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1 . Základní údaje o škole 

 

Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá, Česká Bělá 300, 582 61 

IČ 70981329 

DIČ CZ70981329 

RED-IZO 600086780 

IZO Základní škola 102006652 

IZO Mateřská škola 107580012 

IZO Školní družina 117000329 

IZO Školní jídelna 102966656 

Ředitel/ka školy do 5 6. 2018 - Mgr. Lubomír Voneš 

od 6. 6. 2018 – pověřená vedením Mgr. Blanka Hamrová  

od 15. 8. 2018 Mgr. Jan Čepl 

Zástupce ředitele/ky školy do 5. 6. 2018 - Mgr. Blanka Hamrová 

Vedoucí učitelka MŠ Miroslava Málková 

Výchovná poradkyně Mgr. Blanka Hamrová 

Vedoucí školní jídelny Petra Strašilová, DiS. 

Telefon 569 444 188 

Internetová stránka školy http://www.zsms-cb.cz 

E-mail zs.ceskabela@seznam.cz 

 

Škola sdružuje podle rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a vykonává činnost 

následujících škol a školských zařízení: základní školu, školní družinu, mateřskou školu 

a školní jídelnu.  

2 . Zřizovatel 

Adresa Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá 

IČ 00267279 

Starostka městyse Alena Kubátová 

Telefon 569 444 171 

Webová stránka http://www.ceskabela.cz 

E-mail podatelna@ceskabela.cz 

 

 

 

 

 

 

3 . Školská rada 

Rada pracuje ve složení: 

Zástupci Příjmení a jméno 

zástupci z řad rodičů 
Klimeš Jiří 

Ondráček Jiří 
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Šidláková Jana 

zástupci z řad zastupitelů 

zřizovatele 

Léblová Martina – předsedkyně školské rady 

Mrtka Jaroslav 

Strašil Jan 

zástupci z řad pedagogů 

Dipoldová Jana 

Musilová Ivana 

Venzhöferová Eva 

 

4 . Přehled oborů vzdělání 

4.1 Základní škola 

Ve školním roce 2017/2018 se na naší základní škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní školu Škola pro život č.j. 202/2007. Škola je organizována jako 

devítitřídní. Všechny výukové předměty kromě předmětů výchovného zaměření jsou 

vyučovány odděleně. 

 

Počet žáků ve školním roce 2017/18 je v následující tabulce. V prvním pololetí přestoupila 

jedna žákyně z 5. ročníku na jinou školu. V druhém pololetí jedna žákyně z 5. ročníku.  

 

 

 

 
Počet žáků 

celkem dívky 

Celkem 146 78 

z celku 1. stupeň 94 53 

z celku 2. stupeň 52 25 

 

1. ročník 17 10 

2. ročník 22 12 

3. ročník 20 11 

4. ročník 14 7 

5. ročník 21 13 

6. ročník 11 5 

7. ročník 12 8 

8. ročník 9 2 

9. ročník 20 10 
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Základní školu navštěvují žáci z těchto obcí: 

 

Obec 
Počet 

žáků 

Česká Bělá 100 

Pohled 5 

Jilemník 7 

Krátká Ves 8 

Kojetín 7 

Cibotín 6 

Počátky 5 

Rouštany 2 

Ždírec n. Doubravou 2 

Železné Horky 1 

Havlíčkův Brod 1 

Macourov 2 

4.2 Učební plán a počty vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 

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 

Další cizí jazyk       2 2 2 

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 
Výchova ke zdraví  - - - - - 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 
Seminář z českého jazyka         1 

Seminář z matematiky        1 1 

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

Vyučovací hodiny celkem na jednotlivých stupních 118 122 

Vyučovací hodiny pro celou školu 240 
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Spojené hodiny 

6. + 7. třída Výtvarná výchova 

8. + 9. třída Hudební výchova 

6. + 7. třída Hudební výchova 

 

 

Nepovinný předmět 

Římskokatolické náboženství – 1 h. 

4.3 Zhodnocení environmentální výchovy (EVVO)  

září 

- zahájen pravidelný úklid v okolí školy 

- pokračování v projektu Recyklohraní, sběru baterií, tonerů 

 

říjen 

- 19. 10. 2017 – Den stromů pro 1. – 3. třídu (asistence 9. tř.) 

- 24. 10. 2017 – výukový program v MŠ – Den stromů (asistence žáků z 9. tř.) 

 

listopad, prosinec 

- doprovodná soutěž projektu Recyklohraní - Věnuj mobil (sběrová akce, listopad - 

leden) 

- plnění soutěžních úkolů zadaných projektem Recyklohraní (listopad – červen) 

 

leden 

- doprovodná soutěž projektu Recyklohraní - Věnuj mobil (ukončení sběrové akce) 

 

únor 

- 8. 2. 2018 - výukový program – H. Krupá – Krajina Vysočiny (9. tř.) 

 

březen 

- plnění soutěžních úkolů zadaných projektem Recyklohraní  

- 15. 3. 2018 - výukový program – H. Krupá – Zdravý život (8. tř.) 

- pokračuje realizace a údržba školní zahrady 

 

duben 

-  zapojení do akce „Čistá Vysočina“  

- 19. 4. 2018 – Den Země (úklid v obci, okolí obce) 

- 21. 4. 2018 – soutěž Zlatý list v Sobíňově 

- pokračuje realizace a údržba školní zahrady 

- péče o školní zeleň 

 

květen 

- 4. 5. 2018 - výukový program – H. Krupá – Luční krásky (7. tř.) 

- 11. 5. 2018 - výukový program – H. Krupá – Šel zahradník do zahrady (5. tř.) 

- 29. 5. 2018 - výukový program – H. Krupá – Život ve vodě (6. tř.) 

- probíhá realizace a údržba školní zahrady 

- péče o školní zeleň 
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červen 

- 6. 6. 2018 – Malá přírodovědná soutěž – H. Krupá (5. tř.) 

- pokračuje realizace a údržba školní zahrady 

- úklid v okolí školy 

- péče o školní zeleň 

 

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, využití školní přírodní zahrady) 

 

4.4 Kulturně vzdělávací pořady 

4.4.1 Divadla, koncerty a filmová představení 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

31. 10. 2017 8., 9. Rok na vsi  Horácké divadlo Jihlava 

4. 10. 2017 1. Kouzelnické 

vystoupení 

MŠ 

13. 11. 2017 1., 2. Vodnická pohádka KD Ostrov Havlíčkův Brod 

1. 2. 2018 1., 2., 

4, 5 

Čertoviny Kino Chotěboř 

14. 2. 2018 1. Hudební divadlo Hud.divadlo M.Novozámské – KD Ostrov HB 

15. 3. 2018 1., 2. Velikonoční 

pohádka 

Divadlo Mrak, Chotěboř 

6. 4. 2018 4. - 9.  muzikál Šíleně 

smutná princezna 

Divadlo Studio DVA Praha, večerní hudební 

představení 

18. 4. 2018 1., 2. Šípková Růženka Chotěboř, divadlo Přeučil, Hrušková 

16. 5. 2018 1. Život stromů MŠ, sférické kino 

27. 6. 2018 1., 2., 

3. 

Králíček Petr Kino Chotěboř 

 

4.4.2 Přednášky a besedy, výukové programy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

19. 10. 2017 1. - 3. Den stromů Výukový program ke Dni stromů 

22. 10. 2017 MŠ Den stromů v MŠ Výukový program ke Dni stromů 
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1. 11. 2017 4. Dopravní výchova Příprava na květnové závěrečné zkoušky 

21. 11. 2017 4. Varhany  Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Havl. Brod 

5. 12. 2017 5 Hudební povídání M-centrum 

12. 12. 2017 7. Vida! Brno Interaktivní exkurze Vida! Brno 

8. 2. 2018 9. Krajina Vysočiny Výukový program CEV Chaloupky - Horní 

Krupá 

15. 3. 2018 8. Zdravý život Výukový program CEV Chaloupky - Horní 

Krupá 

4. 5. 2018 7. Luční krásky Výukový program CEV Chaloupky - Horní 

Krupá 

9. 1. 2018 5 Program PPP Vztahy mezi žáky  

21. 2. 2018 5 Městská policie PP Kyberšikana 

15. 5. 2018 4 Dopravní výchova Závěrečné zkoušky Kotlina Havl. Brod 

19. 6. 2018 4 Beseda – Ivo 

Stehlík 

KK Havl. Brod 

6. 3. 2018 1. Večerníček Knihovna Chotěboř 

24. 4. 2018 1. Čtení o medvědech Knihovna Chotěboř, příprava na pasování na 

čtenáře 

11. 5. 2018 5. Šel zahradník do 

zahrady 

Výukový program CEV Chaloupky - Horní 

Krupá 

21. 5. 2018 3. Maluju, maluju 

pohádku 

Spolupráce s GVU Havlíčkův Brod, vytvoření 

pohádkové knížky s vlastními ilustracemi 

21. 5. 2018 5. Na zkoušku 

grafikem 

Spolupráce s GVU Havlíčkův Brod, vytvoření 

vlastní matrice a tisku 

29. 5. 2018 6. Život ve vodě Výukový program CEV Chaloupky – Horní 

Krupá 

25. 6. 2018 8. tř. Stavebka v kostce SPŠS akademika St. Bechyně HB, projektový 

den na střední škole  

 

4.4.3 Výstavy 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

20. 12. 2017 1. Pod hladinou šupina Vánoční výstava Chotěboř 

22. 12. 2017 1. Betlémy Výstava betlémů na faře v České Bělé 

9. 5. 2018 1. Dospělí dětem Výstava KD Ostrov HB 
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4.4.4 Exkurze 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

12. 12. 2017 7. Vida! Brno Interaktivní výstava Brno 

22. 5. 2018 5., 8. VIDA! Brno Interaktivní výstava Brno s naučnými 

programy 

12. 6. 2018 9. Rodinný pivovar 

Bernard 

exkurze 

 

4.4.5 Kurzy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

9. 3.2018 8. První pomoc do škol Výuka první pomoci a IZS 

12. 3.2018 8. První pomoc do škol Výuka první pomoci a IZS 

14. 3. 2018 8. První pomoc do škol Výuka první pomoci a IZS 

20. 4. – 22. 6. 

2018 

1,2,3,4 Plavecký kurz Plavecký bazén Havl. Brod 

 

4.4.6 Projekty 

datum třídy 

 

téma obsah 

 

 

23. 11. 2017 1. Slavnost Slabikáře Slavnostní předávání Slabikářů s žáky 9. 

třídy 

14. 12. 2017 1. Vánoční tvoření Vánoční tvoření dětí s rodiči 

21. 12. 2017 1. Vánoce  Výroba vánočních dekorací, vánoční tradice 

a zvyky 

19. 3. 2018 3. a 5. Velikonoční dílny Spolupráce s GVU, povídání o 

velikonočních tradicích, vytváření dekorací 

22. 5. 2018 1. Pasování na čtenáře Knihovna Chotěboř 
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4.4.7 Výlety 

datum třídy téma obsah 

22. 5. 2018 5. Vida Brno  

4. - 6. 6. 2018 9. Pilská 

přehrada 

Sportovně turistický výlet 

6. 6. 2018 4. Jump Park 

Brno 

 

7. 6. 2018 7. Praha historické centrum, rozhledna a bludiště na 

Petříně 

12. – 13. 6. 2018 8. Sečská 

přehrada 

Sportovně turistický výlet 

18. 6. 2018 6. Praha exkurze památky Prahy, DOX galerie 

19. 6. 2018 2. Žleby Zámek, obora 

25. 6. 2018 1. Hamry 

n.S. 

Sochy M.Olšiaka, Šlakhamr 

 

4.4.8 Sportovní akce 

datum třída název 

13-14.9 2017 4. Sportovní liga Plzeň plavání 

26. 1. 2018 7. Bruslení Chotěboř 

7. 2. 2018 4., 5. Bruslení Chotěboř 

13. 2. 2018 4., 5. Bruslení Chotěboř 

15. 2. 2018 6. - 9. Olympijský festival Brno 

19. 2. 2018 8. Bruslení Chotěboř 

23. 2. 2018 7. Bruslení Chotěboř 

5. 3. 2018 4., 5., 8. Bruslení Chotěboř 

23. 1. 2018 4., 5. Bruslení Chotěboř 

26. 6. 2018 celá škola Sportovní den 

 

4.5 Výsledky soutěží 

Logická 

olympiáda 
kdo? 

1. - 5. 

6. - 9. 

14 z 695 

18 z 695 

postup do krajského 

kola 

většina ostatních 

v první čtvrtině 

nejlepších 
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Logická 

olympiáda 

Krajské kolo 

GHB Havlíčkův 

Brod 
5.   

Přírodovědný 

klokan 

ZŠ a MŠ Česká 

Bělá 

9. 

8. 

9. 

 

 

Olympiáda 

v českém jazyce 

(školní kolo) 

ZŠ Česká Bělá 8., 9. tř.  

Recitační soutěž 

(školní kolo) 
ZŠ Česká Bělá 6. a 7. tř.  

Recitační soutěž 

(okrskové kolo) 

AZ Centrum 

Havlíčkův Brod 
5. tř. 1. místo  

Olympiáda 

v čes. jazyce 

(okresní kolo) 

AZ Centrum 

HB 
9. tř. 27. místo 

Recitační kolo 

(okrskové kolo) 

AZ Centrum 

HB 
5. tř. 1. místo 

Zeměpisná 

olympiáda 

(okresní kolo) 

Gymnázium 

Havlíčkův Brod 

6. tř 

7. tř  

6. z 16 

7. z 16 

5. z 16 

9. z 16 

Biologická 

olympiáda 

 

pouze školní 

kolo 
  

Poznej 

Vysočinu 

Krajský úřad 

Jihlava 
9. tř. 

149. ze 159 

117. ze 159 

Zemědělství 

Vysočiny 

Krajský úřad 

Jihlava 
7. tř. 

25. ze 133 

35. ze 133 

43. ze 133 

82. ze 133 

Literární soutěž 
KD 

Havlíčkův Brod 
 . 

Výtvarná soutěž 
KD 

Havlíčkův Brod 
 

Ocenění celé 

expozice 
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Všeználek  5. tř.  

Recitační soutěž MÚ Ledeč nad 

Sázavou 
5. tř.  

Pythagoriáda 
ZŠ Česká Bělá 

Školní kolo 
  

Matematická 

olympiáda 

ZŠ Česká Bělá  

Školní kolo 
  

Matematická 

olympiáda 

AZ Centrum 

Havlíčkův Brod 
6. tř. 18. místo 

Přírodovědné 

klání 

Gymnázium 

Chotěboř 
9. tř. 4. místo 

Dějepisná 

olympiáda – 

školní kolo 

ZŠ Česká Bělá 6. – 9. tř.  

Futsalový turnaj Chotěboř 6. – 9. tř. 2. místo 

Florbalový 

turnaj 
Velká Losenice 6. - 9. tř. 2. místo, 5. místo 

Diskgolf 
Havlíčkova 

Borová 
9. tř.  

Olympijský 

víceboj – 

okresní kolo 

Havlíčkův Brod 6. - 9. tř. 

Družstvo: 8. místo 

(postup do kraje) 

Jednotlivci: 4. místo, 

10. místo  

Olympijský 

víceboj – 

krajské kolo 

Třebíč 6. - 8. tř. 

Družstvo: 15. místo 

Jednotlivci: 12. místo 

z 36 účastníků, 9. 

místo ze 14. a 14. 

místo z 26. 
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Mcdonald cup Havlíčkův Brod 4. - 5. tř. 
3. místo v základní 

skupině 

Malá kopaná Nížkov 6. – 9. tř 2. místo 

 

 

5 . Školní družina 

Školní rok ve školní družině 

Obě oddělení ŠD se průběžně snažila pracovat podle celoročního plánu práce 2017/18, který 

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

tematicky členěny do konkrétních aktivit vztahujících se k těmto blokům. Září jsme začali 

seznámením se s pravidly školní družiny a kolektivními hrami ke snadnějšímu začlenění 

nových prvňáčků. Podzimní měsíce jsme využívali přírodních materiálů k výrobě zvířátek, 

postaviček, plastických obrázků a jiných podzimních dekorací s využitím nejrůznějších 

výtvarných technik.  9. listopadu jsme navštívili místní knihovnu, kde knihovnice paní Jůdová 

připravila dětem zábavné odpoledne plné soutěží a kvízů. Prosinec jsme věnovali výrobě 

drobných dárečků a přáníček, kterými jsme chtěli potěšit naši rodinu a kamarády. Společně 

jsme také vytvořili výrobky s vánoční tématikou na tradiční předvánoční jarmark. 

V zimních měsících jsme se venku věnovali různým aktivitám a stavbám ze sněhu. O jarních 

měsících jsme se těšili z hezkého počasí a využívali zázemí hřiště mateřské školy, kde děti 

uvítaly opětovné otevření pískoviště.  Také jsme využívali fotbalové hřiště, na němž děti 

trénovali na lehkoatletické závody školních družin. Na Velikonoce jsme si povídali o zvycích 

a tradicích spojených s velikonočními svátky a společně jsme vyráběli např. králíčky, ovečky 

a kuřátka, zdobili vajíčka a malovali pestrobarevné jarní obrázky. V květnu jsme tvořili 

drobné dárky pro maminky.  30. května 2018 jsme se zúčastnili lehkoatletických závodů ŠD 

v Havlíčkově Brodě a 20. června 2018 olympijského dne na fotbalovém hřišti v České Bělé. 

Dále jsme v průběhu školního roku pořádali různé turnaje a soutěže, mezi které patří např.: 

(turnaj ve stolním fotbale, turnaj v Člověče nezlob se, turnaj v šipkách, turnaj v ping pongu, 
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výtvarná soutěž – Moje vysněná škola, šipkovaná, Den dětí – zábavné odpoledne plné soutěží 

aj.) 

6 . Provoz školy 

V tomto školním roce bylo investováno do oprav a provozu školy. Byla provedena výměna 

oken v budově čp. 13 (jídelna, dílna).  

7 . Mateřská škola 

V uplynulém školním roce jsme pracovali podle ŠVP, kde jsme využívali zkušeností a 

znalostí z minulých let, čerpali jsme nápady a náměty z dostupné literatury a různých 

webových stránek. 

Naši mateřskou školu navštěvovalo celkem 42 dětí, rozdělených do 2 tříd, zpravidla podle 

věku. V 1. třídě bylo zapsáno 19 dětí ve věku od 2 do 4 let. V této třídě pracovaly dvě 

učitelky, které se střídaly na ranní a odpolední směně. K dispozici byla v dopoledních 

hodinách ještě chůva, protože v této třídě bylo v září 6 dětí dvouletých.  Ve 2. třídě starších 

dětí bylo celkem 23 dětí, z toho 6 předškolních. Zde pracovala jedna učitelka stále na ranní 

směně a asistentka pedagoga, protože jeden z předškoláku byl chlapec s PAS. 

V každé třídě si učitelky připravovaly aktivity a činnosti podle ŠVP, které byly motivovány 

pohádkami. 

 

1. blok s názvem „Podzim ťuká na vrátka a s ním krásná pohádka“ 

v 1. třídě byly realizovány tyto pohádky: 

 

 Pohádka BUDKA (seznamování s MŠ, kamarády a okolím) 

 Pohádka Bylo jedno paraplíčko (podzimní počasí, les, zvířátka) 

 Pohádka O jabloňce (zahrada, ovoce a zelenina) 

 Pohádka O řepě (pole, sklizeň) 

 Pohádka Máša a medvěd (volně žijící zvířata, les, posvícení) 

  Pohádka O Koblížkovi (posvícení, lesní zvířátka, povahové vlastnosti,...) 

 Pohádka O Budulínkovi (bezpečné chování, les, zvířátka z lesa) 

 Pohádka O Smolíčkovi (nebezpečí z neznámého, povahové vlastnosti…) 

 Pohádka Perníková chaloupka (pečení na Vánoce) 

 

 

Ve 2. třídě bylo pracováno s těmito pohádkami:  

- BOUDO, BUDKO (MŠ a okolí, zaměstnanci, kamarádi, pravidla třídy, rodina) 

- O VELIKÉ ŘEPĚ (pole, polní plodiny, polní práce, stroje, zahrada, ovoce a zelenina) 

- ČERVENÁ KARKULKA (les, stromy, rostliny, zvířata, narozeniny, barvy podzimu) 

- POHÁDKY Z LESA (Budulínek, Smolíček Pacholíček, Máša a medvěd, Tři 

medvědi, Perníková chaloupka) 

- DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY (zvířátka v lese – jak bydlí, jak 

přezimují, listnaté stromy a plody) 

Připravili jsme pro děti a rodiče podzimní dílničku, kde si společně vyráběli lucerničky a 

strašidýlka. 
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Žáci 9. třídy si pro děti z 2. třídy připravili projektové dopoledne Den stromů. 

2. blok s názvem „Sněhurka jede na saních, veze nám pohádky a sníh…“ 
1. třída realizovala pohádky: 

 Pohádka O čertíkovi Bertíkovi (tradice a mikulášská nadílka) 

 Pohádka Vánoční – než zazvoní zvoneček (tradice vánoc, nadílka) 

 Pohádka O rukavičce (zimní počasí, jak se oblékáme, jak si máme pomáhat…) 

 Pohádka O Sněhuláčkovi (hry se sněhem, vlastnosti sněhu a zimní radovánky) 

 Pohádka O zlém Bacilu (zdraví a nemoci) 

Ve 2. třídě bylo pracováno s pohádkami: 

- ČERTOVSKÉ POHÁDKY (dobro a zlo, povahové vlastnosti, světlo a tma, 

pohádkové bytosti, O statečné princezně, Nezbedná pohádky, …) 

- VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY (Vánoce Josefa Lady – tradice, zvyky, Krtek a sněhulák – 

zima a Vánoce, O Ježíškovi, Jak to bylo na Tři Krále, Chaloupka na vršku) 

- SNĚHURKA VE DVOU PODOBÁCH (Sněhurka a sedm trpaslíků, O Sněhurce, 

skupenství vody, život na pólu, oblékání, zimní sporty) 

- ZEMĚ KOUZELNÍKA VITAMÍNA (zdraví, nemoc, lidské tělo, karneval, 

masopust, masky, tradice) 

Navštívili jsme Výstavu Betlémů na místní faře, účastnili jsme se na vánočním programu pro 

veřejnost v KD 

Byla připravena vánoční dílnička pro děti a rodiče 

Předškoláci navštívili 1. třídu základní školy 

V únoru proběhl ve školce dopoledne karneval 

3. blok s názvem Se zvířátky do pohádky 

1. třída realizovala pohádky: 

 Pohádka O kohoutkovi a slepičce (domácí zvířata, velikonoce, vlastnosti postav z 

pohádky) 

 Pohádka Zvířátka a loupežníci (význam práce, povolání, profese…) 

 Pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat (domácí zvířata a mláďata, užitek) 

 Pohádka O neposlušných kůzlátkách (vlastnosti zvířátek, nebezpečí a jeho důsledky) 

 Pohádka O vlaštovce (jaro a příroda, ptáci) 

 Pohádka Malá čarodějnice (projektový den s tradicí pálení čarodějnic) 

 

Ve 2. třídě se pracovalo s pohádkami: 

- POHÁDKY ZE STATKU (O neposlušných kůzlátkách, domácí zvířata, samec, 

samice, mládě, užitkovost) 

- ZAJÍČEK UŠÁČEK (Velikonoce, tradice jara, jarní kytičky, bylinky, roční období) 

- TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE (povolání, čarodějnice, svátek matek) 

- VODNÍK ČESÍLKO (voda, vodní toky, vodní živočichové) 

 

Pro děti a rodiče byla připravena jarní velikonoční dílnička.  

Ve školce jsme si připravili čarodějné dopoledne. 

Děti z 2. třídy byly na exkurzi v truhlárně pana Petříčka. 

 

4. blok s názvem „Léto jako z pohádky“ 

1. třída realizovala pohádkami:  

 Pohádka O Červené karkulce (svátek maminek, rodina) 

 Pohádka Vodnické pohádky (význam vody, vodní živočichové, moře, cestování po 

moři…) 

 Pohádka O makové panence (louka, květiny, hmyz, cestování) 
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Ve 2. třídě se pracovalo s pohádkami: 

- HLEDÁ SE NEMO (moře, mořští živočichové, bezpečnost o prázdninách) 

- LETEM SVĚTEM (Bob a Bobek v létajícím klobouku, dopravní prostředky, 

kontinenty, Afrika, dovolené) 

K svátku matek byla připravena besídka s předáním dárečku pro maminku 

Do školky přijelo sférické kino a promítlo nám pohádku o moři 

Přihlášené děti jezdily na předplavecký výcvik do Havlíčkova Brodu. 

Děti z 2. třídy byly na exkurzi na HZS v Chotěboři. 

Podnikli jsme výlet do Hamrů nad Sázavou s prohlídkou soch M. Olšiaka a návštěvou 

Šlakhamru. Zahráli jsme si šipkovanou s hledáním pokladu 

Během roku se 11 dětí účastnilo aerobiku, se kterým jeli i na soutěž a obsadili třetí místo. 

V letošním roce neodešel do základní školy žádný předškolák z důvodu odkladů školní 

docházky. 

 

 

Během celého školního roku bylo pozváno několik divadelních společností, aby zpříjemnily 

dětem pobyt ve školce pohádkami: 

 Úsměv Pejsek s kočičkou jdou do školy 

 kouzelník - Školička kouzel 

 Divadlo Šternberk – Hrnečku vař!, O zlaté rybce, O Smolíčkovi 

 Úsměv Jak kočička s pejskem slavili Vánoce 

 Hudební divadlo dětem  - Ostrov Havlíčkův Brod 

 Úsměv O Budulínkovi 

 Úsměv (environmentální výchova – třídění odpadu) 

 Veselé bubnování - rytmická show 

 

V měsíci říjnu proběhla logopedická depistáž a v prosinci screening zraku dětí. 

 

8 . Školní jídelna 

8.1 Hlavní účel a předmět činnosti 

 

a) hlavní účel zřízení organizace je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

b) předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků a studentů a také vlastních 

zaměstnanců v souladu splatnými předpisy. 

 

8.2 Okruhy doplňkové činnosti 

a) organizace je oprávněna provozovat závodní stravování zaměstnanců právnických osob 
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vykonávajících činnost škol a školských zařízení vymezené vyhláškou 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, 

b) organizace je oprávněna provozovat hostinskou činnost. 

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace, její realizace se řídí 

platnými právními předpisy. Hospodaření v doplňkové činnosti nesmí být ztrátové. 

 

 

8.3 Personální zajištění 

V organizaci pracuje 5 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr  

Vedoucí ŠJ: úvazek 0,5 

Vedoucí kuchařka: úvazek 1 

Kuchařky: úvazek 2,5 

Provozní pracovnice: úvazek 1 

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni dbát bezpečnosti práce. Provádí se pravidelně školení o 

BOZP, PO, hygieně na pracovišti, osobní hygieně. V daném roce se téměř všichni 

zaměstnanci zúčastnili externích školení zaměřených na provozní a osobní hygienu 

stravovacího provozu. Jsou přidělovány osobní ochranné pracovní pomůcky.  

 

 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2017 

dle výkazu o činnosti zařízení školního stravování Školní jídelna vykazovala 31. 10. 2017:  

271 strávníků 

-z toho dětí, žáků, studentů a vlastních zaměstnanců 247 

-z mateřských škol – 41 MŠ Česká Bělá, 29 MŠ Pohled, 38 MŠ Domeček Havlíčkův Brod 

-ze základních škol – 139 

- vlastní zaměstnanci - 23 

 

Ostatních pravidelně stravovaných - 68 

-z toho pracovníků škol a školských zařízení - 5 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo pro žáky uvařeno: 

obědů: 38 292 

obědů pro MŠ: 13 840 

přesnídávek: 10 428 

svačin: 8 499 

Školní jídelna připravuje stravu pro MŠ Pohled, MŠ Domeček Havlíčkův Brod 

 

 

Počty obědů a svačin vydaných ve školním roce 2017/2018 

 

 

 Obědy 

děti 

Obědy 

děti MŠ 

Svačiny 

ranní 

Svačina 

odpolední 

Zaměst-  

nanci 

Doplňková 

činnost 

Celkem 

za měsíc 

obědů 

Průměr 

Září 3450 1214 940 756 295 721 4466 223 
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Říjen 3805 1283 987 832 295 762 4862 221 

Listopad  3902 1225 939 755 293 737 4932 235 

Prosinec 3054 955 727 557 241 525 3820 239 

Leden 4157 1346 1017 837 311 706 5174 235 

Únor 2761 844 644 572 216 699 3676 184 

Březen 3607 1312 1015 814 245 740 4592 219 

Duben 4188 1546 1137 919 311 794 5293 265 

Květen 4323 1667 1283 1011 319 837 5479 261 

Červen 4248 1765 1200 947 293 826 5367 256 

Červenec 567 453 309 269 40 393 1000 50 

Srpen 230 230 230 230 82 565 877 44 

Celkem 38 292 13 840 10 428 8 499 2 941 8 305 49 538 203 

 

8.4 Charakteristika produktů a služeb 

8.4.1 Hlavní činnost 

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

moučníky, saláty. Vaří se dle norem školního stravování od 1. 9. 2015 i podle doporučení 

Ministerstva zdravotnictví. 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. Vaří se dle již výše uvedených 

norem pro školní stravování, ale také se využívají receptury získané z jiných zdrojů, nově 

vydané publikace pro veřejné stravování, internetové zdroje a také samostatně upravené 

receptury, 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 školní stravování“ 107/2005 

Sb. 

Od září umožňuje jídelna i možnost stravování strávníků s bezlepkovou dietou. S tím bylo 

spojeno uzpůsobení školní kuchyně a proškolení zaměstnanců. Vše za mimořádnou dotaci 

obce. 

 

8.4.2 Doplňková činnost 

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

a cizím strávníkům. Strávníci mají možnost jedno hlavního jídlo při variantě sladkého oběda 

je možnost varianty nesladké.  Mají možnost stravování přímo ve školní jídelně ve 

vyhrazeném čase a prostoru a dále možnost závozu jídel po České Bělé až do domu, který 

zajišťuje Městys Česká Bělá. 

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 9. 
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9 . Přehled pracovníků školy během školního roku 

2017/2018 

Příjmení, jméno Funkce Úvazek 

Bolechová Petra kuchařka 1 

Buchalová Kateřina, 

Mgr. 
učitelka ZŠ 

1 

Burdová Alena  učitelka MŠ 0,75 

Čejková Ilona uklízečka 1 

Čepl Jan, Mgr. učitel ZŠ 1 

Dipoldová Jana, DiS. učitelka MŠ 1 

Dobrovolná Štěpánka uklízečka MŠ 1 

Domkářová Marie, Mgr. učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Hamrová Blanka, Mgr. 
zástupkyně ZŠ/ od 5.6 

2018 ředitelka ZŠ 

1 

Hrušková Kateřina učitelka MŠ 1 

Kohout Jaroslav údržbář 0,5 

Kostkanová Jaroslava, 

Mgr. 
učitelka ZŠ 

1 

Málková Miroslava vedoucí učitelka MŠ 1 

Mrtková Věra kuchařka 0,23/0,25/0,52 

Musilová Ivana, Mgr. učitelka ZŠ 1 

Pokorná Libuše, Mgr. 
učitelka 

ZŠ/vychovatelka ŠD 

0,41/0,75 

Pokorný Pavel, Mgr. učitel ZŠ 1 

Půlpánová Hana učitelka ZŠ 0,5 

Rychlá Klára vychovatelka ŠD 1 

Sochorová Jana, Mgr. učitelka ZŠ 1 

Strašilová Petra, DiS. 
vedoucí jídelny, 

pokladní 

0,5/0,5 

Svobodová Jana 

vedoucí kuchařka 

školního 

stravování/kuchařka 

pro doplňkovou činnost 

1 

Šidláková Marie, Mgr. asistentka pedagoga 0,5 

Truksová Martina, Mgr. učitelka ZŠ 1 

Vacková Lenka, Mgr. učitelka ZŠ 1 
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Vágnerová Hana 
školnice, prodavačka v 

bufetu 

1 

Vágnerová Monika uklízečka ZŠ/ ŠJ 0,25/0,75 

Venzhöferová Eva, Mgr. učitelka ZŠ 1 

Voneš Lubomír, Mgr. 
ředitel školy/ od 5.6 

učitel ZŠ 

1 

 

V průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám. Na pozici ředitele skončil 

k 5. 6. 2018 Mgr. Lubomír Voneš, novou pověřenou ředitelkou do konkurzního řízení byla 

jmenována Mgr. Blanka Hamrová. Na základě konkurzu byl jmenován Mgr. Jan Čepl od 15. 

8. 2018. K 31. 8. 2018 ukončili na vlastní žádost pracovní poměr Mgr. Lubomír Voneš a Mgr. 

Blanka Hamrová. Smlouva byla ukončena Mgr. Jaroslavě Kostkanové k 31. 7. 2018. 
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10 . Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní 

docházce 

 

 
 
 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod Zdravotnický asistent Havlíčkův Brod Havlíčkův 
Brod 

1 Sportovní gymnázium 
Pardubice 

Gymnázium se sportovní 
přípravou 

Pardubice Pardubice 

1 Gymnázium Moravské 
Budějovice 

Gymnázium Moravské Budějovice Třebíč 

1 Gymnázium K.V.Raise  a 
SOU Hlinsko 

Gymnázium Hlinsko Chrudim 

1 VOŠP a SPgŠ Litomyšl Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Litomyšl Litomyšl 

1 VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou 

Strojírenství Žďár nad Sázavou Žďár nad 
Sázavou 

1 Vojenská střední škola a 
VOŠ MO 

Vojenské lyceum Moravská Třebová Pardubice 

1 SPŠ technická a automobilní 
Jihlava 

Strojírenství Jihlava Jihlava 

1 SPŠ chemická Pardubice Aplikovaná chemie Pardubice Pardubice 

1 SOŠ a SOU dopravní Čáslav Požární ochrana Čáslav Čáslav 

1 OA Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková 
škola s právem státní 
jazykové zkoušky Třebíč 

Cestovní ruch Třebíč Třebíč 

1 Manažerská akademie - 
SOŠ, s.r.o. Jihlava 

Veřejnosprávní činnost Jihlava Jihlava 

1 Česká zemědělská akademie 
v Humpolci 

Chovatelství zaměření 
kynologie 

Humpolec Pelhřimov 

1 VOŠ,OA,SOUT Chotěboř Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby 

Chotěboř Havlíčkův 
Brod 

2 Česká zemědělská akademie 
v Humpolci 

Opravář zemědělských 
strojů 

Humpolec Pelhřimov 

1 Střední průmyslová škola 
stavební HB 

Zedník Havlíčkův Brod Havlíčkův 
Brod 

1 VOŠ,OA,SOUT Chotěboř Obráběč kovů Chotěboř Havlíčkův 
Brod 

1 OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Kadeřník Jihlava Jihlava 

1 SOŠ informatiky a spojů a 
SOU Kolín 

Cestovní ruch a rekreologie Kolín Kolín 
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Přehled přijatých žáků Základní školy a Mateřské školy Česká Bělá na střední 
školy do prvního ročníku školního roku 2018/2019 (5. ročník) 

 
 
 

 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do 1. ročníku 17 žáků. K zápisu do 1. ročníku se 

dostavilo 6. 4. 2018 6 dětí, přijato na základě rozhodnutí bylo 0 dětí, odklad dostaly 3 děti. V 

9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku celkem 20 žáků, na víceleté gymnázium odešli 

z 5. ročníku dva žáci. 

 

 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

2 Gymnázium Havlíčkův Brod gymnázium Havlíčkův Brod Havlíčkův 
Brod 
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11 . Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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11.1  Testování 

Mediální gramotnost 

 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo v termínu od 13. listopadu do 24. 

listopadu 2017 provedeno zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET. Zjišťování bylo zaměřeno na výsledy žáků 9. ročníku 

základních škol, sledovanou oblastí byla mediální výchova. Cílem zjišťování výsledků žáků 

bylo poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol informaci o 

výsledcích vzdělávání. Zjišťování ověřovalo míru dosažení vybraných očekávaných výstupů 

podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Určený termín testování byl od 13. 

listopadu do 24. listopadu 2017. 

Žákovský test v délce 75 minut i s úvodní instruktáží a krátkým žákovským dotazníkem 

zabral dvě vyučovací hodiny a vyplňoval se na počítači přímo v aplikaci od ČŠI. Data se 

automaticky zasílala prostřednictvím internetu do centra ČŠI na zpracování. Ve stejném 

termínu jako probíhalo testování žáků, byl pro učitele vyučující v testované třídě připraven 

krátký elektronický dotazník v informačním systému InspIS DATA (v rozsahu nejvýše 20 

minut). Dotazníky byly pro 3 učitele – jeden učitel společenskovědních předmětů (český 

jazyk, cizí jazyk, dějepis apod.), druhý učitel přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, 

chemie apod.) a třetí učitel výchov (hudební, výtvarná, tělesná apod.).  

Základní vyhodnocení každého testu žáci obdrželi ihned po ukončení testu a zodpovězení 

otázek žákovského dotazníku. Vyhodnocení probíhalo automaticky. 

 

Následující tabulka a graf uvádějí průměrné úspěšnosti žáků třídy v celém testu v porovnání 

se všemi testovanými žáky. 
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Národní testování 3. tříd 2017/18 - SCIO 

 

Škola se dále zapojila do Národního testování 3. tříd, do kterého jsou zapojeny školy z celé 

ČR. Zúčastněné školy testovaly své žáky od 3. do 27. dubna 2018. Žáci měli k dispozici testy 

z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. Testování 3. tříd je přizpůsobeno sledované věkové kategorii – nastavená 

obtížnost je nižší než u běžně používaných testů ve vyšších ročnících a optimální časový 

rámec zohledňuje snadnou unavitelnost dětí i pomalejší psychomotorické tempo některých z 

nich. Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas k vypracování dílčích testů je zkrácen na 30 

minut na každý předmět. Výstupy z testování obsahují podrobné informace o žácích, třídách i 

škole. Získané informace slouží k zjištění silných stránek, ale odhalí i oblasti, ve kterých 

škola zaostává. Každý žák obdržel přístupový kód, který umožnil vstup k vyhodnocení testu a 

individuální zprávě s náhledem vyřešeného testu. 

Testování probíhalo v několika dnech na počítačích ve školní síti. Žáci si spustili v prostředí 

SCIODAT svůj individuální test a vyplňovali svým tempem jednotlivé testové úlohy. Na 

závěr získali celkové procentuální skóre úspěšnosti. 
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V následujícím grafech můžeme v jednotlivých oblastech porovnat výsledky naší školy  

Ve všech oblastech testování – anglický jazyk, český jazyk, klíčové kompetence, člověk a 

jeho svět (prvouka) kromě matematiky žáci dosáhli lepších výsledků než ostatní testované 

školy v ČR. 
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11.2  Kázeňská opatření 

Typ opatření Počet Důvod udělení opatření 

napomenutí 

třídního učitele 

2 za nekázeň při vyučování a odmlouvavé chování 

2 za nevhodné chování 

1 za nekázeň při vyučování a drzé chování 

1 nevhodné chování v hodinách 

důtka třídního 

učitele 
1 za nevhodné chování 

snížený stupeň 

z chování - 

uspokojivé 

0  

 

 

Pochvaly 

Počet Důvod udělení pochvaly 

2 reprezentace školy 

3 úspěšná reprezentace školy 

 

12 .  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Velká pozornost je věnována práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 

základní škole se jedná o žáky s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, jednoho 

žáka s vývojovou poruchou chování a jednoho žáka s lehkým mentálním postižením. 

Ze strany školy byl zajištěn individuální přístup během vyučování, dále individuální 

pedagogická práce mimo vyučování v doporučeném rozsahu. Nedílnou součástí práce se žáky 

se SVP je též úzká spolupráce s rodiči.  

Pro žáky se SVP byly zajištěny pomůcky potřebné pro výuku i jejich relaxaci. Učitelé, kteří 

se žáky pracují, mají dlouhodobé zkušenosti a pravidelně se v této oblasti vzdělávají. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – přehled: 

 

Základní škola 

ročník diagnóza 

1. středně závažná vada řeči, středně závažná porucha učení 

2. lehké mentální postižení s opožděným vývojem řeči 

4. dyslektické, dysgrafické, dysortografické obtíže, oslabení vizuomotorické 

koordinace, odchylky sluchové a zrakové diferenciace, zkřížený typ laterality 

5. těžší SPU - dyslexie, dysortografie, dysgrafie. Percepční oslabení zrakové a 

sluchové. 
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8. dysgrafie a dysortografické obtíže, rozumové schopnosti v pásmu průměru 

8. vývojová porucha chování 

9. dysortografie, dysgrafické a dyslektické obtíže, oslabení v oblasti sluchové 

syntézy a vizuomotorická koordinace 

9. dysgrafie, dysortografie a dyslektické obtíže, oslabení v oblasti  vizuomotorické 

koordinace 

9. dyslexie, dysgrafie, dysortografické obtíže 

 

 

 

 

Dále PPP v Havlíčkově Brodě doporučila u některých žáků toleranci výukových obtíží: 

 

ročník důvod tolerance  

4. nerovnoměrný vývoj rozumových předpokladů, nezralost kognitivních funkcí, 

zvýšená unavitelnost, koncentrační obtíže, symptomy hypoaktivity 

5. dysgrafické obtíže, nezralost v oblasti vizuální diferenciace, zkřížená lateralita, 

vyšší tenze v zátěžové situaci 

5. nestabilní pozornost, výkyvy ve výkonech, pomalejší pracovní tempo, tenze 

v zátěžových situacích 

5. dysortografické obtíže, pomalé pracovní tempo 

5. pomalejší tempo, zkřížená lateralita 

5. zkřížená lateralita, dysortografické obtíže 

5. dyslektické obtíže, zkřížená lateralita, nestabilní pozornost, výkyvy ve výkonech, 

epilepsie 

9. zohlednění vady řeči 

 

 

Obdobná péče je věnována i žákům talentovaným, kteří se zapojují do různých aktivit školy a 

výuky, školu reprezentují v soutěžích a olympiádách. 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 

  

Mateřskou školu ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo jedno dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami z důvodu poruchy autistického spektra, Toto dítě pracovalo 

s asistentkou pedagoga a mělo vypracovaný individuálně vzdělávací plán. 

 

13 . Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum jméno program místo a stručná charakteristika 

7. 9. 2017 Blanka 

Hamrová 

ADHD I, II – 

Neklidné dítě, 

problém zvaný 

ADHD, ADD 

Vysočina Education OA HB, lektorka 

Mgr. Lenka Bínová 
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8. 11. 2017 
Blanka 

Hamrová 

Setkání 

výchovných 

poradců 

Úřad práce HB – péče o žáky se SVP, 

volba povolání 

29. 11. 2017 
Blanka 

Hamrová 
Školení 

k elektronické 

bezpečnosti 

Jihlava 

4. 12. 2017 Blanka 

Hamrová 

Spolupráce škola-

rodič-OSPOD-

související 

legislativa   

Jihlava, NIDV 

13. 12. 2017 Blanka 

Hamrová 

Legislativní 

novinky ve 

školním roce 

2017/2018 

Jihlava 

21. 2. 2018 Blanka 

Hamrová 

Pracovní schůzka 

pro výchovné 

poradce 

Havlíčkův Brod, Novelizace vyhlášky o 

vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných 

č.27/2016. Rodinné konference. 

12. 4. 2018 Jana 

Sochorová 

Učíme se 

v zahradě II. 

Chaloupky, o. p. s, pobočka Baliny u 

Velkého Meziříčí 

14. 6. 2018 Jana 

Sochorová 

Učíme se 

v zahradě III. 

Chaloupky, o. p. s, pobočka Baliny u 

Velkého Meziříčí 

7. 9. 2017 Martina 

Truksová 

ADHD I, II – 

Neklidné dítě, 

problém zvaný 

ADHD, ADD 

Vysočina Education OA HB, lektorka 

Mgr. Lenka Bínová 

21. 11. 2017 
Martina 

Truksová 

Čes. liter. best. 

souč. – liter. 

seminář 

KK Vysočiny HB – vzděl. seminář,  

lektor Mgr. Aleš Říman 

15. 5. 2018 Martina 

Truksová 

Divné století Pavla 

Tigrida 

KK Vysočiny HB – vzděl. seminář, lektor 

Mgr. Aleš Říman 

29. 5. 2018 Martina 

Truksová 

Texty na pomezí – 

Lad. Heryán a 

Marek Orko Vácha 

KK Vysočiny HB – vzděl. seminář, lektor 

PhDr.Hynek Bouchal, Ph.D. 

13. 9 2017 všichni 

zaměstnanci 

Jak postupovat 

v případě vzniku 

mimořádné 

události 

ZŠ Havlíčkova Borová 

30. 4. 2018 Vacková 

Lenka 

Tvořivá škola - 

Matematika 6., 

7.roč 

Velké Meziříčí 

2. 11. 2017 Lubomír 

Voneš 

Škola v médiích a 

média ve škole 

NIDV Jihlava 

11. 10., 8.11, Lubomír Strategické řízení a NIDV Jihlava 
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13.12 2017, 

17. 1., 5. 2., 

24. 4., 9. 5. 

2018 

Voneš plánování ve 

školách 

19. 1. 2018 Lubomír 

Voneš 

Projekt Šablony - 

ZOR 

NIDV Jihlava 

19. 2. 2018 Lubomír 

Voneš 

GDPR ZŠ Jihlava, Demlova 

20. 2. 2018 Lubomír 

Voneš 

Spisová služba Státní okresní archiv Havlíčkův Brod – 

Mgr. Suchá 

11. 4. 2018 Lubomír 

Voneš 

Práce 

s neukázněným a 

neprospívajícím 

žákem 

Vysočina Education Havlíčkův Brod 

Září 2017 – 

červen 2018 

Eva 

Venzhöferová 

AJ s metodikou Vysočina Education HB, lektorka Lenka 

Vízková 

14 . Minimální preventivní program  

Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2017/2018 

 

V letošním školním roce jsme postupovali dle minimálního preventivního programu, 

jednotlivé aktivity se osvědčily a budeme v nich i nadále pokračovat. Jednalo se o činnosti, 

které rozvíjí pozitivní přístup k rozvíjení přátelských vztahů v kolektivu a podporují zdravý 

životní styl.  

 V rámci prevence rizikového chování žáků jsme se zejména zaměřili na prevenci 

šikany a zdraví životní styl (včetně drog apod.). Toto téma prolíná řadou předmětů – 

Výchovou k občanství, Výchovou ke zdraví, Tělesnou výchovou, Přírodopisem, Chemií a 

prvostupňovými předměty- Prvouka, Přírodověda. V těchto předmětech je prevence zařazena 

a pomáhá žákům naší školy se orientovat v rizikových situacích a nacházet vhodná řešení. 

Žáci byli do této problematiky uváděni i formou prožitkových programů, besed, přednášek a 

rozhovorů.  

Do prevence se zapojují podle možností všichni naši pedagogové. Cílem prevence je 

snaha předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je. 

 Pedagogickým sborem je poukazováno v některých třídách na nefungující a 

nesoudržný kolektiv a následné vyčleňování jednotlivců. Již v zárodku byli potlačeny 

tendence převážně druhostupňových žáků k záškoláctví a velké množství zameškaných hodin 

ve vyučování. Tyto jevy je nadále nutné eliminovat. Jejich ignorování by mohlo v extrémních 

případech vést k sociálně patologickým jevům. Dále je potřeba se zaměřit na nevhodné 

chování děti na internetu a sociálních sítích (kyberšikanou apod.) 

Projekty a projektová učení, které se nám osvědčila v minulých letech, využijeme a 

rozpracujeme i pro další využití v příštích letech. Je nutné neustále sledovat nové trendy a 

reagovat na negativní jevy, které naše žáky ohrožují. 

Realizace prevence ve školním roce 2017/2018 

Dle ŠVP v jednotlivých vyučovacích hodinách (viz ŠVP nebo Minimální preventivní 

program). 
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Programy: 

 

9. 1. 2018 5. Program PPP Hry na zlepšení vztahů mezi žáky 

21. 2. 2018 4., 5 Program MP  Kyberšikana, vztahy ve třídě 

15. 3. 2018 8. Zdravý život Výukový program CEV Chaloupky - Horní 

Krupá 

 

 

Negativní jevy: 

Všechny negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti vedení školy, výchovného 

poradce školy a třídního učitele. Každý případ byl individuálně prošetřen, vyhodnocen se 

všemi důsledky z něho vyplývajících 

15 . Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V letošním roce jsme si připravili pro hosty, rodiče, děti a všechny přátele školy předvánoční 

pásmo s názvem V předvánočním čase jsme si opět připravili vánočně laděnou besídku spolu 

s vánoční kavárnou. Letošní název byl výstižný: Těšíme se na Vánoce. Děti a žáci školy si 

pod vedením svých učitelek připravili program na sobotní odpoledne 9. prosince 2017. 

Kulturní dům v České Bělé byl ve 13 hodin pěkně zaplněný a všichni netrpělivě čekali, až se 

ozve zvoneček a bude uvedeno první vystoupení. Postupně se představily děti ze základní i 

mateřské školy. Od dvanácti hodin byla v malém sále otevřená vánoční kavárna. K ochutnání 

a občerstvení byly nápoje, káva, zákusky a samozřejmě nesměl chybět ani vánoční punč. 

Činnosti školy pomáhá propagace i prostřednictvím Zpravodaje Městyse Česká Bělá. Čtenáři 

si mohou vždy přečíst o aktuálním dění ve škole. Příspěvky vytvářejí učitelé a jejich žáci. 

Vydané Zpravodaje si můžete přečíst na internetových stánkách Městyse Česká Bělá. 

 

Škola využívá i moderních technologií jako je například zveřejňování článků a informací na 

školním webu. 

 

Škola spolupracuje se zřizovatelem na vytvoření kulturního pásma pro seniory. Děti a žáci se 

prezentovali tanci, písněmi a recitaci. 

 

Výstava fotografií Vladimíra Kunce. Jako každoročně škola uspořádala „pouťovou výstavu. 

Letos byly vystavovány obrazy Vladimíra Kunce. Výstava vzbudila v široké veřejnosti kladný 

ohlas. 
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16 . Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole vykonána inspekční činnost. 
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17 . Základní údaje o hospodaření školy 
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