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charakteristika
%i Škola Brna, Novoměstshi 2!,,yřísněvkovó organizace (dále škola) vykonáválde& s Úrlqii uvedenými u" stot.t"- LirŇti, 

"ei-o.t 
zelkiadní školy (dále Zš)cTiqŇfim Povolenjm Po8t"- 520 ÁWúry-a-ri"y iaar".sD) s nejvyš!ím povolenýmP*n l'l0 rrČasmíkŮ ;:t'l3iaany 

_rop*i,u !toÚ-:e'naplněna na 4ž %. odposlednílrlrni činnosti 
.v 

ro.ge 
_ZO 

r ! .é poeÉ zat<i zl,;,sií (i Íďýo,došlo k navýšení počfu tříd Zšroddělení Šo, v aktuálním šdd;;;ce se ve škole vzděl áváv 11 třídácil 216 žaktt(z toho5 Gi"nmi) Podle Škohfiro 
"raciauu.irro.programu pro zákJadní vzdětávánís motivačním

'Énr@ Štota pro Život toai"-svp 
'Žvi. 

ňaeraváci 
""uigt9 účelně doplňuje zájmováemimoŠkolní Činnost, Především .no.t9yli a těloqfchou.rJ **irriry. škola óviduje 28 žaků*ryeiálními vzdělávacími potřebami (dráte SVp) i,"ái" r"arria"áJ"t ,rociavacichplanů(,|áb tvP) se vzdělává s zái.i, p.J žáky škola ůpr""""a a ptanypedagogické podporya 

_l 
ži*, je diagnostikovrán jako -i-oraa"ď*d;ý 

J I?-Evv ý

V sorĚasnosti Škola zajijt'uje 
^:Á"e vzdilávárltve čtyřech odděleních šD, kam bylovdobě inspekční činnosii pnhaS""o-rO: .UrriiáiJL;'ir" využitana76%. Učastníci sevzftlávaji Podle Školního vzaaaiicino pr_ograí,n u Výchovně vzdělávací program, škotnr&lĚina - ZŠ Brno, Novoměstská ;i ai1;'ŠřřŠ"l.iííl *ug,r;"" na potřeby zákotrtýchzf,shPců a zájem žrků o pobyt 
"" 

st"r"i družině. 'p;;;; 
ranni šD ,átinau o,ro hodin,

ť3",l;dffJ;rrkončen 
v t Z:OO troain. řprutu ,^ a^"re'|,Zaefirabyla stanovena ve výši

Budova ŠkolY Pavilonového tlPu je sifuována v sídlištní zástavbé s dobrou dostupnostíměstské hromadné 
.a3nluw,_ Óa poJ"arri insp"teř^o"iirosti zňzovatelpronajímá částPavilonu C Mateřské šk;le;z,*ruáni sr."b,d;Ú;i;řpT.tiz"né Brno. postupně dochazíke 7pětném u užívání jednotlivýc}r;.;J;. tohoto pavilonu školou.

Hodnocení podmínek vzdě lávání
od Školního roku 20t6/20l7 došlo ke změně ve vedení školy. Ředitel školy byl jmenovánna základě konkurzního řizeni v roce 2016. Pro"ýk;;-fu"kce ředitele splňuje požadovanépředpoklady. Při řízeni školy vycttúl9:": Koněepc,e ,i?9r: školy zpracoianó pro účelylronkurzu na funkci.ředi(te"sňý, , 

"izdefinuje ,i'l"é ; .i4e stránky školy a podrobně sezabYvá vŠemi oblastmi vzdélávaciio procesu. Na základě několikalótého působenía pedagogických zkušeností na této ltoró ., roli učiteie Áai mezihlavní priority podporuŽákŮ se SVP a sYstému. jejich integrace do beznýci,riál uuaou*i 
".a.!"",i" í pozitivniatmosfery ve Škole, učéŇ zarcu n'or"Ym znalosiem, -áa"-* technologiím a sportu.PruběŽně se seznamuje se vš,emi 

^p"řty 
u"á"nišk;iy.'ř řízeníuplatňuje model t;fonovésPoluPráce, Podílí se na nem spoletrrc . rrouJ Ó"*ou zástupkyní ředitele, dorozhodovacího Procesu zapojuje i ostatní p.u.orr.rík}. 

-Ó?".a"enou 

zodpovědn ost zakvalituvzdělávacího nroc;9u3ř9ii'a"tuxe Ň ,r'-,r preaÁetov/ch komisí a týmmetodickéhosdruŽení 1, stuPně 
{Š, redago a.xaá^ilf{oá#'i.uŽi'u.ai,eleje svolávánapravidelně.

fiffffi:i*.ffiíux;:l.11;x;*:ň""ffi;""1ň í . 
" ú,i;Jk; ;;ň í, 

" 
í se dal ší

Kontrolní a hosPitaČni einnostteaitein 
""_a.l1ě 

plánuje arealin$espolečně se zástupkyní.Dále ji analyzule 
. 
a r7hodnocujei učitelům-. n".'t*" potřebnou zpětnou vazbu.Dokumentace Školvje u"a"nup'*ánc. školaměl iriri*"^yšvp zv s nédostatky, kteréjsou odstranitelné ť-to,],",;Ói;;;l, zásadní.r"luii-urri dopad na kvalitu naplňovánívzdělávacích cílů, ve ŠvP zv J,e tiěau ,upru"ii;i;;ry a požadavky platné verzeRiimcového vzdělávacího P'ogrJ.rru 

'pro 
iuktaani vzditavani, a to jak po stránceterminologie, tak Po stránce Óurit,, a inóvací jednotlivych vzdělávacích 

"d-. Učební plán


