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I. Charakteristika školy 
 
Základní údaje o škole 

Název školy : Základní škola  a Mateřská škola Česká Bělá 

Adresa : Česká Bělá 300, 582 61 

IČO : 70944938 

Telefon: 569444188  
e-mail: zs-ms.ceskabela@tiscali.cz 

web: http://sweb.cz/zs.ceskabela 
 

Vedení školy 
Ředitelka Mgr. Jana Domářová,   jmenována Krajským úřadem Kraje Vysočina od 1.8.2002 
na základě výsledku konkurzního řízení a znovu jmenována  od 1.1.2003  podle § 14 odst. 8 
zákona č. 564/1990 sb. zastupitelstvem Obce Česká Bělá. 

Statutární zástupce Mgr. Lubomír Voneš, byl jmenován ředitelkou školy od 1.1.2003. 

Rada školy 
Při Základní škole a Mateřské škole Česká Bělá je od 28.2.2005 ustavena Rada školy.  Rada 
má 9 členů - Mgr. Hertlová Hana, Jůdová Marie, Mgr. Musilová Ivana, Petruška Petr, 
Polcarová Jana, Rakušanová Lenka, Šidláková Jana, Vondal Martin, předsedou pan je Zbyněk 
Málek. 

 

Dne 1.1.2006 došlo ke změně názvu na Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá a 
s účinností od 10.3.2006 je zapsána do školského rejstříku pod č.j. 4054/2006-21. 
Zřizovatelem školy je Obecní úřad Česká Bělá. Škola je v systému základních škol MŠMT 
ČR vedena pod kódem ( REDIZO) 600086780 a u Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě pod 
identifikačním číslem (IČO) 70981329. V právních vztazích škola vystupuje svým jménem a 
má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

  

Škola sdružuje podle rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vykonává činnost 
následujících škol a školských zařízení: základní školu s kapacitou 275 žáků, školní družinu - 
kapacita 50 žáků, mateřskou školu - kapacita 60 dětí a školní jídelnu - kapacita 300 
stravovaných. 

 

Základní škola 

Základní škola ve školním roce 2006/07 vyučovala 165 žáků v devíti třídách. 
Průměrný počet žáků na třídu je 18,3. Každá třída má vlastní učebnu, kromě toho je pro 
výuku přírodovědných předmětů k dispozici odborná učebna se vybavením pro přírodopis, 
chemii a fyziku, která je užívána i pro výuku přírodovědy pro l. stupeň, učebna pro praktické 
činnosti (příprava pokrmů) a učebna pro informatiku. Prostředí a vybavení učeben je na velmi 
dobré úrovni. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je nadstandardní. Škola 
využívá tělocvičnu a její vybavení, která je v sousedství školní budovy. Dále je k dispozici 
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sportovní areál s fotbalovým hřištěm standardních rozměrů, běžeckou dráhou, pískovým 
doskočištěm a antukovým hřištěm, šatnami a sociálním zařízení. 

Škola se snaží poskytnout kvalitní službu pro rodiče v oblasti vzdělávání, výchovy, 
mimoškolní činnosti a stravování, je schopna poskytnout poradenskou a odbornou pomoc, je 
vzdělávacím a kulturním centrem obce, má statut vzdělávacího střediska a podílí se na 
vzdělávání dospělých. Škola je schopna umožnit rozvoj podle jejich možností i žákům 
s postižením, podporuje všechny aktivity, které jsou spojeny s pomocí druhým. Důraz klade 
na přátelské vztahy, spolupráci a ochotu pomáhat. 

 

Školní družina 

 Při škole jsou dvě oddělení školní družiny po 25 dětech v oddělení. Jedno oddělení je 
pro mladší žáky do 3. třídy a druhé pro starší žáky 4. a 5. třídy. Průměrná docházka se 
pohybuje kolem 22 žáků v každém oddělení. Prostory pro školní družinu jsou řešeny 
provizorně. Pro jedno oddělení jsme rekonstruovali a nově vybavili prostory nad tělocvičnou, 
druhé oddělení využívá pro svoji činnost prostory 1.třídy a mateřské školy. Školní družina je 
dobře vybavena mnoha pomůckami, hračkami a sportovními potřebami. 

Činnost školní družiny je velmi pestrá je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje 
jim nejen aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků, ale zároveň rozvíjí jejich zájmy a 
dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je v samostatné budově. Má k dispozici 2 třídy nadstandardně 
vybavené s hygienickým zázemím. V areálu MŠ je pro pobyt venku dobře vybavená zahrada 
s pískovištěm a dřevěnými objekty sloužícími dětem pro hry. Pro tělovýchovné a výtvarné 
činnosti využívá odborné učebny školy. 

K předškolnímu vzdělávání bylo zapsáno  40 dětí, z toho 14 předškolních, 14 bylo 
přijato k základnímu vzdělávání, o odklad nepožádal žádný zákonný zástupce dítěte.  

Mateřská škola je tvořivým a podnětným prostředím pro všestranný rozvoj osobnosti 
dětí, výrazný je i zájem a spolupráce rodičů při formování postoje dětí k sobě samým, 
okolnímu světu a vzdělávání. Toho bylo docíleno především širokou nabídkou akcí pro rodiče 
a děti, které počítají s aktivním přístupem rodičů a otevřením mateřské školy pro rodiče 
s účastí na činnostech.a propojení některých činností školy a školky. Mateřská škola 
připravuje děti dobře pro školní práci ve všech oblastech. 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako mateřská škola a je s jejím provozem 
propojena. ŠJ slouží pro žáky a zaměstnance naší školy. Vybavení odpovídá normám pro 
školní stravování. V doplňkové činnosti zajišťuje školní jídelna i stravování veřejnosti a 
poskytuje další služby pro veřejnost.  
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II. Učební plány a programy 

Základní škola 

Ve školním roce 2005/2006 se na naší škole vyučovalo podle vzdělávacího programu 
Základní škola čj. 16847/96-2 s doplňky a úpravami čj.25018/98-22 s platností od 1.9.1998, 
který byl přizpůsoben podmínkám naší školy.  

 

Učební plán a po čty vyu čovacích hodin v jednotlivých t řídách 
 
 Ročník  

Předmět 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

Český jazyk 9 10 8 7 7 4 4 5 4  

Cizí jazyk   3 4 4 3 3 3 3  

Matematika 4 5 5 5 5 5 4 5 5  

Prvouka 2 2 3        

Přírodověda    1 2      

Vlastivěda    2 2      

Chemie        2 2  

Fyzika      1 2 2 2  

Přírodopis      2 2 1 2  

Zeměpis      2 2 1 1  

Dějepis      2 1 2 2  

Občanská výchova      1 1 1 1  

Rodinná výchova      1 1 1 1  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1  

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Volitelné předměty       2 2 2  

Disponibilní dotace       2 1 1 2  

Týdenní dotace 
povinných předmětů 

20 22 24 25 26 29 29 31 32  

Nepovinné předměty   1    1    
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Spojené hodiny: 
Výtvaná výchova , 1. a 2. třída  
Tělesná výchova, 1. a 2. třída  
Pracovní činnosti, 1. a 2. třída  
 
Učební plán celkem je 238 hod. spojeny jsou 4 hod., pracovní výkony učitelů jsou 242. 
 

Povinn ě volitelné p ředměty 
 Na druhém stupni jsou zavedeny tyto volitelné předměty: 
- 7. tř. Anglický jazyk 2 hod. 
- 8. tř. Informatika  2 hod. 
- 9. tř. Informatika  2 hod. 
 
 

Disponibilní hodiny 
6.tř. Informatika 
7.tř. Informatika 
8.tř. Anglický jazyk 
9.tř. Anglický jazyk 
 

 Nepovinné p ředměty 
• Náboženství 

 

 

Věkové a mentální zvláštnosti 

Velká pozornost byla věnována individuální práci s integrovanými žáky podle doporučení 
PPP v Havlíčkově Brodě. Na škole je celkem 4děti s diagnostikovanými specifickými 
poruchami učení, kterým byl doporučen individuální program. Žák s kombinovanými vadami 
má k dispozici pedagogického asistenta. Jeho výuka probíhala podle individuálního 
vzdělávacího programu. Ze strany školy byl zajištěn individuální přístup během vyučování, 
dále byli vyučováni individuálně mimo vyučování v doporučeném rozsahu. Součástí práce 
s integrovanými žáky byla i úzká spolupráce s rodiči, kteří se účastnili individuálních hodin a 
konzultace s psychologem PPP přímo při práci v hodinách. Pro všechny integrované žáky 
pomůcky potřebné nejen pro výuku, ale i pro relaxaci nutnou k vyrovnávání jejich psychické 
a fyzické zátěže. Učitelé, kteří s integrovanými žáky pracují, mají dlouholeté zkušenosti, 
pravidelně se v této oblasti vzdělávají.  

Můžeme konstatovat, že se dovednosti a vědomosti integrovaných žáků zlepšily a 
předpokládáme pokračování v individuální péči i v příštím roce. Začlenění těchto žáků 
v přirozené skupině vrstevníků a pomoc v jejich problémech je pro nás samozřejmostí. 

Obdobná péče je věnována i žákům talentovaným, kteří si mohou vybírat z nabídky 
zájmových útvarů. Preferováno je individuální vedení nebo práce v malé skupině. Tyto žáky 
zapojujeme do různých aktivit školy a výuky, reprezentují školu v soutěžích a olympiádách. 
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Mateřská škola 
 

Školní vzd ělávací plán – Sv ět je barevný mí č 
Vzdělávání a výchova probíhala podle programu Svět je barevný míč. Obsahoval 10 témat, 
která vycházela z úkolů RPPV. Prioritou byly činnosti zaměřené na rozvoj citové oblasti 
dítěte a mezilidské vztahy. Všechny učitelky využívaly vlastní zkušenosti, dostupnou 
literaturu a poznatky ze seminářů. Vycházely jsme ze závěrů hodnocení uplynulých období, z 
potřeb dětí, jejich rodičů, z možností podmínek školy a vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ. 
Využívaly jsme různé formy a metody práce, individuální, skupinové a frontální činnosti, 
aktivity dětí směřující k spontánním a nepřímo řízeným činnostem, které si děti  volily samy 
podle zájmů. Velkým přínosem je využívání audiovizuální techniky (výukové programy na 
PC, relace Kostičky na DVD, apod.).  MŠ má při realizaci svých cílů používat vybavení ZŠ. 

Prioritou byly výtvarné a pracovní činnosti, práce dětí byly zakládány do osobního 
portfolia a byly podkladem pro posuzování vývoje dětí. 
Při všech činnostech byly používány pomůcky, audiovizuální technika a sportovní vybavení. 
Děti navštěvovaly divadelní představení a koncerty, jezdily na výlety. 
 
Během roku bylo realizováno několik projektových dnů a společných programů pro rodiče a 
děti: 

• září - Den otevřených dveří a seznamovací schůzka s rodiči spojená s opékáním vuřtů 
na školní zahradě 

• říjen – Bramborová olympiáda a Bramborový den ,výroba a ochutnávka pokrmů 
z brambor a rychlostní závody ve sběru brambor 

• listopad –večerní hra Putování za podzimním světýlkem spojená s lampionovým 
průvodem ne ŠH –akce se konala v kostýmech vyrobených rodiči a byla velmi zdařilá. 

• prosinec –návštěva Mikuláše  a čertů v MŠ s nadílkou(zajišťovala ZŠ)Kolektiv 
učitelek se podílel na výzdobě v KD při Vánočním jarmarku,děti se prezentovaly 
pohybovým vystoupením Pro úžas na víčku.Tento program předvedly i na Setkání 
důchodců. V mateřské škole se konala Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi, kde si 
společně ozdobili stromeček a vyrobili vánoční dekorace. Pro širší veřejnost se 
uskutečnily Vánoční dílny,kde učitelky předvedly ukázky a nápady na vánoční aranže 
a dekorace. Před vánočními svátky  měly děti bohatou nadílku. 

• leden –návštěva místního kostela s prohlídkou jesliček a besedou s p.kostelnicí. Také 
proběhl zápis dětí do 1.třídy ZŠ 

• únor - oslava Masopustu Dnem tatínků (zábavné soutěžní odpoledne) 
• březen-  proběhly besedy se soutěžemi v místní knihovně 
• duben jsme se zúčastnili projektového dne základní školy k příležitosti Velikonoc a 

svými dekoracemi jsme přispěli k velikonoční výstavě, kterou pořádal ČSŽ v KD. 
• květen – oslava Dne matek s pásmem písní a básní s předáváním vyrobených dárečků 
• červen - návštěva Záchranné stanice v Pavlově –jednodenní výlet společný s MŠ 

Žižkovo Pole. Na konci června proběhlo Rozloučení s předškoláky s šerpováním, 
vystoupením“Tak šel rok“ a občerstvením. 

 
Od měsíce dubna probíhal plavecký kurs,kterého se účastnilo celkem 29 dětí z MŠ. Děti 
navštívily řadu divadelních představení, koncerty, jezdily na výlety. Některé z nich 
navštěvovaly kroužek keramiky a aerobiku. Škola vystavila své výtvarné práce a připravila 
řadu vystoupení a programů, které byly velmi kladně hodnoceny veřejností.  
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III. Základní údaje o u čitelích a zam ěstnancích 
 

Ve škole pracuje celkem 17 učitelů včetně řídících pracovníků, dvě vychovatelky 
školní družiny, 8 provozních pracovníků (4 uklizečky, 3 kuchařky, 1 vedoucí jídelny, 1 
ekonomka, 1 správce budov a topič). 

Na l. stupni ZŠ pracují 5 učitelů, na 2. stupni 8 učitelů včetně řídících pracovníků, v MŠ 3 
učitelky. Všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho mají odpovídající kvalifikaci.  

 Ředitelka školy má potřebné vysokoškolské vzdělání s aprobací ChPř, absolvovala 
funkční studium, má 28 let učitelské praxe (vč. MD), 7 let praxe ve funkci zástupkyně ředitele 
ZŠ a 5 let je ve funkci ředitelky školy . 

 
Příjmení, jméno Funkce Pracovní zařazení 

Pedagogičtí pracovníci   
Blažek Karel učitel ZŠ 2.stupeň 
Mgr. Čermák Jiří  učitel ZŠ 1. stupeň 

Čermáková Alena 
vychovatelka ŠD, 
asistent pedagoga 

1. oddělení 

Mgr. Dobišová Veronika  učitelka ZŠ 1. stupeň 
Mgr. Domkářová Jana ředitelka školy 2. stupeň 
Mgr. Dykyjová Jaroslava učitelka ZŠ 2. stupeň 

Mgr. Hertlová Hana 
učitelka ZŠ, 
výchovná poradkyně 

2. stupeň 

Mgr. Jokl Vladimír učitel ZŠ 2.stupeň 
Klusáčková Marie vychovatelka ŠD 2. oddělení 
Mgr. Kostkanová Jaroslava učitelka ZŠ 1.stupeň 
Málková Miroslava učitelka MŠ 1. oddělení MŠ 
Mgr. Musilová Ivana učitelka ZŠ 1. stupeň 
Pavlíčková Eva učitelka ZŠ 2. stupeň 
Polcarová Jana vedoucí učitelka MŠ 2. oddělení MŠ 

Mgr. Šidláková Marie 
učitelka ZŠ, vedoucí 
metodické komise 

2. stupeň 

Ing. Vaňková Marie učitelka MŠ 2. oddělení 
Mgr. Venzhöferová Eva učitelka ZŠ 1.stupeň 
Mgr. Voneš Lubomír  zástupce ředitelky  2. stupeň 
   

Provozní zaměstnanci   
Blažková Jitka uklizečka ZŠ 
Jarošová Helena uklizečka MŠ 
Petříčková Marie kuchařka ŠJ ŠJ 

Pospíchalová Zdeňka 
vedoucí školní 
jídelny, pokladní 

ZŠ, ŠJ 

Sobotková Libuše kuchařka ŠJ ŠJ 

Vágnerová Hana 
uklizečka, prodej 
školního mléka 

ZŠ 

Včelová Anna kuchařka, vedoucí ŠJ 
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kuchařka 
Večeřová Hana účetní ZŠ 

Pleskač Pavel topič, údržbář 
zástup od 1.9.2006 do 
30.4.2007  

Veselý Radek topič, údržbář 
zástup od 4.6.2007 do 
30.6.2007 

 
 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
K povinné školní docházce bylo přihlášeno 14 dětí, které se společně se svými rodiči 
dostavily 19.1.2006 k zápisu. Žádný ze zákonných zástupců nepředložil žádost o odklad 
školní docházky. Dne 3.9. 2007 nastoupí do 1. třídy 14 žáků. 
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V. Údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů a chování 

 

Prosp ěch žáků základní školy  

1.pololetí 

Celk. prospěch 

 

Chování 

 

Absence 

 

prům. 
na 

žáka 

Ročník žáků 

celkem/dívky 

PVZ P N VD U NU O N  

1. 16/10 16   15   564  35,25 

2.  14/6 14   14   518  37,00 

3. 20/10 16 4  20   717  35,85 

4.  22/9 16 6  22   1233  56,05 

5. 14/6 10 4  14   480  34,29 

6. 19/8 12 7  18   534  28,11 

7. 26/12 11 15  25 1  664  25,54 

8. 20/7 8 12  20   846  42,30 

9. 16/4 9 7  16   670  41,88 

 

2.pololetí 

Celk. prospěch 

 

Chování 

 

Absence 

 

prům. 
na 

žáka 

Ročník žáků 

celkem/dívky 

PVZ P N VD U NU O N  

1. 16/10 16   16   434  27,13 

2. 14/6 14   14   313  22,36 

3. 20/10 14 6  20   877  43,85 

4. 22/9 18 4  22   868  39,45 

5. 14/6 9 5  14   715  51,07 

6. 19/8 11 8  19   1000  52,63 

7. 26/12 11 15  25 1  1286 2 49,46 

8. 20/7 7 13  20   1447  72,35 

9. 16/4 6 10  16   1091  68,19 
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Chování žák ů 

Pochvaly 

Na konci 1. pololetí byly uděleny 2 pochvaly za aktivní přístup k práci a za nalezení a 
odevzdání mobilního telefonu,  na konci školního roku 35 pochval převážně za úspěšnou 
reprezentaci školy ve zdravotních, sportovních, přírodovědných, výtvarných soutěžích a 
olympiádách v matematice, zeměpise a německém jazyce, kterých se žáci účastnili většinou 
s dobrými výsledky, ve dvou případech za mimořádnou píli a přípravu na vyučování po celou 
školní docházku. 

 

Kázeňská opatření  

V prvním pololetí byla uděleny 1 napomenutí třídního učitele, 5 důtek třídního učitele a 3 
důtky ředitelky školy a 1 snížená známka z chování. Důvody: neplnění školních povinností, 
nevhodné chování vůči učiteli a vůči spolužákům, ničení věcí. Na konci 2. pololetí bylo 
uděleny: 8 napomenutí třídního učitele, 12 důtek třídního učitele a 7 důtky ředitelky školy a 1 
snížená známka z chování. Důvody ze stejných důvodů jako v 1. pololetí, navíc za 
neomluvené hodiny.  

 

Nejzávažnějším řešeným proviněním žáků školy bylo nepřijatelné chování skupiny 3 žáků 
vůči spolužákům. Jednalo se o vymáhání nižších peněžních částek spojených se 
zastrašováním mladších spolužáků. Toto chování bylo zjištěno v začátcích a okamžitě řešeno. 
Ve výpovědi poškozeného bylo uvedeno vymáhání větší finanční částky v řádů tisíců 
požádala škola o pomoc nezávislého šetření Policii České republiky formou podání trestního 
oznámení na neznámého pachatele. Šetření dosud probíhá.  

Žáci u kterých bylo prokazatelně zjištěno toto chování byli kázeňsky potrestáni (uvedeno 
v celkovém přehledu). 

V srpnu 2007 proběhlo na základě odvolání zákonného zástupce proti udělení výchovného 
opatření šetření české školní inspekce, která shledala udělení opatření jako důvodné.  

 

 

Srovnávací testy CERMAT 
Ve školním roce 2006/2007 žáci 5. a 9. třídy řešili srovnávací testy CERMAT. Testy slouží 
pro srovnání výsledků škol Výsledky v těchto testech přispěly společně s dalšími výstupy 
k objektivnímu hodnocení práce školy. 
 
Srovnání žáků 9. třídy s žáky 9.tříd ZŠ v celé ČR 
 procentuální úspěšnost 

v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká Bělá 

procentuální úspěšnost 
v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká republika 

Český jazyk 63 56 
Matematika 52,6 46,9 
Obecné dovednosti 72,3 66,4 
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Srovnání žáků 5. třídy s žáky 5.tříd ZŠ v celé ČR 
 procentuální úspěšnost 

v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká Bělá 

procentuální úspěšnost 
v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká republika 

Český jazyk 25,9 29,5 
Matematika 32,4 30,8 
Obecné dovednosti 12,8 13,2 
 

 

 

Srovnávací testy Kalibro 
Ve školním roce 2006/2007 žáci 7. a 9. třídy řešili srovnávací testy Kalibro. 
 
Srovnání žáků 7. třídy s žáky 7.tříd ZŠ v celé ČR 
 procentuální úspěšnost 

v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká Bělá 

procentuální úspěšnost 
v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká republika 

Český jazyk 65,8 71 
Matematika 30,2 32,2 
Německý jazyk 50,9 50,6 
 
Srovnání žáků 9. třídy s žáky 9.tříd ZŠ v celé ČR 
 procentuální úspěšnost 

v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká Bělá 

procentuální úspěšnost 
v rozsahu 0-100% 
ZŠ Česká republika 

Humanitní základ 63 61,1 
Přírodovědný základ 56,4 56,6 
Německý jazyk 53,9 51,7 
 
Grafické srovnání je na internetových stránkách školy a v tiskové příloze výroční zprávy. 
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Výsledky p řijímacích zkoušek 

 26 žáků bylo přijato na žádané školy v prvním termínu. Přijímací zkoušky absolvovali 
s dobrými výsledky. 

 

V letošním školním roce odchází na střední Zvolené studijní a učební obory: 

počet střední škola obor sídlo SŠ 
1 Gymnázium, Jiráskova 627 gymnázium čtyřleté Chotěboř 

2 OA a ISŠ obchodu a služeb, Bratříků 
851 

hotelnictví a turismus Havlíčkův Brod 

1 Vyšší odborná škola a obchodní 
akademie 

obchodní akademie Chotěboř 

1 Obchodní akademie, odborná škola a 
praktická škola 

praktická škola dvouletá Janské Lázně 

3 Střední průmyslová škola 
elektrotechnická 

elektronické počítačové 
systémy 

Jihlava 

2 Střední průmyslová škola stavební  
akademika Stanislava Bechyně 

stavebnictví Havlíčkův Brod 

1 VOŠ a SŠ Gustava Habrmana provoz a ekonomika dopravy Česká Třebová 

2 SOU technické, Žižkova 1501 elektrikář Chotěboř 

1 SOU technické, Žižkova 1501 operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby 

Chotěboř 

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší 
zdravot. škola, Masarykova 2033 

zdravotnické lyceum Havlíčkův Brod 

1 Střední škola obchodu a služeb fotograf Jihlava 

 

 

Výsledky sout ěží a olympiád 

Soutěž Místo konání Žáci Třída Umístění 

Eurorébus – regionální kolo Brno 

Kubát David 
(Jilemník) 

Pazderková 
Eva 

Velíšek Petr 

9. 
35. ze 120 
soutěžících 

Olympiáda v anglickém 
jazyce – okresní kolo 

Havlíčkův 
Brod 

Šrámek 
Miroslav 

8. 5.-6. 

Olympiáda v německém 
jazyce – okresní kolo 

 
Polzerová 
Iveta 

9. 3. 
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Olympiáda v zeměpise  

Musilová 
Doubravka 
Šrámek 
Miroslav 
Šrámek Jiří 

6. 
8. 
7. 

17. 
7. 
6. 

Matematická olympiáda  
Kubát David 
Venc Luboš 
Velíšek Petr 

9. 
9. 
9. 

15. 
17. 
12. 

Všeználek – okrskové kolo  

Šumpich 
David 
Málek Zbyněk 
Černá Rozálie 
Jelínková 
Markéta 

5. 1. 

Všeználek – okresní kolo  

Šumpich 
David 
Málek Zbyněk 
Černá Rozálie 
Jelínková 
Markéta 

5. 2. 

     

Zdravotnická soutěž – 
okresní kolo 

 

Vaňková Anna 
Černá Rozálie 
Markéta 
Zapletalová 
Lenka 
Hanauer 

5. 4. 

Zdravotnická soutěž – 
okresní kolo 

 

Domkářová 
Anna 
Machová 
Martina 
Šíchová 
Kateřina 
Fikarová 
Daniela 
Mištová Alena 

7. 3. 

Hry bez hranic 
Počátky u 
Pelhřimova 

Kubát David 
Semerád 
Michal 
Novák Lukáš 
Musil Čeněk 

9. 
6. 
4. 
4. 

2. 

Hry bez hranic 
Počátky u 
Pelhřimova 

Venc Petr 
Junger Daniel 
Černá Rozálie 

9. 
7. 
5. 

3. 
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Jelínek Josef 4. 

Hry bez hranic 
Počátky u 
Pelhřimova 

Venc Luboš 
Kohout Tomáš 
Jelínková 
Markéta 
Hlaváček Petr 

9. 
6. 
5. 
3 

4 

Nestlé Basketbal Šlapanov 

Korejtko Jakub 
Němec Lukáš 
Kohout Tomáš 
Šrámek David 
Venc Martin 
Semerád 
Michal 

7. 
7. 
6. 
6. 
6. 
6. 

5. 

Basketbal – okresní kolo 
Havlíčkův 
Brod 

Kubát David 
Semerád Jan 
Rakušan 
Václav 
Venc Petr 
Velíšek Petr 
Venc Radek 
Korejtko Jakub 
Němec Lukáš 
Kohout Tomáš 
Venc Martin 

9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
8. 
7. 
7. 
6. 
6. 

9. 

Olympiáda z českého jazyka 
Havlíčkův 
Brod 

Iveta 
Polzerová 

9.  

Recitace Chotěboř 

Markéta 
Jelínková 
Rozálie Černá 
Doubravka 
Musilová 
Martina 
Machová 
Martina 
Melounová 
Anna Mištová 
Eva 
Pazderková 
Iveta 
Polzerová 

4. 
4. 
6. 
 
7. 
8. 
8. 
9. 
9. 

 

Literární soutěž 
Havlíčkův 
Brod 

Patrik Janda 
Jiří Šrámek 
Klára 
Velíšková 
Martina 

6. 
7. 
7. 
8. 
8. 

Oceněné práce, 
zveřejněné ve 
sborníku 
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Melounová 
Anna Mištová 

Okresní a krajské kolo 
v gymnastice, Chotěboř 

Chotěboř - 
chlapci 

Dominik Jaroš 
Marek Novák 
Daniel Kováč 
Milan Franc 
Josef Jelínek 
Jakub Kopka 
Jan Svoboda 
Čeněk Musil 
Jiří Holas 
Tomáš Kohout 
Vladimír Mach 

1. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
4. 
4. 
4. 
6. 
8. 

3.místo 
4.místo 
7.místo 
4.místo 
5.místo 
6.místo 
2.místo 
3.místo 
4.místo 
2.místo 
1.místo 

 dívky 

Gabriela 
Dipoldová 
Nela 
Pazderková 
Jana 
Dipoldová 
Marcela 
Pátková 

1. 
2. 
3. 
3. 

4.místo 
6.místo 
5.místo 
8.místo 

Postup do republikového 
kola v gymnastice za kraj 
Vysočina 

Doubí u 
Třeboně 

Vladimír Mach 
Jan Svoboda 
Čeněk Musil 
Milan Franc 
Dominik Jaroš 

8. 
4. 
4. 
3. 
1. 

 

Okresní kolo v atletice 
Havlíčkův 
Brod - chlapci 

Dominik Jaroš 
Jakub Tonar 
Lukáš Hanauer 
Marek Novák 
Milan Franc 
Josef Jelínek 
Čeněk Musil 
Jan Svoboda 
Radek Tonar 
Martin Venc 
Tomáš Kohout 
Michal 
Semerád 
Radek Venc 
David Kubát 
ČB 
Petr Velíšek 
Martin 
Šumpich 
Jakub Korejtko 
Daniel Jungr 

1. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
4. 
4. 
5. 
6. 
6. 
6. 
8. 
9. 
9. 
9. 
7. 
7. 
9. 
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Petr Venc 

 dívky 

Veronika 
Šidláková 
Gabriela 
Dipoldová 
Jana 
Dipoldová 
Helena 
Pátková 
Iveta Štrálová 
Kateřina 
Dipoldová 
Rozálie Černá 
Aneta Pátková 
Martina 
Machová 
Kateřina 
Šíchová 

 
 

1. 
1. 
3. 
3. 
3. 
6. 
6. 
5. 
7. 
7. 
7. 
 

 

Krajské kolo v atletice Třebíč 

Marek Novák 
Lukáš Hanauer 
Čeněk Musil 
Jan Svoboda 
Tomáš Kohout 
Petr Velíšek 
Martin 
Šumpich 

2. 
2. 
4. 
4. 
6. 
9. 
9. 
 

Jan Svoboda – 
2.místo 
Tomáš Kohout – 
2.místo 

Republikové kolo v atletice 
za kraj Vysočina 

Brandýs nad 
Labem 

Jan Svoboda 
Tomáš Kohout 

4. 
6. 

Kategorie družstev 
– 3.místo 

 

K dosažení uvedených výsledků a úspěchů ve vzdělávání a výchově škola využívá: 

• kolektivu zkušených učitelů a jejich poznatků z dalšího vzdělávání 

• rozmanitých forem práce 

• individuálního přístupu k žákům 

• moderních vyučovacích pomůcek a techniky, vybavení odborných učeben, výukových 
programů a internetu, výborného vybavení a zařízení pro tělesnou výchovu a sport 

• široké nabídky aktivit pro volný čas 

• návštěv divadelních představení, koncertů, výstav a přednášek a jejich realizaci ve 
škole 

• projektů v rámci získaných grantů 

• školních projektů  
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• zapojení do soutěží a olympiád  

• spolupráce s místní knihovnou a okolními školami 

• zhodnocení a porovnání schopností žáků pomocí srovnávacích testů 

 

Školní projekty 

Elektronický atlas přírodnin 

Projekt byl schválen a částečně financován v rámci SIPVZ. Jedná se o vytvoření   
elektronického atlasu rostlin který obsahuje všechny údaje o rostlině a podrobnou 
fotodokumentaci. Podařilo se zpracovat    rostlin nejen ze zdejší lokality. Projekt je před 
dokončením. Vytvořená  část  atlasu slouží výuce přírodovědy a botaniky. 

Čeština převážně nevážně celoškolní projekt zaměřený na zajímavou a zábavnou práci se 
slovnízásobou 

Školní časopis byl vytvořen týmy žáků školy na internetových stránkách jako vlastní web  

Od Doubravy po Chrudimku  ( aneb znáš svůj kraj) Projekt  ve spolupráci s CHKO Železné 
hory přiblížil žákům prvního i druhého stupně blízké okolí, jeho flóru a faunu. v rámci 
projektu byly instalovány výstavy  fotografií  doplněné  přednáškami. V příštím roce bude 
projekt pokračovat 

Projekt 1257 Biela – Česká Bělá 2007, vše o historii městyse 

práce s obecní kronikou, vyhledávání dokumentů v archivech, zpracování dokumentů a 
fotodokumentace, výsledky archeolog. průzkumů -  výstup výstava k výročí městyse 

Řada projektů probíhala v jednotlivých předmětech a ročnících –  

Hledá se spisovatel – téměř detektivní pátrání žáků 7.třídy 

Lexikon strašidel, 

Roční období,  

Ze života zvířat 

  

Vzdělávání a výchova ve volném čase 

Školní družina 

Při škole jsou dvě oddělení školní družiny. Jedno oddělení je zřízeno pro mladší žáky, druhé 
oddělení pro starší žáky. Jejich návštěvnost je vysoká, navštěvuje je více než jedna polovina 
žáků 1.stupně s velkým zájmem.  

Zájmové kroužky 
Žáci mohli v letošním roce vybírat z nabídky následujících kroužků: 

Matematický, žurnalistický, anglický jazyk, německý jazyk, sborový zpěv, dramatický, práce 
s počítačem, keramický, zdravotnický pro mladší i starší žáky, aerobic, kopaná, košíková, 
florbal, gymnastický pro dívky a chlapce 

Nabídku pro volný čas využívají téměř všichni žáci školy, dovednosti a vědomosti, které zde 
pod vedením kvalifikovaných vedoucích získávají, výrazně ovlivňují výsledky školy. 
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Zájemci o hru na hudební nástroje mají možnost navštěvovat výuku hudby na kytaru, 
klávesové nástroje a harmoniku v oddělení učitele ZUŠ, který vyučuje na škole jeden den 
v týdnu. 

 

Výchovné poradenství 

Výchovná poradkyně velmi úzce spolupracuje s žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy jak 
při problémech během školní docházky, tak při volbě povolání. O jeho výběru hovoří s 
každým žákem a jeho rodiči.  

Spolupracuje se s náborovými pracovníky podniků i škol, kteří seznamují žáky s obory. 
Vycházející žáci navštívili burzu škol, úřad práce a pod. Podílí se též na administrativním 
procesu podávání přihlášek do škol. 

Významná je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při řešení chování 
problémových dětí a návrhu postupů práce s dětmi, které mají diagnostikované poruchy učení. 

 

Podíl rodi čů a SRPDŠ na výchov ě a vzdělávání 

Spolupráce s rodiči probíhá i prostřednictvím Unie rodičů. Na jejích zasedáních a 
konzultačních schůzkách poskytujeme rodičům základní a objektivní informace o dění ve 
škole, o vzdělávacích výsledcích žáků a případných výchovných problémech. Veškerých 
jednání o prospěchu a chování žáka se s rodiči mohou účastnit i žáci, jejich přítomnost je 
zvláště při řešení problému velkým přínosem. 

Názory a oprávněné připomínky rodičů i žáků rádi akceptujeme, využíváme jejich 
znalostí, zkušeností. 

Rodiče žáků se mohou na vedení školy a ostatní učitele nebo na Radu školy se svými 
problémy nebo náměty obrátit kdykoliv. Někteří ale tuto možnost nevyužívají a problémy řeší 
bez dostatečných informací nebo neřeší a školu o problému neinformují. 
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VI. Další vzd ělávání pracovník ů 

 1. Finan ční zabezpečení dalšího vzd ělávání 

 Na další vzdělávání bylo vyčerpáno celkem 34 410 Kč. V této částce jsou zahrnuty i 
prostředky na vzdělávání v rámci projektu SIPVZ. 

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovník ů 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků je nezbytné nejen pro každého z nich osobně, ale 
především pro změnu forem, metod a obsahu vzdělávání. 
Z následujícího přehledu je patrné zaměření školení k tvorbě ŠVP,,vzdělávání v oblasti 
jazykové, informační, metod a forem učení a odborností pedagogů. 
 
 
RVP ZV, MŠ - ŠVP Učitel 
Projekt Koordinátor Dobišová  
Metodický portál Dykyjová 

Dobišová 
Škola? V pohodě! Dykyjová 

Čermák 
Efektivní výuka Hertlová 

Venzhöferová 
Osobnostní a sociální výchova Dykyjová 

Domkářová 
Blažek 
Čermák 
Kostkanová 
Pavlíčková 
Voneš 

Kritické myšlení  Musilová 
Voneš 

Očekávané výstupy – fyzika Voneš 
RVP a školní družina Klusáčková 

Čermáková 
Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace Polcarová 
Dramatické hry v ŠVP MŠ Polcarová 
Klíčové kompetence dětí Málková 
Formy a obsah předškolního vzdělávání Vaňková 
 
 
 

Cizí jazyky 
 
Učitel 

Rekvalifikace učitelů – AJ Dobišová 
Ukázkové hodiny anglického jazyka Blažek 
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Bring your English lessons in life  
 

Informa ční technologie 
 
Učitel 

Projekt SIPVZ  - pokročilá práce s textem 
a DTP 

Voneš,  

Školní informační systém Voneš 
Projekt SIPVZ – úroveň PZ Pavlíčková 
Projekt SIPVZ – úroveň P0 Pavlíčková  

Blažek 
Venzhöferová 

Projekt SIPVZ – úroveň P1 Venzhöferová 
Projekt SIPVZ – digitální fotografie Musilová 

Málková 
 

Vzdělávání vedoucích pracovníků 
 
Učitel 

Nový zákonník práce Voneš, 
Domkářová 

Školení BOZP Voneš, 
Domkářová 

 
 

Vzdělávání v oblasti péče o 
talentované a integrované žáky 

 
 
Učitel 

Výchovné projekty v ZŠ a jejich realizace Hertlová 
 
 

Odborná školení 
 
Učitel 

Mluvnice tak trochu hravě Hertlová 
Venzhöferová 

Komunikace Hertlová 
Kudy z nudy Hertlová 

Musilová 
Venzhöferová 

Pokusy z fyziky Voneš 
Tvořivá škola – činnostní učení v 
matematice 

Dykyjová 

Školní knihovna Dobišová 
Výtvarná výchova jako prostředek 
k rozvíjení fantazie a cit. prožívání 

Venzhöferová 

Kurz efektivní první pomoci všichni 
pedagogové 
školy 

Zdravotnický kurz Čermáková 
Kurz lyžařského instruktora Čermáková 
Kurz keramiky Čermáková 
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Lidové tance a taneční hry 
Podzimní, vánoční a velikonoční 
aranžování 

Vaňková 
Málková 
Polcarová 

 
 
Školení zaměstnanců Zaměstnanec 
Preventista PO Čermák 
 
 
Studujní programy Učitel 
Výchovný poradce semestry  Hertlová 
Metodik pravence Hertlová 
Muzikoterapie Pavlíčková 
 

Zároveň všichni učitelé studují odbornou literaturu svých aprobací, odborné časopisy a s nově 
získanými poznatky seznamují své kolegy na schůzích metodických orgánů a uplatňují je ve 
výuce. Absolvování jazykových kurzů přispělo k možnosti výběru širší nabídky výuky cizích 
jazyků a kurzu informační gramotnosti se zvýšilo využití výpočetní techniky při výuce i 
administrativních činnostech. 

Ředitelka a zástupce ředitelky se věnovali především studiu legislativy, pedagogiky a svým 
oborům (odborná školení, studium odborné literatury a časopisů). 
 
Výchovná poradkyně dokončila studium na UHK v rámci celoživotního vzdělávání v oboru 
Výchovné poradenství a Metodik prevence. Učitelka hudební výchovy dokončila studium 
certifikátového programu Západočeské univerzity v Plzni Muzikoterapie. 
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VII. Kontrolní a hospita ční činnost 
Kontrolní činnost ředitelky a zástupce ředitelky školy mimo jiné byla věnována především 
plnění standardů vzdělávacího programu, plnění individuálních plánů žáků s poruchami učení, 
klasifikaci podle klasifikačního řádu. Dále byla zaměřena na plnění pracovních povinností 
provozních zaměstnanců a dodržování pracovní doby, dodržování bezpečnosti práce a 
hospodárnosti provozu. V mateřské škole jsme společně s vedoucí učitelkou zaměřili na 
výchovně vzdělávací program a projekty.  

Hospitační činnost byla zaměřena na:  

• mnohostranná názornost, využívání pomůcek, počítačů, knih, slovníků, audiovizuální 
techniky 

• diferencování práce podle výkonnosti 

• integrovaní žáci 

• komunikace žáků, čtení a čtenářská gramotnost 

• klasifikace žáků 

• vzájemná spolupráce a případná pomoc mezi žáky, úroveň písemného projevu žáků 

• kontrola dokumentů a písemností 

Po hospitaci byl s každým vyučujícím proveden rozbor vyučovací hodiny, její problematické 
části nebo didaktických nedostatků. Kontroly byly velmi časté a cílené – nejednalo se až na 
výjimky o celé vyučovací hodiny. 

Na základě výsledků z kontrolní činnosti budou stanoveny úkoly pro další činnost 

 

 

VIII. Kontroly a inspekce 
Ve školním roce 2006/07 vykonala ČŠI dvě šetření jejichž výstupem jsou inspekční zprávy 

 

Inspekce ve dnech 8. – 11. 12. 2006 

1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání,  

2. Hodnocení rozvoje cizích jazyků 

Závěry : k bodu 1 Všechny uvedené údaje  jsou  v souladu se skutečností 

k bodu 2  Byl zjištěn standardní stav 

 

Šetření stížnosti opodstatněnosti důtky ředitelky ČŠI  3.8. 2007 
Šetřeny byly následující body, každý byl uzavřen výsledkem šetření 

1. Postup školy 

stížnost nedůvodná 



 24 

2. Opodstarněnost udělení důtky 

stížnost nedůvodná 

3. Informovanost žáka a rodičů, způsob sdělení důtky 

stížnost důvodná 

 

Stěžovatel se proti výsledků šetření odvolal, dále stížnost šetřila krajská školní inspekce, která 
šetření uzavřela ve všech bodech jako nedůvodné. 

 

Krajská hygienická stanice vykonala 2 kontroly – MŠ, školní jídelna .Závažnou závadou 
v mateřské škole je absence bezbariérového přístupu, dále byly zjištěny pouze drobné závady, 
které byly v daném termínu odstraněny.  

Úřad práce provedl kontrolu v mateřské škole na docházku dětí se stanovenou dobou – 5 dnů 
v měsíci.  

Správa sociálního zabezpečení provedla hloubkovou kontrolu v evidenci agendy (odvody, 
nemocenské dávky, ...). Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 

 

 

 

IX. Mimoškolní aktivity 
Mimoškolní aktivity školy byly opět velmi výrazné, pomohly vytvořit pozitivní obraz školy 
na veřejnosti a propojily činnost školy s životem obce a regionu. Připravili a realizovali jsme 
následující vzdělávací a kulturní akce, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti a byly 
prezentovány v tisku. Velkou radost máme především z toho, že se na organizačních 
přípravách vedle učitelů podíleli s nadšením i žáci, rozvíjí se tak jejich vztah k obci, regionu, 
vkus a estetické cítění.  

 

Výstavy 
Od Doubravy po Chrudimku 
výstava fotografií regionu Železných hor doplněná přednáškou Dr. Bárty (spolupráce 
s CHKO Železné Hory) 
 
1257 Biela – Česká Bělá 2007 výstava k výročí první zmínky Bělé   
 
Výstava Jak se peče u nás 

Vánoční jarmark se zajímavým programem a prezentací tradičních řemesel. 

Výstava keramické dílny 

Spolupráce na velikonoční výstavě a dílně 
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Přednášky a vzd ělávací akce 
Přednáška Mgr. Rouse (OVM Havlíčkův Brod) Historie těžby stříbra 

Vzdělávací kurzy pro ve řejnost 
Počítačové kurzy pro veřejnost- Práce s internetem  
Kurz keramiky 
Kurz anglického jazyka 
Kurz aranžování 
 

Další aktivity školy 
Vydání kuchařky osvědčených rodinných receptů Jak se peče u nás 
 
Akademie k výročí a podíl na přípravě oslav výročí první zmínkyoslavá 

Kromě organizování kulturního života obce pomáháme s zlepšováním životního prostředí, 
vysazujeme a udržujeme zeleň, pomáháme s úklidem obce a výsadbou obecních lesů,  
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Spolupráce s obcí 

Spolupráce obce a školy je na dobré úrovni. Časté kontakty udržujeme i s představiteli 
okolních obcí. Pravidelně se účastníme schůzí zastupitelstva. Vedení obce a zastupitelé nám 
pomáhají řešit problémy spojené s provozem školy, finančně se podílí nad rámec povinnosti 
na zkvalitnění vybavení a přispívá i na platy zaměstnanců.  

Vedení školy a členové žurnalistického kroužku informují pravidelně o dění ve škole a jejich 
aktivitách v místním zpravodaji, občas i regionálním tisku. 

Škola zapojuje do veřejného a kulturního života v obci. Pořádá vzdělávací, kulturní a 
společenské akce pro veřejnost. 

Na řadě programů spolupracujeme s dalšími spolky a neziskovými organizacemi v obci.Účast 
veřejnosti na akcích školy je tradičně velká, daří se získávat i sponzory mezi občany obce a 
bývalými žáky. Zdá se, že přispívají k příznivému postoji veřejnosti vůči škole. 
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X. Celkové hodnocení a záv ěr 
Hodnocení činnosti školy vychází z materiálů zpracovaných vedením školy – organizačního a 
školního řádu, plánu práce a koncepce základní školy, hodnocení výchovně vzdělávací práce 
výsledků hospitační činnosti, podnětů metodických orgánů a všech pedagogických a 
nepedagogických zaměstnanců, Rady školy z výsledků srovnávacích testů a hodnotících 
dotazníků rodičů žáků. 
 
Materiáln ě technická oblast 
 
V obou budovách probíhaly plánované úpravy a opravy, obnoveny nátěry a výmalba tříd a 
školních chodeb, provozní budovy.  
V areálu mateřské školy došlo k výměně oplocení a rekonstrukci chodníku podél budovy, 
který zajišťuje nyní bezpečnější a bezbariérový přístup ke školní jídelně.  
Ve školní jídelně byl odhlučněn provoz instalací nového stropního podhledu a doplněno 
vybavení kuchyně.  
Největší investicí byla rekonstrukce prostor školní družiny nad tělocvičnou. Vybouráním 
příček a zabudováním střešních oken se prostor výrazně zvětšil a prosvětlil. Položena zde byla 
nová podlahová krytina a doplněno vybavení nábytkem. 
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se pokusili sehnat finanční prostředky na rekonstrukci 
půdních prostor školy na odborné učebny a další prostory pro školní družinu, případně na 
rekonstrukci budovy mateřské školy. Naše žádost zatím nebyla řešena . 
Byla rozšířena počítačová síť o další pracoviště v odborné učebně a zajištěn rychlejší přístup 
k internetu ( instalace bezdrátového internetu), Ve škole chybí ale prostor pro zřízení další 
multimediální učebny, která je pro další rozvoj školy a realizaci našich plánů nezbytností. 
Z finančních prostředků projektu Atlas přírodnin jsme zakoupili část vybavení pro tuto 
učebnu, které zatím slouží k realizaci projektu a názorné výuce 
Nebyla započata plánovaná  obnova hřiště mateřské školy a vybavení venkovních prostor škol 
vzhledem k tomu,  že se nepodařilo zajistit financování prostředním grantů. ( podané žádosti 
nebylo vyhověno).  
  
 
 
 
 
Organizační oblast 
 
Organizační řád a směrnice ředitelky které ho doplňují byly aktualizovány, byl vypracován 
nový pracovní řád, vnitřní platový předpis, směrnice pro doplňkovou činnost a směrnice pro 
oběh účetních dokladů. 
Informační systém školy se velmi zdokonalil instalací síťového a komunikačního propojení 
všech objektů, každý zaměstnanec  má vlastní elektronickou schránku pro vnitřní komunikaci 
a přístup ke všem publikovaným dokumentům a informacím. 
Poradní sbor ředitelky, který je složen ze zástupce, metodických orgánů, vedoucí učitelky MŠ 
a vychovatelky ŠD a výchovné poradkyně pracoval velmi dobře při organizaci a realizaci 
mimoškolních akcí a školních projektů. a především při tvorbě ŠVP 
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Oblast řízení a plánování 
 
Vedení školy je v každodenním kontaktu se všemi zaměstnanci školy, což umožňuje okamžité 
řešení většiny problémů. 
Veškerá činnost školy se řídí plánem práce, který se skládá z dílčích plánů pro jednotlivé 
oblasti. Úkoly stanovené ročním plánem byly splněny. V tomto školním roce byly časové a 
tematické plány vzdělávacího programu ZŠ doplňovány a aktualizovány. Dobře připraven a 
úspěšně realizován byl program prevence a plán vzdělávání žáků s diagnostikovanými 
poruchami učení. Pro žáka deváté třídy byl vypracován individuální vzdělávací plán. 
Výrazně se zlepšila informovanost rodičů žáků nabídkou konzultačních dnů, rozšířením 
internetových stránek školy, příspěvky a informacemi v místním Zpravodaji, činností Rady 
školy a spoluprací se sdružením rodičů. 
V systému řízení měly velký význam porady. Pedagogická rada jednala pravidelně čtvrtletně, 
provozní porady proběhly podle plánu. 
K diskuzi byla předložena koncepce rozvoje a řízení školy, koncepce ICT zaměřená na 
projekty v oblasti SIPVZ a vzdělávání dospělých. 
Hlavním úkolem byla celoroční práce na novém vzdělávacím plánu školy. 
 
Výchovně vzdělávací oblast. 
  
Plán práce v této oblasti vzdělávání a cíle zvoleného vzdělávacího programu byly splněny. 
Vhodné postupy při vzdělávání potvrzují velmi dobré výsledky při přijímacím řízení na 
střední školy a umístění v olympiádách a soutěžích. 
Rozvíjení komunikativních dovedností žáků a jejich aktivní zapojení do řešení vzdělávacích a 
organizačních záležitostí, schopnost sebehodnocení je naším dlouhodobým úkolem, výsledky 
je zatím předčasné hodnotit. Všichni vyučující na tomto úkolu pracovali, zařazovali metody 
podporujících aktivitu žáků. Součástí výuky byly celoškolní projekty zaměřené na první 
pomoc, menší projekty na úrovni tříd, výukové programy na 1. a 2. stupni, zapojení 
informačních technologií a internetu do výuky, skupinové práce žáků na stanovených 
úkolech, propojení získaných vědomostí s praktickým životem. 
 
Dařilo se diferencovat práci podle schopností žáků. Výrazného zlepšení bylo dosaženo u 
všech žáků s diagnostikovanými poruchami učení. Individuální péče, konzultace a úzká 
spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou, práce pedagogického asistenta pro žáka 
s kombinovanými vadami jsou účinné a přináší dobré výsledky.  
Pro žáky talentované byly otevřeny kroužky zaměřené na rozšiřování znalostí a dovedností 
(matematický, anglického a německého jazyka, přírodovědný, zdravotnický, zeměpisný, 
počítačový) jejichž velmi dobrou úroveň prokázali v četných olympiádách a soutěžích. 
 
Objektivní metodou hodnocení jsou srovnávací testy Kalibro, které řešili žáci 9. třídy a 7. 
třídy a testy Cermat  pro žáky 9.a 5.třídy. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v oddíle 
výsledky výchovy a vzdělávání. 
 
V oblasti výchovy jsme se zaměřili na respektování osobnosti žáka, posilování jejich 
sebevědomí a ochranu před vzájemným násilím. Odhalili a řešili jsme závažné chování 
skupiny žáků vůči spolužákům. 
Podpořili jsme všechny aktivity našich žáků spojené s pomocí jiným. 
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Výchovně vzdělávací program mateřské školy je realizován šest let, pokračuje jeho 
ověřování, aktualizace a doplňování. Všechny plánové činnosti byly splněny. Většina činností 
děti dobře motivovala, rádi se jich účastnily. Přínosné byly hlavně změny témat, která jsou 
dětem šitá na míru ( vycházejí z dlouhodobého sledování a hodnocení dětí, jejich zájmů a 
potřeb). Velkou výhodou je individuální práce a použití metod s dětmi na základě doporučení 
PPP. 
V příštím období jsou prioritou vztahy mezi dětmi a třídní klima, propracování systému 
hodnocení dětí a práce školky. 

Důležité pro zlepšení práce školy je další vzdělávání pedagogů v oblasti svých oborů, jazyků 
a informačních technologií a důsledné plnění úkolů vzdělávacích plánů.  

 

Závěry a úkoly pro další období                         

Hlavním úkolem naší školy je výchova a vzdělávání. Úspěšnost se bude záviset na 
schopnosti realizovat všechny úkoly vzdělávacích plánů na  připravenosti a motivaci 
pedagogů.  

Hlavní předpokladem zvládnutí tohoto úkolu bude další vzdělávání učitelů školy, finanční 
zajištění kurzů, přednášek, zapojení do projektů. Vzdělávání v akreditovaných kurzech 
kromě těchto oblastí dále orientovat především na komunikativní dovednosti a řešení 
problémových situací s žáky a rodiči. 

Prioritou zvládání klíčových kompetencí a výstupů žáky, připravenost žáků pro další 
studium, samostatnost, přehled a orientace, komunikativnost.  

Pro pedagogy  promyšlená příprava na vyučovací hodiny, dostatečná motivace žáků, 
střídání metod práce, zvyšování podílu žáků na jejich vzdělání, zajímat se a vyhledávat 
nové informace o svém oboru zapojování žáků do výuky,stále prověřovat jejich znalosti a 
přípravu na vyučování. Zadávat jim samostatné tvůrčí úkoly a pro výuku maximálně 
využívat vybavení školy- internet, knižní fond školní a místní knihovny. 

V oblasti výchovy ve škole mateřské a základní  jsou hlavním úkolem vzájemné vztahy 
mezi všemi zúčastněnými, eliminace nepřípustného jednání ( žák, učitel , zákonný 
zástupce), dále vytvoření opútimálních podmínek pro rozvoj osobnosti, orientace na 
výchovu žáků samostatných, sebevědomých a hlavně zodpovědných za své činy. 

V oblasti materiální je prioritou vytvoření další multimediální učebnu, vybavení tříd 
prvního stupně televizí s DVD přehrávašem a zpětnými projektory ( mobilním 
dataprojektorem), zlepšení zázemí pro četné volnočasové aktivity a školní družinu a 
modernizací jejího vybavení. Dále je nutné dokončit vybavení školy a jejího okolí pro 
možnost aktivní relaxace o přestávkách a mimo vyučování. 

Finanční prostředky na tyto investice se pokusíme získat i z projektů a grantů. 

 

                                                      

XI. Přílohy 
1. Přehled klasifikace školy – graf 

2. Souhrnný přehled výsledků Kalibro, Cermat – graf 

3. Výroční zpráva za hospodaření 2006 
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4. Výroční zpráva o poskytování innformací 

 

 

 

 

V České Bělé, září 2007    Mgr. Jana Domkářová 

       ředitelka školy 


