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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 

DIČ: CZ70981329 

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

web: http://www.zsms-cb.cz 
 
Bankovní spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod 
 
Právní forma: Příspěvková organizace 
 
Datum prvního zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 2003  
 
Datum poslední aktualizace zařazení do rejstříku škol: 8.1.2007 
  
Spádový obvod školy: Česká Bělá, Cibotín, Jilemník, Krátká Ves, Kojetín, Macourov, 
Pohled, Simtany, Ždírec. 
 

Od 1.1.2006 je název školy 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 
Městys Česká Bělá. Škola je v systému základních škol MŠMT ČR vedena pod kódem 
600086780 ( REDIZO) a u Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě pod identifikačním číslem 
70981329 (IČO) a od 1.4.2011 je škola jako plátce plátcem DPH vedena u Finančního úřadu 
v Havlíčkově Brodě pod daňovým identifikačním číslem CZ 70981329 (DIČ). 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, školní družinu, mateřskou školu 
a školní jídelnu 
Součásti právního subjektu a jejich IZO:  
Základní škola 102 006 652 
Mateřská škola 107 580 012 
Školní družina  117 000 329  
Školní jídelna  102 966 656 
 

Vedení školy 
Ředitelka: Mgr. Jana Domkářová, 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 
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Rada školy 
Rada má 9 členů - Mgr. Blanka Paušímová., Jana Dipoldová, DiS, Miroslava Málková, 
Šidláková Jana, Jiří Klimeš, Eva Vencová, Ing. arch. Milan Stejskal, Jaroslav Mrtka, 
předsedou rady je Tomáš Novák.  
 

Náplň činnosti  

Hlavní činnost - škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání a stravování žáků 
a zaměstnanců. 

Doplňková činnost - škola na základě živnostenského oprávnění poskytuje služby v oblasti 
stravování (hostinská činnost), vzdělávání dospělých (pořádání odborných kurzů školení 
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti) a pořádá kulturní akce. 

 

Základní škola 

Základní škola ve školním roce 2010/11 vyučovala 137 žáků v osmi třídách s 
průměrným počet žáků na třídu je 17,125. Ve čtvrté třídě byly spojené 4. a 5. ročník. Pro 
výuku hlavních předmětů byly ročníky stabilně děleny, při společné výuce výtvarné, tělesné 
a pracovní výchovy byla učiteli k dispozici asistentka (vychovatelka školní družiny). Každá 
třída má vlastní učebnu, kromě toho je pro výuku přírodovědných předmětů k dispozici 
odborná učebna s 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 tříd je příjemné, pět tříd je vybaveno stavitelným nábytkem. Vybavení 
pomůckami je na dobré úrovní, velká část výpočetní techniky vyžaduje obnovu. Škola získala 
vybavení pro interaktivní výuku z program EU – peníze školám. Škola využívá tělocvičnu 
a její vybavení, která je spojena se školní budovou. Dále je k dispozici sportovní areál s 
fotbalovým hřištěm standardních rozměrů, běžeckou dráhou, pískovým doskočištěm 
a antukovým hřištěm, šatnami a sociálním zařízením a příjemné zelené a bezpečné okolí školy 
které nabízí možnost relaxace . 

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 má dobře propracovaný a fungující program integrace 
a individuálního vzdělávání pro žáky s postižením, bezbariérový přístup umožňuje výuku 
žáků imobilních.  

Škola 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. Celková kapacita 
školní družiny je nevyhovující, zájem o pobyt ve školní družině mělo 67 žáků z prvního 
stupně a dojíždějících. Rozložením nezbytné doby pobytu žáků a nabídkou kroužků bylo 
umožněno žákům 1. –3. třídy, žákům 4. třídy jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dojíždějícím 
žákům ve školní družině pracovat. 
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Prostory školní družiny jsou vyhovující. Pro první oddělení školní družiny byla 
upravena a vybavena novým nábytkem třída v přízemí školy, druhé oddělení má k dispozici 
rekonstruovaný a dobře vybavený prostor nad tělocvičnou. Obě oddělení mají hygienické 
zázemí a šatny. Školní družina může využívat pro svoje činnosti všechny prostory školy, 
tělocvičnu a sportovní areál. Je dobře vybavena mnoha pomůckami, hračkami a sportovními 
potřebami. 

Činnost školní družiny je velmi pestrá a 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 a je prioritou školy zajistit její činnost. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je v samostatné budově. Má k dispozici 2 třídy standardně vybavené 
s hygienickým zázemím a šatnami. V mateřské školce došlo k zásadní rekonstrukci 
vodovodních a odpadních sítí, toalet a umýváren, povrchů podlah v šatnách, části 
elektroinstalace a výměně oken. Odbouráním příček byla zvětšena třída v přízemí a kabinety. 
Zahrada v areálu mateřské školy byla vybavena novými herními prvky, které zaručují 
bezpečnou hru dětí. Část vybavení zahrady byla pořízena z finančních darů ve výši 
142 800 Kč, těmito sponzory: MAN Česká Bělá; Unie rodičů ČR při ZŠ a MŠ Česká Bělá; 
VESA Česká Bělá; LUKA Česká Bělá; Obecní úřad Kojetín; Strašil Jan, Cibotín 13; Obecní 
úřad Krátká Ves; Málek Zbyněk, Česká Bělá; Pila Venzhöfer – Rychlý, Česká Bělá; AUTO – 
HAKR CZ, Česká Bělá; Václav Rakušan, RAVAX, Česká Bělá. Pro tělovýchovné a výtvarné 
činnosti může využívat mateřská škola tělocvičnu a odborné učebny školy. 

 

K předškolnímu vzdělávání bylo zapsáno 51 dětí, z toho 14 předškolních, 11 bylo 
přijato k základnímu vzdělávání.  

Mateřská škola je tvořivým a podnětným prostředím pro všestranný rozvoj osobnosti 
dětí, výrazný je 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 jejich aktivním přístupem a propojením 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, pro děti z Mateřské školy Pohled 
a Anglické mateřské školy The Tiny Havlíčkův Brod. Vybavení odpovídá normám pro školní 
stravování a je stále investováno do nového vybavení a nových technologií.  

V doplňkové činnosti zajišťuje školní jídelna i stravování veřejnosti a poskytuje další 
hostinské služby pro veřejnost.  
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II. Učební plány a programy 

Základní škola 

Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole v 5. třídě 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. V ostatních třídách se vyučovalo 
podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu Škola pro život č.j. 202/2007. 

Učební a po čty vyu čovacích hodin v jednotlivých t řídách 
Vzdělávací program Základní škola 
 Ročník  

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

Český jazyk     7      

Cizí jazyk     3+1 

(A) 

     

Matematika     5      

Prvouka           

Přírodověda     2      

Vlastivěda     2      

Chemie           

Fyzika           

Přírodopis           

Zeměpis           

Dějepis           

Občanská výchova           

Rodinná výchova           

Hudební výchova    1      

Výtvarná výchova    2      

Praktické činnosti    1      

Tělesná výchova    2      

Volitelné předměty           

Disponibilní dotace      1A      

Týdenní dotace 
povinných předmětů 

    26     

pro žáky 26  

 

Nepovinné předměty 1   
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Spojené hodiny ve spojených třídách 
 
Tělesná výchova 4 (2) 
Tělesná výchova 5 (2) 2 
 
Výtvarná výchova 4 (2) 
Výtvarná výchova 5 (2) 2 
 
Hudební výchova 4 (1) 
Hudební výchova 5 (1) 1 
 
Praktické činnosti 4 (1) 
Praktické činnosti 5 (1) 1 
 
  

Disponibilní hodiny  
5. tř. Anglický jazyk – 1 hod. 

Nepovinné p ředměty 
Římskokatolické náboženství – 1 hod. 
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Vzdělávací program ŠVP - škola pro život  
1. stupeň 2. stupeň 

1.– 5. ročník 6.– 9. ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 

Český jazyk a literatura 9 10 8 8  5 4 5 4 Jazyk a jazyková 
komunikace Cizí jazyk (AJ) - - 3 3  3 3 3 3 
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5  4 5 4 4 
Informační a komunikační 
technologie 

Informatika - - - 1  1 1 1 1 

Prvouka 2 2 3 -  - - - - 
Přírodověda - - - 1  - - - - Člověk a jeho svět 
Vlastivěda - - - 2  - - - - 
Dějepis - - - -  2 2 2 1 

Člověk a společnost 
Výchova k občanství - - - -  2 1 2 1 
Fyzika - - - -  2 1 2 2 
Chemie - - - -  - - 2 2 
Přírodopis - - - -  2 2 2 2 

Člověk a příroda 

Zeměpis - - - -  2 2 1 2 
Hudební výchova 1 1 1 1  1 1 1 1 Umění a kultura 
Výtvarná výchova 1 1 1 2  2 2 1 1 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2  2 2 2 2 
Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1  1 1 1 1 
Volitelné předměty       - 3 3 4 

Disponibilní časová dotace ČJ-4, M-2, INF-1, ČAJS-
2 

ČJ-3, M-2, INF-3 
F-1, PŘ-1, Z –2, TV – 1 

PV – 1 
Volitel. před. –10 

   
Celková povinná časová dotace 20 22 24 26  29 30 32 31 

 

Disponibilní časová dotace 1.stupe ň - rozdělení 
Předmět Časová dotace Třída 
Český jazyk 7 (2, 3, 1, 1) 1., 2., 3., 4. 
Matematika 3 (1, 1, 1, ) 2., 3., 4.. 
Informatika 1 (1) 4. 
Prvouka 1 (1) 3. 
 

Disponibilní časová dotace 2. stupe ň - rozdělení 
Předmět Časová dotace Třída 
Český jazyk 3 (2, 1) 6., 8. 
Matematika 2 (1, 1) 6., 7. 
Informatika 3 (1, 1, 1) 6., 7., 8. 
Fyzika 1 (1) 6. 
Přírodopis 1 (1) 9. 
Zeměpis 2 (1, 1) 6., 9. 
Tělesná výchova 1 (1) 6. 
Pracovní výchova 1(1) 8. 
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Volitelné p ředměty 
Předmět Časová dotace Třída 
Cizí jazyk 6 (2, 2, 2) 7., 8., 9. 
Seminář z matematiky 2 (1, 1) 8., 9. 
Seminář z českého jazyka 1 9. 
Etická výchova 1 7. 

Nepovinné p ředměty 
Římskokatolické náboženství – 1 hod. 
 

Učební plán a po čty vyu čovacích hodin  
1.stupeň 112 hodin 
2.stupeň 122 hodin 
Celkem 234 hodin 
 

Spojené hodiny 
Tělesná výchova 4 (2) 
Tělesná výchova 5 (2) 2 
 
Výtvarná výchova 4 (2) 
Výtvarná výchova 5 (2) 2 
 
Hudební výchova 4 (1) 
Hudební výchova 5 (1) 1 
 
Praktické činnosti 4 (1) 
Praktické činnosti 5 (1) 1 
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Mateřská škola 
Vzdělávání a výchova pokračovala druhým rokem podle školního vzdělávacího plánu Veselá 
školka rozpracovaného do 3 témat, která byla plněna pomocí podtémat plánovaných podle 
potřeb a konkrétní situace v MŠ.  
Doplňovaly je projektové dny k danému tématu. Osvědčila se realizace tematických činností 
podle 8 druhů inteligence Gardnera. 
 
Realizovaná témata 
Strýček Podzim - projekty Kuchařský týden, Pečeme martinské rohlíky. 
Do realizace programu byli zapojeni rodiče (výroba kostýmů pro malé kuchaře)  
Projekt rozvíjel pracovní dovednosti dětí 
Podtéma: Šel medvídek do školky 
  Haló tady brambůrek 
  Podzim čaruje barevné stromy 
  Podzim čaruje s počasím 
Hlavní cíle:  

• seznamování s novým prostředím a pravidly soužití v kolektivu vrstevníků,  
• poznávání okolí školy a zaměstnanců školy,  
• pozorování změn v přírodě,  

Činnosti: 
• poznávání přírody a změn v ní prostřednictvím výtvarných činností. 
• pohybové činnosti – hry v přírodě 
• pozorování činnosti lidí -sklizeň brambor a jejich pěstování, exkurze do 

bramborářského podniku 
• pozorování práce na zahradách a v sadech 
• využití podzimní sklizně v kuchyni 
• podzimní tradice a zvyky – program pro rodiče a děti Uspávání stromů a Pečení 

martinských rohlíků 
 
Paní Zima naděluje - téma ve spolupráci s rodinou zaměřené na podporu rodinných vztahů 
a sounáležitosti, poznání tradic, pomoc druhým, rozvoj výtvarných, pracovních a hudebně-
pohybových dovedností  
Podtéma Advent a vánoční těšení s Mikulášem a čerty 
  U krmelce a na krmítku 
  Vánoční těšení 
  Bába chřipka 
   
Cíle 

• vytváření příjemné a pohodové atmosféry 
• rozvoj motorických dovedností dětí,  
• rozvoj paměťových dovedností a řečových schopností  
• poznávání přírody – rostlin a živočichů v ní 
• pomoc ptákům a volně žijícím zvířatům v zimě 
• vytvoření a upevnění zdravotních a hygienických návyků, bezpečné chování 

a předcházení úrazům  
Činnosti 

• výroba ozdob a dekorací k výzdobě školky 
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• mikulášská a vánoční nadílka 
• příprava vystoupení Radovánky paní Zimy 
• zpěv a poslech vánočních koled a písní 
• pečení perníkového pečiva a výroba dárků 
• Tříkrálová sbírka 
• hry na sněhu a se sněhem, zimní sporty 

vycházky do lesa, krmení ptáků a zvěře 
 
 
Nasaďme si jarní brýle téma zaměřené na učení se a poznávání a zkoumání ve třídě 
i přírodě, prověřování a upevnění získaných kompetencí a znalostí 
Podtéma  Volám tě sluníčko 
  Zajíček ušáček 
  Maminčina zahrádka 
  Teče voda teče 
  Ahoj léto, ahoj prázdniny 
Cíle 

• poznávání změn v přírodě 
• seznamování s domácími zvířaty a jejich mláďaty 
• poznatky o vodě, její potřebě a využití  
• přiblížení poznatků o cestování a dopravě 
• seznamování s cizími zeměmi, národy a rozdílným způsobem jejich života 
• rozvoj logického myšlení a řešení problémů formou her 
• upevňování řečových a paměťových dovedností, grafomotorických schopností, 

poznatků z okolního světa,  
• bezpečné chování při hrách a koupání 

Činnosti 
• pozorování počasí 
• výsev semen a jarního osení 
• výroba dekorací k jarním svátkům a dárků maminkám 
• příprava vystoupení pro maminky 
• hry a pokusy s vodou 
• výlety do okolí – jak se jezdí vlakem a autobusem 

 
Při realizaci plánu práce vycházely učitelky MŠ ze závěrů hodnocení uplynulých období, z 
potřeb dětí, jejich rodičů, z možností podmínek školy a vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ. 
Využívaly 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 a jejich bezprostřední zkušenosti, spontánní nápady a aktivity, zájem dětí o dění kolem 
sebe založený na přímém prožitku. Děti vedly ke spolupráci jak ve skupinkách, tak i dvojicích 
při hře i řízené práci. 
 
Realizace témat byla zaměřena na rozvíjení základních kompetencí pomocí následujících cílů 
a činností 

• pozorujeme a zkoumáme okolní prostředí, ve kterém se pohybujeme - vycházky, 
exkurse a výlety, ve třídě práce s lupou a encyklopediemi 

• řešíme problémy na základě bezprostřední zkušenosti cestou pokusu a omylu - 
hlavolamy, puzzle, skládanky, labyrint, didaktické hry, logico piccolo a výukové 
programy pro PC 
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• upřesňujeme početní představy - pracovní listy, hry s čísly, stolní a společenské hry, 
pohybové hry, výukové programy na PC 

• samostatně vyjadřujeme myšlenky, otázky, pocity a prožitky během celého dne při 
rozhovorech v ranním kruhu, při volných hrách, dramatizaci pohádek i individuálních 
rozhovorech mezi dětmi i mezi dítětem a učitelkou 

• využíváme informativní a komunikativní prostředky k aktivnímu rozvoji slovní 
zásoby - televize, video, DVD, počítač, telefon a encyklopedie 

• vedeme děti k samostatnosti, samy si vytvářejí pravidla, která respektují 
a přizpůsobují se jim, „kouzelná slovíčka“ – děkuji, prosím, nikoho nesmí nic bolet, 
vzájemná pomoc a důvěra 

• učíme se respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat dohody a kompromisy při 
hrách i jiných aktivitách, pěstujeme u dětí zdravou míru sebevědomí, umění se 
prosadit ale i podřídit 

• vštěpujeme dětem obezřetnost při setkání s neznámými lidmi, v neznámých 
a nebezpečných situacích neustálým poučováním, vyprávěním a sledováním 
nebezpečných jevů - přírodní katastrofy, dopravní nehody, ekologické havárie, 
nebezpečí alkoholu a drog 

• vedeme děti k poznávání svých silných a slabých stránek při hodnocení své práce 
• vedeme děti k svobodnému rozhodování, ale zároveň k odpovědnosti za své chování 

a jednání, umět se přiznat ke svému provinění a podle situace dojít společně 
k určitému řečení a ponaučení 

• vzbuzujeme v dětech zájem o dění kolem sebe při oslavách svátků, narozenin, výročí 
a veřejného dění v obci 

 
Při všech činnostech měly děti možnost pracovat samy nebo v malých skupinkách, činnosti si 
vybíraly dle zájmu. Postavení dětí je rovnocenné, bez zvýhodňování, třída je pro děti 
kamarádským společenstvím, kde jsou rády. Převládá samostatnost a tvůrčí činnost nad 
činnostmi řízenými, přihlíží se na věkové a individuálním zvláštnosti (zapojování nových, 
bojácných i samotářských dětí do kolektivu).  
Všechny učitelky využívaly ke své práci poznatky ze seminářů, literatury, časopisů 
(Informatorium), Portál MŠ na internetu, DVD Kostičky, výukový program pro děti na PC, 
Logico Mutabene, vlastní zkušenosti, dostupnou literaturu. 
Výsledky všech činností každého dítěte byly zakládány do osobního portfolia a byly 
podkladem pro posuzování vývoje dětí. 
Při všech činnostech byly používány pomůcky, audiovizuální technika a sportovní vybavení.  
 

• přehrávač DVD – naučné pořady „Kostičky“ vztahující se vždy k probíranému tématu, 
pohádky při odpoledním odpočinku a relaxaci dětí, na přání dětí k pohybové 
improvizaci, nebo cvičení podle hudby  

• CD přehrávač při hudebně pohybových činnostech a poslechu pohádek  
• varhany k doprovodu písní i pohybu 
• PC velmi zřídka pouze k výukovým programům – spíše v odpoledních činnostech 

s předškoláky při individuální práci 
• ostatní didaktické pomůcky jsou ve velké míře využívány při všech řízených 

i skupinových aktivitách (knihy, obrazový materiál, skládanky, tabulky Logico piccolo 
i Logico primo a další) 
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Během roku bylo realizováno několik projektových dnů a společných programů pro veřejnost 
rodiče a děti:  
 
Programy pro veřejnost 

• Uspávání stromů 
• Radovánky paní Zimy na vánočním jarmarku a vystoupení pro veřejnost 
• Beseda pro rodiče „O školní zralosti“ s p. Mgr. Stloukalovou 
• Čarodějnický den – s vycházkou obcí 
• Slavnostní rozloučení s předškoláky 

 
Projektové dny pro děti 

• Kuchařský týden – vaříme z brambor, výroba a ochutnávka pokrmů z brambor 
výrobky z brambor 

• Sv. Martin a pečení martinských rohlíků 
• Mikulášská a vánoční nadílka  
• Návštěva výstavy betlémů na faře a místního kostela s prohlídkou jesliček  
• Výlet do Kojetína – poznávání regionu 

 
Pro vzdělávání dětí má velký význam  

• účast na divadelních představeních - návštěvy divadla Úsměv Ludmily 
Frištenské, Míček Flíček, Nemocný pejsek, Jaro s čápem, Hrnečku vař, 
Školička kouzel – návštěvou kouzelníka a divadelní představení v KD Ostrov 
Havlíčkův Brod – Zpíváme a tančíme s Míšou 

• absolvování předplaveckého výcviku, který probíhal od měsíce dubna 
v Plaveckém bazénu v Havlíčkově Brodě pod vedením instruktorů plavání, 
kterého se účastnilo 28 dětí z mateřské školy. Kurz odboural u dětí strach 
z vody a 3 děti se naučily plavat 

• možnost pracovat v tělovýchovném kroužku, kroužku keramiky a anglického 
jazyka 

 
Velký přínos má spolupráce s PPP v Havlíčkově Brodě, která provedla depistáž 
s doporučením na odborná vyšetření přímo v kolektivu dětí a poskytla poradenskou činnost 
rodičům. 
Pro rodiče dětí byla ve spolupráci s PPP připravena beseda o školní zralosti. 
 
Školka vystavila své výtvarné práce a připravila kostýmovaná vystoupení a programy, které 
byly velmi kladně hodnoceny veřejností.  
 
Školka připravila pro děti vstřícné a příjemné prostředí, respektovala při činnostech i pobytu 
individuální potřeby dětí, rozvíjela jejich schopnosti a učební předpoklady každého dítěte. 
Denně byly rozvíjeny klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, 
činnostní a občanské i komunikativní. 
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Věkové a mentální zvláštnosti 

Základní škola 

Žáci se specifickými poruchami učení - přehled 
Integrovaní žáci  
3 třída  1 žák   dysortografie, dyslektický a dysortografický vývoj 
4 třída  1 žák   dysortografie, dyslexie, dysgrafické obtíže 

6. třída  1 žák  oslabení školních výkonů, grafomotorické obtíže  
 

1 žák   dyslexie, dysortografie 
8. třída  1 žák   dyslexie, dysortografie 

1 žák  zraková vada 
 

Žáci s doporučenou tolerancí  
2. třída  1 žákyně zohlednění vady řeči 
3.třída  1 žákyně  grafomotorické, dysortografické obtíže 
4. třída  1 žák   hypersenzitivní 
6. třída  1 žák  dysgrafické a dysortografické obtíže 
7. třída  1 žákyně dyslexie, dysortografické obtíže 
9. třída  1 žák  dyslexie, dysortografické obtíže 

1 žákyně  kalkulické obtíže 
 

Pedagogická asistence 
4. třída  1 žák dysgrafie, dysortografie, dyslektické potíže, psychické postižení 

  

Velká pozornost byla věnována individuální práci s integrovanými žáky podle doporučení 
PPP v Havlíčkově Brodě. Na škole bylo 5 žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami 
učení a 1 žák se zrakovým postižením a jeden žák s diagnostikovanou závažnou vývojovou 
poruchou učení, hyperkinetickou poruchou chování, s projevy agresivity a impulzivity, které 
se výrazně zhoršují. Jeho integrace ve třídě vyžadovala přítomnost asistentky pedagoga. Jeho 
stav si vyžádal dlouhodobou hospitalizaci v PL Havlíčkův Brod. 
Všichni učitelé byli výchovnou poradkyní seznámeni s diagnostikovanými poruchami 
konkrétních žáků a s doporučením optimálních vzdělávacích metod a klasifikace.  

Čtyřem žákům byl odborníky doporučen individuální vzdělávací program v rozsahu jejich 
postižení. Ze strany školy byl zajištěn individuální přístup a vypracován specifický režim 
péče a výuky během vyučování, dále byli vyučováni individuálně mimo vyučování 
v doporučeném rozsahu.  

Pro žáka se zrakovým postižením byl zapůjčen SPC Žďár n. Sázavou pro práci ve škole 
a doma přenosný počítač se speciálním programovým vybavením a další pomůcky.  

Pro žáka s hyperkinetickou poruchou jsme zajistili přítomnost asistentky pedagoga 
v hodinách i mimo ně. 

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 byly zakoupeny 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.  
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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, spolupracovat na projektech školy a aktivně ovlivňovat dění ve škole. 

Při výuce jsou na ně kladeny větší nároky a úkoly.  

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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III. Základní údaje o personálním zabezpe čení činnosti 
školy 

 

Ve škole pracovalo celkem 18 pedagogických zaměstnanců včetně řídících 
pracovníků, 10 provozních pracovníků (1 školnice, 2,5 uklizečky, 4,5 kuchařek, 1 vedoucí 
školní jídelny, 1 správce budov a údržbář). 

Na l. stupni ZŠ pracuje 5 učitelů, na 2. stupni 8 učitelů včetně řídících pracovníků, v MŠ 3 
učitelky. Ve školní družině 2 vychovatelky. Všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho, 
který dálkově studuje, mají odpovídající kvalifikaci (učitelství pro 1. a 2. stupeň a MŠ, 
vychovatelství). 

Chybí některé aprobace na 2. stupni (TV, D). Učitelé, kteří tyto předměty učí, mají velmi 
dobré výsledky (viz. olympiády a soutěže) hlavně proto, že se o tyto obory aktivně zajímají 
a vzdělávají se v nich. 

 Ředitelka školy má potřebné vysokoškolské vzdělání s aprobací ChPř, absolvovala 
funkční studium, má 32 let učitelské praxe (vč. MD), 7 let praxe ve funkci zástupkyně ředitele 
ZŠ a 9 let je ve funkci ředitelky školy. 

Výchovná poradkyně má potřebné vzdělání, absolvovala studijní program Výchovné 
poradenství.  

Provozní zaměstnanci jsou vyučení v oboru (8) nebo mají středoškolské vzdělání (2). 
Většina z nich pracuje ve škole více jak 15 let a mají dlouholeté zkušenosti ve svém 
zaměstnání. Zajišťují převážně doplňkovou činnost. Účastní se na realizaci grantových 
programů a všech činností školy. 

Mzdové účetnictví, účetní uzávěrky, daňová přiznání zpracovává účetní firma. 

 

Příjmení, jméno Funkce Pracovní 
zařazení 

Úvazek  
 

Pedagogičtí pracovníci     
Blažek Karel učitel ZŠ 2.stupeň ( AJ, D) 0,86  
Mgr. Čermák Jiří  učitel ZŠ 1. stupeň 1,0  
Dipoldová Jana, DiS vychovatelka ŠD 1. oddělení ŠD 1,0  
Mgr. Dykyjová 
Jaroslava 

učitelka ZŠ 
2. stupeň ( M, 
TV, PV) 

1,0 koordinátorka 
ŠVP 

Mgr. Jana Domkářová 
ředitelka 
učitelka ZŠ 

2.stupeň ( CH, F, 
PV) 

1,0 ředitelka 

Mgr. Hertlová Hana 
učitelka ZŠ, 
výchovná 
poradkyně 

2. stupeň ( ČJ, 
VO) 

1,0 výchovná 
poradkyně 
metodička 
prevence 

Mgr. Jokl Vladimír 

učitel ZŠ, 
vedoucí 
metodické 
komise 

1.,2.stupeň (M, 
TV, PV) 

0,86 předseda 
metodických 
orgánů 

Kalinová Alena vychovatelka ŠD 2. oddělení ŠD 0,67  
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Kalinová Alena  učitelka ZŠ 2. stupeň VV 0,27  
 
Mgr. Kostkanová 
Jaroslava 

 
učitelka ZŠ 

 
1.stupeň 

 
1,0 

 

Málková Miroslava 
vedoucí učitelka 
MŠ 

1. třída MŠ 
1,0 MŠ 

vedoucí učitelka 
Mgr. Musilová Ivana učitelka ZŠ 1. stupeň 1,0  
Mgr. Paušímová 
Blanka  

učitelka ZŠ 1. stupeň 
1,0  

Polcarová Jana  učitelka MŠ 1.třída MŠ 1,0 MŠ 

Mgr. Stehnová Eva učitelka ZŠ 
2. stupeň (HV, 
NJ, VO, OV, RV) 

0,95  

Mgr. Sochorová Jana učitelka ZŠ 
2. stupeň (Př, Z, 
Vl, PŘV)) 

1,0 koordinátorka 
EVVO 

Ing. Vaňková Marie učitelka MŠ 2.třída MŠ 1,0 MŠ 
Mgr. Venzhöferová 
Eva  

učitelka ZŠ 1.stupeň 
 mateřská 

dovolená 

Mgr. Voneš Lubomír  
zástupce 
ředitelky  

2. stupeň (F, INF) 
1,0 zástupce ředitelky 

Provozní zaměstnanci     

Bolechová Petra kuchařka ŠJ 
ŠJ, doplňková 
činnost 

0,875  

Čejková Ilona uklizečka ZŠ 1,0  
Jarošová Helena školnice MŠ MŠ 1,0  
Sobotková Libuše kuchařka ŠJ ŠJ 1,0  

Svobodová Jana kuchařka ŠJ 
ŠJ, doplňková 
činnost 

0,625  

Svobodová Jana uklizečka ZŠ 0,375  

Vágnerová Hana 
školnice, prodej 
školního mléka 

ZŠ 
1,0 vedoucí pro 

provoz 

Včelová Anna 
kuchařka, 
vedoucí kuchařka 

ŠJ 
1,0  

Velčovská Vlasta kuchařka ŠJ 0,875   
Veselý Radek topič, údržbář ZŠ, MŠ 0,5  
 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
K povinné školní docházce bylo přihlášeno 16 dětí, které se společně se svými rodiči 
dostavily 21.1.2009 k zápisu. Tři zákonní zástupci předložili žádost o odklad školní docházky. 
PPP v Havlíčkově Brodě školní docházku dítěte doporučila a ředitelka školy ve všech 
případech rozhodla o odkladu školní docházky. V červnu rozhodla na žádost rodičů PPP o 
zařazení jednoho žáka do speciální školy v Havlíčkově Brodě. Dne 1.9. 2011 nastoupilo do 1. 
třídy 12 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. 9/2 8 1  9   136 0 15,11 

2.  19/11 19   19   469 0 24,68 

3. 19/11 19   19   462 0 24,32 

4.  14/5 10 4  14   431 0 30,79 

5. 14/9 9 5  14   201 0 14,36 

6. 11/4 1 10  11   414 0 37,64 

7. 17/7 1 16  17   617 0 36,29 

8. 20/7 4 16  20   743 0 37,15 

9. 14/6 5 9  13 1  573 3 40,93 

 

2.pololetí 

Celk. prospěch 

 

Chování 

 

Absence 

 

prům. 
na 
žáka 

Ročník žáků 

celkem/dívky 

PVZ P N VD U NU O N  

1. 9/2 8 1  9   267  29,67 

2. 19/11 19   19   720  37,89 

3. 19/11 15 4  19   731  38,47 

4. 14/5 7 6 1 13 1  773  55,21 

5. 14/9 10 4  14   546  39,00 

6. 11/4 1 10  11   428  38,91 

7. 17/7 4 13  17   947  55,71 

8. 20/7 6 14  20   1066  55,30 

9. 14/6 3 11  14   789  56,36 
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Chování žák ů 

Pochvaly 

V prvním pololetí byly uděleny 2 pochvaly – v jednom případě za výrazné zlepšení studijních 
výsledků žáka a druhá pochvala za úspěšnou reprezentaci školy. Na konci školního roku bylo 
uděleno 20 pochval za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, 
kterých se žáci účastnili většinou s dobrými výsledky, 1 pochvala za vynikající studijní 
výsledky po celou dobu školní docházky.  

1 žákyně deváté třídy byla za své vynikající studijní výsledky a každoroční reprezentaci školy 
odměněna dárkovým knižním poukazem z prostředků Unie rodičů SRPDŠ. Dárek 
a poděkování od Městyse Česká Bělá za péči o zeleň obdrželi všichni žáci deváté třídy. 

 

Kázeňská opatření  

V prvním pololetí byla uděleny 4 napomenutí třídního učitele za neplnění školních povinností 
a neukázněné chování v hodinách, 3 důtky třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy za 
porušování školního řádu (za zcizení věci spolužákovi, nepřiměřené a hrubé chování a vážné 
narušování vyučování, neplnění školních povinností). Chování jednoho žáka bylo hodnoceno 
jako uspokojivé (neomluvené hodiny). 

Na konci 2. pololetí bylo uděleno 5 důtek třídního učitele za fyzické napadení spolužáka, 
neukázněné chování a další porušení školního řádu.  

 

Srovnávací testy  
 
Testy Scio – Stonožka pro 6. třídu zaměřené na český jazyk, matematiku a obecné studijní 
předpoklady potvrdily u testovaných žáků velké problémy s pochopením a osvojováním 
učiva, logickým myšlením a schopností aplikovat. 
Nadprůměrných výsledků dosáhl pouze jeden žák, průměrných 2 žáci, ostatní byly 
podprůměrní nebo hluboce podprůměrní. Ve třídě jsou žáci s diagnostikovanými poruchami 
učení a sníženými rozumovými schopnostmi, což testy nedokážou v plném rozsahu zohlednit.  
 
Ve školním roce 2010/2011 řešili srovnávací testy Scio - Stonožka žáci 9. třídy. V testech 
prokazovali své znalosti z matematiky, anglického a českého jazyka a studijních předpokladů.  
Celkově byly žáci ve všech testovaných oblastech průměrní ve srovnání s ostatními školami. 
Testy potvrdili, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky žáků odpovídají 
úrovni jejich studijních předpokladů. 
Nadprůměrné výsledky (75 – 100 %) mělo v AJ 20% žáků, v M 14 % žáků, v ČJ 20% žáků.  
 
Výsledky testování Stonožka - SCIO 
 Český jazyk 

(percentil) 
Matematika 
(percentil) 

Anglický jazyk 
(percentil) 

Obecné studijní 
předpoklady 
(percentil) 

ZŠ v celé České 
republice 

48 48 48 49 

ZŠ Česká Bělá 41 44 42 46 
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Výsledky p řijímacích zkoušek 

 Celkem 14 žáků z 9. třídy bylo přijato na žádané školy v prvním termínu na základě 
studijních výsledků a úspěšně složených přijímacích zkoušek 

 

Přehled studijních a učebních oborů: 
 

Počet žáků Střední škola Obor Sídlo školy 

1 
Česká lesnická 
akademie Trutnov, SŠ 
a VOŠ 

Lesnictví Lesnická 9, 541 
11, Trutnov 

1 
Česká zemědělská 
akademie v Humpolci-
SV 

Opravář zemědělských 
strojů 

Školní 764, 396 01 
Humpolec –SV 

1 
Hotelová škola 
Bohemica Chrudim 

Hotelnictví a turismus Víta Nejedlého 
482, 537 01, 
Chrudim 

1 
Obchodní akademie 
a Hotelová škola 

Ekonomické lyceum Bratříků 851, 580 
01 Havlíčkův Brod 

1 

Soukromá vyšší 
odborná škola grafická 
a Střední umělecká 
škola grafická s.r.o. 

Multimediální grafická 
tvorba 

Křížová 124/18, 
586 01 Jihlava 

1 
SPŠ Jihlava Elektrotechnik tř. Legionářů 3, 

586 01, Jihlava 

1 
SPŠ Jihlava Informační technologie tř. Legionářů 3, 

586 01, Jihlava 

1 
Střední odborné 
učiliště technické 

truhlář Žižkova 1501, 583 
01 Chotěboř 

1 
Střední škola technická 
Žďár nad Sázavou 

Mechanik elektrotechnik Strojírenská 675/6, 
591 01 Žďár nad 
Sázavou 

2 
Střední zdravotnická 
škola a VOŠ 
zdravotnická 

Zdravotnický asistent Masarykova 2033, 
580 02 Havlíčkův 
Brod 

1 
VOŠ GYMNÁZIUM 
a SOŠ 
uměleckoprůmyslová 

Umělecký kovář Sázavská 547, 582 
91, Světlá nad 
Sázavou 

2 
Vyšší odborná škola 
a Obchodní akademie 

Obchodní akademie Na Valech 
690,583 01 
Chotěboř 
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Výsledky sout ěží a olympiád 
 
Olympiády a vědomostní soutěže 
Soutěž Žáci Třída Umístění Připravoval (a) 
Eurorébus 
krajské kolo veřejné 
soutěže pro kraje 
Vysočina 
a Jihočeský 

Černá Rozálie 
Jelínková Markéta 
Vaňková Anna 

9. 
 

18. místo  
(34 týmů) 

Sochorová Jan 
Jana 

Eurorébus 
krajské kolo veřejné 
soutěže pro kraje 
Vysočina 
a Jihočeský 

Holas Jiří 
Rásl Lukáš 
Venc Miloš 

8. 
34 místo 
(37 týmů) 

Sochorová Jana 

Soutěž Poznej 
Vysočinu 

Jelínková Markéta 
 
 
Holas Jiří  

9. 
 
 
8. 

umístění mezi 
prvními dvaceti – 
zájezd do Prahy 
 
nebylo stanoveno 
(92 soutěžících) 

Sochorová Jana 

Olympiáda z ČJ 
Okresní kolo 
Havlíčkův Brod 

Jelínková Markéta 9. 
5. místo 
(22 soutěžících) 

Hana Hertlová 

Olympiáda 
z matematiky 
okresní kolo 
Havlíčkův Brod 

Duben Daniel 
 
Holas Jiří 

7. 
 
8. 

7.místo 
 
12. místo 
 

Jaroslava 
Dykyjová 

Zeměpisná 
olympiáda 
okresní kolo 
Havlíčkův Brod 

Molák Lubomír 
Jelínek Josef 
Holas Jiří 

6. 
7. 
8. 

8.místo z 16 
10.místo z 17 
16.místo z 21 

Sochorová Jana 

Mineralogická 
soutěž 
Brno 

Černá Rozálie 
Blažek Tomáš 
Jelínková Markéta 

9. 
1-10 místo 
10 –20 místo 
 

Sochorová Jana 

Pytagoriáda 
okresní soutěž 
Havlíčkův Brod 

Duben Daniel 
Hečko Jan 

7. 
8. 

7. místo 
12.místo 

Dykyjová 
Jaroslava 

Literární soutěž 
Moje pohádka 

Tonar Jakub 
Šoltysová Michala 
Krčálová Denisa 
Majorová Petra 
Musil Čeněk 
 

6. 
8. 
8. 
8. 
8. 
 

oceněné pohádky Hertlová Hana 
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Přírodovědná soutěž 

Aneta Gronová 
Jiří Šrámek 
Jakub Jeníček 
Tereza Teclová 
Družstvo 4. třídy 
Družstvo 3. třídy 
Družstvo 5.třídy 

4. 
 
3. 
 
 
 

102 bodů/ 1. místo 
99 bodů/2.místo 
79 bodů/2.místo 
79 bodů/2.místo 
1. místo 
2. místo 
2. místo 

Jaroslava 
Kostkanová 
Ivana Musilová 

Sportovní soutěže 
Soutěž Žáci Třída Umístění Připravoval 

Sportovní 
gymnastika  
Krajský přebor 
Chotěboř 

Rakušanová Jitka 
Neuwirthová Adéla 
Strašilová Nikola 
Kristina Nováková 
Martina Dobrovolná 
Natálie Kováčová 
Adéla Hospodková 
Leona Pátková  
Tereza Němcová 
Gabriela Dipoldová 
 

MŠ 
MŠ 
MŠ 
1. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
5. 
 

2. místo 
5.místo 
6.místo 
5.místo 
10.místo 
11.místo 
8.místo 
9.místo 
10.místo 
2.místo 
 

Jana Dipoldová 
 

Okresní kolo 
atletiky 
Havlíčkův Brod 

Nováková Kristina 
Kováčová Natálie 
Dospěl Vojtěch 
Hospodková Adéla 
Němcová Tereza 
Venzhöfer Václav 
Šrámek Jiří 
Štefáček Jiří 
Dipoldová Gabriela 
Jelínek Josef 
Franc Milan 
Dipoldová Jana 
Musil Čeněk 
Horáček Michal 

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

8.místo 
3.místo 
2.místo 
10.místo 
7.místo 
1.místo 
1.místo 
4.místo 
3.místo 
1.místo 
2.místo 
3.místo 
1.místo 
1.místo 

Jana Dipoldová 
 

Oblastní kolo 
atletiky  
Uherské Hradiště 

Horáček Michal 9. 4.místo Jana Dipoldová 

Krajské kolo 
atletiky 
Třebíč 

Kováčová Natálie 
Dospěl Vojtěch 
Venzhöfer Václav 
Šrámek Jiří 
Jelínek Josef 
Franc Milan 
Musil Čeněk 
Horáček Michal 

2. 
2. 
3. 
4. 
7¨. 
7. 
8. 
9. 

5.místo 
8.místo 
5.místo 
2.místo 
1.místo 
4.místo 
5.místo 
2.místo 

Jana Dipoldová 
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Výtvarné soutěže 
Výstava výtvarných 
prací 
Květen 2010 
Havlíčkův Brod 

  
Ocenění celé 
expozice 
a pedagog. vedení 

Alena Kalinová 
Blanka Paušímová 

  
 
Soutěže a především olympiády jsou velmi náročné vědomostní soutěže a vyžadují intenzivní 
individuální přípravu žáků a především jejich zájem a velký přehled v dané oblasti. 
V olympiádách jsou velkou konkurencí studenti gymnázii, která mají výhodu i v tom, že 
mohou poslat více soutěžících do každé kategorie. I z tohoto důvodu považujeme umístění 
našich žáků za velmi dobré. 

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 

• školních projektů 

• zapojení do soutěží a olympiád 

• spolupráce s místní knihovnou a okolními školami 

• zhodnocení a porovnání schopností žáků pomocí srovnávacích testů 

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

Projekty v rámci vzd ělávacích oblastí a obor ů - školní 

Ekologický týden – tématem celoškolního projektu byly všem dobře známé a námi 
produkované - odpady. Žáci se svými vyučujícími pomáhali naší přírodě úklidem odpadků 
v obci a u silnic v okolí České Bělé. Někdy nám zůstával až rozum stát, co jsou schopni lidé u 
silnic zanechat, i když platí za svoz popelnic. Kromě této úklidové akce žáci 6. a 9. třídy 
pomáhali s výsadbou nových smrkových semenáčků. V rámci projektu proběhly exkurze 
sběrného dvora na řízenou skládku v Ronově nad Sázavou a do třídírny plastů a papíru firmy 
ODAS ve Žďáře nad Sázavou do nově vznikající pobočky SEV Chaloupky v Horní Krupé 
výukový program Dědictví příštím generacím byl zaměřen na třídění odpadů, využití 
recyklovaných materiálů a v rukodělné části programu si každý vyrobil recyklovaný papír. 
Zajímavá a poučná byla exkurze do ČOV v Perknově u Havlíčkova Brodu. Zde žáci viděli, 
jakými složitými technologiemi se voda upravuje. Žáci získané informace na exkurzích 
zpracovali graficky a v prezentacích pro další výuku.  

Den stromů – netradiční výuka prvouky a přírodovědy pro žáky 1. stupně, kterou pomáhali 
připravit a zajistit žáci 9.třídy. Prostřednictvím výukového programu na téma Stromy si žáci 
vyzkoušeli své znalosti a dovednosti o stromech. Poskládali si stromové puzzle, soutěžili v 
třídění plodů, poznávání listů, větviček, seznámili se s letokruhy, životem stromu, k čemu se 
stromy využívají a co z nich lze vyrobit. Odbornými poradci byli žáci 9. třídy. Ostatní třídy se 
do projektu zapojili v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově, pracovním vyučování, 
českém jazyce atd. K projektu byla ve škole vytvořena i výstava fotografií našich stromů 
a prací žáků. 

Přínos projektů – samostatná práce při zkoumání, experimentech a vyhledávání informací, 
týmová práce při zpracování a tvorbě výstupů, poznání škodlivosti odpadů pro životní 
prostředí a kvalitu našeho života, poznání, že každý z nás může stav prostředí ovlivnit svým 
chováním, šetrným a správným využíváním a nakládáním s produkty. 

 

Vánoční hrátky  

Velikonoční tradice a zvyky – tradiční školní projekty do kterých se zapojují žáci 
i pedagogové, připomenutí tradičních svátků, tradic a zvyků s nimi spojených. V rámci těchto 
projektů byla připravena vystoupení pro Adventní odpoledne, výstava a tvůrčí dílny 
v mateřské a základní škole, kde se vyráběli dekorace, peklo pečivo a připravovala 
ochutnávka některých jídel. 

Přínos projektů -spolupráci rodičů dětí, učitelů rozvíjení manuální a výtvarné schopnosti, 
poznání smyslu vánoc a velikonoc, spolupráce, sounáležitosti a vzájemné pomoci. 
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Projekty v rámci vzd ělávacích oblastí a obor ů – ročníkové 

Osobnosti českých dějin - projekt uzavřel dějepisné učivo ve vlastivědě 5. třídy. Žáci měli za 
úkol získat a zpracovat informace o osobnosti, která ho svým životem a skutky zaujala. 
 
Po stopách spisovatelů našeho regionu – v roce 2010/2011 jsme navštívili rodný dům K. H. 
Borovského a místa, kde přebýval v závěru života J. Hašek a podrobně jsme rozebírali život 
a díla obou spisovatelů 
 

Jak si požádat o zaměstnání - mezipředmětový projekt Čj, AJ, PV zaměřený na vyhledávání 
informací o možnostech zaměstnání doma i v cizině, podání žádosti v českém a anglickém 
jazyce 
 

Průmyslová revoluce – dějepisný projekt zaměřený na zpracování učiva a informací do 
prezentací a výukových panelů 

 

Turistické zajímavosti našeho regionu – žáci 9. třídy v hodinách informatiky vytvořili 
webové stránky popisující turistické zajímavosti našeho regionu. Zvolené téma zpracovali do 
textových a obrazových informací. Materiály získali z internetu a dostupné literatury. Na 
závěr připojili mapu a popis cesty od naší školy. Zaměřili se na centra našeho regionu (Česká 
Bělá, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pohled, Přibyslav, Lipnice nad Sázavou, Rozsochatec), 
historicky a kulturně významná místa (Ronovec, Svatá Anna, Žižkovo Pole, Veselý Kopec ) 
a významné přírodní lokality (Údolí Doubravy, Velké Dářko, Stvořidla). Celou práci najdete 
na adrese: http://www.zsms-cb.cz/turistika/index.html. 
 
Modelování v písku – tvorba 3D mapy České republiky 
 
Evropské hádanky  
Putujeme Českou republikou  
výstupem projektů je didaktická hra na daná témata, kterou lze využít pro opakování nebo 
motivaci v hodinách vlastivědy a zeměpisu, anebo jen tak, pro potěšení. 
 
Asie a její zajímavosti - projekt podporoval podíl žáků na svém vzdělávání vyhledávání, 
aneb nejlépe se naučíme když učíme druhé. Žáci vyhledali a připravili potřebné informace 
podle zadání a předávali je svým spolužákům při burze informací. 
 
Přínos projektu: poznání přírodních, historických a kulturních zajímavostí a tradic zemí, 
zdokonalení jazykových dovedností, grafické a výtvarné dovednosti 
 
 
Domácí mazlíčci – projekt k mezinárodnímu dnu zvířat o domácích zvířatech a jejich 
potřebách a o tom, jak se o ně starat aby jim s lidmi dobře.  
 
Ptáci  
Hmyz  
práce na výukových materiálech a prezentací s doplněním zajímavostí o těchto skupinách 
živočichů. Pozorování a práce v terénu. 
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Geologické éry – projekt navazuje na exkurzi do muzea Antropos  

Přínos projektů – žáci jsou motivování k učení se a ke tvorbě učebních materiálů, opakování 
učiva. Učí se prezentovat svoji práci. 

 

Příběhy bezpráví – téma politických procesů v ČSR v 50. letech 20. století – projekce filmu 
na dané téma a beseda se dvěma bývalými politickými vězni.  

Přínos projektu: žáci poznali, jak vypadal život v totalitním režimu, a to, že osobní statečnost, 
pravdomluvnost a zásadovost jsou vlastnosti, kterých je třeba si vážit a podporovat je. Projekt 
bude pokračovat v dalším školním roce. 

Zdravé zuby – projekt v 1.-5. třídě zaměřený na upevnění zodpovědného chování dětí ke 
svému zdraví a prevenci zubních onemocnění. 
 
Naučná zahrada – dlouhodobý projekt v rámci pracovních činností, realizace malé naučné 
zahrady, kde se děti učí rostliny nejen pěstovat ale hlavně poznávat. 
  

Vím co udělám  

• v případě úrazu, nehody – projekt ve spolupráci s integrovanými záchrannými 
složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první pomoci 

• v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí – sportovně-branný 
den s řadou úkolů, soutěží a her s brannou tematikou 
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Kulturn ě vzdělávací po řady 2010 2011  

  
Divadla, koncerty a filmová představení 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

26.10.2010 1.,2.,3.,4.,5. Aladinova kouzelná 
lampa 

Divadlo KD Ostrov 

8.11.2010 1. Míček Flíček Divadlo v MŠ 

16.2. 2011 1. Pohádka Ludmily 
Frištenské 

Divadlo v MŠ 

 

Přednášky a besedy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

26.10.2010 II. 
stupeň 

Beseda o Izraeli Beseda o Izraeli s cestovatelem Mgr. P. 
Machem 

14.2.2011 8. Přednáška Radka 
Jaroše 

KD Ostrov, Havl. Brod, vyprávění o asijských 
osmitisícovkách 

6.4.2011 7.,8., 9. Dopravní výchova KD Ostrov, Havl. Brod 

8.6. 2011 9. Přednáška: Jaderná 
elektrárna Dukovany 

ZŠ Česká Bělá, princip výroby elektrické 
energie, bezpečnost JE 

8.11.2010 4.,5. Návštěva Policie ČR bezpečné chování dětí na internetu 

19.4.2011 8.třída Integrovaný 
záchranný systém 

seznámení s prací záchranářů 

15.6.2011 6.,8. 
třída 

Čína promítání filmu a beseda o Číně 

 

Výstavy 
 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

22.12. 7.,9.,8. Výstava Betlémů Fara Česká Bělá 

7.10. 2010 9. Výstava Salvátor 
Dálí 

Galerie Gustava Mahlera v Jihlavě 

26.1.2011 4.,5. Josef Paleček Galerie výtvarného umění v HB 

6.5. 2011 5. Výstava výtvarných 
prací žáků 

KD Ostrov 

18.4. 2011 6., 7., 
9. 

Galerie výtvarného 
umění – B. Vašak - 
Návraty 

Havlíčkův Brod 
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7.5.  Josef Saska 

Jan Hanuš 

grafika a fotografie významných regionálních 
výtvarníků 

 

Exkurze 
 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

13. 
a 14.12.2010 

8.,5.a 9. Interaktivní výstava 

Poznávej se! 

Žďár nad Sázavou 

25.10. 2010 9. Úřad práce Havlíčkův Brod, testy o volbě povolání 

18.1.2011 8. Exkurze-Havl. 
Borová 

Havl. Borová, návštěva památníku 
a rodného domu K. H. Borovského 

2.3.2011 3.,4.,5.,6. Výukový 
program:U nás ve 
včelíně 

Chaloupky – exkurze v ekologickém centru 
zaměřená na poznání života včel, 
ochutnávka medů, výroba pečiva 

16.3. 2011 7.,8.,9. Projekt dopravní 
školy z Nového 
Města na Moravě 

Exkurze v rámci volby povolání, nádraží 
Havlíčkův Brod 

22.3. 2011 6. Meteorologická 
stanice 

Přibyslav 

18.4. 2011 1.2. Sběrný dvůr Česká Bělá 

18.4.2011 3.,4.,5. Skládka, třídírna 
a zpracování odpadů 
firma ODAS 

Ronov n. Sázavou, Ždár n. Sázavou, 
seznámení s tříděním, ukládáním 
a zpracováním odpadů 

18.4. 2011 8.,9. Čistírna odpadních 
vod, Perknov 

Havl. Brod-Perknov, proces čištění 
odpadních vod, technologie čistírny 

19.4. 2011 6.,7. Sběr odpadků 
v okolí obce 

Česká Bělá, akce Čistá Vysočina 

20.4. 2011 6.,7. Exkurze Horní 
Krupá – ekologické 
středisko 

Horní Krupá návštěva nově vybudovaného 
centra, výuk. programy 

 

11.5. 2011 

 

9. Moravské zemské 
muzeum, Antropos 
Brno 

Brno, expozice muzea zaměřená na nálezy 
lovců mamutů na území Moravy a Čech 

13.5. 2011 6.,7.,8.,9 Hotelová škola 
Bohemica 

Chrudim, programy školy, příprava jídel 
a nápojů, stolování  

16.6. 2011 4.,5.,7. Hvězdárna 
a planetárium 
Hradec Králové 

Hradec Králové, program Sluneční soustava 
a planeta Země a Slunce - pozorování 

24.6. 2011 9. Výukový 
program:rašelina 

Velké Dářko a jeho biotopy – práce v terénu 
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29.6. 2011 8. ZOO Jihlava Biomy, ochrana zvířat, adopce zvířat 

 

Kurzy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

24.1., 31.1., 
2.2.2011 

II. 
stupeň 

kurz první pomoci ZS kraje Vysočina (ošetření krvácení, 
zlomenin, poranění hlavy a páteře, poranění 
teplem, chladem, intoxikace, resuscitace, 
modelové situace) 

Duben-červen 
2011 

4. Dopravní výchova Škola + dopravní hřiště při ZŠ Nuselská 

Duben-červen 
2011 

4. Plavání Plavecká škola HB 

25.2-4.3. 
2011 

1. a 2. 
stupeň 

Ozdravný pobyt Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem ve 
Zdobnici v Orlických horách na chatě 
Doubravanka 

30.5. – 1.6. 
2011 

všechny 
třídy 

Relaxačně – 
rekreační pobyt  

Ledeč nad Sázavou 

 
 

Pomoc druhým  

Žáci a učitelé iniciovali a realizovali předvánoční sbírku a prodej záložek pro neziskové 
organice. 

Žáci deváté třídy se zapojili do sbírky pro sdružení Píšťalka. Prodejem píšťalek a finančním 
darem přispěli na konto sdružení částkou 1 250 Kč. 
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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 a kapacita nepokrývá zájem rodičů o 
tuto službu. Pro zajištění náležitého dozoru je v době zvýšené kumulace žáků ve ŠD 
zajišťován další dozor a doprovod žáků na zastávku autobusu dalším pedagogem.  
Školní družinu navštěvovala většina žáků z 1.-3. třídy, dojíždějící žáci a děti zaměstnaných 
matek ze 4. a 5. třídy. Některé zde vyčkávali na odjezd autobusu, jiné zde trávily větší část 
svého odpoledne.  
Nebyly řešeny výrazné výchovné problémy, i když těch drobných bylo nespočet. V rámci 
možností prostorových a materiálních a k těmto skutečnostem neúměrně vysokému počtu dětí 
byl chod školní družiny uspokojující. Případné problémy, které nastávaly, byly řešeny 
individuálním přístupem k daným dětem, někdy byly zapojeny ostatní děti, nebo i rodiče. 
 
Učební plány a programy 
Školní družina ve školním roce 2010-2011 pracovala ve dvou odděleních, kdy každé mělo své 
prostory. I. oddělení se nacházelo v renovované a vybavené učebně v přízemí školní budovy, 
II. oddělení mělo své již stálé zázemí nad tělocvičnou ZŠ. 
Obě oddělení ŠD pracovala na základě měsíčních plánů. Každý měsíc se zabývali jedním 
tématem, které bylo povětšinou dáno ročním obdobím, případně aktuálními tématy (výročí, 
regionální událost, státní svátek, významný den, momentální situace ve škole), nebo se 
popřípadě dotýkalo některé z klíčových kompetencí. Snažili jsme se o spolupráci s MŠ a ZŠ 
prostřednictvím prolínání vzdělávacích programů do činností odpočinkových a rekreačních.  
U většiny činností dětí byl kladen důraz na rozvoj jejich samostatnosti, na vzájemnou pomoc 
a spolupráci, toleranci, ohleduplnost, ale také především na rozvoj fantazie. Děti byly vedeny 
k sebereflexi, empatii a hodnocení své práce. K tomuto účelu byly používány vybrané hry 
s touto tématikou a komunitní kruh. Děti si formou debaty osvojovaly schopnost dialogu 
a pravidla komunikace obecně. Společně byla vytvořena pravidla ŠD, která byla důsledně 
dodržována.  

Děti získaly základní informace o důležitých svátcích a výročích, o aktuálním dění v regionu, 
naší republice i ve světě. Většina těchto informací byla podpořena také tvorbou 
odpovídajících výrobků. Vychovatelky sledovaly s dětmi i narozeniny a svátky spolužáků, při 
nichž si osvojovaly a připomínaly společenské a především slušné postoje k těmto událostem, 
tj. gratulace, rodinné oslavy apod.  

Vzdělávání jsme realizovali především formou her, křížovek, rébusů a podobně. Děti je 
absolvovaly s radostí a velkými úspěchy.  
Ve školní družině volíme pouze motivační metody, kdy děti mají možnost vybírat si činnost, 
která je baví a zajímá je. Vedeme je však k tomu, aby svou činnost dokončily a zaujaly k ní 
nějaký postoj – povedla se mi, nebo ne, líbila se mi či ne, vyberu si příště tuto nebo jinou. 
Děti se přestaly bát ohodnotit svoji činnost, ať kladně nebo záporně. Naučily se také přijímat 
kritiku ostatních a hodnotit práci druhých. 
V rámci odpočinkových a rekreačních činností využívala ŠD hřiště a zahradu, kde se 
seznamovali s různými pohybovými hrami, jednak s pravidly, ale i bez nich. Největší úspěch 
měly u dětí míčové hry, do kterých se zapojovala většina z nich. Ve II. oddělení měly děti 
možnost využívat počítače a na základě herních činností s nimi si osvojovat práci s počítačem 
jako takovým. 
Pokračovali jsme v malování porcelánu a skla. Děti se tak seznámily s technikou práce, jakou 
ještě neznaly a měly možnost několikrát si ji vyzkoušet. 
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Při ZŠ fungovalo v odpoledních hodinách několik zájmových kroužků, které mohly děti ze 
školní družiny navštěvovat, čímž si svoji činnost zpestřovaly. 

VVP ŠD považujeme za vyvážený a splněný.  
 

Mimoškolní činnost - kroužky 
Žáci mohli v letošním roce vybírat z nabídky následujících kroužků: 
sborového zpěvu, přírodovědný, kroužek šachů, keramický, košíkové, florbalu, gymnastický 
pro dívky, tělovýchovný pro MŠ, míčových her, logopedie, anglického jazyka MŠ (externí 
lektorka). 
Nabídku pro volný čas využívají téměř všichni žáci školy, dovednosti a vědomosti, které zde 
pod vedením kvalifikovaných vedoucích získávají, výrazně ovlivňují výsledky školy. Zájemci 
o hru na hudební nástroje měli možnost navštěvovat výuku hudby na klávesové nástroje 
v oddělení učitele ZUŠ a výuku hry na kytaru a flétnu, kterou vyučoval učitel ZŠ. 
V rámci ŠD děti navštěvovaly kroužek keramický, kroužek aerobiku, a gymnastiky. Tyto 
kroužky vedly vychovatelky ŠD  

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 s náborovými pracovníky podniků i škol, kteří seznamují žáky s obory. 
Vycházející žáci navštívili burzu škol, úřad práce a podnikli několik návštěv odborných 
středních škol. Výchovná poradkyně poskytuje konzultace k vyplnění a podání přihlášek, 
případně pomáhá zákonným zástupcům žáka s formulací odvoláním se. 

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

Výchovná poradkyně společně se psychology PPP zajistila 

• depistáž v mateřské škole - březen 

• konzultační den pro žáky s výukovými a výchovnými problémy - březen 

• konzultace k individuálnímu plánu zrakově postiženého žáka a potřebné vybavení 
(notebook, skener) -červen 

• průběžné měření klimatu tříd  

S Policí ČR spolupracovala na přednáškách týkajících se trestné činnosti mládeže a prevence 
kriminality a užívání návykových látek a důsledků z toho plynoucích 

Konzultovala s psychologem, psychiatrem a etopedem na aklimatizaci a posléze i řešení 
problémů žáků s psychickými poruchami 

Pravidelně se schází společně s dalšími kolegy s rodiči problémových žáků a řeší aktuálně 
jejich problémy a hledá řešení společně s nimi 

Údaje o prevenci rizikového chování žák ů (sociáln ě patologické jevy) 
Za preventivní program školy zodpovídá metodička prevence, která se podílí na jeho realizaci 
a koordinuje veškeré činnosti a úkoly z něj vyplývající a hodnotí  

• školní klima, prospěch a kázeň  
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• posun v postojích a hodnotových systémech  
• projevy sociálně patologické jevů, delikvence, atd. 

Informace o stavu rizikového chování a změnách získáváme z rozhovorů a vlastního 
pozorování. Výhodou je znalost prostředí, rodin i dětí. 
Při realizaci programu využíváme metodické pomůcky, informace, propagační materiály s 
protidrogovou tematikou, knihy, sociometrický dotazník. 
V preventivní strategii preferujeme diskuse, tematické dny (kulturní, sportovní náplň), 
pobytové akce, zájezdy a exkurze spojené vždy s aktivním zapojením žáků, besedy, 
přednášky.  
 
 
Hlavní plněné úkoly programu prevence 
 
MŠ a 1.stupeň - zodpovídají třídní učitelé, a ostatní vyučující 

• Vytvářet podmínky pro příznivé klima a zdravý pracovní režim žáků i učitelů 
(relaxační chvilky, estetické pracovní prostředí)  

• Do povinných i zájmových forem výuky jsou zahrnuty dostupné formy propagace 
zdravého životního stylu a správných hygienických návyků  

• Sdělení základních informací z oblasti prevence návykových látek 

• Pestrá nabídka volnočasových aktivit přístupných všem zájemcům z MŠ i ZŠ.  

• Školní družina přístupná žákům v čase, kdy jsou rodiče zaneprázdněni s nabídkou 
přitažlivých a zajímavých činností  

 

2.stupeň 

• Podpora všestranného rozvoje osobnosti žáka  

• Snížení rizik úrazů a prevence šikany  

• Důkladné monitorování a snižování absencí  

• Posilování zdravých vztahů ve třídě  

• Vyhledávat a pracovat s možnými rizikovými skupinami žáků  

• Rozvíjení právního vědomí (spolupráce s policií a soudy) 

• Zvyšovat sociální dovednosti a posilovat odolnost žáků proti stresu  

• Žáky zapojit do mnoha školních i mimoškolních aktivit-viz přehled 

• K zlepšení vztahů mezi žáky jsou využívány pobytové akce tříd  

 

Pro úspěšnou realizaci je nutná podpora a spolupráce rodičů. Ne vždy jsou ochotni 
spolupracovat, zvláště v případech, kdy se řeší závažný kázeňský problém. 

 Při plnění programu máme dobré zkušenosti s přímou účastí odborníků, lektorů 
a profesionálů, kteří vzdělávají žáky formou různých zážitkových seminářů a besed (občanské 
sdružení Spektrum, Policie ČR, ČČK, PPP v Havlíčkově Brodě, SPC Jihlava).  

Volnočasové aktivity v rámci preventivního programu jsou rozpracovány v samostatných 
oddílech (mimoškolní činnost). Z nabídky kurzů a školení jsme mohli využít jenom některé 
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z důvodu nedostatku financí - většina školení nabízených ve velkých městech je pro nás velmi 
nákladná (školné a doprava). Většina školení, které jsme absolvovali, pro nás nebyla 
přínosem, jednalo se o přednášení věcí z odborné literatury, kterou si můžeme obstarat sami. 

V dalším období si zajistíme ve spolupráci s okolními školami lektora k problému, který nás 
zajímá a je akutní.  

Hlavní smysl prevence vidíme ve volnočasových programech a společných celoškolních 
pobytových programech. Viditelně se zlepšují vztahy mezi dětmi napříč jednotlivými ročníky, 
výrazně ubylo kázeňských opatření a neřešili jsme žádný závažný problém. Bohužel 
s podporou těchto aktivit grantové preventivní programy téměř nepočítají. 

 

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 je neřeší a školu o problému neinformují. 

Ze získaných finančních prostředků poskytlo sdružení příspěvky na mikulášské a vánoční 
nadílky, odměny pro úspěšné žáky a cestovní náhrady žáků, kteří reprezentují školu v různých 
soutěžích. Sdružení poskytlo škole finanční dar 30 000 Kč na vybavení zahrady mateřské 
školy.  

 

VI. Další vzd ělávání pracovník ů 

 1. Finanční zabezpečení dalšího vzd ělávání 
Celkové náklady za vzdělávání pedagogů činí 12 120 Kč (bez cestovních náhrad) a 96 500 Kč 
na vzdělávání v projektu Aktiv učitel. 

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. 
Řada školení, na které byli učitelé přihlášeni, se bohužel pro malý zájem nekonala. 
Vzhledem k nedostatku financí pro vzdělávání pedagogů si některé vzdělávací programy 
učitelé hradili sami (v kolonce není uvedeno číslo faktury nebo dokladu) a tyto náklady jim 
byly zohledněny při přiznání mimořádné odměny. 

Přehled vzd ělávání pedagog ů 

ŠVP, výchovné poradenství  
Učitel Termín Kontrola Náklady 

Využití IAT v oblasti ŠVP Člověk a příroda Voneš 20.11.  zdarma 



 34 

Výchovná opatření u dětí a mládeže Hertlová 13.4.  zdarma 
Trestní právo ve školské praxi Hertlová 27.4.  zdarma 
Metodik prevence  25.5.  zdarma 
Kázeň ve třídě a autorita učitele Čermák 8.11.  400 
 
 

Metodická školení 
Učitel Termín Kontrola Náklady 

Toulavý autobus  Sochorová 17. –
19.9.2010 

FA17402 1500 

Dramatická výchova v MŠ Vaňková 22.10. FA 17460 350 
Vánoční čarování Paušímová  30.11. FA 17534 450 
Vánoční čarování Dykyjová 23.11. FA 17534 450 
Kurz lyžařského instruktora Voneš 2.1. –7.1. FA 17575 2800 
Kurz lyžařského instruktora Blažek 2.1. –7.1. FA 17575 zdarma 
Zdravotní kurz pp Dipoldová 16.5. FA 18201 1500 
Modelování v geometrii Dykyjová 12.11.  360 
Matematika v běžném životě Dykyjová 14.10.   
Rozvíjení geometrické představivosti I Dykyjová 12.11. FA 18235 380 
Rozvíjení geometrické představivosti II. Dykyjová 15.4. FA 18235 380 
Každodenní život v mat. úlohách Dykyjová 26.5. FA 18310 450 

Ekologická konference VYKEV Sochorová 11.11.  zdarma 

Geovíkend – SEV Chaloupky –  Sochorová 15.-17.10.  zdarma 

GIS víkend – SEV Chaloupky Sochorová 4. –6.3.  zdarma 

Agrovíkend v Bílých Karpatech – SEV 
Chaloupky 

Sochorová 26.- 25. 5   zdarma 

 
 

Vzdělávání vedoucích pracovník ů 
a OP EU peníze školám 

Učitel Termín Kontrola Náklady 

Porada ředitelů Voneš 4.11.  zdarma 
Monitorovací zpávy Voneš 17.3.  zdarma 
 
 

Odborná školení, Aktiv u čitel 
Učitel Termín Kontrola Náklady 

Aktiv učitel Voneš, 
Domkářová, 
Hertlová, 
Musilová, 
Dykyjová, Blažek, 
Paušímová 
Stehnová 
Čermák 
Sochorová 

4.11.2010 
- 9.6.2011 

FA118290 96500 

Etická výchova Stehnová 3.2.2011 FA 18080 860 
Vyhláška č. 50/1978 – odborná 
způsobilost v elektrotechnice 

Voneš   zdarma 
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Studijní programy 
    

Pedagogika, MU Brno Blažek Karel 2011-2014   
 
 

BOZP 
 

    

Školení zaměstnanců všichni 
zaměstnaci školy 

23.3. č.d. 108 3000 

 
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.  

Ředitelka a zástupce ředitelky se věnovali především studiu legislativy, pedagogiky a svým 
oborům (odborná školení, studium odborné literatury a časopisů). 

 

3. Vzdělávání nepedagogických zam ěstnanc ů 
 
Odborné školení zaměstnanců Zaměstnanec Termín Kontrola Náklady 
Školení pracovníků strav. provozů Strašilová 6.4. Fa 18166 790 
Hygienické minimum Strašilová 19.9.2010 č. d. 378 600 

 
DPH Strašilová 29.4. č.d. 162 1200 
Školení bezpečnosti práce všichni 

zaměstnanci 
  3000 
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Kontrolní a hospita ční činnost 
Kontrolní činnost ředitelky a zástupce ředitelky a výchovné poradkyně školy mimo jiné byla 
věnována plnění standardů vzdělávacích programů, plnění individuálních plánů žáků 
s poruchami učení, klasifikaci podle klasifikačního řádu. Dále byla zaměřena na plnění 
pracovních povinností zaměstnanců a dodržování pracovní doby, dodržování bezpečnosti 
práce a hospodárnosti provozu, hospodaření školy. 

V mateřské škole jsme společně s vedoucí učitelkou zaměřili na výchovně vzdělávací 
program a projekty.  

Kontroly výchovně vzdělávacího procesu byly plánované i namátkové. Nejvíce informací 
přináší záměrné denní pozorování a každodenní kontakt se zaměstnanci i s žáky.  

 

Pravidelné kontroly se řídí se plánem kontrolní činnosti:  

 

Činnost 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Dokumentace 
TU  

  x  x   x  x 

Tematické 
plány  

x     x     

Dozory, 
nástup. do h.  

x  x  x  x  x  

Podklady ke 
klasifikaci  

  x  x   x  x 

Dodržování 
prac. doby  

 x  x  x  x  x 

Školní jídelna  x x x x x x x x x x 

Školní 
družina  

x   x    x   

BOZP, CO, 
PO  

x  x  x  x  x  

Úklid, 
kotelna 

x x x x x x x x x x 

Požární 
poplach  

 x    x    x 

Evakuace 
uvnitř budovy  

 x        x 

Stav a platnost 
revizí  

x    x    x  

Inventarizace 
pomůcek  

  x x     x x 

Kontrola x x  x  x  x x x 
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poučení žáků  

Platnost prev. 
zdrav. prohl 

x    x     x 

 

Hospitace byly zaměřeny na: 

• výsledky výchovné a vzdělávací práce 

• metodickou stavbu hodiny 

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

• diferencování práce podle výkonnosti 

• práci s talentovanými a integrovanými žáky 

• aktivitu žáků 

• formy práce 

• komunikaci žáků, verbální dovednosti žáků a písemné vyjadřování žáků 

• vzájemnou spolupráci a případnou pomoc mezi žáky, úroveň písemného projevu žáků 

• časové rozvržení vyučovací hodiny a hygienické zásady ve vyučovaní 

• hodnocení a klasifikaci žáků 

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

 

Výsledky kontrol jsou projednány s kontrolovaným subjektem nebo s pracovníkem, který za 
kontrolovanou oblast zodpovídá, a to zpravidla ústně (s výjimkou hospitací) nebo v případě 
závažných nedostatků písemně. 

Pracovník má právo se ke kontrole svobodně vyjádřit, případně svoje vyjádření písemně 
uvést. V případě zjištěných nedostatků jsou zaměstnanci povinni je odstranit ve stanoveném 
termínu. 

Výsledky kontrol jsou projednány na pedagogických a provozních poradách. 
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VII. Kontroly a inspekce 
Ve školním roce 2010/2011 ČŠI šetření nekonala. 

 

Kontrola okresní zprávy sociálního zabezpečení 
Předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného (ověření rozdílu mezi 
skutečným a vykázaným stavem), provádění nemocenského a důchodového pojištění za 
období 2007-2011. 
Kontrola nezjistila žádné pochybení a neuložila žádná nápravná opatření. 
 

Státní kontrola okresního archivu  

Předmětem kontroly bylo vyřazování dokumentů a vedení spisovny, ukládání a evidence 
archiválií, jejich výběr pro skartační řízení. 

Kontrola nezjistila žádné pochybení a neuložila žádná nápravná opatření. 

 

Kontroly krajské hygienické stanice 

Předmětem kontroly bylo plnění požadavků ustanovením zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
zdraví – hygiena potravin. 

Byla provedena kontrola jídelních lístků, skladových zásob, spotřebního koše. 

Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady: 

 

Kontrola všeobecné zdravotní pojišťovny 

Kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (sestavy pro 
odvod pojistného, měsíční sestavy pro odvod pojistného, mzdové listy). 

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení. 

 

Řídící kontroly zřizovatele 

Podle plánu proběhly kontroly zaměřené na stav hospodaření s finančními prostředky školy, 
investičních i neinvestičních, účelné vynakládání a dodržování platných předpisů při 
nakládání s nimi. 

Ze strany zřizovatele nebylo zjištěno žádné pochybení. 
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VIII.  Zapojení školy do rozvojových program ů 
V roce 2010 jsme podali žádost do projektu EU peníze školám, OP vzdělání pro 
konkurenceschopnost, který je financován z prostředků Evropské unie a MŠMT.  
Dne 31.8. byla žádost kladně rozhodnuta a realizace projektu začala v září 2010 a bude trvat 
30 měsíců. 
Cílem projektu je modernizace vzdělávacích forem a metod výuky, zapojení prvků 
interaktivity a ICT do výuky a vytvoření interaktivních výukových materiálů.  
 
Harmonogram projektu: 

• výběrové řízení - 23.9. 
• otevírání obálek 
• 6.10 Rozhodnutí a podepsání smlouvy s firmou TEV Pardubice,  

I. etapa  
• školení pedagogů 4.11. 2010 - 9.6.2011 
• dodávka části techniky 3 interaktivní tabule (z 5 plánovaných) 
• 8 osobních počítačů s monitorem (z 10 plánovaných) 
• digitální mikroskop 

II. etapa  
• výroba interaktivních výukových materiálů  

 
Během celého projektu musí škola vyrobit a odeslat ke schválení a zveřejnění 360 digitálních 
výukových materiálů. Do projektu je zapojeno 10 pedagogů. 
Celková dotace programu 916 238 Kč 
V roce 2010 –2011 bylo vyčerpáno v následujících kategoriích 

• technika osobní počítače - 139 277 Kč, interaktivní tabule – 119700 Kč, digitální 
mikroskop – 5900 Kč 

• vzdělávání 96 500 Kč 
• mzdové náklady 33 041 Kč 

 
O průběhu programu a čerpání peněz z programu podává škola každého půl roku 
monitorovací zprávu. Garantem programu je Mgr. Lubomír Voneš. 
 

IX. Předložené a realizované projekty financované 
z jiných zdroj ů 

 
Škola předložila Fondu Kraje Vysočiny 2 žádosti do vyhlášených grantových programů. 
 
Enviromentální výchova -přírodní zahrady  
Grantový program zaměřený zlepšení podmínek pro aktivní poznávání přírody. 
a praktické a názorné vyučování. V případě získání dotace jsme plánovali vytvořit nový 
prostor pro učení a relaxaci (zážitkové učení se o přírodě v přírodě). 
Projekt je zpracován v souladu s ŠVP, jehož prioritou je důraz na aktivní poznávání 
a týmovou práci.  
Žádost nebyla podpořena. 
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Naše školka – grantový program na obnovu a modernizaci mateřských škol. Žádost o 
poskytnutí dotace v tomto grantovém programu byla podána pod hlavičkou městyse 
a finančně podpořena z fondu maximální částkou 150 000 Kč. 
Získané finanční prostředky navýšené o podíl žadatele byly použity ke kompletní 
rekonstrukci umýváren a toalet mateřské školy, bylo vyměněno vodovodní a odpadní potrubí, 
umyvadla, toalety, sprchy. položeny nové obklady a dlažba.  
Naplněné cíle projektu: nové a nadčasové hygienické zázemí vyhovující předpisům 
a normám. 
 
Oranžové hřiště 
Grantový program Nadace ČEZ na výstavbu dětských hřišť a sportovních areálů. Naše 
opakovaná žádost souvisela se záměrem renovovat zahradu mateřské školy tak, aby vzniklo 
plnohodnotné hřiště pro děti předškolní a mladšího školního věku. 
Naše žádost nebyla podpořena. 
 
Podpora regionů 
Grantový program Nadace ČEZ se dlouhodobě věnuje rozvoji regionů. (projekty z oblasti 
zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu či životního prostředí). Naše žádost se 
týkala kategorie životního prostředí a souvisela se záměrem vybudovat relaxační a sportovní 
zónu v centru městyse pro žáky školy a veřejnost. 
Naše žádost nebyla podpořena. 
 

X. Mimoškolní aktivity 
Mimoškolní aktivity školy pomáhají 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 
Jaroslav Havlíček - Zlato a jiné minerály z okolí České Bělé.  
Výstava minerálů a hornin z českobělského regionu doplněná odbornými informacemi o 
geologické stavbě a historii území, těžbě stříbra a rud v této lokalitě a o výsledky nejnovějších 
archeologických průzkumů ze sbírek Jaroslav Havlíčka 
 
Alena Kalinová - Grafické práce  
Výstava grafických listů které autorka vytvořila na letním výtvarném kurzu 
Uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. 
 
Látka znovuzrozená – Patchwork- Renata Edlmanová  
Výstava tapiserií a quiltů textilní výtvarnice Renaty Edlmanové z Litomyšle. 
 
František Neuvirt – Obrazy  
Výstava obrazů regionu amatérského malíře, rodáka z Krátké Vsi a žáka zdejší školy 
Františka Neuvirta. 
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Kulturní akce   
Adventní koncert - v kostele sv. Bartoloměje provedl koncert Komorní orchestr Chotěboř, 
člen YMCA Brno pod taktovou Věry Fialové. 

Vzdělávací kurzy pro ve řejnost 
Přednáška Mgr. Pavla Macka – Izrael 
 

Další aktivity školy 

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

  

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 se 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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XI. 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 mateřské školce došlo k zásadní rekonstrukci vodovodních a odpadních sítí, toalet 
a umýváren, povrchů podlah v šatnách, části elektroinstalace a výměně oken. Odbouráním 
příček byla zvětšena třída v přízemí a kabinety. Zahrada v areálu mateřské školy byla 
vybavena novými herními prvky, které zaručují bezpečnou hru dětí.  
V jedné třídě školy byly vyměněny lavice a židle, a vyměněna okna v jedné třídě a na 
chodbách. 
Do třech školních tříd byly instalovány interaktivní tabule s příslušenstvím.  
 
Organizační oblast 
 
Organizační řád a směrnice ředitelky které ho doplňují byly aktualizovány. 
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. 
 
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 které byl vypracován individuální plán.  
V mateřské i základní škole probíhaly informační schůzky s rodiči. 
V systému řízení měly velký význam každodenní kontakt se všemi zaměstnanci a možnost 
okamžitého řešení problémů ve vzdělávání i chodu školy. Pedagogická rada jednala 
pravidelně čtvrtletně, provozní porady proběhly podle plánu. 
 
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 a spokojenost rodičů (výsledky dotazníku 
– viz příloha). 
Méně se daří vést žáky k aktivnímu zapojení do řešení vzdělávacích a organizačních 
záležitostí. 
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Součástí výuky byly celoškolní projekty, 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, jsou účinné a přináší dobré výsledky.  
Asistentka pedagoga žákovi s kombinovanými vadami významně pomáhala s prací v 
hodinách a s korekci jeho stále se zhoršujícího chování (důsledek jeho zdravotního stavu). 
Celkový stav žáka si vyžádal hospitalizaci a přestup do školy se speciálními třídami. 
S talentovanými žáky bylo pracováno individuálně. Dobrou úroveň přípravy prokázali v 
četných olympiádách a soutěžích. 
 
Další metodou hodnocení jsou srovnávací testy Scio, které řešili žáci 6. a 9. 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.  
Podpořili jsme všechny aktivity našich žáků spojené s pomocí jiným. 
 
Výchovně vzdělávací program mateřské školy a 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. 

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

Stále větším problémem je snižující se objem financí v kolonce ONIV (kráceno na 50%)  

 

Závěry a úkoly pro další období  

Hlavním úkolem naší školy je výchova a vzdělávání, plnění všech úkolů vzdělávacích plánů. 

Hlavní předpokladem zvládnutí tohoto úkolu bude připravenost a motivace pedagogů, jejich 
vzdělávání, finanční zajištění kurzů, přednášek, zapojení do projektů.  

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

Pro pedagogy je hlavním úkolem promyšlená příprava na vyučovací hodiny, dostatečná 
motivace žáků, střídání metod práce, zvyšování podílu žáků na jejich vzdělání, zájem o obor 
vyhledávání nových informací, zapojování žáků do výuky, prověřování jejich znalostí 
a přípravy na vyučování. 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 optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti, orientace na výchovu žáků 
samostatných, sebevědomých a hlavně zodpovědných za své činy. 
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V oblasti materiální je prioritou postupná rekonstrukce a údržba školních budov, vybavení 
počítačové učebny a učeben mateřské školy nábytkem. 

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

XII. Přílohy 
Výroční zpráva za hospodaření 2010 

Výroční zpráva o poskytování informací 2010-2011 

Dotazník pro rodiče - výsledky 

 

 

 

V České Bělé, září 2011    Mgr. Jana Domkářová 

       ředitelka školy 
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Základní škola a Mate řská škola Česká B ělá 

 

 
 
 
 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
za školní rok 2010 /2011 
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Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav o 
svobodném přístupu k informacím se zveřejňuje tato zpráva : 
 
Počet podaných žádostí o informace :   0 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :   0 
 
Všechny údaje podle § 5 jsou k dispozici na viditelných místech (informační tabule 
školy), ředitelna školy a webové stránky  
 
 

• důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za který 
provozuje svoji činnost, 

 
• popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde 

lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet 
rozhodnutí o právech a povinnostech osob 

 
• místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného 

subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, 
které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, 
která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře 
a způsob a místo, kde lze takový formulář získat 

 
• postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů 

i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat 
 

• přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná 
a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace 
a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně 
informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí 

 
• sazebník úhrad za poskytování informací, 

 
• výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování 

informací (§ 18), 
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Základní škola a Mate řská škola Česká B ělá 

 

 
 
 
 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
v roce 2010 
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Čerpání rozpo čtu - finan ční prost ředky od MŠMT k 31.12.2010    
K 31.12.2010 činily od MŠMT celkem 8664000,00 Kč    

Prostředky MŠMT   ZŠ  ŠD MŠ ŠJ Celkem Rozpo čet 

    2010 2010 2010 2010 2010 20.11.2010 
Spotřeba učebnic 18575,00   0,00 0,00 18575,00   
Spotřeba 1. třída 249,00   0,00 0,00 249,00   
Sp.uč.pomůcek 9616,72 5416,00 7658,20 0,00 22690,92   
Spotřeba ochr. oděvů 8159,33   1670,55 3455,12 13285,00   
Spotřeba knihovna a tisk 1003,00   0,00 0,00 1003,00   
Cestovné - DVPP 342,00   0,00 0,00 342,00   
Programové vybavení 10103,00   0,00 0,00 10103,00   
Školení výuka 9667,80   1600,00 600,00 11867,80   
Plavecký výcvik 18144,00   0,00 0,00 18144,00   
Ostatní soc. poj. 23467,91 1007,24 4237,39 7936,81 36649,35   

Celkem ONIV 99327,76 6423,24 15166,14 11991,93 132909,07 113000 
Mzdové náklady 4243281,00 346225,00 923825,00 648669,00 6162000,00 6162000 
OPPP   103610,00 5280,00   16110,00 125000,00 125000 
Zákonné soc. poj. 1468296,33 118439,92 312806,70 221628,98 2121171,93 2141000 
Tvorba FKSP 84546,00 6924,00 18477,00 12972,00 122919,00 123000 

CELKEM   5999061,09 483292,16 1270274,84 911371,91 8664000,00 8664000 
Peníze EU školám 264877,00   0,00 0,00 264877,00 264877 
Vybavení 1.ročník 8000,00   0,00 0,00 8000,00 8000 
Hustota a specifika 47000,00   0,00   47000,00 47000 

CELKEM   6318938,09 483292,16 1270274,84 911371,91 8983877,00 8983877 
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Čerpání obecního p říspěvku do 31.12.2010   
Prostředky  
  ZŠ  ŠD MŠ 

  
 ŠJ Celkem 

OÚ Česká Bělá   čerpání čerpání čerpání  čerpání čerpání 
drobný hm. neinv. m. 62010,28 23422,00 0,00 6172,64 91604,92 
spotřeba šk.potřeb 6740,00  1937,00 0,00 8677,00 
čistí a úkl. pr. 30171,58  5731,18 14014,45 49917,21 
všeob. a ost. mat. 19211,51 4106,00 4527,80 17603,54 45448,85 
časopisy 0,00  0,00 0,00 0,00 
kanc. potřeby 13703,74 72,54 1494,62 825,63 16096,53 
elektrická energie 98049,40 5309,00 40243,60 79695,20 223297,20 
voda  -300,00  7869,00 17216,00 24785,00 
plyn  180128,13 13731,33 102345,76 96500,57 392705,79 
opravy zařízení 23418,08  3233,44 25087,93 51739,45 
opr.a údr.budova   91035,98  16516,64 15846,1 123398,72 
cestovné  0,00 0,00 0,00 
reprezentace 415,00  0,00 0,00 415,00 
ostatní služby  15053,48 779,00 2488,64 1777,60 20098,72 
revize  41120,19  10069,15 5728,41 56917,75 
odvoz TDO a feka  11004,55  3365,84 4826,62 19197,01 
telef. poplatky  17915,50  3341,30 2406,64 23663,44 
účetnictví, mzdy  43378,79  8319,22 5942,30 57640,31 
programové vybav.  7834,00      7834,00 
školení  11684,86  1761,48 1258,20 14704,54 
leasing  0,00    57266,01 57266,01 
plavání nájem  15957,00      15957,00 
ceniny+poštovné 908,96  105,28 101,20 1115,44 
mzdové náklady  11030,00 23588,00 2400,00   37018,00 
odvody Z a S obec  0,00 8628,87     8628,87 
silniční daň  0,00  0,00  0,00 0,00 
daně a poplatky 530,00     0,00 530,00 
pojištění TREND  38901,40  6885,20 4918,00 50704,60 
poplatky z Bú  20466,28  3925,04 2803,60 27194,92 
odpisy DHM  27182,00 4598,40 300,00 92375,04 124455,44 
spotřeba potravin      893140,64 893140,64 
Zálohy na energie        0,00 

 
  

787550,71 84235,14 226860,19 
  

1345506,32 2444152,36 
      
Stravné      967542,00 
Školné MŠ     120790,00 
Školné ŠD     109435,00 
úroky BU      575,07 
provozní výnosy     10255,10 
náhrady od žáků     42,00 
 přips. prov.dotace     1300000,00 
dotace úřad práce     22000,00 
čerpání fond reprodukce        0,00 

Celkem        2530639,17 
Rozdíl-zisk       86486,81 
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Hospodá řská činnost k 31.12.2010    

       roku 2010  

      Jídelna   Ostatní   Celkem  

      čerpání   čerpání   čerpání  

drobný hm. neinv. m.  1192,39  316,97  1509,36  
spotřeba šk.potřeb  0,00  0,00  0,00  
čistí a úkl. pr.  4996,21  198,48  5194,69  
všeob. a ost. mat.  7998,02  4585,23  12583,25  
časopisy    0,00  0,00  0,00  
kanc. potřeby  210,50  50,27  260,77  
kantýna       70715,00  70715,00  
elektrická energie  16728,80  3256,00  19984,80  
voda    4919,00  1575,00  6494,00  
plyn    25836,79  4571,78  30408,57  
opravy zařízení  6489,57  115,48   6605,05  
opr.a údr.budova.     1003,16   1,12  1004,28  
cestovné    0,00  0,00  0,00  
ostatní služby    444,40  1242,88  1687,28  
revize    1540,38  550,07  2090,45  
odvoz TDO a feka    1398,16  237,83  1635,99  
telef. poplatky    596,68  119,32  716,00  
účetnictví, mzdy    0,00  0,00  0,00  
programové vybav.    1485,58  297,11  1782,69  
školení    314,55  62,91  377,46  
leasing    22826,21     22826,21  
plavání nájem    0,00     0,00  
ceniny+poštovné  18,80  40,76  59,56  
mzdové náklady    198851,00  29535,00  228386,00  
odvody Z a S   67973,27  0,00   67973,27  
sociální náklady   6384,58  0,00   6384,58  
daně a poplatky  0,00  720,00  720,00  
 pojištění TREND    1229,50  245,90  1475,40  
poplatky z Bú    700,90  140,18  841,08  
odpisy DHM    0,00  0,00  0,00  
spotřeba potravin  345285,54  28376,60  373662,14  
Zálohy na energie        0,00  

Celkem náklady   718423,99   146953,89   865377,88  
         
Příjem         
Stravné       736597,00  
Kulturní akce      73369,00  
Pronájmy       2460,00  
Kantýna       79908,00  
Úroky       17,78  
Kopírování      750,00  
            

Celkem výnosy      893101,78  
Rozdíl- zisk      27723,90  
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Příloha – výsledky dotazníků pro rodiče 
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