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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: 70981329 

DIČ: CZ 70981329 

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: 1.1.2012 

  

Spádový obvod školy: Česká Bělá, Cibotín, Jilemník, Krátká Ves, Kojetín, Macourov, 

Pohled, Simtany, Ždírec. 

 

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá je zapsána s účinností od 10.3.2006 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 

 

file:///C:/Users/reditelna/Documents/zs-ms.ceskabela@tiscali.cz
http://www.zsms-cb.cz/
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Rada školy 

Rada má 9 členů. Rodiče žáků zastupují  Jana Šidláková, Jiří Klimeš a Jiří Ondráček, pedagogy 

školy Mgr. Eva Venzhöferová, Jana Dipodová, DiS a Mgr.Ivana Musilová, zřizovatel jmenoval 

svými zástupci Tomáše Nováka, Ing. arch. Milana Stejskala a Jaroslava Mrtku. Předsedou rady 

byl zvolen Tomáš Novák, který rezignoval na funkci i členství v radě školy ke 30.6.2014 

 

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 2013/14 vyučovala 142 žáků v osmi třídách s průměrným počet 

žáků na třídu 17,75  

Na prvním stupni byly čtyři třídy   

 první třída – 1. ročník  

 druhá třída - 2.ročník 

 třetí třída  - 3. a 4. ročník  

 čtvrtá třída – 5.ročník 

Na druhém stupni byly čtyři třídy, označení třídy odpovídalo označení ročníku. 

Pro výuku hlavních předmětů byly spojené ročníky stabilně děleny, společné výuka spojených 

tříd probíhala ve výtvarné, tělesné, hudební a pracovní výchově. Každá třída měla 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 informatiku a učebna pro technické práce a učebna pro dělené hodiny. 

Prostředí tříd je příjemné, sedm tříd a učebna informatiky jsou vybaveny stavitelným nábytkem. 

Vybavení pomůckami je na dobré úrovní, učebna výpočetní techniky je vybavena 12 počítači 

pro žáky a učitele, pět tříd má vybavení pro interaktivní výuku z programu EU – peníze školám. 

(interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, přístup na internet) 

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 upravené jako přírodní zahrada, 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. Škola má dobře propracovaný 

a fungující program integrace a individuálního vzdělávání pro žáky s postižením, bezbariérový 

přístup umožňuje výuku žáků imobilních.  
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Školní družina 

Při škole jsou dvě oddělení školní družiny po 25 dětech v oddělení. K docházce byli přijati  na 

základě žádosti žáci 1. –3. třídy, žáci 4. třídy, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dojíždějící žáci 

z prvního stupně. 

Prostory školní družiny jsou vyhovující. První oddělení školní družiny je v přízemí školy, druhé 

oddělení má k dispozici vybavený prostor nad tělocvičnou. Obě oddělení jsou vybavena novým 

nábytkem,  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, které jsou pravidelně doplňovány a obnovovány. 

Činnost školní družiny byla zaměřena na výtvarné činnosti a sportovní činnosti. Žáci své zájmy 

rozvíjeli především v zájmových kroužcích, kde trávili aktivně svůj  volný čas v kolektivu 

vrstevníků pod odborným vedením.  Školní družina a zájmové kroužky výrazně minimalizují 

problémové chování dětí ve volném čase a je prioritou školy zajistit jejich činnost. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je v samostatné budově. Má k dispozici 3 třídy standardně vybavené 

s rekonstruovaným hygienickým zázemím a šatnami. Zahrada v areálu mateřské školy je 

vybavena herními prvky, které zaručují bezpečnou hru dětí. Pro tělovýchovné a výtvarné i 

vzdělávací činnosti může využívat mateřská škola tělocvičnu a odborné učebny školy 

s vybavením pro interaktivní činnosti. 

K předškolnímu vzdělávání bylo zapsáno 59 dětí a další 1 dítě nastoupilo během školního 

roku. Z 15 předškolních dětí bylo přijato 11 k základnímu vzdělávání v naší škole, dva v jiné 

škole, dvěma dětem i byl povolen odklad školní docházky o jeden rok. 
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Školní jídelna 

Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako mateřská škola a je s jejím provozem 

propojena. ŠJ slouží žáků a zaměstnancům naší školy, Mateřské škole Pohled a Anglické 

mateřské škole The Tiny Havlíčkův Brod. Zařízení školní kuchyně umožňuje  šetrnou úpravu 

pokrmů a přípravu jídel různými technologiemi včetně nočního vaření při nízkých teplotách 

(zdravé a šetrné vaření s minimálním zastoupením tuků, které uchová v potravinách všechny 

podstatné živiny a vitamíny). Další předností moderního vybavení je nízká energetická 

náročnost a úspora surovin. 

V doplňkové činnosti zajišťuje školní jídelna i stravování veřejnosti a poskytuje další hostinské 

služby pro veřejnost. Doplňková činnost nenarušovala plnění hlavní činnosti organizace, její 

realizace se řídila platnými právními předpisy. Hospodaření v doplňkové činnosti nebylo 

ztrátové. 

 

Personální zajištění 

Ve školní jídelně pracuje 5 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr  

Vedoucí ŠJ: úvazek 0,5 

Vedoucí kuchařka: úvazek 1 

Kuchařky: úvazek 3 

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školení o BOZP, PO, hygieně na pracovišti, osobní 

hygieně. V daném roce se téměř všichni zaměstnanci zúčastnili externích kurzů zaměřených na 

provozní a osobní hygienu stravovacího provozu a inovativní metody stravování.  

 

Počet zapsaných stravovaných k 31.10.2013 

Podle výkazu o činnosti zařízení školního stravování školní jídelna vykazovala 31.10.2013 

424 strávníků. Z toho 

 140 žáků základní školy  

 133 dětí z mateřské školy  

 25 zaměstnanců školy  

 126 ostatních pravidelně stravovaných - z toho 5 pracovníků škol a školských zařízení  

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo uvařeno a vydáno 

 61 336 obědů 

 8 526 přesnídávek 

 12 838 svačin  

 

Počty obědů a svačin vydaných v jednotlivých měsících v roce 2013 - 2014 

 Obědy 

děti 

Obědy 

děti MŠ 

Svačiny 

ranní 

Svačina 

odpolední 

Zaměst-  

nanci 

Doplňková 

činnost 

Celkem 

za měsíc 

obědů 

Průměr 

Září 4637 1927 1002 1274 421 1395 6453 307 

Říjen 4383 1774 890 1210 406 1489 6278 285 

Listopad  4681 1852 1070 1305 414 1370 6465 308 

Prosinec 3186 1192 654 973 295 965 4446 296 

Leden 4080 1536 697 1012 398 1231 5709 285 

Únor 4272 1808 952 1288 381 1308 5961 298 

Březen 4263 2087 802 1522 367 1336 5966 284 

Duben 4476 1966 729 1455 396 1324 6196 295 

Květen 4322 1720 810 1322 423 1382 6127 306 
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Červen 3454 1555 732 944 352 1355 5161 248 

Červenec 823 686 188 533 98 1085 2006 106 

Srpen - - - - 90 478 568 39 

Celkem 42577 18103 8526 12838 4041 14718 61336 255 

 

Charakteristika produktů a služeb 

Hlavní činnost 

Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, 

saláty. Zaměřujeme se především na děti předškolního věku, kde je velmi důležité získat 

správné stravovací návyky. Pro tyto děti se připravuje jeden druh hlavního jídla a dále ranní a 

odpolední svačiny. Pro ostatní strávníky poskytuje jídelna jedno hlavního jídlo při variantě 

sladkého oběda je možnost varianty nesladké, téměř denně je připravena zelenina ve formě 

salátů. Vaří se podle norem pro školní stravování, receptur získaných z jiných zdrojů, nově 

vydávaných publikací pro veřejné stravování, internetových zdrojů a také samostatně 

upravených receptur, aby nabídka jídel byla pestrá a zajímavá. Skladba nabízených a 

připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a splňovat tzv. ,,spotřební koš“, který 

obsahuje 10 základní komodit, které musí školní jídelny plnit dle vyhlášky ,,o školním 

stravování“ 107/2005 Sb. 

 

Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti poskytuje jídelna obědy zaměstnancům škol a školských zařízení 

a cizím strávníkům. Strávníkům se nabízí jedno hlavní jídlo, při variantě sladkého oběda je 

možnost varianty nesladké.  Mohou se stravovat přímo ve školní jídelně ve vyhrazeném čase a 

prostoru, nebo si odnášet obědy domů. Možnost dovozu jídel po České Bělé až do domu, který 

zajišťuje Městys Česká Bělá, využívají méně pohybliví nebo nemocní klienti. 

Prostory jídelny slouží k organizování různých firemních i rodinných akcí, včetně kompletního 

servisu (obsluha, příprava menu, studené mísy, míchané nápoje, příprava slavnostní tabule 

apod.). Ve školním roce jich bylo připraveno deset. 

 

Závěr 

V roce 2014 díky podpoře zřizovatele a vedení školy jsme mohli zmodernizovat vybavení 

kuchyně a rekonstruovat výdejnu mateřské školy. 
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II. Učební plány a programy 

Základní škola 

Ve školním roce 2013/2014 se na naší škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní školu Škola pro život č.j. 202/2007. 

Učební plán a počty vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 

ŠVP – Škola pro život 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1.– 5. ročník 6.– 9. ročník 

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

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 10 8 7 7 5 4 5 4 

Cizí jazyk (AJ) - - 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Informační a 

komunikační technologie 
Informatika - - - 1 1 1 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 -  - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - -  2 2 1 2 

Výchova k občanství - - - -  1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - -  2 1 2 2 

Chemie - - - -  - - 2 2 

Přírodopis - - - -  2 2 2 1 

Zeměpis - - - -  2 2 1 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Výchova ke zdraví      1 1 1 1 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné předměty       - 3 3 4 

Disponibilní časová dotace 
ČJ-6, M-4, INF-1, ČAJS-

3 

ČJ-3, M-2, INF-3 

F-1,VZ-2, Z –2, TV – 1 

PV – 1 

Volitel. před. –9 

   

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

 

Disponibilní časová dotace 1.stupeň – rozdělení 

Předmět Časová dotace Třída 

Český jazyk 6 (2, 3, 1,) 1., 2., 3. 

Matematika 4 (1, 1, 1,1 ) 2., 3., 4.,.5. 

Informatika 1 (1) 4. 

Prvouka 1 (1) 3. 

Přírodověda 1(1) 4. 

Vlastivěda 1 (1) 5. 

 

Disponibilní časová dotace 2. Stupeň – rozdělení 

Předmět Časová dotace Třída 

Český jazyk 3 (2, 1) 6., 8. 
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Matematika 2 (1, 1) 6., 7. 

Informatika 3 (1, 1, 1) 6., 7., 8. 

Fyzika 1 (1) 6. 

Zeměpis 2 (1, 1) 6., 9. 

Tělesná výchova 1 (1) 6. 

Výchova ke zdraví 2(1, 1) 7.,9. 

Pracovní výchova 1(1) 8. 

 

Volitelné předměty 

Předmět Časová dotace Třída 

Cizí jazyk 4 (2, 2) 7., 8. 

Literárně - dramatická výchova 1 9.,  

Seminář z matematiky 2 (1, 1) 8., 9. 

Seminář z českého jazyka 1 9. 

Konverzace v anglickém jazyce 1 9.. 

Nepovinné předměty 

Římskokatolické náboženství – 1 hod. 

Učební plán a počty vyučovacích hodin  

1.stupeň 118 hodin 

2.stupeň 122 hodin 

Celkem 240 hodin 

 

Spojené hodiny 

Tělesná výchova 3 (2) 

Tělesná výchova 4(2) 2 

 

Výtvarná výchova 3 (1) 

Výtvarná výchova 4(1) 1 

 

Hudební výchova 3 (1) 

Hudební výchova 4 (1) 1 

 

Praktické činnosti 3 (1) 

Praktické činnosti 4 (1) 1 

Pro úvazky pedagogů  

1.stupeň 106 hodin 

2.stupeň 122 hodin 

Celkem 228 hodin 

 

  



 10 

Mateřská škola 

Vzdělávání a výchova probíhala druhým rokem podle školního vzdělávacího plánu 

inspirovaného pohádkami Za pohádkou do školky rozpracovaného do 4 bloků: 

 Podzimníčkova pohádková říše 

 Říše pohádek paní Zimy 

 Pohádkové jaro 

 Léto s pohádkou,  

Všechny hlavní bloky byl rozděleny na jednotlivá témata, která byla  následně přizpůsobena zájmu,  

potřebám a schopnostem dětí v jednotlivých třídách. 

 

Schéma rozvržení bloků a jejich částí v jednotlivých třídách 
 

Podzimníčkova pohádková říše 

Hlavní záměry tohoto bloku: 

 Seznamování dětí s prostředím a blízkým okolím školy, s novými kamarády a se 

zaměstnanci školy 

 Poznávání hlavních znaků ročních období (podzim) a jeho změn v přírodě a v počasí 

 Seznamování s činnostmi na poli, na zahradě, upevňování poznatků o sklizni ovoce, 

zeleniny, polních plodin 

 Pozorování lidí a strojů při práci na opravě mostu v obci, při zemědělských pracích 

na poli a na zahrádkách 

 Osvojování a přibližování poznatků o lese, stromech a o změnách související 

s počasím, ochranou životního prostředí a seznamování s životem volně žijících 

zvířat a ochranou přírody  

 Zařazování námětových a tvořivých her s využitím přírodnin 

 Maximální využívání pohybových aktivit při pobytu venku na vycházkách na hřišti 

i na ŠZ 

 Osvojování básní, písní, říkadel vztahující se k daným tématům 

 Připomínání zvyků a tradic v obci, účast na kulturních a společenských akcích v obci 

 Cílené zdokonalování řečových a vyjadřovacích schopností dětí při všech 

činnostech v mateřské škole během dne 

 Zařazování divadel a kulturních akcí dle aktuální nabídky 

 

Témata:  

 Šel medvídek do školky (pojď si s námi hrát, školka volá 

 Třída plná kamarádů 

 Jede, jede mašinka 

 Medvídek a podzimní příroda 

 Šel zahradník do zahrady 

 Podzim na zahrádce a na poli 

 Barvy podzimu 

 Prší, prší jen se leje 

 Medvídek chce být zdravý 

 Radovánky s drakem 

 Když padá listí 

 Zvířátka na podzim 

 Medvěd vzdychá 
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Říše pohádek paní Zimy 

Hlavní záměry tohoto bloku: 

 Využívání zimního počasí k experimentováním se sněhem a ledem 

 Otužování dětí a zdokonalování jejich psychické i fyzické kondice při zimních 

sportech a radovánkách na sněhu 

 Přibližování tradice sv. Martina, Adventu, Čerta a Mikuláše, Vánoc, Tří králů 

spojenou s návštěvou fary, kostela, mikulášská a vánoční nadílka  

 Účast na vystoupení dětí pro veřejnost na „vánočním jarmarku“ v kulturním domě 

 Poznávání způsobu života volně žijících zvířat, nutnost jim pomáhat v zimním 

období – vycházky ke krmelcům, sypání do krmítek pro ptáky 

 Osvojování básní, říkadel a písní k daným tématům, poslech a zpěv vánočních 

koled, dramatizace pohádek nebo příběhů s vánoční tematikou 

 Příprava dětí k zápisu do 1.třídy ZŠ, návštěva prvňáčků v 1.třídě ZŠ 

 Přibližovat poznatky o lidském těle, hygieně, péči o zdraví, o nemocech atd. 

 Zařazení divadelních představení dle aktuální nabídky 

 

Témata 

Medvídek se těší na Vánoce  

Mikuláš přinesl zimní čas, Vánoce přicházejí, Půjdem spolu do Betléma 

Medvídek a zimní čas 

Pojďte pane budeme si hrát, Hajný lesa pán, Mrazík cení zoubky 

Zvídavý medvídek 

Pozor děti červená, Pět věrných kamarádů, Vítej u nás masopuste, Máme rádi zvířata 

 

Pohádkové jaro 

Hlavní záměry tohoto bloku: 

 Poznávání charakteristických znaků jara, jarního počasí a proměn v přírodě 

 Přímé prožívání svátků jara – přiblížit dětem tradice a zvyky Velikonoc, Čarodějnic a 

Dne matek 

 Prohlubovat poznatky o zvířatech, jejich mláďatech, hmyzu, ptácích a rostlinách – 

klíčení semen, rychlení rostlin 

 Vést děti k ochraně přírody – chování v přírodě, třídění odpadu, čistota vody 

 Seznámit děti s vodními zdroji v přírodě a potřebou vody pro život 

 Vést děti ke kladnému vztahu k práci a jejím výsledkům, seznamování s různými 

profesemi 

 Motivovat děti k pracovním činnostem při úpravě okolí mateřské školy – úklid a 

shrabování listí a trávy na školní zahradě 

 

Témata 

Medvídek se raduje 

Žežuličko kde jsi byla, Když jsem já sloužil, Hřej sluníčko hřej, Hody, hody 

Medvídek čaruje 

Hody, hody doprovody, Holka modrooká, Jen si děti všimněte, Povídám, povídám pohádku 
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Léto s pohádkou  

Hlavní záměry tohoto bloku: 

 Přibližovat dětem poznatky o naší obci, o životě v obci a významných místech – 

knihovna, Úřad městyse, zdravotní středisko, obchody, hasičská zbrojnice, fara, kostel 

a sídla některých firem 

 Vytvářet u dětí povědomí o našem kraji, okolních městech a obcích a některých 

historicky významných místech (Žižkova mohyla, Havlíčkův Brod, Havlíčkova 

Borová, Přibyslav) 

 Seznamovat děti s různými způsoby dopravy a cestování po světě – vytvářet povědomí 

o cizích zemích a jiných národech, cizokrajná zvířata 

 Přiblížit dětem život dětí v cizích zemích – různé barvy pleti (oslava MDD) 

 Připomínat a neustále opakovat zásady bezpečného chování v silničním provozu 

 

Témata 

Medvídek je na světě rád 

Každý máme svůj domov, Cestička k domovu, A to je ta krásná země 

 

Prostředky k naplňování cílů – denní činnosti a příležitosti, na které byl dán důraz 

 sebeobslužné činnosti 

 lokomoční a jiné činnosti (chůze, běh, turistika ad.) 

 manipulace 

 s předměty, náčiním a pomůckami 

 smyslové a psychomotorické hry (procvičování vnímání, pozornosti, zrakové a 

sluchové paměti) 

 námětové hry a činnosti 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry 

 ranní kruh, společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, vyřizování vzkazů, 

samostatný slovní projev 

 poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla, filmu, televize, 

prohlížení knih 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv, estetické a tvůrčí aktivity 

 přímé pozorování přírodních, kulturních a technických jevů 

 manipulace s materiálem, zkoumání jejích vlastností (třídění, porovnávání) 

 hry podporující tvořivost a fantazii 

 hry a činnosti zaměřené na řešení problémů 

 činnosti podporující spokojenost, radost, veselí a pohodu, citlivá a vstřícná komunikace 

 podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, oceňování snahy a úsilí 

 přiměřené činnosti a úkoly umožňující dětem dosáhnout úspěchu 
 
 

Po celý rok bylo dbáno na vytváření a upevňování zdravotních a hygienických návyků, 

bezpečné chování při všech činnostech. Děti měly možnost pracovat samy nebo v malých 

skupinkách, činnosti si vybíraly dle zájmu. Postavení dětí je rovnocenné, bez zvýhodňování, 

s důrazem na kamarádské vztahy.  

Převládá samostatnost a tvůrčí činnost nad činnostmi řízenými, přihlíží se na věkové 

a individuálním zvláštnosti (zapojování nových, bojácných i samotářských dětí do kolektivu).  
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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 primo, Logico piccolo, Minilük, 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 

 interaktivní tabule – výukové programy pro předškoláky 

 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) 

 

Během roku bylo realizováno několik projektových dnů a společných programů pro veřejnost 

rodiče a děti:  

 

Programy pro veřejnost 

 Adventní odpoledne 

 Živý betlém 

 Vánoční dílny 

 Den tatínků 

 Slavnostní rozloučení s předškoláky 

 

Projektové dny pro děti 

 Hrátky s brambůrkem 

 Halloween 

 Mikulášská a vánoční nadílka  

 Návštěva výstavy betlémů na faře a místního kostela s prohlídkou jesliček 

 Olympiáda 

 Pohádkový bál – tradiční karneval  

 Týden naruby 

 Čarodějnický slet 

 O kapičce Járovi 

 Odpady - jak odpad vzniká, jak nám škodí a co s ním 

 Stromy – seznámení s našimi listnatými a jehličnatými stromy formou her 

 Malování teplým voskem 

 Výlet do Polničky – poznávání regionu 
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Divadla a besedy 

 návštěvy divadla Úsměv Ludmily Frištenské, Kašpárkova dopravní výchova, O 

zlé koze, Vánoční pohádka, O rukavičce, Nemocný pejsek, O Červené Karkulce, 

Tři prasátka, Muzikantská pohádka 

 Školička kouzel – návštěva kouzelníka  

 absolvování předplaveckého výcviku, který probíhal od měsíce dubna 

v Plaveckém bazénu v Havlíčkově Brodě pod vedením instruktorů plavání, 

kterého se účastnilo 30 dětí z mateřské školy. Kurz odboural u dětí strach z vody 

a 4 děti se naučily plavat 

 Exotická zvířata – seznámení s hady, chameleónem, činčilami a dalšími 

živočichy, které u nás nepotkáme 

 Draví ptáci – ukázky výcviku dravých ptáků,  

přínosem obou programů byla možnost blízkého kontaktu s ptáky a zvířaty 

 Výcvik psů – jak se chovat k pejskům a na co si dát pozor u neznámých psů 

 

Kroužky v MŠ 

 keramický – vedla Barbora Kopicová 

 tělovýchovný – vedla Jana Dipoldová  

 aerobiku – vedla externí cvičitelka Radka Večeřová 

 

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. 

 

Mateřská škola připravila kostýmovaná vystoupení a programy, které byly velmi kladně 

hodnoceny veřejností. 
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Věkové a mentální zvláštnosti 

Základní škola 

Žáci se specifickými poruchami učení - přehled 

Integrovaní žáci  

5.třída  1 žák  dysgrafie, dysortografie 

6 třída  1 žák   dysortografie, dyslektický a dysortografický vývoj 

6. třída  1 žákyně  dysortografie, 

7.třída  1 žák  dyslexie, dysortografie, dysgrafické obtíže 

  1 žák  dysgrafie, dysortografie 

9. třída  1 žák  dyslexie, dysortografie 

  1 žák  lehké mentální postižení 

 

Žáci s doporučenou tolerancí  

1.třída  1 žák  zohlednění vzdělávacích potřeb žáka 

4.třída  1 žák  zohlednění řečových potíží 

5.třída  1 žák  nevyzrálost v oblasti zrakové a sluchové dyslexie, dysortografie, 

dysgrafické obtíže 

7.třída  1 žákyně  grafomotorické, dysortografické obtíže, pom. prac. tempo 

7.třída  1 žák  dyslexie, dysortografie, dysgrafické obtíže 

8.třída  1 žák  zohlednění vzdělávacích potřeb  

9. třída  1 žák  snížená schopnost aplikace gramatických pravidel 

9.třída  1 žákyně celkové oslabení školních výkonů, nerovnoměrné rozum. nadání 

9. třída  1 žák  dysortografie, dysgrafické obtíže 

 

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. 

Všichni učitelé byli seznámeni s diagnostikovanými poruchami konkrétních žáků a s 

doporučením optimálních vzdělávacích metod a klasifikace.  

Pěti 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.  

Jeden žák byl vzděláván podle RVP pro ZŠ – lehké mentální postižení. 

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.  

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.  
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Preferováno je individuální vedení nebo práce v malé skupině. Tyto žáky zapojujeme do 

různých aktivit školy a výuky, reprezentují školu v soutěžích a olympiádách. 

K dosažení uvedených dobrých výsledků a úspěchů ve vzdělávání a výchově u obou skupin 

žáků 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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III. Základní údaje o personálním zabezpečení 
činnosti školy 

 

Ve škole pracovalo celkem 19 pedagogických zaměstnanců včetně řídících pracovníků, 

10 provozních pracovníků (1 školnice, 4 uklízečky, 4 kuchařky, 1 vedoucí školní jídelny a 

hospodářka, 1 správce budov a údržbář). 

Na l. stupni ZŠ pracuje 8 učitelů na částečný nebo úplný úvazek, na 2. stupni 12 učitelů včetně 

řídících pracovníků na částečný nebo úplný úvazek, v MŠ 5 učitelek a ve školní družině 2 

vychovatelky na částečný nebo úplný úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho 

(chybí státní zkouška) mají odpovídající kvalifikaci (učitelství pro 1. a 2. stupeň a MŠ, 

vychovatelství). 

Chybí některé aprobace na 2. stupni (Tv, VV). Učitelé, kteří tyto předměty učí se o tyto obory 

aktivně zajímají a vzdělávají se v nich. 

 Ředitelka školy má potřebné vysokoškolské vzdělání s aprobací Ch,Př, absolvovala 

funkční studium, má 35 let učitelské praxe (vč. MD), 7 let praxe ve funkci zástupkyně ředitele 

ZŠ a 12 let je ve funkci ředitelky školy. 

Provozní zaměstnanci jsou vyučení v oboru (8) nebo mají středoškolské vzdělání (2) a 

vyšší odborné (1). Mají dlouholeté zkušenosti ve svém zaměstnání a kromě svých úkolů 

zajišťují doplňkovou činnost, pomáhají s realizací grantových programů a všech činností školy. 

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

 

Příjmení, jméno Funkce 
Pracovní 

zařazení 

Úvazek  

 

Pedagogičtí pracovníci     

Čepl Jan učitel ZŠ 
2.stupeň (D, VO, 

TV) 
0,86 metodik 

prevence 

Dipoldová Jana učitelka MŠ MŠ 1,0  

Mgr. Jana Domkářová 
ředitelka 

učitelka ZŠ 

2.stupeň ( CH, F, 

PV) 

1,0 ředitelka 

výchovné 

poradenství 

Mgr. Dykyjová 

Jaroslava 
učitelka ZŠ 

2. stupeň ( M, 

TV, PV) 

0,9 koordinátorka 

ŠVP 

Mgr Hanáková Marie učitelka MŠ MŠ 1,0  

Bc. Hrudková Jana Vychovatelka ŠD ŠD 0,5  

Bc. Hrudková Jana učitelka MŠ MŠ 0,5  

Mgr. Jokl Vladimír 

učitel ZŠ, 

vedoucí 

metodické 

1., 2. stupeň (M, 

TV, PV) 

0,68 předseda 

metodických 

orgánů 

Kopicová Barbora, 

Dis. 
Učitelka MŠ MŠ 

1,0  

 

Mgr. Kostkanová 

Jaroslava 

 

učitelka ZŠ 

 

1.stupeň 

 

0,8 

 

Málková Miroslava 
vedoucí učitelka 

MŠ 
1. třída MŠ 

1,0 MŠ 

vedoucí učitelka 

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

Blanka  
učitelka ZŠ 1. stupeň 

1,0  

Rychlá Klára     

Mgr. Stehnová Eva učitelka ZŠ 
2. stupeň (HV, 

NJ, VO, OV, RV) 

0,77  

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

Vl, PŘV)) 

1,0 koordinátorka 

EVVO 

Mgr. Venzhöferová 

Eva  
Učitelka ZŠ 1.stupeň ZŠ 

1,0 MŠ 

Mgr. Voneš Lubomír  
zástupce 

ředitelky  
2. stupeň (F, INF) 

1,0 zástupce 

ředitelky 

Mgr. Klára Vaková učitelka ZŠ 
2. stupeň (AJ, PŘ, 

PV) 

1,0  

Mgr. Martina 

Truksová 
učitelka ZŠ 

2. stupeň (ČJ, 

VO) 

1,0  

Provozní zaměstnanci     

Strašilová Petra 

vedoucí školní 

jídelny 

hospodářka školy 

ŠJ 

ZŠ  

0,5 

 

0,5 

Vedoucí ŠJ 

Bolechová Petra kuchařka ŠJ ŠJ,  1,0  

Čejková Ilona uklizečka ZŠ 1,0  

Jarošová Helena školnice MŠ MŠ 1,0  

Mrtková Věra Kuchařka ŠJ ŠJ 1,0  

Sobotková Libuše Uklízečka ŠJ ŠJ 0,5  

Svobodová Jana kuchařka ŠJ 
ŠJ, doplňková 

činnost 

1,0  

Vágnerová Hana 
školnice, prodej 

školního mléka 
ZŠ 

1,0 vedoucí pro 

provoz 

Velčovská Vlasta Kuchařka,  
ŠJ, doplňková 

činnost 

1,0  vedoucí 

kuchařka 

Jaroslav Kohout topič, údržbář ZŠ, MŠ 0,5  

 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
K povinné školní docházce bylo přihlášeno 17 dětí, které se společně se svými rodiči dostavily 

24.1.2014 k zápisu. Tři zákonní zástupci předložili žádost o odklad školní docházky. Ve dvou 

případech PPP v Havlíčkově Brodě odklad školní docházky doporučila a ředitelka školy 

rozhodla o odkladu školní docházky. Tři děti přestoupili na jiné školy. První třídu budou 

opakovat ze zdravotních důvodů 2 žáci. V září 2014 nastoupilo do první třídy 14 žáků. 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a chování 

Prospěch žáků základní školy  

1.pololetí 

Ročník žáků 

celkem/dívky 

Celk. prospěch 

 

Chování 

 

Absence 

 

prům. 

na 

žáka 

PVZ P N VD U NU O N  

1. 24/13 22 1 1 23   831  34,63 

2.  15/7 15   15   229  19,93 

3. 12/8 12 1  12   237  19,75 

4.  11/4 8 3  11   280  25,45 

5. 20/11 12 8  20   494  24,7 

6. 17/11 8 9  17   425  25,00 

7. 15/5 3 12  15   572  38,13 

8. 16/10 3 13  16   510  31,88 

9. 12/4 3 9  12   453  37,75 

 

2.pololetí 

Ročník žáků 

celkem/dívky 

Celk. prospěch 

 

Chování 

 

Absence 

 

prům. 

na 

žáka 

PVZ P N VD U NU O N  

1. 24/13 22  2 23   1227  51.13 

2. 15/7 15   15   384  25,6 

3. 12/8 12 1  12   275  22,92 

4. 11/4 9 2  11   309  28,09 

5. 20/11 11 9  20   582  29,10 

6. 17/11 8 9  17   692  40,71 

7. 15/5 3 12  15   861  57,4 

8. 16/10 3 13  16   763  47,69 

9. 12/4 3 9  12   636  53,00 

 

Komentář: 

Příčinou vysoké průměrné omluvené absence v 1. třídě je celoroční nepřítomnost žákyně 

z důvodu vážného onemocnění 

Dva žáci v první třídě neprospěli ze zdravotních důvodů. Po prázdninách nastoupí opět do 1. 

třídy. 
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Chování žáků 

Pochvaly 

V prvním pololetí nebyly uděleny žádné 1 pochvaly a na konci školního roku bylo uděleno 17 

pochval za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, kterých se 

žáci účastnili většinou s dobrými výsledky, Jednomu žákovi byla udělena pochvala za 

opakovanou úspěšnou reprezentaci školy a vynikající studijní výsledky a byl odměněn knižní 

poukázkou z prostředků Unie rodičů SRPDŠ Dárek a poděkování od Městyse Česká Bělá za 

péči o zeleň a vzhled obce obdrželi všichni žáci deváté třídy. 

Pochvaly za mimořádné mimoškolní úspěchy byly uděleny žákům Tereze Hospodkové 

(hasičský sport), Danu Kováčovi (atletika), Jakubu Šimánkovi (rybářský sport), Jiřímu 

Šrámkovi (fotbal), Adamu a Petru Pullmannovým (tenis), Natálii Kováčové (atletika), Jitce 

Rakušanové (aerobic).  

 

Kázeňská opatření  

V prvním pololetí bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele za neukázněné a nevhodné 

chování v hodinách a zapomínání pomůcek, 4 důtky třídního učitele za neukázněné a nevhodné 

chování, 1 důtka ředitelky školy za vulgární vyjadřování v přítomnosti učitele a neplnění 

školních povinností 

Na konci 2. pololetí bylo uděleno 7 napomenutí třídního učitele za ublížení spolužačce, za 

neukázněné a nevhodné chování, 1 důtka ředitelky školy za opakované přepisování známek 

v žákovské knížce. 
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SCIO testy Čtenář 4. a 6. ročník 

Škola se zúčastnila testování čtenářské gramotnosti v projektu Čtenář 
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Výsledky přijímacích zkoušek 

 12 žáků z 9. třídy a bylo přijato na žádané školy v prvním termínu na základě studijních 

výsledků a úspěšně složených přijímacích zkoušek 

 

Přehled studijních a učebních oborů u vycházejících žáků – školní rok 2011/12 

 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

2 Gymnazium 4 leté Chotěboř HB 

2 SOU technické mechanik, elektrotechnik Chotěboř HB 

1 Střední technická škola elektrikář Jihlava JI 

1 
Česká zemědělská 

akad. mechanizace a služby Humpolec PE 

1 
Česká zemědělská 

akad. opravář zem. Strojů Humpolec PE 

1 OA a HŠ ekonomické lyceum Havlíčkův Brod HB 

1 OA a HŠ kuchař, číšník Havlíčkův brod HB 

1 SZŠ a VOŠ zdravotnické lyceum Havlíčkův Brod HB 

1 SUŠ grafická  multimediální a poč. tvorba Jihlava JI 

1 
SŠ informatiky  a 
cestovního  ruchu informační technologie Humpolec PE 



 23 

Výsledky soutěží a olympiád 

 

Soutěž Místo konání Žáci Třída Umístění 

Matematická 

olympiáda 

AZ centrum  

Havlíčkův Brod 

Hospodková 

Adéla 

Strašilová 

Tereza 

Venzhöfer 

Václav 

Gronová Aneta 

6. tř. 

6. tř. 

6. tř. 

7. tř. 

8. – 16. 

8. – 16. 

8. – 16. 

7. – 10. 

Dějepisná 

olympiáda 

AZ centrum  

Havlíčkův Brod 
Pěřinová Aneta 9 tř. 18. 

Zeměpisná 

olympiáda 

AZ centrum  

Havlíčkův Brod 

 

Venzhöfer Václ. 

Šimánek Jakub 

 

Molák Lubomír 

6. tř. 

 

7. tř 

 

9.tř. 

6. z 13 dětí 

 

16. ze 16 dětí 

 

4. ze 14 dětí 

Poznej Vysočinu KÚ Jihlava 
Léblová Lucie 

Molák Lubomír 
9. tř. 

Molák 7. z 157 

(exkurze Praha) 

Léblová 41. z 

157 

Eurorebus Jihlava 

Šárka Málková 

Lenka 

Freudenreichová 

Radek 

Venzhöfer 

8. tř. 

12. místo z 27 

jednotlivci – 

Šárka 15. z 21 

Všeználek 
AZ Centrum 

Havlíčkův Brod 

A. Pullmann 

V. Dospěl 

N. Kováčová 

J. Hejkalová 

5. tř. 

3. místo = 15 

bodů, 

(1. a 2. místo 

obdrželo 16 

bodů) 

Recitační soutěž 

Junior DDM-

SVČ, Chotěboř 

Okrskové kolo 

J. Rakušanová 

K. Nováková 

L. Kubešová 

M. Ondráčková 

D. Ráslová 

R. Stehnová 

L. Molák 

3. tř. 

4. tř. 

5. tř. 

6. tř. 

7. tř. 

8. tř. 

9. tř. 

účast 
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Literární soutěž 

,,Moje pohádka“ 

Sdružení 

ADIVADLO 

Havl. Brod 

 

 

A Pullmann 

T. Cakl 

L. Kohout 

M. Gron 

F. Štefan 

L. Léblová 

L. Molák 

A. Peřinová 

 

 

5.tř. 

7. tř. 

7. tř. 

7. tř. 

8. tř. 

9. tř. 

9. tř.  

9. tř. 

Vybraní žáci 

byli odměněni 

od ADIVADLA 

knihou 

Výtvarná soutěž 
KD Ostrov 

Havlíčkův Brod 
 2.-8. tř. 

Oceněný 

kolektiv a 

pedagogické 

vedení za 

soubory: 

Kuřátka  

Městečko 

Literární soutěž 

,,Moje pohádka“ 

Sdružení 

ADIVADLO 

Havl. Brod 

 

 

A Pullmann 

T. Cakl 

L. Kohout 

M. Gron 

F. Štefan 

L. Léblová 

L. Molák 

A. Peřinová 

 

 

5.tř. 

7. tř. 

7. tř. 

7. tř. 

8. tř. 

9. tř. 

9. tř.  

9. tř. 

Vybraní žáci 

byli odměněni 

od ADIVADLA 

knihou 

Soutěž mladých 

cyklistů 

Světlá nad 

Sázavou 

N. Kováčová 

V. Dospěl 

K. Kubešová 

P. Dospěl 

5. tř. 11.místo 

I. 

Havlíčkobrodské 

sportovní hry 

Havlíčkův Brod 

Stolní tenis: 

Jan Gregor) 

Jakub Tonar  

František Štefan  

Gabriela 

Dipoldová 

Dominik Jaroš  

 

Atletika: 

Běh 60 m 

Leona Pátková 

Martin Gron 

Lukáš Kohout 

Tereza 

Strašilová 

Tereza 

Němcová  

6. tř 

9. tř 

 

 

 

8. tř 

 

 

 

 

6. tř 

7.tř 

7. tř 

6. tř 

 

6. tř 

 

 

14.místo 

15..místo 

16.místo 

 

2.místo 

13.místo 

 

 

 

13.místo 

1.místo 

3.místo 

 

14.místo 

 

4.místo 
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Běh 600 m 

Kristýna 

Holasová  

 

Štafeta 4 x 60m 

Leona Pátková, 

Kristýna 

Holasová, 

Tereza 

Němcová, 

Tereza 

Strašilová  

 

Martin Gron, 

Lukáš Kohout, 

Jiří Šrámek, 

Martin Fiedler  

 

Běh 1000 m 

Martin Fiedler 

Jiří Šrámek  

 

Hod kriketovým 

míčkem 

David Jaroš  

Jiří Štefáček  

 

 

7.tř 

 

 

 

6. tř 

 

7. 

 

6. tř 

 

6. tř 

 

 

7. tř 

 

 

 

 

7.tř. 

 

 

 

 

7. 

7 

 

 

 

16.místo 

 

 

 

 

 

 

4.místo 

 

 

 

 

 

 

1.místo 

 

 

 

5.místo 

2.místo 

 

 

 

12.-13.místo 

14.-15.místo 

 

 

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. 
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Školní projekty 

Projekty v rámci vzdělávacích oblastí a oborů  

 

Ekologickém dny 

Dlouhodobý školní projekt zaměřený na ekologii a poznávání přírody, který probíhal ve všech 

ročnících i v mateřské škole během celého roku  

V rámci projektu absolvovali žáci výukové programy v ekologickém centru v Horní Krupé, 

Žáci školy pomáhali s výsadbou zeleně a úklidem lesa a realizací projektu Přírodní zahrada. 

Během celého školního roku probíhal úklid a péče o prostředí a okolí školy, poznávání 

přírodního, kulturního a historického prostředí obce, regionu, vycházky do přírody, vyučování 

v přírodě (využití okolí školy) 

 

Den stromů – netradiční výuka v mateřské škole a výuka prvouky a přírodovědy pro žáky 1. 

stupně, kterou pomáhali připravit a zajistit žáci 9.třídy. Prostřednictvím výukového programu 

na téma Stromy si žáci a děti 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. 

Povídání o životě v lese – dravci a sovy - netradiční hodina přírodovědy se sokolníkem a 

živými dravci. V praktické části poznávali žáci různé druhy ptačích per, parohů, liščí srst a 

další. V teoretické části programu se žáci seznámili se životem dravců a sov a měli možnost je 

pozorovat za letu.  

Netopýři - přednáška odborného pracovníka ze Záchranné stanice v Pavlově. Během programu 

seznámil žáky s jejich tělesnou stavbou, způsobem života a místy výskytu. významem slova 

echolokace a hibernace. V druhé části programu si mohli žáci netopýra pohladit a ten, kdo se 

nebál, mohl netopýra také nakrmit.  

Odpady - lektor z organizace Eko – kom a.s s provedl výukovým programem o třídění odpadů. 

Žáci prvního stupně a šesťáci se dozvěděli spoustu informací o tom, jaká je cesta odpadu od 

spotřebitele (tedy nás) přes třídící linku a následné možnosti znovuvyužití (recyklace). Nejvíce 

děti zaujalo praktické třídění odpadů do malých barevných kontejnerů. Na závěr jsme si 

prohlédli ukázky recyklovaných materiálů. Program a přístup pana lektora se dětem velmi líbil. 

Sběr odpadových surovin - ve dvou termínech probíhal ve spolupráci s občany obce sběr 

odpadových surovin - papíru hliníku, nebezpečných odpadů, elektroodpadů a baterií.  
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Projekty s galerií a knihovnou zaměřené na kulturu a umění – uvedeny v oddílu kulturně 

vzdělávací programy  

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 Příběh vánoční ozdoby, tvůrčí dílny 

v mateřské škole 

Zdravé zuby – projekt v 1.-5. třídě zaměřený na upevnění zodpovědného chování dětí ke 

svému zdraví a prevenci zubních onemocnění. 

 

Vím co udělám - (pokračování dlouhodobého projektu) 

 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 

Během celého školního roku probíhal úklid a péče o prostředí a okolí školy, poznávání 

přírodního, kulturního a historického prostředí obce, regionu, vycházky do přírody, vyučování 

v přírodě (využití okolí školy) 
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Projekty v rámci vzdělávacích oblastí a oborů – ročníkové 
 

Předmět Téma Obsah 

OV, PV 8,9 Já a mé budoucí 

povolání 

Volba povolání, získání základních praktických 

zkušeností a znalostí pro následující pracovní uplatnění 

- sebehodnotící dotazník, aktuální nabídka středních 

škol, výběr vhodného studia, seznámení s informačním 

systémem ISA a MPSV, aktuální pracovní nabídkou, 

tvorba strukturovaných životopisů, pracovních žádostí, 

prezentace firem nejbližšího okolí 

PŘ, VV 3. Stromy Stromy v naší krajině, poznávání, kresba, významné 

stromy 

9. Učíme naše 

spolužáky 

Projektové dny pro žáky 1. stupně na téma: 

Život v přírodě, Já a kniha, Já stopařem, Historie a 

zajímavosti České Bělé, Výtvarní šikulové 

ČJ6.  E. Petiška – Staré 

řecké báje a pověsti 

Jednotlivé báje a pověsti si žáci rozdělili a zpracovali je 

formou prezentací, referátů a mluvních cvičení 

doplněné některými zajímavostmi a obrázky. Zdařilé 

práce si žáci vystavili ve třídě 

ČJ, PV, 5. Vánoce Vytvoření předvánoční atmosféry, čtení vánočních a 

zimních příběhů, poezie, výtvarné tvoření, výzdoba 

ČJ, PV, VV 

5. 

Velikonoce Čtení velikonočních s jarních příběhů, Happy Easter, 

výtvarné tvoření z bambulí, velikonoční dekorace  

D 6. Historie mojí obce Seznámení se s historií obce v literatuře a ostatních 

pramenech (kroniky, pamětníci) 

ZE 8 Rostliny, které 

ovlivnily svět 

povídání o významných plodinách světa, seznámení 

s pěstováním a zpracováním plodin 

VZ 6,7,8 

PŘ 8 

Naše Zdraví 
projetk zaměřený na zdravý životní styl a jeho 

propagaci 

VZ 8 Léčivé rostliny kolem 

nás 

Léčivky v našem okolí a jejich použití 

ZE 9 Památky UNESCO 
Informační leták pro turisty 

ZE 9 Regiony ČR 
Volné zpracování informací o vybraném kraji 

v prezentacích 

ZE 8 Cestovní kancelář 
Reklamní poutače pro oblasti Evropy a Asie 

PŘ 9 Významní biologové 
Prezentace života a díla významných vědců a jejich 

objevů 
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Kulturně vzdělávací pořady 2013/ 2014  

Divadla, koncerty a filmová představení 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

16.12.2013 1.-5. Pantomimické 

vystoupení 

MŠ 

24.4.2014 1.-3. Kocourek 

Modroočko 

MŠ 

8.11.2014 1. O řepě MŠ  

 

Přednášky a besedy, výukové programy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

8.10.2013 6. Ladislav Čepelák 

Grafické listy 

Galerie výtvarného umění Havlíčkův 

Brod, výukový program věnovaný grafice 

15.10.2013 3. Dopravní výchova  

16.10.2013 3. Dýňový svět Nová Ves u Leštiny 

24.10.2013 

 

6. Zdravý život Horní Krupá, výukový program o výživě 

a zdravém životním stylu 

Říjen 2013 9. Úřad práce HB ÚP Havl. Brod – přednáška pro žáky 9. roč. 

k vyplňování přihlášek ke vzdělání – studiu, 

informace o některých studijních oborech, 

vyplnění dotazníku vypovídající o 

nejvhodnějším oboru pro jednotlivé žáky 

21.10.2013 4. Knihovna Vysočina  

13. 11. 2013 9. Bible kralická Městská knihovna Pelhřimov; vznik, 

vývoj, historie Bible kralické, beseda 

k 400. výročí Bible kralické 

14.11.2013 3. Knihovna HB Josef Lada 

19.11.2013 5. Čeští a rakouští 

ilustrátoři. Animace 

Galerie výtvarného umění Havlíčkův 

Brod, výukový program věnovaný 

ilustracím a přípravě vlastní animace 

20.11.2013 5. Chování 

v kolektivu, šikana, 

práva a povinnosti 

dětí a rodičů 

Chování dětí a dospělých, jejich práva a 

povinnosti 

20.11.2013 1.,3. Dopravní výchova Preventivní program 

20.11.2013 4. Šikana Preventivní program 

22.11.2013 5. Závislost Městská policie Havlíčkův Brod, beseda o 

závislostech a jejich nebezpečí 



 30 

22.11.2013 3.-4. Městská policie Správné chování při styku s neznámými 

lidmi 

26. 11. 2013 8. Listování – 

Borovský v kostce 

aneb K. H. B. 2013 

KK Vysočina Havl. Brod, literární 

představení – listování, lit. tvorba K. H. 

Borovského interaktivní formou 

13.12.2013 3.- 4. Program o 

netopýrech 

Záchranná stanice Pavlov 

20.12.2013 5. Výstava betlémů, 

Vánoce 

Česká Bělá, povídání o Vánocích 

v historii, prohlídka betlémů 

18.2.2014 

4.3.2014 

13.5.2014 

8. První pomoc Kurz první pomoci a zdravovědy pro žáky 

8. třídy 

19.2.2014 1. stupeň + 

6. třída 

Tonda Obal na 

cestách 

Třídění odpadů, recyklace 

24.2.2014 5. Josef Lada KK Vysočina Havl. Brod, beseda o Josefu 

Ladovi  

21.3.2014 3.- 5. Dopravní výchova Městská policie Havlíčkův Brod, 

Bezpečně na silnicích 

8. 4. 2014 6. tř. Od rukopisu ke 

knize 

Beseda o vzniku knihy od jejích počátků 

(návrhu) po její vydání 

10.4.2014 1.- 4. Velikonoční zvyky Hlinsko, Betlém 

11.4.2014 1.-4. Den Země  

25.4.2014 5. Dědictví příštím 

generacím – 

Papírování 

Horní Krupá, třídění odpadů, výroba 

recyklovaného papíru 

30.4.2014 3. Prevence dětských 

úrazů 

 

6.5.2014 3.- 4. Čichám,čichám Přírodovědný program Horní Krupá 

13.5.2014 5. Macourkoviny KK Vysočina Havl. Brod, beseda o Miloši 

Macourkovi, moderní pohádka, vlastní 

tvorba 

13.5.2014 5. Komentovaná 

prohlídka 

Havlíčkova Brodu 

Muzeum Havlíčkův Brod, komentovaná 

prohlídka historických domů na náměstí 

v Havlíčkově Brodě a přilehlém okolí 

19.5.2014 9. Živá a mrtvá voda Horní Krupá, povodně, vodstvo ČR 

26.5.2014 6. - 9. Nepál přednáška o životě v Nepálu 

6. 6. 2014 9. Tropický deštný 

prales, Savana 

Safari Dvůr králové, přednášky k daným 

tématům 

18.6.2014 6. - 9.  Západ USA přednáška o cestování v západní části 

USA 
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26.9.2014 1. Preventivní 

program MP 

Bezpečnost v dopravním provozu, 

důležitá telefonní čísla, správné 

přecházení vozovky 

16.10.2013 1. Dýňový svět Nová Ves u Leštiny – farma – dýně, 

domácí zvířata 

21.3.2014 2. Krajská knihovna Havlíčkův Brod, program Pilné včelky 

 

Výstavy 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

2.10. 2013 8. Houby Výstava hub v muzeu v Havlíčkově Brodě 

19.12.2013 1. Betlémy Výstava na faře v České Bělé 

 

Exkurze 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

13. 11. 2013 9. Muzeum rekordů a 

kuriozit, Pelhřimov 

Muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimov, 

exkurze muzea, prohlídka a seznámení 

s kuriozitami ČR 

13. 11. 2013 9. expozice Zlaté 

české ručičky 

Pelhřimov,výrobky – kytary, housle, 

mandolíny, vázy, obrazy – vše ze sirek 

zhotovené jediným člověkem Tomášem 

Kordou 

13. 11. 2013 9. Síň Lipských Síň Lipských, Pelhřimov – slavných rodáků 

Pelhřimova, prohlídka rodinných fotografií a 

tvorby režiséra Oldřicha Lipského a herce 

Lubomíra Lipského 

14.5.2014 4. Sběrný dvůr – 

Česká Bělá 

Návštěva sběrného dvora v České Bělé 

18. 6. 2014 6. – 9. Obecní knihovna 

Česká Bělá 

Návštěva OK v České Bělé, seznámení 

s hledáním knih, katalogy, nejnovějšími 

knižními novinkami, doporučená četba, 

seznámení s knihou, motivace žáků k četbě 

19.6.2014 8. Exkurze do SPŠ 

stavební v HB 

Návštěva a doprovodný program na Střední 

průmyslové škole stavební v H. Brodě 

21.5.2014 1. Firma HBH odpady 

s.r.o. 

Havlíčkův Brod – třídění různých materiálů, 

zpracovávání papíru a železa 

Kurzy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

6.2.2014 1.-2. Bruslení Zimní stadion Chotěboř 
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Výlety 

datum třídy 

 

Cíl, téma 

9.6. – 11.6.2014 1.-9. (celoškolní) Prevence soc. patolog. jevů  

Zdravé vztahy mezi dětmi, vzájemná pomoc, stmelení 

žákovských kolektivů, hry, odpočinek, sportovní 

zápolení, vycházky,   

Den dětí 

6. 6. 2014 9. Safari Dvůr Králové nad Labem 

 

Školní družina 

Škola provozuje dvě oddělení školní družiny. Jedno oddělení je zřízeno pro mladší žáky, druhé 

oddělení pro starší žáky. Jejich návštěvnost je vysoká. Pro zajištění náležitého dozoru je v době 

zvýšené kumulace žáků ve ŠD zajišťován 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. Případné 

problémy, které nastávaly, byly řešeny individuálním přístupem k daným dětem, někdy byly 

zapojeny ostatní děti, nebo i rodiče. 

 

Obě oddělení ŠD se průběžně snažila pracovat podle celoročního plánu práce 2013/14, který 

navazuje na Školní vzdělávací program s názvem „Škola pro život“. Jednotlivé měsíce byly 

proto tematicky členěny do konkrétních aktivit vztahujících se k těmto blokům.  

Na podzim se zejména prvňáčci seznamovali s novým prostředím a se svými spolužáky. 

Pozorovali jsme měnící se přírodu, využívali nejrůznějších výtvarných technik, přírodního a 

odpadního materiálu, abychom dokázali „barvy podzimu“ pestře ztvárnit. Snažili jsme se také 

alespoň malým podílem přispět svými výrobky na tradiční předvánoční jarmark. 

V adventní tvořivé dílně jsme vymýšleli originální dárečky, kterými jsme chtěli potěšit naši 

rodinu a blízké.  

Zimních radovánek jsme si o letošní zimě moc neužili, za to jsme ale navštěvovali školní 

tělocvičnu, jak jen to bylo možné. Její plná vybavenost nám umožnila pocítit příjemné zážitky 

z pohybových aktivit.   

Díky brzkému příchodu jara jsme se opět mohli těšit hezkému počasí, a využívali jsme proto 

k pohybu na čerstvém vzduchu zázemí hřiště přilehlé mateřské školy. Zejména mladší děti pak 

s nadšením uvítaly opětovný provoz velkého pískoviště.  

Před Velikonocemi jsme se v dětech snažili navodit pocit sváteční atmosféry – povídali jsme si 

s nimi o zvycích a tradicích spojených s Velikonocemi a společně jsme vyráběli např. 

velikonoční zvířátka (z papíru, samotvrdnoucí hmoty či sádry), zdobili jsme vajíčka a malovali 

pestré jarní obrázky, kterými si pravidelně zkrášlujeme třídu ŠD.  

Ani v květnu jsme nezaháleli a bavili jsme se výrobou dalších ozdobných předmětů 

z nejrůznějších materiálů. Zaměřili jsme se také na svátek našich maminek – Den matek, a 

pokusili jsme se pro ně připravit malé překvapení v podobě drobných dárečků. 

V posledním červnovém týdnu bylo připraveno „zábavné olympijské odpoledne“ se 

sportovními soutěžemi pro různé věkové kategorie dětí ŠD. 
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Postupně jsme se také rozloučili se školním rokem 2013/14, pověděli jsme si, co se nám líbilo, 

co nás bavilo a probrali jsme možné „změny“, které by děti v příštím roce rády uvítaly.  

 

Při ZŠ fungovalo v odpoledních hodinách několik zájmových kroužků, které mohly děti ze 

školní družiny navštěvovat, čímž si svoji činnost zpestřovaly. 
 

Mimoškolní činnost - kroužky 

Žáci mohli v letošním roce vybírat z nabídky následujících kroužků: 

přírodovědného, výtvarného – šikovné ruce, dramatického, keramického, košíkové, atletiky, 

míčových her, aerobiku, německého jazyka a anglického jazyka 

Kroužky vedli pedagogové školy a externí cvičitelka aerobiku a byla do jejich činnosti zapojena 

většina žáků školy. 

Výchovné poradenství 

Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy jak při 

problémech během školní docházky a 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. 

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 žáků (sociálně patologické jevy) 

Za preventivní program školy zodpovídá metodik prevence, který se podílí na jeho realizaci 

a koordinuje veškeré činnosti a úkoly z něj vyplývající a hodnotí  

 školní klima, prospěch a kázeň  

 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  
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 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 

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. Při plnění programu máme dobré 

zkušenosti s přímou účastí odborníků, lektorů a profesionálů, kteří vzdělávají žáky formou 

různých zážitkových seminářů a besed ( 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 

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. 

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 rodičů a SRPDŠ na výchově a vzdělávání 

Spolupráce s rodiči probíhá i prostřednictvím Rady školy a Unie rodičů. Na zasedáních 

UR 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. 
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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 bohužel stále nevyužívají. 

Ze získaných finančních prostředků poskytlo sdružení příspěvky na vybavení školního 

hřiště na mikulášské a vánoční nadílky, odměny pro úspěšné žáky a cestovní náhrady žáků, 

kteří reprezentují školu v různých soutěžích,  

 

VI. Další vzdělávání pracovníků 

 1. Finanční zabezpečení dalšího vzdělávání 

Celkové náklady za vzdělávání pedagogů zaplacené z účtu školy činí 4980 Kč (bez cestovních 

náhrad. Vzhledem k výraznému snížení finančních prostředků na další vzdělávání v rozpočtu 

volíme spíše vzdělávací kurzy a školení bezplatná (většinou hrazená z peněz EU) kde byla 

nabídka zajímavá. 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

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. 

Výhodou jsou neplacené programy (v kolonce není uvedeno číslo faktury nebo dokladu 

Přehled vzdělávání pedagogů 

ŠVP, výchovné poradenství  
Učitel Termín Kontrola Náklady 

Školní kázeň Čepl Jan 6.11.2013. č.d.2013475 950 

Příčiny a dopady domácího násilí Truksová Martina 9.12.2013   

e-Kariéra kariéovér.poradenství - kurz Truksová Martina Červen – 

srpen 2013 

  

 

Metodická školení 
Učitel Termín Kontrola Náklady 

Vánoční čarování Venzhöferová 24.10.2013 č.d.2013478 550 

Čtenářská gramotnost – metody a formy Musilová 

Paušímová 

29.1.2014 č.d.2014051 1180,0 

Výtvarné techniky Paušímová 1.4.2014 Č.d.2014167 700 

Kreslení Paušímová 9.4.2014 Č.d.2014190 500 

Matematika podle prof. Hejného 
Venzhöferová 30.4.2014 Č.d.2014224 550,0 

Nápady do prvouky Venzhöferová 12.5.2014 Č.d.2014255 550,0 

 

Neplacené vzdělávací programy 

datum jméno program místo a stručná charakteristika 

14.9.2013 Sochorová  Návštěva přírodních zahrad na jižní 

Moravě a na Vysočině 

5.11.2013 Sochorová VYKEV  Ekologická konference, KU Jihlava 

13.2.2014 všichni První pomoc Školení o poskytování první pomoci, 

praktický nácvik resuscitace 
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8.5. – 11.5. 

2014 

Sochorová Maďarsko Botanika a zoologie v NP v Maďarsku, 

Chaloupky 

28.3.2014 Paušímová Výtvarné 

techniky 

Jihlava. Enkaustika 

8.4.2014 Paušímová Creative Happy 

Easter 

Jihlava. Výuka angličtiny zábavnou a 

interaktivní formou. 

4.3.2014 Venzhöferová Výtvarné 

inspirace – 

velikonoční 

krásličení 

Havlíčkův Brod, tvoření velikonočních 

výrobků 

 

BOZP 

 

Učitel Termín Kontrola Náklady 

Školení zaměstnanců BOZP a PO všichni 

zaměstnaci školy 

1.4.2014 č.d.2013116 6920,0 

 

Zároveň všichni učitelé studují odbornou literaturu svých aprobací, odborné časopisy a nově 

získanými poznatky uplatňují je ve výuce.  

Ředitelka a zástupce ředitelky se věnovali především studiu legislativy, pedagogiky a svým 

oborům  
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Kontrolní a hospitační činnost 

Kontrolní činnost ředitelky a zástupce ředitelky 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 

poučení žáků  

x x  x  x  x x x 
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Platnost prev. 

zdrav. prohl 

x    x     x 

 

Hospitace byly zaměřeny na: 

 výsledky výchovné a vzdělávací práce 

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

 práci s talentovanými a integrovanými žáky 

 aktivitu žáků 

 formy práce 

 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 i když se nejednalo 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  
 

Kontrola VZP 

Jednalo se o pravidelnou kontrolu plateb pojistného a dodržování povinností plátce za období 

duben 2011 – srpen 2013. 

V žádné kontrolované oblasti nebylo zjištěno pochybení a nedostatky. 

 

Kontrola KHS v mateřské škole 

Předmětem kontroly byly hygienické podmínky MŠ. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

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. 

 

VIII. Předložené a realizované projekty financované 
z jiných zdrojů 

 

Škola ve školním roce 2013-2014 nepředložila ani nerealizovala žádné projekty financované 

z jiných zdrojů. 

 

IX. 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 

Srpen – září 2013 

Jan Čermák – Obrazy  

Výstava obrazů akademického malíře Jana Čermáka, který po emigraci v roce 1968 žil a tvořil 

převážně v Holandsku 

 

Srpen – září 2014 

Jiří Železný Obrazy 

Drahomíra Hůrková Fotografie 

Ondřej Dolejší Obrazy 

Výstava věnovaná tvorbě rodákovi bývalým žákům školy 
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Kulturní akce  
 

Adventní věnec – výstava o minulosti a současnosti a tradici adventních ozdob 

Adventní odpoledne - program spojený s již tradiční vánoční kavárnou a prodejem dárků 

 

Spolupráce s obcí 

Spolupráce obce a školy je na dobré úrovni. Vedení obce a zastupitelé nám pomáhají řešit 

problémy spojené s provozem školy. Vedení školy informuje pravidelně o dění ve škole a jejich 

aktivitách v místním zpravodaji,  

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 organizacemi v obci. 

Zapojili jsme se do tradiční tříkrálové sbírky  

Účast veřejnosti na akcích školy je tradičně velká a zdá se, že přispívá k příznivému postoji 

veřejnosti vůči škole. 
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X. Celkové hodnocení a závěr 
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  

 

Materiálně technická oblast 

 

V obou budovách probíhaly plánované úpravy a opravy, výmalby tříd a školních chodeb.  

Ve školní budově byla vyměněna okna jižní a východní fasády a opravena a natřena fasáda jižní 

stěny školní budovy 

V budově MŠ proběhla rekonstrukce výdejny jídla, šatny kuchařek a místnosti pro učitelky MŠ 

Pro snadnější údržbu školy byl zakoupen mycí stroj. 

Dále byl pořízen nový server pro počítačovou síť částečné nové vybavení odborné učebny. 

 

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 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. 

Velkým problémem zůstává také malá motivace žáků k učení. k aktivnímu zapojování do řešení 

vzdělávacích a organizačních záležitostí. 

 

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.  

S talentovanými žáky bylo pracováno individuálně.  

Dobrou úroveň přípravy prokázali žáci v četných olympiádách a soutěžích. 

 

 oblasti výchovy jsme pokračovali v respektování osobnosti žáka, posilování jejich sebevědomí 

a ochranu před vzájemným násilím a výchovu k samostatnosti a odpovědnosti. 
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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.  

 

Závěry a úkoly pro další období  

Prioritou zůstává i nadále 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. 

V oblasti materiální je prioritou postupná rekonstrukce a údržba školních budov, obměna 

nábytku v učebnách MŠ a ZŠ.  

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

 

XI. Přílohy 

Výroční zpráva za hospodaření 2013 

Výroční zpráva o poskytování informací 2013-2014 

 

Výroční zpráva byla radou školy dne 6.října 2014 

 

 

V České Bělé, srpen 2014    Mgr. Jana Domkářová 

       ředitelka školy 



 43 

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 

 

 
 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

za školní rok 2013 /2014 
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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 Mateřská škola Česká Bělá 

 

 
 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

v roce 2013 
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K 31.12.2013  činí od MŠMT celkem  Kč 9019000     

          

          

Čerpání rozpočtu - finanční prostředky od MŠMT k 31.12.2013     

Prostředky MŠMT   ZŠ   ŠD MŠ ŠJ Celkem Rozpočet    %  

    2013 2013 2013 2013 2013 31.12.2013 31.12.2013  

Spotřeba učebnic 55335,35 900,00 20017,00   76252,35      

Spotřeba 1. třída 13283,50       13283,50      

Sp.uč.pomůcek         0,00      

Spotřeba ochr. oděvů 6006,10   1338,90 7156,50 14501,50      
Spotřeba knihovna a 
tisk 5224,00       5224,00      

Cestovné - DVPP 719,00       719,00      

Programové vybavení 23668,00       23668,00      

Školení výuka 2700,00   1000,00   3700,00      

Plavecký výcvik 20010,00       20010,00      

Náhrada nemoc 24188,00     5711,00 29899,00      

Ostatní soc. poj. 18806,38 1034,51 5177,44 2965,59 27983,92      

Celkem ONIV 169940,33 1934,51 27533,34 15833,09 215241,27 169000,00 1,27  

Mzdové náklady 4249771,00 254579,00 1215682,00 675968,00 6396000,00 6396000 1,00  

OPPP   58410,00 10350,00 27400,00 16485,00 112645,00 112000 1,01  

Odstupné   48355,00       48355,00 49000 0,99  

Zákonné soc. poj. 1452781,07 86557,31 413330,45 229827,90 2182496,73 2230000 0,98  

Tvorba FKSP 42740,00 2546,00 12156,00 6820,00 64262,00 63000 1,02  

CELKEM   6021997,40 355966,82 1696101,79 944933,99 9019000,00 9019000 1,00  

Peníze EU školám 916238,00       916238,00 916238 1,00  

Ochrana dat 11000,00       11000,00 11000 1  

Posílení pedagogové                

Hustota a specifika         0,00      

CELKEM   6949235,40 355966,82 1696101,79 944933,99 9946238,00 9946238 1,00  
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            Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 
      

      

Hospodářská činnost 31.12.2013    

    roku 2012  

    Jídelna Ostatní Celkem  

    čerpání čerpání čerpání  

drobný hm. neinv. m. 10575,33 8609,10 19184,43  

spotřeba šk.potřeb     0,00  

čistí a úkl. pr. 6965,81 163,55 7129,36  

všeob. a ost. mat. 10004,52 2863,17 12867,69  

časopisy       0,00  

kanc. potřeby 1128,57 6,07 1134,64  

kantýna     140864,21 140864,21  

elektrická energie 39107,81 2807,56 41915,37  

voda   6222,46 536,15 6758,61  

plyn   25452,82 1335,54 26788,36  

opravy zařízení 6797,22 3,15 6800,37  

opr.a údr.budova.   725,45   725,45  

cestovné       0,00  

ostatní služby   279,15 39,80 318,95  

revize   771,81 80,26 852,07  

odvoz TDO a feka   1585,47 13,01 1598,48  

telef. poplatky   466,36 54,59 520,95  

účetnictví,mzdy   1182,84 140,88 1323,72  

programové vybav.   147,76 16,50 164,26  

školení   204,00 25,50 229,50  

urok uvěr   2116,98   2116,98  

plavání nájem       0,00  

ceniny+poštovné     0,00  

mzdové náklady   127166,00 28490,00 155656,00  

odvody Z a S 28856,22   28856,22  

sociální náklady 1247,08   1247,08  

daně a poplatky     0,00  

 pojištění TREND   1232,36 337,35 1569,71  

poplatky z Bú   1306,21 89,81 1396,02  

odpisy DHM     0,00 0,00  

spotřeba potravin 451351,39 22649,96 474001,35  

Zálohy na energie     0,00  

Celkem náklady 724893,62 209126,16 934019,78  

      

Příjem      

Stravné    796052,58  

Kulturní akce   56821,63  

Pronájmy    4200,00  

Kantýna    157482,75  

Úroky    169,21  

Kopírování aj.   6775,84  

        

Celkem výnosy   1021502,01  

Rozdíl- zisk   87482,23  
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Čerpání obecního příspěvku do 31.12.2013    

     Skutečnost roku 2013  

Prostředky    ZŠ   ŠD MŠ ŠJ Celkem  

OÚ Česká Bělá   čerpání čerpání čerpání čerpání čerpání  

drobný hm. neinv. m. 32013,42 232,00 4825,38 857,53 37928,33  

spotřeba šk.potřeb 1677,35 4967,00 3020,00   9664,35  

čistí a úkl. pr. 32800,77 2148,53 7844,36 17559,28 60352,94  

všeob. a ost. mat. 17070,14 5294,86 19516,35 7873,54 49754,89  

časopisy   259,00   390,00   649,00  

kanc. potřeby 12630,80 2020,49 2506,03 216,61 17373,93  

elektrická energie 89907,00 6953,00 31979,77 112265,54 241105,31  

voda   18098,00   5235,26 15777,75 39111,01  

plyn   282530,40 9831,33 56705,48 62508,55 411575,76  

opravy zařízení 21626,61 51,48 19709,97 18778,53 60166,59  

opr.a údr.budova.   19662,00 11838,64   1629,55 33130,19 = 

cestovné   1384,00       1384,00  

reprezentace 402,50       402,50  

ostatní služby   12243,97 576,25 2159,35 1286,98 16266,55  

revize   26090,28 1287,09 7245,70 3092,16 37715,23  

odvoz TDO a feka   7828,59 184,03 2835,39 3487,60 14335,61  

telef. poplatky   17964,20 898,54 3398,20 2030,56 24291,50  

účetnictví,mzdy   34508,24 2306,26 8622,47 5239,31 50676,28  

programové vybav.   21259,79 1208,39 1122,50 657,56 24248,24  

školení   5026,05 344,25 1292,85 1937,35 8600,50  

urok uvěr         3931,54 3931,54  

plavání nájem           0,00  

ceniny+poštovné 2155,00   356,24   2511,24  

mzdové náklady   36235,00       36235,00  

odvody Z a S obec         0,00  

silniční daň         0,00  

daně a poplatky 530,15     503,44 1033,59  

 pojištění TREND   37795,55 2354,49 8842,42 5179,83 54172,29  

poplatky z Bú   19605,54 1342,85 5043,13 3883,76 29875,28  

odpisy DHM   63329,35 9197,00 2347,00 156866,88 231740,23  

spotřeba potravin       1292166,41 1292166,41  

Zálohy na energie         0,00  

Celkem náklady 814633,70 63036,48 194997,85 1717730,26 2790398,29  

        

Příjem        

Stravné      1292070,78  

Režie stravné     91728,00  

Školné MŠ     132570,00  

Školné ŠD     73660,00  

úroky BU      5481,20  

provozní výnosy     7,39  

náhrady od žáků     400,00  

 přips. prov.dotace     1400000,00   

dotace úřad práce        

čerpání fondy     5809,00  

Celkem      3001726,37  

Rozdíl-zisk     211328,08  

 


