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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 

Přípravná 
třída 

1 1 11 11  

1.stupeň 12 5 236 19,67  

2.stupeň 6 4 126 21  

Celkem 19 10 373 19,63 445 

Data k 31.8.2021 
  
 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/Darja Vrbasová 
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 300 262 38 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných 
zaměstnavatelů (firmy) 
 
 

   Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 5 
Přepočtení na plně zaměstnané 4,5 

 
Školní jídelna nabízí stravování našim žákům a zaměstnancům. K 1. 9. 2021 
byla její kapacita navýšena na 350 porcí. 
 

   Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí 
k 31.10.2020 

počet vychovatelů 
za 1.čtvrtletí 2021 

kapacita 

celkem 5 150 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. K 1. 9. 2021 byla její kapacita 
navýšena na 200 účastníků. 
 
Celý školní rok byl poznamenán opakovaným uzavíráním škol a omezeným 
provozem. Říjen – květen se již proto neuskutečnily další akce. Úhrada za ŠD za 
toto období byla vrácena zákonným zástupcům žáků zpět. 
 

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

fyzický 
% 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

40,56/48  

z toho odborně kvalifikovaných  37,1/43 91,47 
 
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: 8 
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5 
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 12 
 
Věkový průměr pedagogického sboru, který tvořilo 27 učitelů, byl v roce 2021 42 
let. Na škole působilo celkem 15 asistentů pedagoga, věkový průměr 46 let a ve 
školní družině 5 vychovatelek (průměr 45 let). 
V průběhu roku došlo z různých důvodů k personálním změnám. Nyní jsou tři 
vyučující a jedna vychovatelka ŠD na mateřské a rodičovské dovolené. 
 
2.2. Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 2 9 
36-50 let 1 13 
51 a více 0 1 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 3 24 
Rodičovská dovolená 0 3 
 
2.3. Školní asistenti 
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 
z toho   a) asistent pedagoga     10,01/15  
         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 76 
Přírodní vědy 1 
Práce s talenty, projektová výuka, 
poradenství, spolupráce 

3 

Inkluze do škol 4 
Prevence násilí, subkultury 1 

Celkem 85 
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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. 57 57 0 0 0 
2. 41 40 1 0 0 
3. 56 56 0 0 0 
4. 38 36 2 0 0 
5. 44 34 10 0 0 

Celkem za I. 
stupeň 

236 223 13 0 0 

6. 36 31 5 0 0 
7. 37 26 11 0 0 
8. 24 18 6 0 0 
9. 29 13 16 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

126 88 38 0 0 

Celkem za školu 362 311 51 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 1      0,28   % 

3 0 0 % 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin:  

za celý školní rok:  51 průměr na jednoho žáka: 0,14 
 
3.4. Vzdělávání žáků, akce a úspěchy 
Školní rok 2020/2021 byl ještě více poznamenán uzavíráním škol a opatřeními 
MZ a MŠMT. Řada akcí tak musela být zrušena (lyžařský výcvikový kurz, výuka 
plavání, zápis a akce pro budoucí prvňáčky). V září se podařilo uskutečnit 
dokonce jeden pětidenní zotavovací pobyt pro žáky prvního stupně. Výuku 
plavání, která nebyla pro žáky tří tříd plně realizovaná, nahradíme intenzivním 
plaveckým kurzem v listopadu 2021. Lyžařský výcvikový kurz jsme schopni, po 
dohodě s provozovatelem ubytovacího zařízení, nabídnout i všem žákům, pro 
které musel být zrušen. 
Od 12. října 2020 začala probíhat rotační výuka žáků druhého stupně, ale od 14. 
října 2020 nastalo období distanční výuky pro všechny žáky naší školy. Byly 
dodržovány metodické pokyny MŠMT a synchronní výuka zredukována na tři 
online vyučovací hodiny denně, u žáků 1. a 2. ročníku ještě méně. Výuka 
probíhala pomocí Google Meet a našeho školního informačního systému EduPage. 
Z mimořádných prostředků na ICT od MŠMT byly zakoupeny nové notebooky pro 
vyučující a jejich stávající zařízení byla přeinstalována a zapůjčena žákům, jejichž 
zákonní zástupci projevili o výpůjčku zájem. Díky celorepublikové nabídce firmy 
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T-Mobile Czech Republic a.s., bylo zajištěno rovněž datové připojení. Velké díky 
patří jak rodičům, tak kolegům, kteří výborně spolupracovali a vše dokázali 
společně zvládnout. Pokud ani tato podpora nebyla dostačující, tak v době, kdy 
byly umožněny individuální konzultace žáků s vyučujícími, byli žáci ohroženi 
školním neúspěchem maximálně doučováni.  
Díky přísnému dodržování všech vládních nařízení a doporučení MZ a MŠMT, se 
naše škola nestala zdrojem komunitního šíření. Všechny případy, o kterých jsme 
byli zákonnými zástupci včas informováni, jsme okamžitě konzultovali s KHS JMK 
se sídlem v Brně a ta nastavila příslušná opatření. Karanténa celé třídy nebyla 
nikdy nařízena. Přednostní očkování zaměstnanců ve školství využila většina 
zaměstnanců a byli jsme tak nachystaní na dubnový návrat žáků prvního stupně 
do škol. Od května jsme pak poskytovali intenzivní přípravu na přijímací řízení 
žákům devátého ročníku a byla umožněna rovněž rotační výuka žáků druhého 
stupně. Na konci května se pak vrátili do škol již všichni žáci. Celý návrat 
provázelo intenzivní antigenní testování žáků i zaměstnanců. Protože se vyskytl 
problém se státní dodávkou testů, začala naše škola spolupracovat s ORL 
ordinací, která zajišťuje antigenní testování. Firma testuje žáky, jejichž rodiče 
s touto formou testování souhlasili. Ostatní žáci se samotestují státem dodanými 
testy. 
Po návratu žáků do škol jsme se opět drželi metodiky a doporučení MŠMT. Měli 
jsme rovněž porady zaměřené na toto období. Prioritou se stala zejména adaptace 
žáků, socializační aktivity a upozadili jsme zjišťování vědomostních znalostí žáků, 
či překotné dobírání učiva, které na online výuce nemohlo být dostatečně 
ukotveno. Na druhém stupni jsme každý týden měli den s třídním učitelem, který 
byl věnovaný právě adaptaci a socializaci. Na prvním stupni se adaptační aktivity 
prolínaly skrze celou výuku. Obrovskou pomoc nám, žákům i rodičům poskytla 
školní psycholožka a vzájemná podpora – žáci – učitelé – rodiče. 
Celé období distanční výuky jsme pak evaluovali dotazníkem pro žáky a rodiče, 
jehož výsledky pro nás byly pozitivní zpětnou vazbou, že učiva, online výuky a 
asynchronních úkolů nebylo příliš, že systém EduPage je všem jasný a umí se 
v něm orientovat a že podpora školy byla dostatečná.  

 

3.5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

  

Počty přijatých 
žáků 
 

3 0 2 17 9 

 
3.6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu 
žáků ZŠ 

9. ročník  29 8,01% 

nižší ročník/5.ročník   2 0,55% 

Celkem 31 8,56% 
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3.7. Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  13 
Důvody: stěhování, odchod na ZŠ s rozšířenou výukou 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  15 
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 10. 4. 2021 
 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: žádná 
 
KHS JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Kontrola plnění povinností stanovených v: 
 Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví nařízených postupem podle § 69 odst. 
1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 
 Kontrola mimořádného opatření v oblasti testování dětí a žáků – Mimořádné opatření ze 
dne 6. 4. 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 
 Kontrola mimořádného opatření v oblasti testování zaměstnanců – Mimořádné opatření 
ze dne 6. 4. 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 
 Kontrola mimořádného opatření v oblasti provozu škol – Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 
2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 
 Kontrola mimořádného opatření v oblasti stravovacích služeb – Mimořádné opatření ze 
dne 6. 4. 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 
 Kontrola mimořádného opatření – ochrana dýchacích cest – Mimořádné opatření ze dne 
6. 4. 2021, č.j.: MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 
§ 25, § 37, § 38, § 49, § 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 
závažných, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“) 
kap.II, čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II kap. I bod 1, 2, 4, kap. II bod 1, kap. V bod 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen 
„nařízení (ES) č. 852/2004“)  
článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 
178/2002“) 
článku 9 odst. 1 písm. c.), f.) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)  
§ 10 odst. 1 písm. a.), b.), c.) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)  
§ 8 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“) 
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: oprava povrchové úpravy   
regálu ve skladu potravin. 
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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  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 120 0 

 
 
6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště tvořené výchovným 
poradcem, školním metodikem prevence, dvěma speciálními pedagožkami 
a školní psycholožkou. Pracovní pozice psycholog a speciální pedagog jsou 
financovány z projektu ZŠ Brno Hamry 63. Obzvláště po návratu žáků 
zpět do škol po složitém období distanční výuky byla školní psycholožka 
důležitou oporou nás všech. 

 
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 

1 1 0 

 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků: 
Školní psycholožka v rámci svého profesního růstu absolvuje Komplexní výcvik 
v terapii. 
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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“ 
 
6.3 Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 
autismus 1./3./4./4. 1/1/1/1 3/3/3/3 
vývojové poruchy 
chování 

0./3./5./6./8
./9. 

1/1/1/2/1/1 3/3/3/2/3/3 

vývojové poruchy 
učení 

2./3./4./5./6
./7./8./9. 

1/12/5/12/9/9/4/7 2/2/2,3/2,3/2/2,3/2/2,
3 

Celkem 10. 60 PO2:45/PO3:15 

 
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 11 

Sport, TV, turistika 5 53 

Umělecké obory 3 37 

Zdravotní, speciální 
pedagogika 

1 3 

Celkem 10 104 
 

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

 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 Dětem, o.p.s. – pronájem učeben – kroužky: Keramika, Malý 

zálesák, Tvorba šperků, Streetdance 
 CoderDojo ČR – pronájem prostor pro kroužek programování vedený 

dobrovolníky 
 Crazy Pompons – pronájem tělocvičny pro tréninky roztleskávaček 
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 Skautské středisko Junbo – pronájem tělocvičny 
 Starez – Sportovci do škol – bezplatný pronájem tělocvičny – projekt MMB 

 
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) 
prodlouženo do 31.1.2022 

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 „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, 

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.  
 
 
 
 
 
V Brně 15. 9. 2021     ______________________________ 
             Mgr. Velena Varmužová 


