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1.0 Základní charakteristika školy:  

Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
Sportovní základní škola Kometka, s.r.o.Náměstí 28.října 1106/16, 602 00 Brno  

Zřizovatel školy:  
Kulturní a Sportovní Centrum, a.s. Mimini.KOM, z.s. 
Adresa zřizovatele: Střední 595/26, 602 00 Brno náměstí 28. října 1106/16, 
602 00 Brno 

Kontakty: Mgr. Vendula Pokorná, jednatel 
e-mail: vendy@oneclub.cz 
telefon: 725 308 998 
Platnost dokumentu: 

Ředitel školy:  
Mgr. Michaela Varmužová  

telefon: 770 158 323 
e-mail:  reditelka@szskometka.cz 
http: www.szskometka.cz 

Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

Základní škola: 50  
Školní družina: 18  
Školní jídelna: 18  

Neúplná škola  

Počet tříd : 1 
Počet ročníků: 1 
Počet žáků: 7 

Průměrný počet žáků na třídu: 7 

Kapacita: 50  

Přípravná třída :0 

Celkem: 7 

Data k 31.8.2021  
 

 

 

 



 

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

Datum zřízení: 1.září 2021  
Předseda a členové ŠR:  
předseda -  Mgr. Vendula Pokorná 

 
členové -   Mgr. Vendula Pokorná 

                  Mgr. Radka Vozničková 

                   Veronika Baron 
 
Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník  
ŠVP pro základní vzdělávání  

  
Všichni žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní  
vzdělávání Hravě zdravě k úspěchu. od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk jako povinný  
 

Zařízení školního stravování  
Typ jídelny- dle výkazu  
Z 17-01  

Počet Počet strávníků  
žáci:7 

a  
zaměstnanci školy: 1 

Počet pracovníků školního stravování (k datu):  
Fyzické osoby:2  
Přepočtení na plně zaměstnané: 1 

Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet  oddělení: 1  
počet dětí: 7  
k 31.8.2021 

počet vychovatelů: za 1.čtvrtletí 2022:0,5  

kapacita: 18  
celkem: 7  

Z činnosti ŠD:  
Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ŠD, SZŠ Kometka. Je  
realizována v jednom odděleních v budově školy. ŠD navštěvují žáci I. stupně  1.ročníku.  
 



 

První čtvrtina školního roku byla poznamenána uložením karantény 1.ročníku  a omezeným 
provozem.  Úhrada za ŠD je součástí školného. Školní klub není součástí školy  

2.0 Údaje o pracovnících školy  
2.1. Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)  
 
 Celkový počet pedagogických pracovníků: 3 z toho odborně kvalifikovaných 100% 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
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: 0  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 0  
 
Věkový průměr pedagogického sboru, který tvořili 3  učitelé, byl v roce 2022 42  
let. Na škole nepůsobí žádní  asistenti pedagoga,  ve  školní družině 1 vychovatelka (průměr 35 
let).  
 

2.2. Věkové složení učitelů  
Věk Učitelé  

Muži Ženy  
do 35 let 0/1  
36-50 let 0/2   
 
2.3. Školní asistenti:0  
 
 
2.4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy  
 

Typ kurzu: CŽV – Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ -1   
Zdravotní,BOZP,PO 3  
Celkem 3 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání  

3.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků  
Ročník -1. Počet -7  

žáků 7 
Prospělo s vyznamenání : 7 
Prospělo: 0  

Neprospělo: 0  

Opakuje: 0 

Celkem za I. stupeň: 7  

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin:  

za celý školní rok: 471 průměr na jednoho žáka: 67,3  

 
3.4. Vzdělávání žáků, akce a úspěchy  
Školní rok 2021/2022 byl ještě poznamenán uzavíráním tříd a škol a opatřeními  
MZ a MŠMT. Řada akcí tak musela být zrušena (návštěva knihovny, divadla) Výuka plavání, byla  
pro žáky 1. ročníku plně realizovaná, Lyžařský výcvikový kurz jsme realizovali, po dohodě s 
provozovatelem ubytovacího zařízení. Také byla realizována ŠvP v Ostružné. 

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

4 leté  
studium  

0 

6 leté  
studium  

0 

8 leté  
studium  

0 

Počty přijatých  
žáků  

0 

 



3.6. Počet absolventů ZŠ  
Ročník Počet žáků  0% z celkového počtu  

žáků ZŠ  - 0 
Nemáme ročníky kdy žáci absolvovují 

3.7. Přestupy žáků mezi ZŠ  
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 0  
Důvody: stěhování, odchod na ZŠ s rozšířenou výukou: 0  
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0  
 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí  

 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ano  
 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: žádná  
 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: ne  

 
5.1 Rozhodnutí ředitele  

Počet rozhodnutí: 7  

Počet odvolání :0 

Odklad povinné školní docházky:  0  
Dodatečné odložení povinné školní docházky:  0  
Jiné: 0  

 
6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání  

 Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem a školním 
metodikem prevence.  
 

6.1. Údaje o odborných pracovnících  
 
6.1.1 Počty  
fyzický  počet :2 
kvalifikace, specializace: 0  

dosažené vzdělání :VŠ 

výchovný poradce:1 ano VŠ  
školní metodik prevence: 1 ano VŠ  

 
úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání  

školní psychology: 0  
školní speciální pedagog: 0  



 

6.1.2 Věková struktura  

do 35let : 0 

36 – 50 let : 2 
51 let–a více/z toho :0 

Důchodci: 0  
výchovný poradce:1 

školní metodik prevence : 1 

školní psychology: 0   
školní speciální pedagog: 0  

 
6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků: 0 
 

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,  
 
 
6.3 Individuální integrace  
Typ postižení Ročník /Počet žáků/ Stupeň podpůrného  

opatření  
autismus : 0/0/0 
 

vývojové poruchy chování:0/0/0  

vývojové poruchy učení:0/0/0  

poruchy sluchu:1./1/3 

poruchy řeči:1./1/3 

Celkem1.2/3  
 
 

 

 

 



 

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 : 0  

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků  
Cizí jazyky: 0  
Přírodní vědy: 0   
Sport, TV, turistika: 0   
Umělecké obory:0   
Zdravotní, speciální pedagogika: 0  

Celkem:0 

 
8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  
Naše škola nemá podporu ze strukturálních fondů 

Naše škola byla zapojena do těchto projektů:  

Ovoce do škol  
Mléko do škol  
 
 
 

 
 
V Brně 1. 9. 2022  
Mgr. Michaela Varmužová  


