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1.0 Základní charakteristika školy: 
  

 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola Brno, Hamry 12/576, příspěvková organizace, 614 00 Brno 
 

 Zřizovatel školy: 

ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany 
 

 Ředitel školy: 

Mgr. Velena Varmužová 
  

 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

Základní škola: 445 
Školní družina:  150 
Školní jídelna:   300 
 

 Kontakty: 

telefon:  545 230 160,727 900 510 
e-mail: info@zshamry.cz 
http: www.zshamry.cz 
 

 Úplná/neúplná škola  

 Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný 
počet 

žáků na 
třídu 

Kapacita 

1.stupeň 10 5 219 21,9  

2.stupeň 5 4 110 22,0  

Celkem 15 9 329 21,93 445 

Data k 31.8.2020 
  
 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 1.leden 2006 
Předseda a členové ŠR:   
předseda -   Jiří Michálek  
členové -   Mgr. Vilém Ožana 

Bc. Milan Vostrý 
Anna Hulová   

  Helena Plšková 
  Kateřina Trkanová 

Mgr. Pavla Šebelová 
Mgr. Blanka Prachařová 
Ivana Emrová 
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 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
ŠVP pro základní vzdělávání 

„Škola Hamry“ 
258A/2007 1.– 9. ročník 

 
Všichni žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Škola Hamry: 

v 1. a 2. ročníku je vyučován anglický jazyk jako nepovinný 
v 1. až 9. ročníku je posílena výuka českého jazyka, matematiky a 
přírodovědných předmětů 
v 5. až 9 ročníku povinná výuka informatiky 
v 7. až 9. ročníku jako druhý cizí jazyk vyučujeme jazyk německý 
v 8. ročníku mají žáci povinně svět práce  
v 9. ročníku mají žáci povinně finanční gramotnost 
nepovinně je nabídnuta i výuka náboženství 
 

 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu 
Z  17-01 

Počet Počet strávníků 
děti   

a žáci 
zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 
ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná 300 294 39 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných 
zaměstnavatelů (firmy) 
 
 

   Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 4 
Přepočtení na plně zaměstnané 4 

 
Školní jídelna nabízí stravování našim žákům a zaměstnancům.  
 

   Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí 
k 31.10.2019 

počet vychovatelů 
za 1.čtvrtletí 2020 

kapacita 

celkem 5 136 fyz.5 / přep.4,21 150 
Z činnosti ŠD: 
Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno Hamry, oddíl Školní družina. Je 
realizována v pěti odděleních v budově Obřanská 7. 
ŠD navštěvují žáci I. stupně od 1. do 5. tříd.  
 
Uskutečněné akce školní družiny ve školním roce 2019/2020: 
Příležitostné akce celkem:  22 
Z toho celodružinových:    4 s účastí rodičů: 2 
Účast na akcích školy:     1 (celoškolní projekt Na skok po EU) 
 
Další akce se v období březen – červen již neuskutečnily (uzavření škol). Úhrada 
za ŠD za toto období byla vrácena zákonným zástupcům žáků zpět. 
 

 Školní klub není součástí školy  



Výroční zpráva ZŠ Brno, Hamry 12 Stránka 5 
 

2.0  Údaje o pracovnících školy 
2.1. Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
   Přepočtený / 

fyzický 
% 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

34,95/43  

z toho odborně kvalifikovaných  33,45/41 95,71 
 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4 
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 10 
 
Věkový průměr pedagogického sboru, který tvořilo 26 učitelů, byl v roce 2020 44 
let. Na škole působilo celkem 13 asistentů pedagoga, věkový průměr 41 let a ve 
školní družině 5 vychovatelek (průměr 44 let). 
V průběhu roku došlo z různých důvodů k personálním změnám. Nyní jsou čtyři 
vyučující a jedna vychovatelka ŠD na mateřské a rodičovské dovolené. 
 
2.2. Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 1 4 
36-50 let 1 14 
51 a více 2 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 2 1 
Celkem 4 22 
Rodičovská dovolená 0 4 
 
2.3. Školní asistenti 
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 
z toho   a) asistent pedagoga     8,54/13  
         b) osobní asistent:  0/0 
         c) školní asistent:  0/0 
             d) mentor:      0/0 
 
2.4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Zdravotní,BOZP,PO 91 
Přírodní vědy   2 
Práce s talenty, projektová výuka, 
poradenství, spolupráce 

  3 

Inkluze do škol 36 
Prevence násilí, subkultury   2 

Celkem                        134 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenání 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 42 40 0 0 0 
2. 56 55 0 0 0 
3. 38 37 1 0 0 
4. 45 42 3 0 0 
5. 38 29 9 0 0 

Celkem za I. 
stupeň 

219 203 13 0 0 

6. 37 26 10 0 0 
7. 24 17 6 0 1 
8. 29 10 19 0 0 
9. 20 11 9 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

110 64 44 0 0 

Celkem za školu 329 267 57 0 0 
 5 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí 

3.2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 
školy 

2 0      0   % 

3 0 0 % 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin:  

za celý školní rok:  101 průměr na jednoho žáka: 0,31 
 
3.4. Vzdělávání žáků, akce a úspěchy 
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnilo více než padesát akcí určených jednak 
pro jednotlivé třídy, skupiny tříd, ale i celoškolních. 
Každá třída tak absolvuje řadu výukových programů – environmentálních, 
preventivních, kulturních i sportovních. 
Mezi tradiční akce patří lyžařský výcvikový kurz, závody v orientačním běhu, 
šplhu, korfbalové a florbalové turnaje. Dále účast na olympiádách (dějepisná, 
v českém jazyce), recitační soutěž, Babylon aneb rozumíme si, Přírodovědný 
klokan, Mateso, matematické soutěže Pythagoriáda a Klokan. 
V rámci dopravní výchovy navštívili žáci blízké centrum Amavet, nebo byli pro 
praktické zkušenosti na dopravním hřišti Riviéra. 
V tomto školním roce vyvrcholil v říjnu celoškolní projekt k 15. výročí vstupu ČR 
do EU – Na skok po EU. Proběhl také prodejní předvánoční Jarmark, oba  
s bohatou účastí rodičů a přátel školy. V únoru proběhlo první kolo soutěže 
Hamry mají talent. Bohužel uzavření škol 11. března 2020 neumožnilo uskutečnit 
finále této soutěže, ani jiné plánované exkurze (např.: JE Dukovany a VD 
Dalešice), preventivní programy – promítání filmu V sití s následnou besedou 
s tvůrci, ani obhajoba Žákovských prací žáků 9. ročníku. 
Také další akce Žákovské rady, např.: Zahradní slavnost, neproběhly. 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Hamry 12 Stránka 7 
 

Během období uzavření škol probíhala výuka na naší škole distanční formou. 
Učivo bylo zadáváno přes informační systém EduPage. Došlo ke změně rozvrhu, 
aby mohla probíhat také výuka online, kde jsme využili hlavně program Google 
Meet. Ve dvou případech neměli rodiče přístup k internetu a zde jsme zvolili formu 
doručování úkolů prostřednictvím asistentů pedagoga. V květnu jsme nabídli 
žákům devátého ročníku intenzivní přípravu na přijímací řízení, která pokračovala 
pro zájemce až do konce června. Pak se nám podařilo otevřít všech deset tříd na 
prvním stupni, které byly naplněny do počtu 15 žáků, ve kterých dopoledne 
vyučovaly třídní učitelky, odpolední aktivity zajišťovali asistenti pedagoga. 
Vyučující prvního stupně ale i nadále pokračovali se zbývajícími žáky distančně. 
Druhý stupeň byl z hygienických důvodů otevřen pouze na čtrnáct dní konzultací 
pro žáky, kteří potřebovali učivo dovysvětlit individuálně, či si chtěli doplnit 
hodnocené úkoly, aby dosáhli nejlepšího možného hodnocení. Někteří vyučující 
využili také možnosti socializačních aktivit formou vycházek do okolí školy. 
 

a. Tělesná výchova                                                
V rámci výuky tělesné výchovy se žáci 2. a 3. ročníku účastní výuky plavání – 
zajišťuje ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace v prostorách Lázní 
Rašínova. Výuka plaváni ve druhém pololetí – žáci 2. ročníku, byla bohužel 
přerušena z důvodu zavření bazénů. Žáci tak nemohli zvládnout většinu výcviku. 
 
Další sportovní akce: 

 
 LVK  HYNČICE POD SUŠINOU 1. 2. – 8. 2. 2020 
Kurzu se zúčastnilo 37 žáků 7. – 9. ročníku (12 dívek a 25 hochů). Byla vytvořena 
čtyři družstva – tři lyžařská a jedno snowboardistů. Sněhové podmínky nebyly 
ideální a k výcviku nemohly být využity všechny dny. Zařazena proto byla 
turistická vycházka na rozhlednu Střibrná Twiggy na vrcholu Štvanice a „suchá“ 
příprava na výcvik. 
Tradiční závod ve slalomu proběhl v pátek 7.2. dopoledne.  
 
 MEMORIÁL TOMÁŠE VORLA - florbalový turnaj  
Zúčastnily se čtyři týmy, a to ZŠ Brno, Hamry 12 - tým A a tým B, tým z Gymnázia 
Brno, třída Kapitána Jaroše a tým z Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38. 
Turnaj se odehrál systémem každý s každým. Vítězem se po třech jednoznačně 
vyhraných utkáních stalo Gymnázium třída Kapitána Jaroše. Na druhém místě 
se umístila Tyršova ZŠ. Tým ZŠ Hamry A skončil na třetím místě. Čtvrté místo 
obsadil tým ZŠ Hamry B. 
Děkujeme florbalovému týmu Shooters Beta, jehož hráči vedou kroužky na naší 
škole, za pomoc s organizací a rozhodováním utkání.  
 
 
 KORFBAL 

- tradiční ukázky tohoto smíšeného sportu pro žáky 2. - 5. tříd 
- každoroční školní turnaj v korfbalu – neproběhl 
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b. Český jazyk 
 

 46. ročník Olympiády v českém jazyce 
- celkem zúčastněných 10 žáků (8. třída 2 žáci, 9. třída 8 žáků) 
- do okresního kola postoupila Magdalena Votoupalová 

 
 Babylon aneb rozumíme si? 

- soutěž ve čtenářské gramotnosti 
- školní kolo – účast 50 žáků 6. a 7. tříd, 5 úspěšných řešitelů postoupilo do 

městského kolo na ZŠ Kuldova, které bohužel neproběhlo 
 

 Recitační soutěž – školní kolo 
- 0. kategorie (1. třídy, celkem 6 žáků) 

1. místo Mateo Buigl   
2. místo      Jakub Stohr 
3. místo Sabina Kopišťová 
 

- I. kategorie (2. a 3. třídy, celkem 12 žáků)  
1. místo  Noemi La Carbonara  
2. místo      Magdaléna Eva Varmužová 
3. místo  Tomáš Laštovičla 

 
- II. kategorie (4. a 5. třídy, celkem 12 žáků)  

1. místo  Jiří Homola 
2. místo      Kamila Muselíková 
3. místo  Kristýna Slámová 

 
- III. kategorie (6. a 7. třída)  

1. místo  Evelína Matějů                
2. místo  Kateřina Katolická 
  Prokop Čačík 
3. místo  Tobiáš Trkan 
 

- IV. kategorie (8. a 9. třída)  
1. místo  Magdalena Votoupalová              
2. místo  neuděleno 
3. místo  neuděleno 
 

 Recitační soutěž Dětská scéna (městské kolo) 
- Neproběhlo 

 
 

c. Matematika 
 Matematický klokan 

- neproběhl 
 Pythagoriáda 
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d. Další akce a soutěže 
září  

 12. 9. Exkurze do Bílovické pekárny – 7.A 
 24. 9. návštěva KJM – 1.A, 1.B 
 30. 9. SHC Maloměřice Brno – Oddíl házené – ukázka sportu – 1. stupeň 

 
říjen  

  3. 10. Pasování prvňáčků na čtenáře – Knihovna Jiřího Mahena Maloměřice 
  3. 10. Program záchranné stanice Ikaros – 1. - 9. ročník 
  9. 10.  Exkurze Anthropos – 6.A, 6.B 
 10.10. Exkurze Technické muzeum -1.B 
 15. 10. Jak se práší kolem spraší – výukový program – 9.A 
 16. 10. Přírodovědný klokan – 8.A, 9.A 
 21. 10. Mateso – soutěž – 5.A, 5.B 
 24. 10. NewPark Gym – sportovní akce ve škole – 2. stupeň 
 25. 10. Na skok po Evropě  - celoškolní projekt 

 
listopad 

  6. 11. Divadlo Radost – Mumínci – 2.A, 2.B  
 12. 11. Návštěva ÚP – 9.A 
 14. 11. Kamarádi on-line – preventivní program 2.A, 3.B, 5.A, 5.B, 7.A  
 15. 11. Výstava Botanická zahrada – 4.B 
 15. 11. VIDA! Bastlfest – 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A  
 19. 11. Homosexualita – preventivní program kino Art – 9.A 
 19. 11. Výstava "Řezbář a loutkář – 4.B 
 19. 11. Výstava "Řezbář a loutkář – 4.A 
 20. 11. Lampionový průvod – akce ŠD 
 20. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo – 1. místo E. Jarošová  
 25. 11. preventivní program – Zuby – 1.A, 2.B 
 25. 11. Kouzelný útes – Hvězdárna a planetárium Brno – 1.B 
 26. 11. Olympiáda v Čj – školní kolo – 1. místo M. Votoupalová 
 28. 11. Návštěva SOŠ Brno, Charbulova – 8.A, 9.A 
 28. 11. Putování za pohádkou – Muzeum hraček – 1.A 
 

 
 

prosinec 
   5. 12. Kouzelník Katona – představení 1. stupeň 
   5. 12. Rozsvěcení vánočního stromu ÚMČ vystoupení 1.A, 4.B 
   5. 12. Mikulášská nadílka – ve škole a MŠ Brno, Proškovo nám. 
   6. 12. Černobílé pohádky – 1.A, 1.B 
 11. 12. SŠ zahradnická Rajhrad – výstava Kouzelné Vánoce – 8.A 
 12. 12. Adventní program v Knihovně KJM – 1.B a 2.A 
 12. 12. Vánoční Jarmark – celá škola – vybraná částka – věnována na základě 

hlasování žáků nadaci Modrý hroch 
 17. 12. Vánoční knihovna – 1.A 
 17. 12. Hvězdárna a planetárium Brno – 5.A, 5.B 
 19. 12. Vánoční besídky ve třídách 
 20. 12. Filmové představení Adams Family – celá škola 

 
leden 
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   7. 1. Betlémy – 2.B 
 16. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo 
 21. 1. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 
 28. 1. NewPark Gym – sportovní akce – 1.A, 1.B, 4.A, 5.B 
 28. 1. ZOO Brno – výukový program – 3.B 
 28. 1. Výstava Špilberk – 4.B 
 29. 1. NewPark Gym – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A 
 29.1. Pythagoriáda – 6., 7., 8. třída 
 31. 1. Karneval – akce Žákovské rady a ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany 

 
únor 

 1. – 8. 2. Lyžařský výcvikový kurz Hynčice pod Sušinou 7.- 9. ročník 
 5. 2. – Zlaté pásmo – 2.B – výtvarná soutěž Můj kraj, aneb maluji, tedy jsem II 
 6. 2. Recitační soutěž 1. stupeň 
 6. 2. Lucerna – Mahenovo divadlo - ŠD 
 7. 2. Hvězdárna a planetárium Brno – 3.B 
 13. 2. Recitační soutěž 2. stupeň 
 25. 2. Program Rezekvítek – ŠD  
 28. 2. Memoriál Tomáše Vorla – 6. ročník – florbalový turnaj  

 
březen  

 4. 3. Hamry mají talent – soutěž  
 8. 3. Zločin kolem nás- 8.A a 9.A  
 8. 3. Hasík – program požární prevence – 6.A 
 12. 3. Divadlo Polárka – 2. ročník 
 14. 3. Městské kolo v recitaci I. Stupeň 
 14. 3. Městské kolo v recitaci II. Stupeň 
 Celá třída odpovídá – soutěž BVK – 5.A – 1. místo 

 
duben, květen – akce byly zrušeny 
 
červen 

 26. 6. Hamry mají talent – Vyhlášení divácké části soutěže – dle počtu hlasujících 
pro jednotlivá videa z prvního kola:  
1. místo  Magdaléna Eva Varmužová 
2. místo    Matěj Pelikán    
3. místo neuděleno 
 
 

 
 
V rámci dopravní výchovy navštěvují několikrát ročně žáci tříd I. stupně dopravní hřiště 
Riviéra – Empík a centrum dopravní výchovy Amavet 
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3.5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

  

Počty přijatých 
žáků 
 

2 0 0 13 5 

 
3.6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu 
žáků ZŠ 

9. ročník  20 6,08% 

nižší ročník/5.ročník   2 0,61% 

Celkem 22 6,69% 

 
3.7.  Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  12 
Důvody: stěhování, odchod na ZŠ s rozšířenou výukou, osobní důvody 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  14 
Důvody: stěhování, osobní důvody 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ne 

 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: žádná 

 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 
ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany: 
 - veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci srpen 2020 
 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: žádná 
 
 
 
5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet 
rozhodnutí 

Počet 
odvolání 

Odklad povinné školní docházky  16 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 87 0 

 
 
6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

  

Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem, 
školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Od června bylo 
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posíleno také školním psychologem. Ke konci srpna se rozrostlo i o dalšího 
speciálního pedagoga s logopedickou specializací. Tyto dvě pracovní pozice jsou 
hrazeny z rozpočtu projektu Nabízí tak již opravdu komplexnější poradenskou 
činnost žákům, jejich zákonným zástupcům i ostatním pedagogickým 
pracovníkům ZŠ. 
 
6.1. Údaje o odborných pracovnících  
 
6.1.1 Počty 

 fyzický 
počet  

kvalifikace, 
specializace 

dosažené 
vzdělání 

výchovný poradce 1 ano VŠ 
školní metodik prevence 1 ano VŠ 

 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené 
vzdělání 

školní psycholog  0,5 ano VŠ 
školní speciální pedagog  0,5 

speciální 
pedagogika 

VŠ 

6.1.2 Věková struktura 

 
do 35let 36 – 50 let 

51 let–a více/z toho 
důchodci 

výchovný 
poradce 

0 1 0 

školní metodik 
prevence 

0 0 1 

školní psycholog 1 0 0 
školní speciální 
pedagog 

0 1 0 

 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 

výchovný poradce:  
 23. 10. 2019 Metodické schůze VP  

 
 
 
6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ 
JmK): ne 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): ano, 
podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ 
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6.3 Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň 

podpůrného 
opatření 

autismus 2./3./4. 1/1/1 3/3/3 
vývojové poruchy chování 2./3./4./5./6./7./8 1/1/2/1/1/1/1 3/3/3/3/2/3/3 
vývojové poruchy učení 1./4./6. 2/1/1 3/3/3 
Celkem 8 15 PO2:1/PO3:14 

 
6.4 Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet 

žáků 
Stupeň podpůrného 
opatření 

Celkem 0 0 0 
 
7.0 Další údaje o škole  
 

 7.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

 

Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Cizí jazyky 0 0 

Přírodní vědy 1 12 

Sport, TV, turistika 6 78 

Umělecké obory 3 31 

Zdravotní, speciální 
pedagogika 

1 7 

Celkem 11 128 
 

V rámci volnočasových aktivit pro žáky naší školy jsme spolupracovali se: 

 ZUŠ Brno, Vranovská – pronájem prostor pro výuku hudební nauky a hry  
na zobcovou flétnu, dechy, klavír, housle a kytaru 

 SK Tori Judo Brno – pronájem tělocvičny – trénink oddílu juda 
 T line Brno – pronájem tělocvičny - tenisová škola TJ Mosilana 
 Věda nás baví o.p.s. – pronájem učebny – kroužek Věda nás baví 
 Rytmik – pronájem tělocvičny – kroužek tance, kouzelník 
 CoderDojo ČR – pronájem prostor pro kroužek programování vedený 

dobrovolníky 
 Crazy Pompons – pronájem tělocvičny pro tréninky roztleskávaček 
 Skautské středisko Junbo – pronájem tělocvičny 
 TJ MCV – pronájem tělocvičny – tréninky fotbalových týmů 
 SK Obřany – pronájem tělocvičny – tréninky fotbalových týmů 
 Starez – Sportovci do škol – bezplatný pronájem tělocvičny – projekt MMB 
 Církev Československá husitská – pronájem prostor pro klub Nikodém 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 
Název projektu a 
registrační číslo 
projektu  

ZŠ Brno Hamry 63 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015839 

Délka trvání projektu  24 měsíců (1. 8. 2019 – 31. 7. 2021) 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

a) 

Celková výše dotace  1 472 417,00 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
smlouvy, datum  

- 

Stručný popis projektu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování, personální podpora - zřízení pozice 
školního psychologa, pokračování pracovní pozice 
školního speciálního pedagoga, osobnostně sociální a 
profesní rozvoj pedagogů a vychovatelů ŠD v oblastech 
inkluzivního vzdělávání, matematické gramotnosti, 
polytechnického vzdělání, tandemové výuky, vzájemné 
spolupráce pedagogů. Podpora žáků ohrožených 
školním neúspěchem nabídkou rozvoje v klubech 
zábavné logiky a deskových her, badatelských klubech 
a v klubech komunikace v cizím jazyce.  

 
Kromě tohoto projektu byla naše škola zapojena do těchto projektů: 
 

 Ovoce do škol 
 Mléko do škol 
 Sportovci do škol 
 Futuropolis – Škola emancipace 
 Příběhy našich sousedů 
 Recyklohraní 
 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 
 projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ - 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
 
 
 
 
 
V Brně 15. 9. 2020     ______________________________ 
             Mgr. Velena Varmužová 
 

 


