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1. Základní údaje o škole                             

Název školy: Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 

Adresa školy: Křížová 1367/33 

 586 01 Jihlava 

 

IČ školy: 70 878 854 
Telefon: 565 598 200 
REDIZO: 600 117 243 
IZO školy: 103 619 470 
Právní forma: příspěvková organizace 
Poslední zápis do  
školského rejstříku: 23. 6. 2009 
Adresa pro dálkový 
přístup: skola@zskrizova.cz 
Web: www.zskrizova.cz 
 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Jana Nováková Hotařová 
Statutární zástupce ředitelky školy:  Mgr. Lenka Picková 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Jihlava 
Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 1 
 586 01 Jihlava 
IČ zřizovatele: 002860 
Telefon zřizovatele: 565 592 300 
 
 
Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. 
 
IZO školní družiny: 118 700 332 
IZO školního klubu: 150 076 231 
IZO školní jídelny: 118 700 324 



3 
 

2. Školská rada 
 
Členové školské rady za zřizovatele: 
Ing. Lubomír Kabátek  
MVDr. Božena Kremláčková 
 
Členové školské rady za rodiče: 
Mgr. Karel Belatka  
Ing. arch. Martin Laštovička 
 
Členové školské rady za pedagogy: 
Mgr. Zdeňka Široká 
Ing. Lenka Olexová 
 
 
Předsedou školské rady byl zvolen pan ing. Lubomír Kabátek. Školská rada se sešla jednou ve školním 
roce, schválila upravený školní řád, projednávala změny ve školním vzdělávacím programu, rozpočet 
a hospodaření školy. Zápis z jednání školské rady je uložen u ředitelky školy. 

 

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Jihlava, Křížová 33, z. s. 

Sdružení rodičů jednalo poprvé v  listopadu. Předsedou Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole 
Jihlava, Křížová 33, z. s., je z řad rodičů paní Karolína Kociánová. Zástupci jednotlivých tříd byli na 
listopadové schůzi seznámeni s financováním spolku, s úpravami ve školním vzdělávacím programu a 
dalšími připravovanými změnami ve škole (rekonstrukce učebny F-CH a přilehlého kabinetu, učebny 
dílen, obložení ve školní jídelně a rekonstrukce hřiště). Rodiče navrhovali aktivity pro své děti a 
finančně podpořili jejich realizaci. Podíleli se na finančním zabezpečení Mikulášské nadílky, školního 
plesu a kulturních akcí - návštěvy filmového představení, programů primární prevence. V dubnu bylo 
z prostředků spolku zafinancováno relaxační místo pro 2. stupeň na druhém podlaží školy. 
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3. Charakteristika školy 
 
 Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace, se dodnes nachází v historických 
budovách, které byly pro potřeby školství postaveny v 19. století.  Ústřední matice školská zde po 
nezbytných úpravách otevřela 16. 9. 1882 první novodobou českou školu. Naše škola je nejstarší 
českou školou v Jihlavě, nachází se přímo v centru města a je dobře dostupná i pro žáky přijíždějící 
z okolních obcí na autobusové nebo vlakové nádraží. Průběžně ve škole probíhají nezbytné opravy a 
rekonstrukce, škola je neustále modernizována tak, aby splňovala všechny požadavky kladené na 
dnešní moderní výuku. V letošním školním roce byly modernizovány šatny žáků 1. i 2. stupně a 
probíhala výměna vzduchotechniky. Současně došlo k akustickým úpravám ve školní jídelně. 
Celková rekonstrukce tělocvičny spolu s akustickými úpravami přispějí ke zkvalitnění výuky tělesné 

výchovy. 

 
Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice v centru města: 
Benešova, Bezručova, Brněnská, ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, Čajkovského,  
Divadelní, Dominikánská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k třídě Legionářů, Havířská,  
Havlíčkova od ul. Fritzova k náměstí Svobody, Hluboká, Husova, Chlumova, 
Jana Masaryka, Jakubské nám., Joštova, Komenského, Kosmákova, Křivá, Majakovského, 
 Lazebnická, Znojemská, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, nám. Svobody, 
Na Stoupách, Nerudova, Palackého, Slepá, Plukovníka Švece, Smetanova, Škrétova, 
Tolstého, tř. Legionářů, Třebízského, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U Mincovny 
Úzká, Úlehlova, Úprkova, Úzká, Věžní, Židovská, Srázná, Fritzova od ulice Jiráskova k třídě Legionářů. 
 
Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 
bylo 8 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni, celkem 15 tříd pro žáky. Děti ve školní družině 
a školním klubu byly rozděleny do 3 oddělení školní družiny, žáci navštěvovali informační centrum a 
zájmové sekce školního klubu. Kapacita školy byla plně využívána. Od září 2013 je zde ve škole zřízen 
přípravný ročník pro žáky předškolního věku, který byl v letošním školním roce naplněn do počtu 19. 
 Základní vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro život“. Ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky 
pro vzdělání žáků. Materiální podmínky byly nadstandardní, žáci a učitelé mohli využívat počítačovou 
učebnu s výukovými programy pro 25 žáků. Ve všech třídách i odborných učebnách byly k dispozici 
interaktivní tabule a interaktivní dataprojektory. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly 
zřízeny třídy s menším počtem žáků, jsou naplňovány do maximálního počtu 14 dětí. Ve škole byly 
v tomto školním roce 2 třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro individuálně 
integrované žáky byly vytvořeny individuální vzdělávací plány a pravidelně s nimi pracovala speciální 
pedagožka a pracovnice z PPP, ostatní třídy byly naplňovány do počtu 30 žáků. 
Nadání a talent byly rozvíjeny formou individualizované výuky. Žáci měli a mají možnost výuky cizího 
jazyka již od druhé třídy, další cizí jazyk si mohli vybrat v 7. ročníku, od letošního školního roku ze 
dvou jazyků ruského a německého. S výukou informatiky jsme začali již na prvním stupni. V rámci 
činností školní družiny a školního klubu byly dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, uměleckého 
i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny, lezení na umělé lezecké stěně, 
sportovní kroužky).  
 Do výuky byla zařazována všechna průřezová témata týkající se MkV, VMEGS, OSV, VDO, MeV, 
OČMU, dopravní výchovy, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu.  Zařazena 
byla i témata týkající se Obrany vlasti a finanční gramotnosti. Důsledně jsme plnili i minimální 
preventivní program. Ten obsahoval zvolenou strategii a postup při prevenci sociálně patologických 
jevů žáků naší školy. Základním principem byla výchova ke zdravému životnímu stylu formou pozitivní 
motivace, výchova k osvojení si vhodného sociálního chování a vedení k zodpovědnému jednání 
každého žáka. V minimálním preventivním programu byly uvedeny nejen jednotlivé obecně platné 
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kroky, ale i konkrétní aktivity (přednášky, besedy, divadelní a filmová představení, sportovní akce 
apod.). 
V rámci environmentální výchovy byli žáci vedeni k ochraně přírody, seznamovali se s negativními 
důsledky zásahu člověka do přírody. Environmentální výchova prakticky prostupuje všemi předměty a 
byla realizována i prostřednictvími školních projektů. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, 
podporovala žáky v důsledném třídění odpadů. 
        V letošním školním roce se škola dále věnovala výuce a začleňování žáků-cizinců. Počet žáků-
cizinců a žáků s OMJ činil v letošním školním roce 55. Škola úzce spolupracuje s NIDV v Jihlavě, 
s Centrem pro integraci cizinců Kraje Vysočina, s F POINTEM. Paní učitelka Lenka Picková poskytovala 
pomoc a podporu při výuce žáků-cizinců i učitelům jiných škol v Kraji Vysočina. 
Žákům - cizincům pomáhaly se zvládnutím českého jazyka asistentky z F POINTU v Jihlavě, adaptační 

koordinátorky a paní asistentky J. Hajduchová a I. Melounová a také paní učitelka Lenka Picková, 

které vedly kroužek Češtiny jako druhého jazyka. Většina žáků prošla vyšetřením v PPP. Vyučující 

zprostředkovávali žákům poznání vlastní i odlišných kultur, vedli je k toleranci, proto se i v loňském 

roce dařila integrace žáků z Vietnamu, Moldávie, Ukrajiny, Bulharska, Portugalska, Brazílie, Kuby, 

Ruska a Číny. Všichni žáci se cítili ve škole dobře a bezpečně.  
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 Ve třídách, kde byli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhaly pedagogům při výuce 

další asistentky. Učitelé mohli konzultovat řešení výchovných problémů s psycholožkami z SPC a PPP 

Jihlava, s nimiž škola úzce spolupracovala. 

   Po celý školní rok byl kladen velký důraz, učebny i třídy umožňují okamžité využití didaktické 
techniky a uplatňování inovativních metod při výuce. Škola při současném vybavení ICT 
technologiemi má vybudovanou moderní počítačovou síť. V následujícím školním roce bude celá 
škola pokryta Wi-Fi sítí.  

 Družina je umístěna v přízemí. Pro sportovní, taneční i další zájmovou činnost využívá školní 
družina a školní klub celé prostory školy - tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště i třídy. 

 Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru, v němž je umístěna i žákovská 
knihovna a kopírka pro žáky. Stravování pro žáky i učitele je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. 
Ve školní jídelně bylo uvařeno obědů pro žáky a obědů pro dospělé.  

Strávníci měli možnost výběru ze dvou jídel, kuchařky vždy dbaly na pestrou stravu. Celoročně měly 
děti k obědu ovoce, mléčné výrobky, často byly zařazovány luštěniny, ryby a zelenina. 13 žáků využilo 
program Obědy zdarma nadace Women for Women. Při sestavování jídelníčku se vždy sledovalo 
dodržování spotřebního koše. Pracovnice školní jídelny se podílely na zajištění projektu Ovoce do škol 
a Mléko do škol. 

 
 Ve školním roce 2019/2020 proběhly opravy výmaleb v běžných třídách, novým nábytkem byly 
vybaveny další třídy prvního i druhého stupně. V době prázdnin proběhla rekonstrukce obložení ŠJ. 

 Úspěšně se rozvíjela spolupráce s MŠ. Již v říjnu pouštěli společně naši žáci a děti z MŠ draky. 
V lednu zasedly předškolní děti na jeden den do školních lavic, aby si vyzkoušely učení v „opravdové 
škole“. Velké oblibě se těší práce v keramické dílně, a proto děti ze školek přišly pracovat s hlínou 
několikrát. V červnu třídy uspořádaly paní vychovatelky Atletické dopoledne pro žáky 1. stupně. 
Mnohé školní aktivity byly prezentovány i v regionálním tisku (Jihlavských listech) a odborných 
periodikách (Bulletinu NPI ČR, Učitelských novinách).  

Tělocvična prošla v minulém školním roce nákladnou rekonstrukcí, v letošním školním roce byla 
dovybavena ozvučovací technikou. U školy je využíváno hřiště s umělým povrchem a umělou 
lezeckou stěnou, za příznivého počasí v květnu a červnu zde tráví žáci i velké přestávky. Během 
prázdnin proběhne rekonstrukce školního hřiště a horolezecké stěny. 

 Ve škole je kromě 17 kmenových tříd, ještě také 7 odborných pracoven, a to odborná učebna 
cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna, dílny, informační centrum 
a cvičný byt. Dílny byly o prázdninách zrekonstruovány z projektu Rozvoj odborných výukových 
prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě (spolufinancováno EU), stejně jako učebna 
fyziky a chemie a kabinet. Učebny jsou vybaveny moderními vyučovacími pomůckami - interaktivními 
tabulemi, interaktivními dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávači.  
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Distanční vzdělávání v době uzavření školy z nařízení orgánu Ministerstva 
zdravotnictví 
 
K uzavření školy od 10. 3. 2020 došlo z důvodu Mimořádného opatření č.j. MZDR 10676/2020 – 

1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19. 

 
Komunikace mezi učiteli, vedením školy a rodiči probíhala pomocí pracovních emailů, telefonicky, 
přes sociální sítě. Na webových stránkách školy zadávali učitelé učební materiály  jednotlivým třídám, 
poskytovali žákům a rodičům zpětnou vazbu. Vyučující, kteří měli ve třídě asistenta pedagoga, 
vzájemně spolupracovali při zadávání úkolů žákům se SVP a žákům cizincům. Učitelé, žáci i rodiče 
pravidelně dostávali informace a odkazy na možnosti distanční výuky na webových stránkách školy. 
Vyučující vzájemně koordinovali množství zadávaných úkolů mezi sebou tak, aby žáci ani jejich rodiče 
nebyli přetěžováni. Využívali především formativního hodnocení, slovního hodnocení, povzbuzení, 
v menší míře sumativního hodnocení (motivační známky). Učitelé nehodnotili výkon žáků (chyby a 
nedostatky), ale pouze korigovali, znovu učivo vysvětlovali. Vždy se snažili poskytnout zpětnou vazbu 
při online vzdělávání – zajímali se o to, kolik času nad úkoly strávili, zda zadání rozumí, jestli žáci 
spolupracují mezi sebou a  jsou schopni sami odstranit chyby po předchozí konzultaci s učitelem. 
Další využívanou možností komunikace byly telekonference, tímto způsobem se uskutečnila 
tříčtvrtletní pedagogická rada. 
Zhruba polovina žáků 1. a 2. stupně se přímo účastnila online výuky, též asi 50% žáků s učiteli 
komunikovalo emailem, konzultovali pomocí zpráv i hovorů na sociálních sítích, využívali Skype, 
Teams, chatovali. Někteří žáci bohužel nerespektovali distanční formu výuky, nezapojili se do ní, 
nekomunikovali s učiteli ani vedením školy, i když přístup k počítačům, mobilům a internetu měli. 
Jednalo se vždy o 2-3 žáky ve třídě. Učitelé některým žákům, kteří neměli kvůli svému sociálnímu 
znevýhodnění možnost přístupu k online výuce, tiskli pracovní listy a jiné materiály a AP nebo 
vychovatelky je osobně doručovaly domů. 
Někteří žáci, kteří neměli počítač doma, dostali od školy k užívání počítače, které škola získala v rámci 
výpůjčky z NKÚ.  
Od 11. 5. 2020 se škola opětovně otevřela pro žáky 9. tříd (příprava na přijímací řízení) a                      
od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně. Od 8. června 2020 byla umožněna osobní přítomnost i žákům 2. 
stupně za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konzultací a třídnických hodin. Škola se musela 
řídit doporučeními, která vydalo MŠMT vždy před vstupem žáků do školy (Ochrana zdraví a provoz 
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020). Na 1. stupni se žáci vzdělávali v 
neměnných skupinách po patnácti. Přísná hygienicko- epidemiologická nařízení musela být splněna i 
ve školní jídelně. 
Vzhledem k této situaci proběhl zápis žáků do první třídy online. Bylo zapsáno 34 žáků, po odkladu 
přišlo 6 žáků z toho 2 po dodatečném odkladu. Bylo uděleno 14 odkladů pro školní rok 2020/2021. 
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4. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
 V pedagogickém týmu se vyměnili pedagogové v souvislosti s pokračováním mateřské a 

rodičovské dovolené a také v souvislosti s požadavky na kvalifikaci, pracují zde mladí i zkušení 

pedagogové. Prioritou bylo zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. V současné době je 

kvalifikovanost téměř 100%. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali 

různých školení, v tomto školním roce bylo upřednostňováno vzdělávání v oblasti inkluze (Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II). V některých hodinách 

probíhala výuka párově, její realizace byla náročná na přípravu výukových materiálů i na organizaci 

vyučovací hodiny, žákům se práce s dotykovými tablety líbily.  

Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků“ viz příloha č. 1. 
 
Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Boudová Milena vysokoškolské  1. stupeň 

2. Chocholoušová Martina vysokoškolské  ped. psych., 2. st., 
RV, 1. stupeň 

4. Krichťáková Hana vysokoškolské  1. stupeň 

5. Marková Dagmar vysokoškolské  1. stupeň, Aj 

6. Ondráková Pavlína vysokoškolské  spec. ped. 1. st. 

7. Růžičková Miroslava vysokoškolské  1. st., Aj 

8. Široká Zdeňka vysokoškolské  1. stupeň 

9. Hajduchová Jana vysokoškolské Učitelství SŠ 

10. Novotná Jana vysokoškolské předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 
Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Achcenitová Martina vysokoškolské  Př, Tv 

2. Nováková Hotařová Jana vysokoškolské  M, Ch 

3. Picková Lenka vysokoškolské  Čj, Ov 

4. Zejdová Marcela vysokoškolské  Čj, Vv 

5. Lucie Šalomounová vysokoškolské  Hv 

6. Koutný Tomáš vysokoškolské  1. st., Aj 

7. Vacková Michaela vysokoškolské  Z, OV 

8. Olexová Lenka vysokoškolské  Nj 

9. Pátek Jaroslav vysokoškolské  M, Z 

10. Pisková Kateřina  vysokoškolské M, In 

11. Ivana Burdová vysokoškolské  M, Ch 

12. Solařová Lucie vysokoškolské Aj, Čj 

13. Kučerová Šárka vysokoškolské M, Inf 

14.  Burešová Kristýna vysokoškolské Čj, Ov 
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15. Machová Radomíra vysokoškolské Učitelství SŠ 

Personální zabezpečení školními asistenty 

Jaroslava Kettnerová středoškolské Kurz AP 

Leona Nováková středoškolské Kurz AP 

Štěpánka Vejvarová středoškolské Kurz AP 

Jana Vlková středoškolské Kurz AP 

Hana Adamcová středoškolské Kurz AP 

Alena Kalendová středoškolské Kurz AP 

Magdalena Laštovičková středoškolské Kurz AP 

Iva Melounová středoškolské Kurz AP 

Jaroslava Sedláková středoškolské Kurz AP 

Kateřina Jonášová středoškolské  

Petra Vávrová vysokoškolské Kurz AP 

Machová Radomíra vysokoškolské Kurz AP 

Dubová Zuzana vyšší odborné Kurz AP 

Dvořáková Petra   

 
Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Němcová Lenka středoškolské vedoucí vychovatelka 

Kalendová Alena středoškolské vychovatelka  

Simbartlová Renata středoškolské vychovatelka  

Leona Nováková středoškolské vychovatelka 

 
Personální zabezpečení školní jídelny 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Vitouš Radek středoškolské vedoucí školní jídelny  

Mitisková Lenka vyučen v oboru vedoucí kuchařka  

Bugnovská Jitka vyučena  kuchařka 

Vykukalová Helena  vyučena  pomocná kuchařka  

Kubíčková Hana vyučena  pomocná kuchařka 

 
Personální zabezpečení provozu školy 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Hudecová Hana ekonomicko administrativní pracovnice  

Paúr Libor školník  

Slavíková Marcela uklízečka 

Plašilová Ivana uklízečka 

Žabová Jitka uklízečka 

Kubíčková Jaroslava uklízečka 

Korešová uklízečka do dubna 2020 

 uklízečka 
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Přehled tříd a počet žáků  

 Počet 
žáků 

Třída Jméno třídního učitele 

1.  26 I. A Mgr. Zdeňka Široká 

2.  16 II. A Mgr. Milena Boudová 

3.  17 II. A  Mgr. Miroslava Růžičková  

4.  23 III. A Mgr. Martina Chocholoušová 

5.  17 III. B Mgr. Jana Hajduchová 

6.  24 IV. A Mgr. Dagmar Marková 

7.  22 V. A Mgr. Hana Krichťáková 

8.  21 V. B Mgr. Pavlína Ondráková 

9.  26 VI. A Mgr. Šárka Kučerová 

10.  19 VII. A Mgr. Kristýna Burešová 

11.  16 VII. B Mgr. Jaroslav Pátek 

12.  28 VIII. A Mgr. Michaela Vacková 

13.  8 VIII. B Mgr. Martina Achcenitová 

14.  23 IX. A Mgr. Kateřina Pisková 

15.  7 IX. B Ing. Lenka Olexová 

16.  19 přípravná třída Mgr. Jana Novotná  

Celkový počet 
žáků: 

312   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

15   
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5. Školní vzdělávací program, prezentace školy, zapojení do projektů 

Při realizaci školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na všestranný rozvoj schopností a 

dovedností každého žáka, zdokonalovaní klíčových kompetencí. Disponibilními hodinami byla 

rovnoměrně posilována výuka všech předmětů, nejvíce českého jazyka, matematiky a anglického 

jazyka. Tomu odpovídal i učební plán.  

viz příloha č. 2 
Průřezová témata byla integrována do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do projektových 
dnů.  
Výuka cizího jazyka začínala již ve druhém ročníku - anglický jazyk.  
Jako druhý cizí jazyk byl od 7. ročníku nabízen jazyk německý a ruský. Pro upevnění a další rozvíjení 
jazyka byla z disponibilních hodin přidána v devátém ročníku konverzace v anglickém jazyce a 
mediální výchova. 
Ověřování výsledků vzdělávání probíhalo prostřednictvím Scio testování v 9. ročníku, 5. a 7. ročníku (v 
důsledku uzavření škol se testování neuskutečnilo v 5. a 7. ročníku). 
V ostatních ročnících byly žákům zadávány školní testy z hlavních předmětů na konci pololetí a 
vyhodnocovány na předmětových komisích. 
Talent a nadání mohly děti rozvíjet v zájmových sekcích školní družiny, kde byl opravdu pestrý výběr.  
 

Zájmové sekce školní družiny a školního klubu 
KROUŽKY 1. STUPEŇ 

   
Angličtina I. třída Z. Dubová Pondělí 12.40 - 13.25 

Angličtina- konverzace bez poplatku D. Marková Čtvrtek 12.40 - 13.25 

Čeština pro cizince bez poplatku I. Melounová Úterý, čtvrtek 7.00 - 7.45 

Čeština pro cizince bez poplatku J. Hajduchová Úterý, čtvrtek 7.00 - 7.45 

Čtenářský kroužek II. tř. bez poplatku  M. Růžičková Pondělí 12.40 - 13.25 

Fotbal III. - V. třída B. Novák Pondělí 14.20 - 15.05 

Hra na flétnu L. Šalomounová Úterý sudý týden 13.30 - 14.15 

Hra na kytaru 4. - 5. tř. L Šalomounová Čtvrtek lichý týden 13.30 - 14.15 

Keramika začátečníci R. Simbartlová Středa 14.00 - 15.00 

Keramika R. Simbartlová Středa 15.00 - 16.00 

Logopedie bez poplatku P. Ondráková Středa po skupinách 11.45 - 13.00 

Němčina III. - V. třída L. Olexová Pondělí 12.40 - 13.25 

Pěvecký sbor 0. - V. třída L. Šalomounová Pondělí 13.30 - 14.15 

Sportovní hry + pilates III. - V. tř. - dívky I. Melounová Čtvrtek 13.30 - 14.15 

Sportovní hry I. - II. třída L. Nováková Pátek 13.30 - 14.15 

Sportovní hry III. - V. třída - chlapci H. Krichťáková Úterý  13.30 - 14.15 

Šikovné prstíky I. - II. tř. I. Melounová Pondělí 13.30 - 14.15 

Školní redakce od V. tř.   M. Vacková po domluvě   

Výtvarný 0. - II. třída L. Němcová Pátek 11.45 - 12.30 

Zábavné tvoření + Quilling III. - V. tř. M. Chocholoušová Čtvrtek 12.40 - 13.25 
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KROUŽKY 2. STUPEŇ 
   Čeština pro cizince - začátečníci I. Melounová Pátek bez poplatku 7.05 - 7.50 

Čeština pro cizince L. Picková Pondělí bez poplatku 7.05 - 7.50 

Čtenářský klub IX. tř. L. Solařová     7.05 -  7.50 

Hra na kytaru L. Šalomounová Čtvrtek lichý týden 13.30 - 14.15 

Klub deskových her a zábavné logiky IX. tř. K. Pisková Pátek bez poplatku   7.05  -  7.50 

Pěvecký sbor VI. -IX. třída L. Šalomounová Pondělí 13.30 - 15.15 

Školní redakce   M.Vacková po domluvě   
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Přehled školních akcí 2019/2020 

Datum  Školní akce Třídy 

5. 9. - 6. 9. 2019 Den s třídním učitelem - pobyty v přírodě, 
exkurze v SMJ, krytu CO, Kukuřičném bludišti, 
na Letišti Henčov 

všichni žáci 1. a 2. stupně 

září - prosinec 2019 Besedy s MP - prevence patolog. jevů 2. stupeň 

12. 9. 2019 Pervitin - beseda Divadlo Na Kopečku 9. ročníky 

16. 9. 2019 Návštěva ÚP Jihlava 9. ročníky 

18. 9. 2019 Kolo-pěšky - dopravní výchova 1. stupeň 

20. 9. 2019 Branný závod 2. stupeň 

30. 9. 2019 2. světová válka a holocaust - beseda 
s pamětnicí + přednáška 

8. a 9. ročníky 

1. 10. 2019 Hele lidi - VVP 4. ročník 

září - říjen 2019 Spolupráce s MŠ - pouštění draků a vlaštovek 1. stupeň + MŠ 

4. 10. 2019 Exkurze na SŠ 9. ročníky 

8. 10. 2019 Prevence patologických jevů - spolupráce 
s Centrem pro rodinu 

1. stupeň 

2. 10., 10. 10. 2019 Přespolní běh, minifotbal vybraní žáci 

7. 10. 2020 Co jsme se dozvěděli od mamutů - Muzeum 
Vysočiny 

přípravná třída 

10. 10. 2019 Dopravní hřiště 4. ročník 

 Cihla k cihle - soutěž vybraní žáci 9. ročníku 

16. 10. 2019 Turnaj ve stolním tenise vybraní žáci 

16. 10. 2019 SUPŠ Helenín - výtvarná soutěž vybraní žáci 

25. 10. 1019 Africké putování - ZOO Jihlava přípravná třída 

5. 11., 8. 11. 2019 Workshop - Post Bellum - novodobé dějiny 9. ročníky 

5. 11. - 13. 11. 2019 Prevence patologických jevů - besedy Vrak bar 3. - 9. ročníky 

5. 11. 2019 Putování skřítka Lesníčka - ZOO JIhlava přípravná třída 

8. 11. 2019 Works hop Post Bellum 7. ročníky 

8. 11. 2019 Burza středních škol 9. ročníky 

13. 11. 2019 Turnaj ve florbale vybraní žáci 

13. 11. 2019 Exkurze - Planetárium Brno 5. ročníky 

14. 11. 2019 Etiketa - beseda - DKO Jihlava 2. stupeň 

20. 11. 2019 V lese - ZOO Jihlava 1. ročník 

21. 11. 2019 Zdravá 5 1. stupeň 

19. 12. 2019 Putování skřítka Lesníčka 1. ročník 

2. 12. 2019 Opičí se opice - ZOO Jihlava 3. ročník 

5. 12. 2019 Mikulášská nadílka 1. a 2. stupeň 

6. 12. - 18. 12. 2019 Štědrej večer nastal - beseda 1. stupeň 

18. - 19. 12. 2019 Tematická výuka - Vánoce ve světě 1. a 2. stupeň 

19. 12. 2019 Filmové představení 1. stupeň 

19. 12. 2019 Vánoční sportování 2. stupeň 

20. 12. 2019 Vánoční besídky 1. a 2. stupeň 

14. 1. 2020 Prevence úrazů - beseda 3. ročníky 
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21. 1. 2020 Exkurze SŠ stavební žáci 9. ročníků 

27. 1. 2020 Zpátky do Evropy - divadelní představení 5. - 9. ročníky 

28. 1. 2020 Exkurze do kotelny na biomasu 8. a 9. ročníky 

28. 1. 2020 Keramická dílna - MŠ R. Havelky  

6. 2. - 19. 2. 2020 Prevence patologických jevů - besedy Vrak bar 3. - 9. ročníky 

12. 2. 2020 Beseda v MK Jihlava 6. ročník 

14. 2. 2020 Works hop - Filmová a televizní tvorba 1. stupeň 

14. 2. 2020 Fenomén Semafor - hudební a literární pořad 2. stupeň 

20 2. 2020 OGV -Sochy mluví 9. ročník 

25. 2. 2020 Turnaj - basketbal vybraní žáci 

25. 2. 2020 Kanada - multikulturní země ledního hokeje - 
beseda 

5- 9. ročníky 

28. 2. 2020 Animace - HDJ 5. ročník 

2. 3. 2020 Ptačí svět - ZOO Jihlava  7. ročníky 

2. 3. 2020 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. ročník 

2. - 3. 3. 2020 Besedy s MP 6. a 7. ročník 

4. 3. 2020 Fórum Mladých - DIOD vybraní žáci 

6. 3. 2020 Beseda s MP 7. ročník 



15 
 

Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová - Šablony II 

Název projektu: Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová 
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005668 
 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
 
Doba realizace projektu:  
 
Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, 

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 
Aktivity projektu: 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP vždy v rozsahu 16 hodin na témata inkluze:  
Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na 
odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, 
znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhalo formou 
absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 
 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ a ŠD: 
Cílem aktivity byla realizace čtenářského klubu pro žáky školy. Měla formu volnočasové aktivity  
a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 
promítaly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ: 
Cílem aktivity byla realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky školy. Měla formu 
volnočasové aktivity a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita přispěla k rozvoji logického (ale  
i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se 
také promítly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků. 
 
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ a ŠD: 
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky školy a ŠD. Aktivita má formou volnočasové aktivity přispět 
k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 
promítly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem: 
Cílem aktivity byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování. Jednotka byla také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí, kterým aktivita pomohla upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu  
a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních 
předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

http://www.zskrizova.cz/userfiles/file/logo%20ministerstvo.jpg
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Aktivita byla realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem 

vedeného pedagogem, asistentem pedagoga. 

 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ: 
Cílem aktivity bylo poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími  
s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. 
Jednalo se o odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma 
související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem byl pracovník 
pedagogicko-psychologické poradny. 
 
Projektové dny ve škole a mimo školu: 
Cílem těchto aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 
projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. 
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Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava II 
 
Je spolufinancován z Evropské unie. 
Cílem projektu je zlepšit kvalitu v mateřských a základních školách v ORP Jihlava prohloubením 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělání. 
Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji gramotností a 

klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem. 

 
Aktivity projektu: 
 
Školní žákovský parlament 
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
 
 

Projekt Ovoce a zelenina do škol v ČR 
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl realizován i ve školním roce 2018/2019. Jedná se o projekt 
Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou 
projektu byli žáci naší základní školy, včetně dětí z přípravné třídy, kterým bylo zdarma dodáváno 
čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  
 

Projekt Mléko do škol 
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 
Tento projekt byl letos určen opět i žákům naší základní školy, včetně přípravné třídy. 
 

Projekt Celé Česko čte dětem 
Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a ve 
škole. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem 
a dítětem, učitelem a žákem i žáky navzájem. Předčítání bylo realizováno učiteli i žáky v rámci hodin 
českého i cizího jazyka. 
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Projekt Učíme se ze života 

pro život 

Implementace Krajského akčního 

plánu Kraje Vysočina I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 
 
Cílem projektu bylo prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a 

výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického 

působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky 

transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě 

a nové příležitosti – to vše byly náplně aktivit projektu.  

 
   

Projektové dny k 30. výročí demokracie v naší zemi 
Tradiční projektové dny jsme naší škole tentokrát věnovali 30. výročí vítězství demokracie v naší 
vlasti.       
Žáci a žákyně naší školy si pod vedením vyučujících připomněli tuto významnou událost během 
dvoudenního projektového vyučování.  První den děti pracovaly v kreativních dílnách. Jak napovídají 
názvy těchto dílen – Zahraničním novinářem v průběhu sametové revoluce, Fungování médií 
v demokratické společnosti, Významné události 17. listopadu 1939 a 1989, Porovnání každodenního 
života před rokem 1989 a nyní, byla jejich náplň velmi rozmanitá. Druhý den se všichni vydali na 
vycházky po Jihlavě, aby navštívili místa, která jsou spjatá s našimi novodobými dějinami. Několik tříd 
završilo vycházku u památníku 17. listopadu – Klíče, kde se měli možnost setkat s místopředsedou 
Senátu ČR panem RNDr. Milošem Vystrčilem a diskutovat s ním o těchto událostech, jiní se vydali 
k soše T. G. Masaryka nebo na VŠPJ, kde si připomněli chmurné procesy 50. let, v kostele sv. Jakuba 
hovořili i s pamětníkem těchto událostí. Nejmladší děti porovnávaly hračky z dob před rokem 1989 s 
těmi, s nimiž si mají možnost hrát nyní, tvořily též plakáty a řešily kvízy týkající se tohoto tématu. 
Projektové dny byly vítaným zpestřením výuky.  
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Projektový den Vánoce ve světě 
 
Advent jsme na naší škole prožívali ve dnech 18. až 20. prosince znovu v rámci projektových dnů. 

Jejich záměrem bylo připomenout si nejen adventní období a nadcházející vánoční svátky, ale 

seznámit se i se zvyky a tradicemi v různých státech a minoritách. Žáci a žákyně se postupně 

seznámili s vánočními tradicemi a oslavami Nového roku ve Vietnamu, na Ukrajině, Tchaj-wanu, v ČR, 

v romské minoritě, v Srbsku, na Balkánském poloostrově. Žáci měli možnost si vyzkoušet různé 

tradice, ochutnat tradiční speciality, zazpívat si a zatančit. Do realizace těchto projektových dnů se 

zapojily i další subjekty CPIC Jihlava, NPI ČR, Česko-vietnamský spolek na Jihlavsku i rodiče našich 

žáků. Poslední z projektových dnů všichni završili „Vánočním sportováním“ a společnou třídní vánoční 

besídkou. 
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Záložka do knihy spojuje školy - mezinárodní projekt 

 
 
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásily 
k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019  10. ročník česko-slovenského projektu pro základní 
školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst. 
V mezinárodním projektu se jedná o navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními 
školami a osmiletými gymnázii a o podporu čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z 
České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského 
projektu List za listem – baví mě číst, a vymění si záložky se žáky z přidělené partnerské školy ze 
Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na 
poznávání slovenského jazyka, literatury a historie. V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti 
se naše škola rovněž zapojila do tohoto mezinárodního projektu. Žáci a žákyně 1. i 2. stupně vytvořili 
záložky do knih, které poputují do nám přidělené partnerské školy v Banskobystrickém kraji v obci 
Kalinovo v okrese Poltár.  
Odeslali jsme celkem 86 záložek do knih. Budeme se těšit na záložky od našich slovenských 

spolužáků, které obdrží žáci, kteří se do projektu zapojili. 
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Projekt Krokus - mezinárodní projekt 
 
V letošním školním roce jsme se zapojili do 3. ročníku mezinárodního projektu Krokus, který realizuje 

irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením  

pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Žáci a žákyně 2. stupně zasadili jako připomínku 

jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa, 50 kusů cibulek 

žlutých krokusů. Na jaře nám krokusy vykvetly. 

 

 
 
 

Projekt Čtení pomáhá 
 
Letos se opět žáci 2. stupně zapojili do charitativního projektu „Čtení pomáhá.“ Tento projekt rozdělí 

každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodli i naši dětští 

čtenáři. Každý školák, který se zapojil do projektu, získal po úspěšném vyplnění testu kredit padesát 

korun, který věnoval dle vlastního uvážení na jeden z nominovaných projektů. 

 
 

Projekt IMUZA - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému 
vzdělávání 
 
ZŠ Křížova se aktivně zapojila do projektu IMUZA, její dva zástupci Mgr. Erik Landecký a Mgr. Lucie 

Šalomounová se účastnili společných setkání. Nejvíce je zaujaly semináře dr. Roberta Bučka  - 

procesuální kresba, Štěpána Axmana – Zážitek z propojení keramické tvorby a kreslení, artefiletika 

Miroslava Hauptycha, muzikoterapie Lubomíra Holzera, tanečně pohybové semináře Jaroslavy 

Dosedlové – Blížkové, Hudebně dramatická výchova jako cesta tvořivého otevírání očí, uší i duše 

Dany Novotné. 
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Projekt Příběhy našich sousedů 
 
Již popáté se naše škola zapojila do projektu společnosti Post Bellum s názvem Příběhy našich 

sousedů. Děti z devátého ročníku – Adam Brychta, Milan Syrovátka, Eva Kremláčková a Gábi Vítková 

zpracovaly pod vedením pana učitele Koutného příběh pamětníka Miroslava Březanského z Jihlavy. 

Do projektu se letos s námi zapojili i žáci Gymnázia Jihlava a škol Havlíčkovy, Seifertovy, Jungmannovy 

a E. Rošického. Náš tým spolupracoval s koordinátorkou, paní Barborou Živnou. Hlavní úkoly týmu 

byly opět tyto - vytvoření nahrávky projevu pamětníka na diktafon, analýza a zpracování nahrávky, 

sepsání životopisu a životního příběhu, získání archivních materiálů z jihlavského archivu  

i od pamětníka, pořízení fotodokumentace, vytvoření ilustrací, vytvoření básně o životě Miroslava 

Březanského, vydání brožury, sepsání scénáře k nahrávání v Českém rozhlase Vysočina, nahrání  

a nastříhání krátké reportáže v rozhlase, vytvoření slavnostní prezentace, nacvičení divadelní 

dramatizace životního příběhu a v neposlední řadě i příprava a dramatizace závěrečného 

slavnostního vystoupení dne 4. 3. 2020 v Gotickém sále jihlavské radnice. Tuto akci moderoval pan 

Petr Palovčík. Pro žáky měla práce na tomto projektu velký význam, protože si zdokonalili svoji 

schopnost pracovat v týmu, soustředit úsilí a organizovat duševní práci, rozšířili si obzory a historické 

znalosti, či chápání v souvislostech a nutnost kritického myšlení.  Zároveň si děti zkusily, jaké je 

vystupování před zaplněným sálem. Tréma se na nich téměř neprojevila a odvedly výbornou práci, 

vystoupení bylo velmi kvalitní. Za svoji práci byli naši žáci i s vedoucím učitelem oceněni porotou i 

zástupci města.  
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6. Hodnocení činnosti metodických týmů 

Český jazyk – první stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Žáci se vzdělávali v kmenových třídách, kde bylo vytvářeno podnětné prostředí s jasnými pravidly  
- byly využity rozmanité zdroje, pomůcky, metody a formy práce a vhodným způsobem se zařazovaly 
do výuky, aby se rozvíjely kompetence našich žáků; dramatická výchova, DUMY a UMY, nástěnné 
tabule, výukové programy, CD a DVD, přehledy učiva, DIPO; žáci se učili z učebnic podle jednotlivých 
ročníků, využívali pracovní sešity a výborné technické vybavení školy, jako počítače, interaktivní 
tabule, vizualizéry.  
Využití interaktivní tabule a internetu umožnilo práci s textem doplnit vhodně prezentacemi, 
procvičit si učivo hravou formou a uplatnil se tvořivý přístup ve výuce. 
Do výuky se zařazovala frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, 
prvky kritického myšlení, besedy v Městské knihovně Jihlavy, prvky Daltonského vyučování. 
Pro příznivé klima a vztahy ve vyučování se podporovala vzájemná tolerance, respektovala se 
osobnost žáka, posilovaly se pracovní návyky a kázeň žáků. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
Všechny ročníky prvního stupně plnily požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro 
život.  
Vytvořením prostoru pro aktivní účast žáků a respektováním jejich vzdělávacích potřeb se dané učivo 
procvičilo, zopakovalo a zároveň se ověřovalo, zda žáci učivo českého jazyka pochopili.  
Využívaly se nejrůznější metody komunikace: otevřeně, partnersky. 
Pedagogové podporovali u žáků mladšího školního věku četbu knih vhodnou motivací.  
Motivace se objevovala v úvodu i v průběhu vyučovacích hodin. 
Zároveň byla rozvíjena čtenářská gramotnost.  
Žáci se učili pracovat s chybou. 
Někteří pedagogové se v rámci šablon účastnili vzájemných hospitací. 
Některým žákům byla průběžně poskytována pomoc a podpora formou doučování a intervenčních 
hodin. 
Třídní učitelé plnili u některých žáků požadavky PLPP; využívalo se nejrůznějších aktivizačních metod 

pro podporu učení každého žáka a péče byla věnována i žákům nadaným. 

 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
Klasifikace se řídila klasifikačním řádem školy, přičemž žáci se SVP byli při klasifikaci zohledněni a měli 
vypracován individuální vzdělávací plán nebo toleranci. 
Žáci byli hodnoceni formativní i sumativní formou. 
Hodnocení probíhalo pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení daného školním 
klasifikačním řádem. 
Žáci obdrželi známky jak z písemných prací, tak z ústního zkoušení.  
V 1. čtvrtletí a v 1. pololetí se psaly čtvrtletní práce.  
Ve druhém pololetí bylo při závěrečném hodnocení přihlédnuto k formě distanční výuky a 
netradičnímu způsobu vyučování. 
V letošním školním roce nebudou žáci skládat komisionální ani opravné zkoušky z českého jazyka. 

 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
Naši prvňáčci se v březnu pasovali na čtenáře v budově Městské knihovny Jihlava a obdrželi průkaz 
čtenáře. 
V březnu proběhla recitační soutěž, které se zúčastnilo 24 žáků; soutěžilo se ve dvou kategoriích: v 1. 
kategorie obdržel 1. místo: Alex Novotný a ve 2. kategorii se na 1. místě umístil: Kryštof Vejmělek; 
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Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s Covid – 19 se okresní ani krajské kolo v recitaci 
nekonalo. 
V období Vánoc se realizovala tematická výuka „Vánoce ve světě.“ 
Zapojením v projektu Celé Česko čte dětem, mělo pravidelné předčítání žákům význam pro jejich 
rozvoj i pro obohacování slovní zásoby; předčítání bylo realizováno učiteli i žáky v rámci hodin 
českého jazyka a literatury. 
Atraktivním programem se stal pořad Šmodrcha v kině Dukla, který účinnou formou rozvíjel zájem o 
četbu a čtenářskou gramotnost. 
Téměř všechny ročníky se zúčastnily návštěvy Městské knihovny Jihlava a některé třídy se aktivně 

zapojily do výchovně vzdělávacího pořadu „Hele lidi.“ 

 
5. ŠVP 
Ve školním roce 2019/2020 se vyučující snažili splnit výstupy ŠVP školy; učivo bylo probráno, 
zopakováno a procvičeno. 
Většině tříd se plnění obsahu ŠVP dařilo, ale i tak dojde v některých ročnících k přesunu učiva 

českého jazyka z obsahu ŠVP do budoucího ročníku. 

 

6. Ostatní 
V současném školním roce byly slabší výsledky především v pravopise. 
V příštím školním roce se tedy zaměříme na tento základní problém. 
Naplánované schůzky metodického sdružení byly realizovány v průběhu školního roku. 
Vyučující využili metodického sdružení například ke sdělování osvědčených metod a forem práce 
v oblasti českého jazyka.  
Pedagogové se sebevzdělávali v oblasti oboru českého jazyka a informovali se o nových poznatcích 

získaných na školeních či v odborné literatuře. 

 

7. Ověřování znalostí 
Ověřování znalostí probíhalo průběžně formou opisů, přepisů, doplňování, diktátů, pravopisných 
cvičení, testů, slohových cvičení atd. 
Prostřednictvím výukových programů na počítači se procvičovalo především gramatické učivo a žáci 
Sledovali okamžitou zpětnou vazbou kontrolu chyb.  
Žáci páté třídy se v letošním školním roce nezúčastnili Scio testů. 

 
 
Matematika – první stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
Vyučující rozvíjeli matematické dovednosti žáků ve všech oblastech – numerické počítání, řešení 

slovních úloh, doplňování tabulek, grafů, logické úvahy, geometrická představivost. V tomto školním 

roce se některé třídy dělily na výuku matematiky.  

 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
V hodinách vyučující pravidelně využívají nejen učebnice a pracovní sešity, ale také názorné pomůcky 
z kabinetu matematiky pro rozvoj všech kompetencí, např. geometrické modely těles, nástěnné 
tabule, interaktivní tabule, tabulky na vyvození sčítání a násobení, pracovní listy, Dumy a Umy, 
výukové programy. Pro žáky s minimálními výstupy vyučující tvořili speciální pracovní listy i hodnotící 
testy a individuálně se jim při výuce věnuje asistent pedagoga.  
Od března probíhala distanční výuka, žákům bylo zadáváno učivo na webových stránkách školy, 

vyučující využívali nejen pracovní listy, ale také výuková videa a poskytovali žákům zpětnou vazbu.  

Výuka matematiky probíhala i online přes Skype a messenger. 
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3. Soutěže a akce ve školním roce 
V letošním školním roce se žáci 1. stupně nezúčastnili žádné matematické soutěže, všechny byly 

zrušeny.  

 
4. ŠVP 
Učební plány nebyly splněny ve všech třídách. Některé učivo bylo probráno při distanční výuce 

v omezeném rozsahu a některé učivo bylo přesunuto do dalšího ročníku.  

 
Prvouka, přírodověda a vlastivěda - 1. stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
Prezenční výuka probíhala v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 

počítači a vizualizéry, někteří učitelé využívali učebnu informatiky na výukové programy prvouky, 

přírodovědy a vlastivědy. Byly využívány pomůcky kabinetu Prv., Vl., Př., kabinetu obrazů, pomůcky 

kabinetů 2. stupně i pomůcky získané na podporu žáků s poruchami učení, šablony (DUMY, UMY).  

 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
Ve školním roce 2019 – 2020 se předměty prvouka (1.- 3. roč.), vlastivěda a přírodověda (4. a 5. roč.) 

vyučovaly podle ŠVP ZV Škola pro život. Na metodických sdruženích si učitelé 1. stupně vzájemně 

vyměňovali získané zkušenosti, komunikovali mezi sebou všemi dostupnými prostředky. Při prezenční 

výuce měli všichni žáci dostatečný prostor k probrání, procvičení a zopakování učiva. Žáci byli vedeni 

k sebehodnocení i k hodnocení sebe navzájem. 

V rámci předcházení školní neúspěšnosti a zlepšení efektivnosti výuky bylo využito práce 
pedagogických asistentek. U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP.  
Pro zajištění pestrosti výuky využívali vyučující různé metody a formy práce – videa, dramatizace, 

křížovky, doplňovačky, práce ve dvojicích, skupinové práce, soutěže, pokusy, projekty, interaktivní 

tabule, internet, naučná literatura, výstavy, vycházky. 

 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 
Při prezenční výuce vyučující využívali písemné (testy dle tematických celků, projekty) i ústní 
zkoušení.  
Během distanční výuky vyučující získávali podklady pro klasifikaci formou internetové komunikace – 
např. on line testy 
Bylo použito formativní i sumativní hodnocení. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
V letošním školním roce se vyučující účastnili se svými žáky akcí pořádaných školou i jinými 
institucemi: 
- Kolo pěšky 
- Den s myslivcem 
- Den s třídním učitelem – pobyt v přírodě - Hornická stezka, exkurze do SMJ 
- Centrum pro rodinu – téma Tolerance 
- pouštění draků s MŠ 
- výchovně vzdělávací program v městské knihovně – Hele lidi 
- VVP v ZOO Jihlava POD POVRCH – Opičí se opice? 
- Zdravá pětka  
- projektové dny – 30 let demokracie v naší vlasti 
- VRAKBAR – téma Kamarádství, Vztahy v kolektivu, Šikana, Moje bezpečí 
- Mikulášská nadílka 
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- tematická výuka – Vánoce ve světě 
- Vánoční pořad v Galerii Jihlava 
- filmové představení – Ledové království 2 
- výchovně vzdělávací program - Filmová a televizní tvorba 
- výchovně vzdělávací pořad v kině Dukla – Kanada – multikulturní země ledního hokeje 
- projekt Recyklohraní 
- dopravní výuka – ZŠ nad Plovárnou 
- sportovní akce 
- z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s Covid – 19 se nekonala tradiční Dyslektická 
olympiáda a některé třídy se naplánovaných akcí nemohly zúčastnit. 
 
5. ŠVP 
V letošním školním roce se vyučující snažili splnit očekávané výstupy dané vzdělávacím programem. 
Některé učivo bylo probráno v omezeném rozsahu během distanční výuky, která probíhala od 
března, některé učivo bylo přesunuto do dalšího ročníku. 
 
6. Ostatní 
Během celého školního roku a zejména ve 2. pololetí letošního školního roku se projevily velké rozdíly 
dané podmínkami, ve kterých se žáci vzdělávají, rozdíly se projevují při domácí přípravě a různá je i 
ochota spolupracovat. V rámci pomoci žákům se sociálním znevýhodněním je žákům všemi 
vyučujícími věnována nadstandardní péče, nabízeno doučování a individuální přístup. 
 
7. Ověřování znalostí žáků 
Ověřování znalostí žáků probíhalo písemnou i ústní formou, žáci pátého ročníku se letos nezúčastnili 
SCIO testování. 
V 1. pololetí výsledky odpovídaly potenciálu žáků, v 2. pololetí byly výsledky žáků poznamenány 
podmínkami, ve kterých žáci pracovali. 
 
Český jazyk a literatura - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu  
Vybavení školy a jednotlivých tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků 
práce, k výuce byly využívány učebnice, doplňková literatura, slovníky, jazykové příručky aj., dále 
vyučující využívaly internet, interaktivní tabuli, informační centrum, učebnu informatiky - výukové 
programy na počítačích - zejména ve speciálních třídách, DUMY a UMY. Během distanční formy 
vzdělávání vyučující využívaly různé výukové portály - FRED, umimeto.cz, onlinecviceni.cz aj. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy  
Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. 
Při výuce byly využívány různé metody a formy práce - frontální výuka, samostatné a skupinové 
práce, projektové vyučování, besedy v Městské knihovně Jihlava, referáty z četby i odborné 
literatury, prvky problémového vyučování a kritického myšlení. Všechny formy vzdělávání byly 
uplatňovány stejnou měrou, záleželo na obsahu učiva a cíli výuky, jakou z metod v hodině vyučující 
uplatnily. Žáci 9. ročníků navštěvovali kroužek Čtenářský klub, využívali možnosti bezplatné přípravy 
k přijímacím zkouškám. V době mimořádných protiepidemiologických opatření byli žáci vzdělávání 
distanční formou, od 11. 5. žáci 9. ročníků navštěvovali třikrát týdně konzultace, žáci ostatních 
ročníků měli možnost navštěvovat konzultace jedenkrát týdně. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny, vzhledem 
k mimořádné situaci způsobené onemocněním COVID-19 bylo učivo procvičeno v omezeném 
rozsahu. Přijatá opatření ke zlepšení tohoto stavu - na začátku nového školního roku bude ve zvýšené 
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míře zaměřena výuka na důkladné zopakování učiva probíraného distanční formou. Podklady pro 
hodnocení byly získány prostřednictvím písemných prací, ústního i písemného zkoušení, součástí 
hodnocení jsou i další metody pedagogické diagnostiky - pozorování, rozhovor, dotazník, které 
napomáhají zjistit posun žáka tak, aby byl žák schopen pracovat na své osobní maximum. U žáků se 
SVP jsme se řídily doporučeními PPP nebo SPC, u DŽC a OMJ byl brán ohled na jazykovou bariéru, 
využívaly jsme speciální pracovní listy a pomůcky pro tyto žáky. 
V literatuře jsme se zaměřily především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci s textem, dále pak na 
zvládnutí základních literárních pojmů. 
 
4. Akce a pořady zaměřené na předmět Český jazyk a literatura 
Žáci a žákyně 6. a 9. ročníků se zapojili do charitativního projektu podporujícího četbu dětí a mládeže 
– „Čtení pomáhá.“ 
Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Jihlavě. Žáci 6. a 8. ročníků navštívili Městskou knihovnu 
v Jihlavě, seznámili se s jednotlivými odděleními, učili se pracovat s katalogy knih, využívali školní 
informační centrum. 
Žáci a žákyně se zúčastnili školních kol OČJ a recitační soutěže, další soutěže byly zrušeny. 
Zúčastnili jsme se 10. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ 
organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. 
Navázali jsme spolupráci se slovenskou ZŠ Kalinovo. 
 
5. ŠVP 
Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. 
K žádným změnám ani přesunům učiva nedošlo. Pouze se zaměříme v novém školním roce na 
důkladné procvičení a zopakování učiva, které bylo probráno v rámci distanční výuky. 
 
6. Ostatní  
V literatuře jsme se zaměřili především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci s textem, dále pak na 
zvládnutí základních literárních pojmů. 
Ve výuce slohu a komunikace píšeme čtvrtletně písemné slohové práce (dvouhodinové) - při jejich 
hodnocení dbáme především na dodržení slohového útvaru, na výběr a užití vhodných jazykových 
prostředků, rozsah, členění textu a pravopis. 
Vzhledem k tomu, že klesá zájem žáků o četbu, vyskytují se slabší výsledky v pravopise - opatření - 
průběžně zařazujeme do výuky pravopisná cvičení, doplňovací cvičení, počítačové výukové programy 
zaměřené na procvičování pravopisných jevů, za realizaci těchto opatření zodpovídají jednotlivé 
vyučující, ve čtvrtletí kontroluje vedoucí metodického sdružení. 
Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem (při klasifikaci jsou zohledněni žáci se SVP, kteří mají 
individuální vzdělávací program nebo toleranci - např. zadávání méně časově náročných úkolů, 
poskytnutí delší doby ke kontrole práce, ohled bereme na DŽC i žáky s OMJ). 
Při výuce je hodnocena i práce žáků v hodině, aktivita při plnění úkolů, ústní projev (nejméně 1x za 
pololetí), písemný projev (diktáty, pravopisná cvičení, větné rozbory, písemné a slohové práce) aj. 
Během distančního vzdělávání vyučující využívaly komunikaci přes Skype, Whats upp, Facebook, 
využívaly možností online testování, online didaktických her zaměřených na výuku českého jazyka i 
online testy. 
I letos se nám podařilo dobře začlenit DŽC a žáky s OMJ. Těmto žákům byl poskytnut adaptační 
koordinátor, výuka českého jazyka byla posílena i možností navštěvovat kroužek Češtiny pro žáky-
cizince. 
Vyučující motivovaly žáky k návštěvám informačního centra a školní knihovny. Žáci si půjčovali knihy, 
pracovali s internetem, s encyklopediemi, odbornými publikacemi. Vyučující spolu efektivně 
komunikovaly, kromě plánovaných schůzek metodického sdružení si vyměňovaly zkušenosti i mimo 
tyto schůzky, konzultovaly případné problémy a přijímaly opatření k jejich odstranění. 
 
7. Ověřování znalostí  
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V letošním školním roce proběhlo testování žáků 9. ročníku. Výsledky žáků jsou průměrné a 
odpovídají jejich studijním předpokladům. 
 
Matematika - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  
 
Školní prostředí naší školy je přizpůsobeno třídám méně i více početným tak, aby žáci mohli být 
vzděláváni v nejvíce odpovídajícím prostředí dané skupině. V současném školním roce byly některé 
třídy děleny na matematiku, tak se k výuce užívaly nejen kmenové učebny, ale specializované učebny. 
Byl tak zajištěn dostatečný prostor pro vzdělávací proces, samostatnou práci, přípravu a prezentaci 
výsledků jednotlivých prací žáků. K výuce matematiky byly používány nástěnné tabule, modely těles, 
výukové tabulky, internet, tablety, interaktivní tabule, výukové programy, tabulky logiko a pracovní 
listy.  
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků  
 
Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení, 
kde se konzultovaly i metody distančního vzdělávání. V dyslektických třídách se osvědčily výukové 
tabulky a nástěnné kartičky se vzorci. Pro žáky nadané a neprospívající se tvořily speciální pracovní 
listy. U žáků neprospívajících byl opět vytvořen PLPP, přičemž na konci školního roku všichni žáci 
postoupili do dalšího ročníku a nikdo nebyl nehodnocen. Žáci devátého ročníku navštěvovali od září 
2019 do června 2020 kroužek Klub zábavné logiky a deskových her, také měli možnost se připravovat 
k přijímacím zkouškám, rozvíjet logické myšlení, kritické myšlení a práci v kolektivu. V průběhu 
distanční výuky byli žáci vzděláváni online, od 11. 5. pak docházeli na výuku třikrát týdně, po 
přijímacích zkouškách pak žáci všech ročníků na individuální konzultace. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků  
 
Všem třídám jsou zadávány jednotné čtvrtletní písemné práce, pro porovnání klasifikace. Průběžně 
jsou žáci hodnoceni menšími případně většími písemnými pracemi, zpravidla po probrání určitého 
celku. V současném školním roce se psaly pouze dvě písemné práce, ve druhém pololetí nebyli žáci 
hodnoceni podle klasické procentuální stupnice, ale hodnocení bylo provedeno dle metodického 
pokynu. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce  
Žáci se nezúčastnili žádné matematické soutěže, všechny byly zrušeny. Naplánované akce a soutěže 
nelze přesunout na příští školní rok. 
 
5. ŠVP 
Ne všichni žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. 
Dané učivo v jednotlivých ročnících nebylo probráno na základě tematických plánů, které vypracovali 
vyučující matematiky. V příštím školním roce bude muset být převedeno učivo 7. ročníku (Procenta) a 
učivo 8. ročníku (Množiny bodů v rovině a Slovní úlohy řešené rovnicí). Díky distančnímu vzdělávání 
bude v příštím školním roce učiva v ročnících více. 
 
6. Ostatní 
Všichni pedagogové se přizpůsobili distanční výuce, vzdělali se v oblasti informačních technologií, 
vyučovali přes Skype, vytvářeli výuková videa online testy pomocí formulářů, tvořili pracovní listy, 
poskytovali dětem zpětnou vazbu a posilovali jejich pracovní tempo. Takto připravené materiály pak 
zůstanou připravené pro příští školní roky. 
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7. Ověřování znalostí žáků  
SCIO testování proběhlo v současném školním roce pouze v 9. ročníku. 9. ročník –  
z hodnocení tematické části testu vyplynulo, že výsledky žáků byly průměrné, až podprůměrné, 
výsledky odpovídaly výsledkům z obecných studijních předpokladů. 

 
Cizí jazyky - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
K výuce využíváme standardních učeben a jazykové učebny. Učebny jsou velmi dobře technicky 
vybaveny, ve všech učebnách je možnost využít projektor, Smartboard a vizualizér, v jazykové učebně 
jsou navíc k dispozici pro každého žáka sluchátka k procvičení poslechů. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
Učitelé využívají různých forem práce (frontální výuka, práce ve dvojicích i ve skupinách, aktivizační 
hry, práce na projektech). Ve školním roce 2019/2020 byl žákům nabídnut zájezd do Anglie, na který 
se závazně přihlásilo 18 žáků. Tato akce byla bohužel zrušena z důvodu uzavření škol, ke kterému 
došlo po vypuknutí koronavirové pandemie. Celá situace vyústila v rozsáhlé změny ve výuce, 
žáci dostávali úkoly k vyplnění na každý týden, výuka probíhala online, žáci, kteří neměli možnost 
využít internet, si mohli vyzvednout úkoly v tištěné podobě ve vestibulu škol, učitelé volili lekce přes 
Skype nebo využívali ke komunikaci mailovou korespondenci, žáci byli více zodpovědní za učební 
proces. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
Koronavirová opatření měla v letošním školním roce vliv i na klasifikaci. Byla zvažována tato kritéria: 
výsledná známka v pololetí, studijní průměr za období únor-březen, aktivita žáka během online 
výuky. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili: 
 
Kategorie II. A-Viktorie Zemanová-9. ročník (12. místo) 
                            Filip Vondrák-9. ročník (mimo soutěž) 
Kategorie I. A-Serhii Hlebena (14. -15. místo) 
 
Olympiády v německém jazyce se zúčastnila: 
Kategorie II. A-Varvarynets Yevhenija-8. ročník (4. místo) 
 
5. ŠVP 
Z důvodu uzavření škol se tento školní rok nepodařilo dodržet ŠVP ve 3. a 4. ročníku a přesuny byly 
zapracovány do ŠVP následujícího ročníku. V 5. - 9. ročníku se ŠVP podařilo zvládnout (viz Změny 
v ŠVP). 
 
6. Ostatní 
Podpora neprospívajících žáků: 
Žákům byla nabídnuta podpora a pomoc formou individuální konzultace a doučování. 
Ověřování znalostí žáků: 
Vyučující zadávají takovou škálu úkolů, aby se mohli zapojit i žáci s podprůměrným prospěchem a 
měli šanci uspět. Slabým žákům je také ve škole nabídnuta možnost doučování.  
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Dějepis, občanská výchova - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro výchovu a vzdělávání 
Vybavení školy i tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků práce žáků, při 
výuce jsou využívány kmenové třídy (všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi) a počítačová 
učebna. Pro výuku občanské výchovy a dějepisu jsou k dispozici nástěnné tabule, výuková videa, 
přehledy, tabulky a odborná a doplňková literatura. Žákům se poskytuje v případě tvorby projektů a 
referátů. Žáci jsou vzděláváni v různě početných kolektivech, dle individuálních potřeb, výuka probíhá 
v kmenových třídách. 
 
2. Průběh výuky 
Žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. Dané učivo v 
jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických plánů, které vypracovali vyučující 
dějepisu a občanské výchovy. V souvislosti s mimořádnou situací v letošním školním roce byla výuka 
po dohodě upravena do distanční formy. Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně 
konzultovali na schůzkách metodického sdružení. U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP, který byl 
na konci školního roku vyhodnocen. 
Žáci zpracovávali v rámci výuky různé projekty, které byly následně prezentovány na nástěnkách ve 
třídách i na nástěnce na chodbě školy, projekty Ov - projekt - Naše město, obec, Náš region, Naše 
vlast, Svátky a tradice. V dějepisu – projekt Baroko, Středověk, Průmyslová revoluce.  
V letošním školním roce byl také uskutečněn projektový den k oslavám 20. výročí sametové revoluce. 
Jeho výsledky byly rovněž prezentovány na chodbách školy. Tento projektový den byl také podpořen 
ze strany školního parlamentu, který uspořádal akci „Do školy ve společenském“. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
Při hodnocení žáků dodržujeme klasifikační řád, zvláštní pozornost je věnována žákům se SVP 
(respektování individuálního tempa i možností žáka, častější pomoc učitele při řešení úkolů). Žáci jsou 
průběžně hodnoceni menšími případně většími písemnými pracemi, zpravidla po probrání určitého 
celku. Součástí celkového hodnocení je také ústní zkoušení, referáty, tvorba projektů a práce žáků 
v hodinách. V občanské výchově je do hodnocení zahrnuta také znalost světového a místního dění. 
V závislosti na mimořádné situaci v letošním školním roce bylo také hodnocení upraveno dle nařízení 
MŠMT. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
Z organizačních důvodů DDM Jihlava se v letošním školním roce žáci nemohli účastnit dějepisné 
olympiády. V občanské výchově vybraní žáci reprezentovali naši školu na Fóru mladých aneb 
Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských škol. Už po několikáté se žáci 
zúčastnili také soutěže Příběhy našich sousedů (Eva Kremláčková, Gabriela Vítková, Adam Brychta a 
Milan Syrovátka). V tomto projektu se žáci setkávají s autentickými vzpomínkami pamětníků, které 
následně kreativně různými způsoby zpracují. Výsledky práce pak prezentují v radniční síni 
magistrátu. Soutěže Finanční gramotnost se zúčastnili žáci 9. A – Eva Kremláčková, 8. A – Pavla 
Homolová a Radim Homola. 
 
5. ŠVP 
V souvislosti s mimořádnou situací v letošním školním roce ne všichni žáci všech tříd splnili požadavky 
dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. Dané učivo v jednotlivých ročnících bylo 
probráno na základě tematických plánů, které vypracovali vyučující dějepisu a občanské výchovy.  
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6. Ostatní 
Schůzky metodického sdružení probíhaly podle naplánovaného harmonogramu, ze kterých jsou 
řádné zápisy. Předmětem jednání byly soutěže, úprava tematických plánů, projekty, skupinová práce 
a tematická výuka. Všichni pedagogové se přizpůsobili distanční výuce, vzdělávali se v oblasti 
informačních technologií, vyučovali přes Skype, vytvářeli výuková videa online testy pomocí 
formulářů, tvořili pracovní listy, poskytovali dětem zpětnou vazbu a posilovali jejich pracovní tempo. 
Takto připravené materiály pak zůstanou připravené pro příští školní roky. 
 
7. Ověřování znalostí žáků: 
Ověřování znalostí žáků je v daných předmětech prováděno na základě písemných prací, slovního 
zkoušení a projektů.  
 
Informatika - 1. a 2. stupeň 

 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků:  
Výuka informatiky probíhá ve specializované učebně s 25 počítači připojenými na internet. Probíhá 
výuka informatiky jako předmětu povinného, žáci z prvního stupně navštěvují kroužek informatiky. - 
stále probíhá spolupráce s Magistrátem města Jihlavy, který společně řeší nedostatky, které se 
vyskytují. V průběhu školního roku jsou postupně měněny zastaralé počítače za nové. Vizualizéry jsou 
koupeny již téměř do každé třídy. Každý učitel má vytvořen profil v programu Bakalář a postupně 
přecházíme na Žákovskou knížku on-line. Nově naše škola získala v rámci projektu 10 notebooků 
s programem Corinth.  
Téměř v každé třídě je již dataprojektor s interaktivní tabulí. Výuka probíhá v 5. až 9. ročníku při 
hodinové dotaci. V 5. a 6. ročníku je psaní na klávesnici pomocí programu ATF. Využíváme i volně 
dostupného programu na www.nedatluj.cz. 
V období školního roku byly modernizovány datové projektory v kmenových třídách a notebooky 
využitelné pro projekt. V průběhu roku proběhly čtyři schůzky předmětové komise, na kterých byly 
projednány řády učeben výpočetní techniky, modernizace školních vzdělávacích programů, 
modernizace IT vybavení školy a další aktuální problémy. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků:  
 
Učitelé detailně plánují způsoby integrace ICT do vlastních výukových aktivit. Učitelé využívají ICT jak 
pro plánování výuky, tak i jako nástroj podporující jejich výukovou činnost. 
Žáci využívají ICT při vyučování příležitostně (např. tvorbou vlastních digitálních materiálů). 
Někteří učitelé ojediněle využívají ICT při práci na výukových projektech. Existuje komplexní přístup  
k pořizování ICT, jež je synchronizován se ŠVP, sleduje všechny důležité souvislosti včetně 
dlouhodobých cílů školy.  
Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do 
internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. - 
učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a 
vytvářejí nové, které následně pro potřeby ostatních publikují (DUM). Kromě specializované učebny 
jsou počítači, data-projektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. - 
někteří z učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání.  
Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce. Využití ICT je obecně zaměřeno především 
na hledání vhodných výukových zdrojů a na podporu výuky všech žáků bez rozdílu. V koronavirovém 
období se učitelé velmi aktivně a pohotově podíleli na výuce prostřednictvím programů (Skype, 
Facebook, GoogleForms, www.skolasnadhledem.cz a dalších.   
 
 
 

http://www.nedatluj.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
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Hudební a výtvarná výchova - první a druhý stupeň 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  
Školní prostředí je přizpůsobeno žákům tak, aby byl optimálně zajištěn výchovně vzdělávací proces. 
K výuce byly využity kmenové učebny, žáci měli prostor pro vlastní práci i prezentaci výsledků. K práci 
byly využity různé pomůcky, techniky, metody a formy práce, zajišťující žákům všestranný rozvoj 
schopností a dovedností. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení, 
kde se konzultovaly i metody distančního vzdělávání. Plnily se požadavky dané vzdělávacím 
programem ŠVP ZV Škola pro život. V průběhu distanční výuky byli žáci vzděláváni online. 
Pedagogové na dálku posilovali motivaci žáků. Vše se přizpůsobovalo vzniklé situaci. Do zavedení 
nouzového stavu probíhal jednou za čtrnáct dní kroužek kytary a flétny, byla možnost návštěv galerií 
a byl naplánovaný koncert pro denní a týdenní stacionář.  
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků  
V obou předmětech byly výkony žáků hodnoceny průběžně. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
Žáci se zúčastnili hudební soutěže Skřivánek pro 1. a 2. stupeň. Školní sbor pod vedením paní učitelky 
Šalomounové a za doprovodu kytary pana učitele Koutného se zúčastnil koncertů pod záštitou VŠPJ 
Jihlava, koncertů ve školní budově při různých příležitostech, a také vystoupení v Dělnickém domě při 
příležitosti oslav vietnamského Nového roku. Žákyně Eliška Janáková a Denisa Váchová se úspěšně 
zúčastnily výtvarné soutěže s názvem Den Země. Anna Moroziuk se umístila na 8. místě ve 
výtvarné soutěži pořádanou SUPŠ Jihlava-Helenín. 
 
5. ŠVP 
Obsah učiva vycházel ze vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola pro život. K přesunům a změnám 
nedošlo.  
 
6. Ostatní 
Pedagogové i žáci se přizpůsobili distanční výuce, vyplývající z nouzového stavu.  
 
Rodinná výchova a pracovní činnosti - druhý stupeň 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  
 
Ke vzdělávání škola využívá praktické dílny (dílnu pro manuální práci se dřevem nebo kovem, dále 
dílnu určenou k ručním pracím, kuchyňku, pro rodinnou výchovu kmenové třídy). Dílny jsou vybavené 
nářadím a drobnými pomůckami, v kuchyňce se nachází pomůcky k přípravě pokrmů, ve třídách je 
dostupná digitální technologie. K dispozici jsou nástěnné tabule. Žáci jsou rozděleni do skupin 
(chlapci a dívky) a mají možnost se v dílnách střídat.   
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků  
 
Vzdělávací program ŠVP ZV Škola pro život bylo plněno ve zredukované podobě. Pedagogové 
konzultovali metody a formy práce na metodických sdruženích, kde si také vyměňovali nápady a 
zkušenosti. Chlapci během roku ručně tvořili dřevěné výrobky, tradiční sváteční výrobky, dívky se 
převážně věnovaly přípravě pokrmů, zdravému životnímu stylu, tvorbě dekoračních výrobků a tvorbě 
vánočního anděla, který byl poté tradičně vystaven v budově Magistrátu města Jihlavy. V období 
distančního vzdělávání byli žáci k pracovním činnostem motivováni formou domácí tvorby, v rodinné 
výchově plnili úkoly zadané skrze online výuku.    
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3. Podklady pro klasifikaci žáků  
Žáci byli hodnoceni v obou pololetích průběžně. Do hodnocení PČ byla zahrnuta příprava a tvorba 
výrobku a postup práce, rodinná výchova byla hodnocena písemnými pracemi a tvorbou projektů. 
V době distančního vzdělávání bylo hodnocení pracovních činností a rodinné výchovy upraveno podle 
nařízení MŠMT.  
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
Z organizačních důvodů se žáci neúčastnili žádné exkurze. V rámci metodického sdružení byla 
navržena exkurze do zahradnictví.  
 
5. ŠVP  
Vzdělávací program ŠVP ZV Škola pro život byl upraven v souvislosti s opatřeními MŠMT. Obsah učiva 
pracovních činností byl plněn distanční formou, k přesunu učiva nedošlo. Obsah učiva rodinné 
výchovy byl upraven a zredukován, k přesunu do dalšího ročníku nedošlo.  
 
6. Ostatní  
Pedagogové se přizpůsobili distanční výuce, k hodnocení přispívaly fotografie výrobků.  
 
7. Ověřování znalostí žáků  
Viz bod 3. 
 
Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis 
 
Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
Ve všech třídách byly využívány dostupné programy na PC, nástěnné tabule, mapy. V některých 
třídách také moderní digitální technologie (interaktivní tabule). Právě pomocí digitálních technologií 
bylo v některých třídách zajištěno oživení klasické frontální výuky. Zejména v 2. pololetí školního roku 
byly nadprůměrně používány ICT technologie. V době distančního vzdělávání bylo učivo zadáváno 
prostřednictvím webových stránek školy. Otevřela se tak možnost učivo doplnit různými online testy, 
kvízy a dalšími aplikacemi, které pomohly distanční výuku zpestřit. 
 
Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
Při vzdělávacím procesu byly použity různé metody a formy vyučování, které vyučující vzájemně 
konzultovali na schůzkách metodického sdružení. Vyučující si předali zkušenosti, prováděli konzultace 
pro zvýšení efektivity výuky. 
Žáci všech tříd plnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. V 2. pololetí byl 
obsah učiva v jednotlivých ročnících upraven a redukován v důsledku uzavření škol. V jednotlivých 
předmětech probíhala distanční výuka. Úprava a redukce učiva byla předem zkonzultována. Veškeré 
úpravy jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
 
Podklady pro klasifikaci žáků 
V 1. pololetí byli žáci hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení daného 
školním klasifikačním řádem. V 2. pololetí musel být tento klasifikační řád upraven na základě 
vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 
2019/2020 vydané MŠMT. 
Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány písemnými pracemi a ústním zkoušením. Vzhledem 
k distančnímu vzdělávání v průběhu 2. pololetí nebylo možné žákům zadat výstupní testy. Z tohoto 
důvodu není možné v jednotlivých předmětech provést srovnání výsledků výstupních testů s 
klasifikací na konci školního roku. 
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Soutěže a akce ve školním roce 
V průběhu školního roku se žáci účastnili okresního kola zeměpisné olympiády a srovnávací soutěže 
Přírodovědný klokan. 
 
ŠVP 
V 2. pololetí byl obsah učiva v jednotlivých ročnících upraven a redukován v důsledku uzavření škol. 
V jednotlivých předmětech probíhala distanční výuka. Úprava a redukce učiva byla předem 
zkonzultována. Veškeré úpravy jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
 
Ostatní 
Všichni pedagogové poskytovali žákům individuální zpětnou vazbu a vhodně posilovali jejich 
motivaci. 
 
Ověřování znalostí žáků 
Žáci se zúčastnili srovnávací soutěže Přírodovědný klokan. 
 
Tělesná výchova 2. stupeň  
 
Září  
 
Schůze AŠSK – 4. 9. 2019. Žádost o dotaci z Všesportovního kolegia: 50 žáků. 
 
1. ročník branného závodu 
Dne 20. 9. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili prvního ročníku branného závodu, který pořádal 
Magistrát města Jihlavy ve spolupráci se Střední školou Trivis. Naši žáci získali 18. a 38. místo. Závodu 
se zúčastnilo 5 žáků a 3 žákyně.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Říjen  
 
Přespolní běh - 2. 10. 2019. Mladší žáci – Vojtěch Rožnovják – 55. místo, Jan Sivák – 78. místo, Jakub 
Sedlák – 79. místo, Martin Čtveráček – 80. místo. Mladší žákyně – Nela Mitášová – 46. místo, 
Leontýna Ondráčková – 98. místo, Anna Švehlová – 99. místo, Lenka Bendová – 102. místo, Aneta 
Švehlová – 108. místo, Nela Roupcová – 109. místo.  Starší žáci – Martin Kálay – 61. místo, Patrik Fiala 
– 65. místo, Pavel Jindra – 68. místo, Jan Staněk – 69. místo. Radim Homola  84. místo. Starší žákyně -  
Emilie Doležalová – 45. místo, Pavla Homolová – 55. místo, Klára Václavíková - 58. místo, Eva 
Kremláčková – 82. místo. 
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Minifotbal – starší žáci – 10. 10. 2019  - 15. 
místo z 18. 
 

 
 
Stolní tenis 
 Dne 16. 10. 2019 se v Jihlavě konalo sportovní utkání ve stolním tenise, kterého se zúčastnili žáci 
Radim Homola, Jan Staněk, Marián Achcenit, Jan Ventluka a žákyně Pavla Homolová a Natálie 
Dirdová. Statečně a se ctí se utkali se soupeři z Polné, Velkého Beranova, Brtnice apod., z nichž 
někteří již byli mistry republiky. 
 
 
Listopad 
 
Florbalový turnaj starších žáků – 28. 11. 2019 – 13. místo z 19.  
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Prosinec 
 
Mikulášská vybíjená – 3. 12. 2019, vyhrála třída 7. A  
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Vánoční florbal – 10. 12. 2019, vyhrála třída 7. B  
 

 

 
Únor  
 
Florbalový turnaj mladších žáků - 5. 2. 2020  
Žáci Vojtěch Rožnovják, Pavel Helebrand, Jan Sivák, Tomáš Adam, Jakub Sedlák a Nguyen Manh Hung 
se velmi snažili a získali druhé místo ve skupině škol Seifertova, Dolní Cerekev, Nová Říše a Křížová. 
Hrálo se v tělocvičně základní školy Seifertova a zápasy trvaly 2x8 minut. Žáci obsadili 5. místo z 18.  
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Lyžařský výcvikový kurz 3. 2. - 7. 2. 2020 – ŠACBERK 

 

Lyžařský výcvik probíhal v týdnu od 3. 2. do 7. 2. 2020 v lyžařském areálu Šacberk v jihlavské 
příměstské části Zborná, kam jsme se každý den dopravili městskou dopravou. 
Akci zajišťovaly: Mgr. Martina Achcenitová, učitel TV, instruktor lyžování, zdravotník 
                             Mgr. Kateřina Pisková, instruktor lyžování 
                             Mgr. Michaela Vacková, pedagogický dozor 
  
Výcviku se zúčastnili žáci osmých ročníků a devátých ročníků. Mohli jsme tedy navázat na základní 
znalosti a věnovali jsme se zdokonalování techniky, procvičování a upevňování správného a 
bezpečného lyžování. Kurz započalo 14 žáků, v pondělí byla ze zdravotních důvodů omluvena 1 
žákyně, která ale další dny ve výuce pokračovala. Žádné další zdravotní komplikace ani úrazy kurz 
nenarušily. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Košíková – 27. 2. 2020 – chlapci z 9. ročníku se umístili na krásném 9. místě ze 14. 
 
 

  
V rámci zájmových útvarů je zajištěn provoz těchto kroužků pro žáky: Sportovní hry I. – II., sportovní 
hry III. – V., fotbal III. – V.  
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Hodnocení činnosti speciálního pedagoga a logopedického poradce 

Hodnocení je vypracováno na základě pracovního plánu školního speciálního pedagoga ze září 2019 
na školní rok 2019/2020: Speciální pedagog -  účastní se schůzek školního poradenského pracoviště. 
Zde se řeší kompetence členů pracoviště, seznamují se s plánem práce, se zprávami PPP a SPC a 
přidělují se úkoly jednotlivým členům - průběhu školního roku se vzdělává, účastní se potřebných 
školení a seminářů, doporučuje vzdělávací programy a semináře ostatním vyučujícím - v průběhu 
celého školního roku spolupracuje s třídními učiteli 1. a 2. stupně, kteří mají ve třídách žáky s 
podpůrnými opatřeními - vypracovává přehled žáků s vyšetřeními z PPP a SPC, vede evidenci 
s termíny dalšího vyšetření. Třídní učitelé byli vždy s předstihem informováni o nutnosti nového 
vyšetření – tuto informaci předávali rodičům žáků - pomáhá vyučujícím s objasňováním závěrů 
nových zpráv vydaných PPP a SPC, pomáhá při realizaci doporučení, předává třídním učitelům 
formuláře k vypracování PLPP a IVP a dopomáhá jim s vyplňováním podle zpráv - podle potřeby a 
zájmu vyučujících s nimi projednává informace uvedené v PLPP a IVP, vysvětluje důležité pojmy a 
práci s těmito žáky - poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální 
pedagogiky učitelům 1. a 2. stupně a pomáhá jim při jejich aplikaci - společně s paní ředitelkou se 
účastní setkání s pracovnicí PPP, se kterou se domlouvají další postupy spolupráce a konzultují 
jednotlivé zprávy z vyšetření našich žáků - pomáhá třídním učitelům s odbornou konzultací s rodiči 
žáků s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi, kteří budou odesláni k vyšetření do PPP nebo SPC. 
Konzultuje s vyučujícími vyplnění žádosti o vyšetření- pravidelně poskytuje speciálně pedagogickou 
pomoc a vzdělávání žákům 1. stupně, kteří mají speciálně vzdělávací potřeby, rozvíjí jejich dílčí 
oslabení, grafomotoriku, výslovnost, řečová oslabení.- vede kroužek logopedické prevence- spravuje 
didaktické pomůcky a materiály v Dyslektickém kabinetě, vede přehled pomůcek, zakoupených 
v rámci PO- zadává do PC IVP žáků, tabulky pomůcek, kontroluje vypracovaná IVP, eviduje složky žáků 
s SVP. 
 

 

Péče o integrované žáky ve školním roce 2019/2020 
Péče o integrované žáky má v naší škole dlouhou tradici. Využíváme zkušenosti získané  
v dyslektických a speciálních třídách. 
V rámci probíhající inkluze v letošním roce zůstaly ve škole 2 dyslektické třídy – 8. B a 9. B.  
Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd.  
V letošním školním roce evidujeme 83 integrovaných žáků. Na 1. stupni je 44 integrovaných žáků,  
z toho 3 žáci s PO1, 18 s PO2 a 22 s PO3. Žáků s IVP je 37, při práci se žáky s PO pomáhá 9 asistentek 
pedagoga. Na 2. stupni je 39 integrovaných žáků, z toho je 15 ve dvou speciálních třídách. PO1 mají 2 
žáci, PO2 16 žáků a PO3 21 žáků. Na 2. stupni je 22 žáků s IVP. Pracují zde 2 asistentky pedagoga v 6. 
a 8. ročníku. PO1 a PLPP jsou plně v kompetenci třídních učitelů na 1. i 2. stupni. 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 
pedagogickým centrem Vysočina a s Mateřskou školou a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, 
příspěvkovou organizací. 
Při práci se žáky s podpůrnými opatřeními vyučující využívají pomůcky z dyslektického kabinetu i 
pomůcky nakoupené v rámci PO. Pomůcky jsou využívány jak ve všech vyučovacích hodinách při  
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skupinové i individuální výuce, tak při intervencích a doučování v odpoledních hodinách. 
Při naplňování PO a IVP pomáhá vyučujícím speciální pedagožka. Ta také vede logopedický kroužek – 
někteří žáci mají logopedickou péči přímo v PO. Logopedickou prevenci provádí i v přípravném 
ročníku. Podílí se také na pedagogické intervenci. V letošním školním roce nebyl ve škole realizován 
předmět speciálně pedagogické péče. Pedagogická intervence byla realizována formou doučování 
nad rámec vyučování v odpoledních hodinách. 
Pro žáky s jiným mateřským jazykem než je český jazyk, byla pedagogická intervence realizována i v 
rámci vyučování, mimo to škola spolupracuje i s F POINTEM Jihlava. 
V letošním školním roce neproběhla v Třebíči tradiční Dyslektická olympiáda – byla zrušena v rámci 
preventivních opatření v souvislosti s Covid – 19.  
 
 

Hodnocení činnosti Školního poradenské pracoviště  

ve školním roce 2019/2020 

Činnost Školního poradenského pracoviště, dále ŠPP, byla realizována v průběhu celého školního 

roku. Spočívala hlavně ve spolupráci výchovného poradce a školního metodika prevence při 

výchovných jednáních s žáky, rodiči, třídními učiteli, pracovníky OSPOD a vedením školy. 

Nejčastějšími problémy, které byly předmětem činnosti ŠPP, byly kázeňské problémy, neplnění 

školních povinností, záškoláctví, neomluvená absence. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali 

nárůst nespolupráce zákonných zástupců, která se projevila jejich častou neomluvenou absencí na 

výchovných komisích. Zákonní zástupci se do školy nedostavili, na přímou výzvu ředitelky školy a 

výchovné komise musely být často odkládány a posouvány. Tento rok jsme také řešili problémové 

chování u jednoho žáka již v přípravné třídě. Dokumenty z jednání jsou uloženy u ŠMP a VP. Další 

činností byla spolupráce speciálního pedagoga a vedení školy, zaměřovali se na vedení dokumentace 

speciálního pedagoga, tvorby IVP, aktualizace vyšetření v PPP a SPC, organizace nákupů pomůcek 

daných PO, náslechy ve speciálních třídách, konzultace s ostatními pedagogy. 

Schůzky ŠPP probíhaly dle předchozí domluvy v pravidelných intervalech. Předmětem řešení byla 

vždy aktuální situace ve školním prostředí. Škola tak byla pravidelně monitorována, rizikové situace 

byly neprodleně řešeny, výchovné problémy včas potlačeny.  Přesto v 1. pololetí byli žáci hodnoceni 

2. i 3. stupněm z chování. V 2. pololetí byla činnost ŠPP omezena z důvodu protiepidemiologických 

opatření. Díky těmto opatřením žáci nebyli fyzicky přítomni ve škole, čímž došlo k významnému 

poklesu počtu snížených známek z chování v 2. pololetí. 

 

Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2019/2020 

Výchovné poradenství 

Výchovný poradce v průběhu roku spolupracoval s vedením školy, školním metodikem prevence, 

třídními učiteli i ostatními pedagogy. Řešil výchovné problémy s žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Spolupracoval s institucemi mimo školu – školní poradenská zařízení (PPP a SPC Jihlava), OSPOD 

Magistrátu města Jihlavy, Policie ČR. Byl nápomocen zákonným zástupcům a žákům samotným. 
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Kariérové poradenství 

Výchovný poradce předával vycházejícím žákům aktuální informace ohledně volby povolání, 

průběžně aktualizoval nástěnku. Zajistil besedu v IPS při Úřadu práce Jihlava, kde žáci obdrželi Atlasy 

škol. Zorganizoval pro žáky návštěvu SŠ Stavební Jihlava. Dále uspořádal informativní schůzku k volbě 

povolání pro rodiče vycházejících žáků a seznámil je s průběhem přijímacího řízení na SŠ, 

s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků apod. Následně kontroloval vyplněné přihlášky. V průběhu 

celého školního roku poskytoval dle potřeby konzultace učitelům, rodičům i žákům. Rozšiřoval 

povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a termínech dnů otevřených dveří SŠ, přijímaček 

nanečisto apod. V průběhu distanční výuky zajistil aktualizaci informací na webu školy ohledně úprav 

podmínek přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště. Na závěr školního roku po přijímacím 

řízení provedl statistiku, na které střední školy byli žáci přijati (viz tabulka). 

 

Seznam žáků ukončující povinnou školní docházku 

8. A přijat/a na školu, obor 

Adam Stanislav Nezjištěno 

Karmashov Jaroslav SŠ PTA Jihlava, Mechanik seřizovač motorových vozidel 

 

8. B přijat/a na školu, obor 

Hrobský Kristán Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o., 
Reprodukční grafik 

Kováč Marek Nepodal přihlášku 

 

9. A přijat/a na školu, obor 

Beran Matěj Nezjištěno 

Berka Oskar SŠ Stavební Jihlava, Stavebnictví 

Filsak Jakub SŠ Stavební Jihlava, Truhlář 

Hrdličková Markéta Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, 
Hotelnictví 

Jindra Pavel SŠ PTA Jihlava, Elektrikář – silnoproud 

Jonášová Lucie OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS Jihlava, Kuchař – číšník 

Kálay Martin SŠ PTA Jihlava, Mechanik seřizovač motorových vozidel 

Kálay Matěj Nezjištěno 

Kolesničenko Olexij Manažerská akademie – střední odborná škola, s.r.o., Veřejnoprávní 
činnost (Mediální komunikace) 

Kremláčková Eva ŠECR, s.r.o., Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Laštovičková Petra ŠECR, s.r.o., Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Le Thi Mai Anh SŠ PTA Jihlava, Informační technologie 

Malíková Karolína SOŠ a SOU Třešť, Cukrář 

Musilová Kristýna OA a Hotelová škola Havličkův Brod, Kuchař – číšník 

Popescu Sara SUPŠ Jihlava – Helenín, Arts Management 

Rod Vojtěch SŠ PTA Jihlava, Strojírenství 

Staněk Jan SŠ PTA Jihlava, Informační technologie 
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Vejmělková Viktorie SŠ Stavební Jihlava, Stavebnictví 

Ventluka Jan SŠ PTA Jihlava, Informační technologie 

Vítková Gabriela SUPŠ Jihlava – Helenín, Vizuální komunikace 

Vondrák Filip Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové, Kibernetická 
bezpečnost 

Vrána Michal SŠ PTA Jihlava – Mechanik - seřizovač 

Zemanová Viktorie Manažerská akademie – střední odborná škola, s.r.o., Veřejnoprávní 
činnost (Mediální komunikace) 

 

9. B přijat/a na školu, obor 

Brychta Adam OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS Jihlava, Obchodní akademie 

Janáková Eliška Akademie – VOŠ, Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá na Sázavou, Zlatník a klenotník 

Morkus Tomáš SŠ Stavební Jihlava, Zedník 

Neuwirthová Sára SUPŠ Jihlava – Helenín, Oděvní návrhářství 

Syrovátka Milan SPŠ Třebíč, Opravář zemědělských strojů 

Širajch David SŠ Stavební Jihlava, Instalatér 

 

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku je 33. 

 

Prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2019/2020 již plně funguje ve škole ŠPP, jehož vedoucím je Mgr. Jaroslav Pátek. 

Členové se schází jedenkrát měsíčně, což je posílení od minulého školního roku. Jako nejefektivnější 

se ukázalo řešit kritické situace ihned, členové se sejdou a provedou diskuzi problému a jeho 

následné řešení. Během školního roku se podařilo zmírnit největší projevy rizikového chování. 

V současném školním roce se nejvíce řešilo nevhodné chování žáků v kolektivu, k pedagogickým 

pracovníkům, záškoláctví a hrozící školní neúspěšnost. V menším měřítku se řešilo užívání návykových 

látek a vzájemné napadání, ostrakismus. Případů v letošním školním roce ubylo i díky tomu, že 

většina druhého pololetí daného školního roku byla formou distanční výuky. 

Specifická prevence  

Programy primární prevence  

Ve všech třídách 1. i 2. stupně naší školy byly realizovány programy primární prevence. Pro oba 

stupně školy byly programy zajištěny od Městské policie, Centra Vrakbar a pro první stupeň navíc 

ještě Zdravá5, Centra pro rodinu. S uvedenými organizacemi škola dlouhodobě pracuje. Programy 

realizovány MP jsou pro žáky zdarma, Vrakbar je částečně hrazen ze SRPDŠ a zbytek si žáci doplácí, 

letos to byla částka 60,- Kč. Přesto, že probíhalo většinu druhého pololetí domácí vyučování, 

programy specifické prevence jsme stihli zařadit. 

Programy na 1. stupni byly zaměřeny především na vzájemné vztahy a toleranci, základy slušného 

chování, prevenci závislostí na návykových látkách, bezpečné chování doma, komunikaci apod. 



44 
 

Programy na 2. stupni na bezpečné chování na internetu a využívání komunikačních technologií, 

partnerské vztahy, toleranci, vzájemné vztahy ve třídě a prevenci závislostí.  

V letošním školním roce jsme navázali na protidrogový program Revolution train – zážitkové 

vzdělávání – nyní však lektoři Police ČR přišli k nám do školy a dokončili program v 8. ročníku.  

Jako každý rok se čtvrté ročníky účastnily vzdělání v oblasti silničního provozu, kde žáci obou tříd 

dvakrát ročně chodí na dopravní hřiště. 

 

Programy MP 
 2. třída Bezpečné chování doma 
 3. třídy Základy slušného chování 
 4. třída Mezilidské vztahy 
 5. třída Alkohol a tabákové výrobky 
 6. třídy Kyberšikana 
 7. třídy Předsudky 
 8. třídy Integrace cizinců 
 9. třídy Právní odpovědnost mladistvých 
 

Programy Vrakbar 

 3. třídy Kamarádství, Moje bezpečí 
 4. třída Vztahy v kolektivu, Kousek hrdinství 
 5. třída Na wifině, Prevence závislostí I. 
 6. třídy Vztahy v kolektivu, Naše třída 
 7. třídy Naše třída, On-line 
 8. třídy Životní hodnoty, Prevence závislostí II. 
 9. třídy Do vztahu, Životní hodnoty 

 

Programy Centrum pro rodinu 

 p. t.  Co jsme se dozvěděli od …  
 1. třída Jsem školák  
 2. třída Tolerance 
 

Programy Zdravá5 

 p. t.  Zdravý talíř  
 1. třída Zdravý talíř  
 2. třída Zdravý talíř 
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Nespecifická prevence  

Aktivity nespecifické prevence vedou k rozvoji osobnosti žáka, vytváření pozitivních vztahů a 
zdravých klima ve třídních kolektivech. Vedou žáky k rozhodování a odpovědnosti za sebe a své 
jednání. Mezi NP spadá i realizace MPP ve výuce prostřednictvím výukových témat. 

Naše škola programy nespecifické prevence často opakuje, snaží se na již prodělané navázat a také 
spolupracovat s ověřenými společnostmi. Pro školní rok 2019/2020 se jedná o tyto příklady NP: 
vánoční besídky, spolupráce s MŠ, sportovní soutěže, projektové dny, soutěž o nejhezčí vánoční 
stromeček, školní ples, recitační soutěž, akce Čistá Vysočina, návštěva knihovny a Muzea Vysočina, 
olympiády, zeměpisné besedy, divadlo, anglické divadlo, školní exkurze, návštěva úřadu práce, 
kroužky, akce školní družiny, branný závod, spolupráce s mateřskými školami, ZOO Jihlava, 
spolupráce s PostBellum  apod. Další akce jsou podrobněji uvedeny ve vyhodnocení MPP 2018/2019. 

 

Schránka důvěry 

Byla zřízena elektronická schránka důvěry a pro tento rok v ní opět nebyl žádný vzkaz. Pravidelné 
vedení třídnických hodin vede k prevenci a důvěře ve třídní učitele, případně asistenty pedagoga. 

Další práce v oblasti prevence 

Školní metodička prevence spolupracuje s PPP a SPC Jihlava, s oblastní metodičkou prevence, dále 
se Střediskem výchovné péče Jihlava. Škola taktéž kooperuje s OSPOD Magistrátu města Jihlava, kde 
sociální pracovnice dochází do školy na výchovné komise, případně přestupkové komise, které byly 
v současném školním roce opět realizovány. Žáci po preventivní akci zpracovávají jednoduchý 
dotazník, který ŠMP zapracuje do MPP. Vše bude zpracováno a vyhodnoceno v cílech MPP pro školní 
rok 2018/2019 a budou stanoveny cíle pro následující školní rok. 
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Hodnocení činnosti školní družiny 
 Školní družina v letošním roce měla 3 oddělení, ve kterých bylo 71 žáků. ŠD kromě pravidelné 
činnosti organizuje každoročně akce pro celý první stupeň, na nich je účast dobrovolná, zájem žáků 
svědčí o jejich úspěšnosti. Letošní školní rok se řada akcí nemohla uskutečnit na základě 
Mimořádného opatření č. j. 10676/2020-1/ MIN/KAN k ochraně před COVID-19. Tato skutečnost de 
facto ukončila činnost školní družiny v letošním školním roce. Opatření vlády byla vydána 11. 3. 2020 
v průběhu jarních prázdnin a žáci už do družiny nenastoupili.  
Tematický plán „ Zebra se za tebe nerozhlédne“ byl zaměřen na dopravní výchovu. Děti si osvěžily 
pravidla silničního provozu v rámci těchto témat: „Cesta (nejen) do školy“, „Bezpečně autem“, „Zimní 
sporty bezpečně“, „Bezpečně na kole“. Plán se bohužel nepodařilo splnit a témata: „Sportování 
bezpečně“ i „Pozornost v provozu“ zůstala neuskutečněná. Doufáme, že si děti rozšířily vědomosti a 
něco z toho, co se dozvěděly, si zapamatují. 
Při výchovné činnosti spoléháme na spolupráci s rodiči.  U většiny rodičů máme podporu a jednotným 
přístupem můžeme zefektivnit výchovnou práci. I zde jsou ještě malé rezervy a je co zlepšovat. 
Materiální podmínky školní družiny jsou na velmi dobré úrovni. Vedení školy naše požadavky 
respektuje a vychází nám vstříc. Spolupráce školní družiny s vedením školy je na vynikající úrovni. 
Spolupráce s mateřskými školami byla podle všech velmi dobrá, její hodnocení je předloženo 
samostatně. Bohužel i v této oblasti jsme z objektivních důvodů nesplnili vše naplánované.  
Celkovou práci ŠD v letošním školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Práce probíhala kontinuálně s 
aktivním přístupem všech vychovatelek. Od 16. 3. 2020 probíhala pouze distanční výuka. Na 
stránkách školy – školní družina děti mohly plnit úkoly formou drobných kvízů, hádanek, 
doplňovaček. 
 
Hodnocení činnosti školního klub 
V rámci školního klubu v letošním roce pracovalo 23 zájmových sekcí. Vedoucí byli učitelé, 
vychovatelky a 1 externista. Činnost jednotlivých sekcí byla zahájena 1. 10. 2018 a ukončena před 
jarními prázdninami. Na základě nařízení vlády: Mimořádného opatření č. j. MZDR10676/2020-1/ 
MIN/KAN k ochraně před COVID – 19 nemohla činnost zájmových útvarů od 11. 3. 2020 pokračovat. 
Školní klub se zapojil do projektu Asociace školních sportovních kubů ČR „Sportuj ve škole“. Do 
projektu se zapojilo 5 zájmových útvarů. Bylo zapojeno celkem 47 žáků někteří z nich i ve dvou 
sportovních sekcích. 
 

Dalším projektem, do kterého se školní klub zapojil, byly „Šablony II ZŠ Křížová“. Byly to zájmové 
útvary čtenářská gramotnost pro žáky II. tříd, angličtina-konverzace I. stupeň a angličtina konverzace 
II. stupeň. Tyto zájmové útvary byly pro přihlášené žáky zdarma a umožnily dětem zdokonalit se 
v jednotlivých jazycích. V prvním pololetí pracovaly všechny zájmové sekce pravidelně. Velmi se nám 
v letošním roce osvědčily zájmové sekce „Čeština pro cizince“ které byly dvě na prvním stupni a dvě 
na druhém stupni školy, přihlášení žáci měli o činnost opravdový zájem. Všechny zájmové sekce 
pracovaly pravidelně, do činnosti se každý měsíc zapojovali všichni přihlášení žáci, někteří 
navštěvovali dvě a více zájmové sekce. Zapojení žáků do zájmových aktivit je jednou z cest jak 
předcházet patologickým jevům a naučit je smysluplnému využívání volného času. Bohužel 
s přibývajícím věkem je zájem žáků o zájmovou činnost menší, což se projevuje na obsazenosti 
zájmových útvarů na druhém stupni. Některé sekce z nabídky na začátku školního roku pro nezájem 
ani nemůžeme otevřít.  Upoutat dlouhodobě zájem žáků zejména na druhém stupni je výzva, která 
před námi stojí. 
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Hodnocení plnění plánu EVVO za školní rok 2019/2020 

 Plán EVVO pro školní rok 2019/2020 byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem MŠMT 
k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j. 16745/2008-22 ze dne 27. října 2008. 

EVVO se prolíná všemi předměty všech ročníků, nejvíce však v přírodopisu, přírodovědě, 
zeměpisu, chemii a občanské výchově. Výuku doplňují vycházky do přírody, poznávání přírodnin, 
pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny, projekty, výlety a 
exkurze. Snahou učitelů bylo vést žáky k šetření všemi druhy energií, vést je k třídění odpadu i mimo 
školu a učit je smyslovému a citování vnímání přírody jako celku. K utváření správných názorů a 
postojů k otázkám udržitelného rozvoje napomáhá další vzdělávání pedagogických pracovníků v této 
oblasti (VYKEV) a mezipředmětová spolupráce. 
V průběhu roku byli žáci informováni i o jednotlivých dnech významných pro životní prostředí a 
probíhaly diskuse na daná témata. Žáci pečovali o květinovou výzdobu školy. Žáci byli vedeni k tomu,  
aby udržovali čisté okolí školy a školní dvůr- akce Čistá Vysočina.  
Ve škole se třídí odpad a sbírá papír a hliník, elektroodpad.  
 

Škola pravidelně spolupracuje se ZOO – Pod Povrch.  
Škola je zapojena do programu Recyklohraní. 

 
 

Školní časopis 2019/2020 

Hodnocení činnosti školního časopisu 2019/2020 

V letošním roce dostali žáci opět možnost podílet se na realizaci školního časopisu Křižáček. Školní 
časopis byl v letošním školním roce realizován v rámci hodin Mediální výchovy, která nově přibyla 
jako povinně volitelný předmět v 9. ročníku.  Vedení školního časopisu se ujala Mgr. Michaela 
Vacková, která zároveň vyučuje také mediální výchovu. Žáci měli možnost podílet se na všech 
procesech, které tvorba časopisu vyžaduje. Vybírali témata, která se v daném čísle vyskytnou, 
pracovali na samotných textech a kreslili také vlastní doplňující ilustrace. V letošním školním roce se 
opět podařilo vytvořit dvě čísla časopisu. První z nich bylo zaměřeno na recyklaci (zapojili jsme se 
s ním do akce Recyklační zpravodaj) a obsahovalo tak články zejména na toto téma. Druhé číslo už se 
pak klasicky zabývalo chodem školy. 
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Hodnocení činnosti školního parlamentu 2019/2020 

V letošním roce byl na naší škole za podpory magistrátu a projektu MAP II nově zaveden školní 
žákovský parlament. Parlament fungoval pod vedením koordinátorky Mgr. Michaely Vackové ve 
spolupráci se školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů Mgr. Kateřinou Piskovou. Do 
rady školního parlamentu byli voleni zástupci ze všech tříd druhého stupně naší školy. Každý měsíc se 
konala dvě setkání školního parlamentu, na kterých byly projednávány aktuální problémy, které děti 
ve škole trápí, ale také plánovány zajímavé akce pro oživení chodu školy. Na podzim parlament 
například uspořádal k příležitosti oslav 17. listopadu „Den ve společenském oblečení“. Největší 
úspěch však slavila akce „Vánoční svačinka“, při které školní parlament prodával vlastní drobné 
občerstvení a z výtěžku poté zakoupil stolní fotbálek, který děti využívají o velké přestávce. Na jaře se 
parlamentu opět povedla velice úspěšná akce k oslavám masopustu, kdy se celá naše škola převlékla 
do masek. V březnu nás poté čekaly oslavy dne sv. Patrika „Den v zeleném“, ale ten už se bohužel 
vzhledem k mimořádné situaci v letošním roce nekonal.  
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Hodnocení spolupráce s mateřskými školami  

V letošním školním roce probíhala spolupráce s mateřskými školami Fibichova, Na Stoupách,  
Romana Havelky a Dvořákova.  
Spolupráce probíhala podle vypracovaného plánu a jednotlivé body byly splněny takto: 

1. Pouštění draků  
- 23. 9. létaly vlaštovky na zahradě MŠ Dvořákova. Žáci II. A s paní učitelkou Milenou 

Boudovou a paní asistentkou Janou Vlkovou tady společně s dětmi tamní školky soutěžili 
v házení vlaštovkami. 

- 24. 9. se tradičně sešly děti z MŠ Na Stoupách a paní učitelka Pavlína Ondráková, paní  

- asistentka Hana Adamcová s V. B v areálu letního kina na soutěže v házení vlaštovek. 

- 25. 9. se vypravila III. A s paní učitelkou Martinou Chocholoušovou ke Křížku na pouštění 
draků s dětmi MŠ Fibichova. 

- 26. 9. proběhlo také pouštění draků Na Křížku. Potkali se zde žáci III. B s paní učitelkou 
Janou Hajduchovou a paní asistentkou Zuzanou Dubovou s dětmi z MŠ Fibichova. 
 

2. Keramické dílny 
V dílnách pracovaly 4 skupiny dětí z MŠ Na Stoupách v měsíci listopadu. Vyráběly anděla jako 
vánoční dárek. V lednu pak 4 skupiny dětí MŠ Romana Havelky a Fibichova vyrobily srdce, 
které děti věnovaly maminkám. Dílny vedly paní vychovatelky Renata Simbartlová a Lenka 
Němcová. 
   

3. Schůzky rodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ 
Naplánované schůzky s rodiči předškoláků se na základě vyhlášení Mimořádného opatření č.j. 
MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně zdraví před COVID-19 neuskutečnily. 
 

4. Výměna 
Ani tato oblíbená část spolupráce se ze stejného důvodu neuskutečnila.  
 

5.  Den otevřených dveří 
Mimořádné opatření nám v naplánovaném termínu 7. 4. tuto akci neumožnilo realizovat. 
 

6. Sportovní dopoledne  
Bylo naplánované na 28.5. V této době již sice probíhalo vyučování na základě dobrovolnosti, 
ale karanténní opatření byla rozvolňována postupně, tudíž ani tato akce nemohla být 
realizována. 
 
MŠ Stoupy, stejně jako v předchozích letech, využívala naši tělocvičnu, kterou má v nájmu   
jednu hodinu každý čtvrtek. 
 
Spolupráce v tomto roce byla splněna pouze v bodech 1. a 2. Další činnost byla  
od 11. 3. přerušena nebo ukončena na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 
10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19. Do realizovaných činností byla opět 
zapojena velká část pedagogů. Doufáme, že na spolupráci s mateřskými školami navážeme 
opět v příštím školním roce.  
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Spolupráce školy s dalšími institucemi a subjekty 

Již několik let škola úzce spolupracuje s NPI ČR a CPIC Kraje Vysočina při zajišťování pomoci při 
vzdělávání DŽC a žáků s OMJ. Tyto subjekty pomáhají škole zajistit tlumočníky při jednáních s rodiči, 
poskytují bezplatně výukové materiály a významně se podílí na zajišťování školních akcí nejen pro 
DŽC, ale i pro ostatní žáky. 

V letošním školním roce jsme též podepsali smlouvu a navázali spolupráci s Vietnamským spolkem na 
Jihlavsku. Jeho vedoucí pan Doan zprostředkovává spolupráci s vietnamskými rodiči, kteří se též 
podílí na zajišťování školních akcí. Žáci i pedagogové školy se účastnili i kulturního programu 
věnovaného oslavám Nového roku. 

Pokračovala též spolupráce se školou v ukrajinském Užhorodě. 
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Péče o integrované žáky ve školním roce 2019/2020 

Péče o integrované žáky má v naší škole dlouhou tradici. Využíváme zkušenosti získané 
v dyslektických a speciálních třídách. V rámci probíhající inkluze v letošním roce zůstaly 2 dyslektické 
třídy – 7. B a 8. B. Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd.  

V letošním školním roce evidujeme  integrovaných žáků. 

Na 1. stupni je 44 integrovaných žáků, z toho 3 žáci s PO1,18  s PO2, 22  s PO3. Žáků s IVP je 37, při 
práci se žáky s PO pomáhá 8 asistentek pedagoga. 

Na 2. stupni je 39 integrovaných žáků, z toho je 15  ve dvou speciálních třídách. PO1 má 1 žák, PO2 16 
žáků a PO3 21  žáků. Na 2. stupni je 22 žáků s IVP. Pracují zde 3 asistentky pedagoga v 6. a 8., 9. 
ročníku. PO1 a PLPP jsou plně v kompetenci třídních učitelů na 1. i 2. stupni. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Hlavní činnost 

1. Příjmy 

Druh příjmu Částka v Kč 

Schválený provozní příspěvek - zřizovatel 2 448 000,00 

Navýšení provozního příspěvku – účelové opravy 1 170 000,00 

Navýšení provozního příspěvku – pro žáky se SVP 156 000,00 

Dotace Krajský úřad – úhrada přímých výdajů na vzdělávání 22 281 810,00 

Dotace Krajský úřad – vyrovnání v odměňování pedagogických pracovníků 343 218,00 

Dotace krajský úřad – podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách 143 601,00 

Šablony I – UZ 33063 190 911,00 

Šablony II – UZ 33063 273 226,86 

Projekt Učíme se ze života pro život – UZ 33063 335 817,00 

Čerpání fondu odměn 50 000,00 

Čerpání rezervního fondu – dary 58 888,00 

Čerpání rezervního fondu – ze zlepšeného HV 201 214,00 

Čerpání fondu investic 360 000,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní družina, školní klub 159 100,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní jídelna 852 804,96 

Ostatní výnosy z činnosti  7 700,08 

Přijaté úroky na běžný účet 1 320,00 

PŘÍJMY CELKEM 29 033 610,90 

 
2. Výdaje 

Investiční  Částka v Kč 

Z prostředků zřizovatele 0,00 

Z prostředků FRIM 0,00 

Neinvestiční – z prostředků státního rozpočtu  

Náklady na platy pracovníků školy 16 296 992,00 

OPPP 517 617,00 

Zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 5 572 952,00 

Tvorba FKSP 329 353,00 

Školení, OOPP, Zdrav. prohlídky  435 781,25 

Učební pomůcky, školní potřeby 136 702,61 

Cestovné 10 542,00 

Ostatní služby 121 438,00 

DHM 292 548,00 

Náhrady za nemoc 120 536,00 

Celkem 23 568 583,86 

Neinvestiční – z prostředků zřizovatele  

Spotřeba materiálu 1 284 296,36 

Spotřeba energií 761 995,06 

Opravy a udržování 1 483 939,42 

Ostatní služby 565 651,51 
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Mzdové náklady 307 595,00 

Zákonné sociální pojištění, ostatní sociální náklady 140 073,13 

Odvody FKSP 1 995,00 

Odpisy 143 956,00 

Náklady z DHM 768 636,00 

Celkem 5 458 137,48 

VÝDAJE CELKEM 29 026 721,34 

 

V účetním období roku 2019 vznikl kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 6.889,56 Kč. 

Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33075, 33076 byly v plné výši 
vyčerpány v souladu se mzdovými předpisy a za dodržení pokynů MŠMT ČR. Prostředky na běžný 
provoz byly vynaloženy hospodárně a efektivně. Účelově vázané prostředky poskytnuté na opravy 
školy a na úhradu nákladů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly plně vyčerpány. 

 

Doplňková činnost 

1. Příjmy 

Druh příjmu Částka v Kč 

Výnosy z pronájmu 170 602,30 

Celkem 170 602,30 

 
2. Výdaje 

Druh výdaje Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 21 301,38 

Spotřeba energií 58 320,00 

Opravy a udržování 34 268,00 

Mzdové náklady 15 000,00 

Náklady na pořízení DHM 14 990,00 

Celkem 143 879,38 

 

V účetním období roku 2019 vznikl kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 
26 722,92 Kč. Finanční prostředky z doplňkové činnosti byly použity na nákup DHM a ostatních 
služeb.  

 

Usnesením Rady města Jihlavy č. 416/20-RM ze dne 16. 4. 2020 byla naší organizaci bez výhrad 
schválena účetní závěrka za rok 2019 včetně výše výsledku hospodaření za rok 2019. 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 33 612,48 Kč byl rozdělen takto: 

- Rezervní fond  7 612,48 Kč 
- Fond odměn            26 000,00 Kč 
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12. Prevence rizik a školní úrazy 

Školní úrazy ve školním roce 2019/2020 

Počet úrazů: 

Počet záznamů v knize úrazů 15 

Počet odeslaných záznamů o úrazu ČŠI 15 

Počet odškodněných úrazů / celková částka 13 / 93 800,- Kč 

 

Rozbor hlášených úrazů: 

Ve většině zaznamenaných úrazů došlo k naraženinám a zlomeninám končetin, odřeninám. Příčinou 
těchto úrazů byla nepozornost a nešťastná náhoda. K úrazům často docházelo při skupinových hrách 
v hodinách tělesné výchovy. 

Vyhodnocení úrazů: 

Místo úrazu Počet úrazů 

Učebna 0 

Chodby, šatny, WC 2 

Prostor mimo budovu školy 1 

Tělocvična 12 

 

Opatření:  Opakované poučení o chování a bezpečnosti, nutnost dodržovat školní řád. 

 

Pracovní úrazy ve školním roce 2019/2020 

Počet úrazů: 

Počet evidovaných záznamů v knize úrazů 3 

Počet registrovaných úrazů 1 

Počet odškodněných úrazů / celková částka 1 / 20 942,- Kč 

 

Rozbor hlášených úrazů: 

Úraz se stal při odchodu pedagogického pracovníka z učebny. Naražení nohy o kovovou část školní 
lavice.  

Opatření:  Školení zaměstnanců po úrazu - Provedené seznámení s příčinami a zdroji úrazu, opětovné 
proškolení s protiúrazovými opatřeními, používáním ochranných osobních pomůcek, technikami 
omezování rizika úrazu.  
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13. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny v Základní škole Jihlava, Křížová 33, příspěvková 
organizace tyto kontroly: 
 

1. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
Předmět kontroly: školní jídelna – požadavky osobní a provozní hygieny, skladování a manipulace 

s potravinami, nakládání s odpady, stav kuchyňského náčiní a nářadí, dokumentace provozu, 

značení alergenů.  

Závěr kontroly: Nevhodný způsob skladování potravinářských odpadů a nepoživatelných 
vedlejších produktů. Odstranění/prevence zjištěného nedostatku byla zajištěna.  

 
2. Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, Jihlava – interní audit a kontrola 
Předmětem kontroly: Evidence smluv a uveřejňování v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
V návaznosti na zákon o registru smluv namátková kontrola veřejných výdajů a řídící kontrola. 
Závěr kontroly: Vybrané smlouvy či objednávky byly uveřejněny v registru smluv v souladu se 
zákonem a v zákonem stanovené lhůtě. Organizace dodržela zásady pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. U úhrad vybraných faktur nebyly zjištěny nesrovnalosti. Organizace u 
namátkově kontrolovaných dokladů zajistila provádění řídící kontroly, vyjma 3 případů. Ve 2 
případech chybělo datum schválení závazku, u 1 případu byla objednávka vytvořena na nižší 
částku, než bylo plnění.   
 

Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloženy u ředitelky školy. 

 
 
 
 
 
 
Podklady pro výroční zprávu poskytli všichni vyučující, materiály zpracovávaly: 
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ředitelka školy  
Mgr. Lenka Picková- zástupkyně ředitelky 
Hana Hudecová - ekonomka školy  
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 7. 9. 2020 a školské radě ke schválení 
byla předložena dne 23. 9. 2020 
 
Výroční zprávu vydala dne 24. 9. 2020 Mgr. Jana Nováková Hotařová – ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Jana Nováková Hotařová 
        ředitelka školy 

 



Příloha č. 1 
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno Příjmení, titul Název školení Datum školení 

Jaroslava Sedláková Dítě s dětským autismem 27. 8. 2019 

Jana Vlková Dítě s dětským autismem 27. 8. 2019 

Martina Achcenitová, Mgr. TĚLOOLOUMOC 30. 8. 2019 

Pavlína Ondráková, Mgr. Společné vzdělávání je přirozená věc 1. 10.2019 

Lenka Picková, Mgr. Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 3. 10. 2019 

Milena  Boudová, Mgr. Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 3. 10. 2019 

Kristýna Burešová Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 3. 10. 2019 

Petra Vávrová, Bc. Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 3. 10. 2019 

Štěpánka Vejvarová, Dis. Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na základních školách 3. 10. 2019 

Renata Simbartlová Jóga pro děti II. 17. 10. 2019 

Pavlína  Ondráková, Mgr. Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni základní školy 5. 11. 2019 

Martina  Achcenitová, Mgr. Vykev 2019 7. 11. 2019 

Jana Nováková Hotařová, Mgr. Workshop k profesnímu rozvoji 14. 10. 2019 

Zdeňka  Široká, Mgr. Učím se rád v 1. třídě 26. 11. 2019 

Ivana Melounová Učím se rád v 1. třídě 26. 11. 2019 

Pavlína Ondráková, Mgr. Učím se rád v 1. třídě 26. 11. 2019 
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 všichni pedagogičtí pracovníci Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole 30. 10. 2019 

Tomáš Koutný, Mgr. Cesta správného nastavení hlasu 14. 1. 2020 

Pavlína Ondráková, Mgr. Klima třídy - dítě s SVP ve třídě 16. 1. 2020 

Marcela Zejdová, Bc. Kreativ 28. 2. 2020 

Lenka  Picková, Mgr. Mediální vzdělávání prakticky aneb hodvěrnost médií, fake 
news, hoaxy, propaganda. 

20. 2. 2020 

Michaela  Vacková, Mgr.  Mediální vzdělávání prakticky aneb hodvěrnost médií, fake 
news, hoaxy, propaganda. 

20. 2. 2020 

Martina Achcenitová, Mgr. Metodika ICT pro učitele ZŠ 21. 5. 2020 

Jana  Nováková Hotařová, Mgr. Krizová intervence Leden 2020- listopad 
2020 

 



ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN   
               

                 
Vzdělávací Vzdělávací   1. stupeň         min.   2. stupeň       min 

oblasti obory 1. 2. 3. 4. 5. celkem   čas.d. 6. 7. 8. 9. celkem   čas.d. 

Jazyk a jazyková Český jazyk 8 6+2 6+3 6+2 7 33+7   33 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4   15 

  Anglický jazyk   2 3 3 3 9+2   9 3 3 3 3 12   12 

komunikace Německý jazyk/Ruský jazyk                   2 2 2 6   6 

Matematika a její aplikace   4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5   20 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5   15 

Informační a komunik. 
technologie         0 1 1   1 1 1 1 1 1+3   1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   12                   x 

  Vlastivěda, Přírodověda       3+1 3+1 6+2     
 

    
 

      

Člověk a Dějepis                    x 1 2 2 2 7   11 

společnost Občanská výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika   
    

         x 1 1+1 2 2 6+1     

Člověk a příroda Chemie   
    

         x     2 2 4   21 

  Přírodopis   
    

         x 2 1+1 2 1 6+1     

  Zeměpis                    x 2 1+1 1 1+1 5+2     

Umění a Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   12 1 1 1 1 4   10 

kultura Výtvarná výchova 1 1 2 1 2 7     2 2 1 1 6     

Člověk a Rodinná výchova                    x 1 0 1 0 2   10 

zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   10 2 2 2 2 8     

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   5 1 1 1 1 3+1   3 

Disponibilní časová dotace                 16             18 

Povinně volitelné předměty  
Konverzace v Aj/Mediální 
výchova 

 
  

 
    

 
    

 
0 0 1 1   0 

Celkem   19+1 17+5 21+4 21+4 24+2 102+16     26+2 24+6 29+3 25+7 104+18     

Celková povinná časová 
dotace   20 22 25 25 26 118   118 28 30 32 32 122   122 
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                 Poznámky: 
                Hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů přehledně udává tabulka, disponibilní hodiny jsou využity tak, aby celková časová dotace odpovídala 

požadavkům RVP ZV. 
                Výuka cizího jazyka je zařazena od 2. ročníku, nabízený je anglický jazyk 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020                              
(1 a 2. pololetí) 

      Příloha č. 3 

 

třída 

celkový 
počet 
omluvených 
hodin 

celkový počet 
omluvených 
hodin na žáka 

celkový počet 
neomluvených 
hodin 

celkový počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

prospěl 
s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl 
chování 
velmi 
dobré 

chování 
uspokojivé 

chování 
neuspoko 
- jivé 

 1. A 1362 56,75 0 0 14 6 4 24 0 0 
 

2. A 819 51,18 0 0 13 3 0 16 0 0 
 

2. B 1053 61,94 22 1,29 10 7 0 17 0 0 
 

3. A 1411 61,34 5 0,217 10 13 0 22 1 0 
 

3. B 1457 85,70 30 1,77 4 13 0 15 1 1 
 

4. A 1586 66,08 23 0,96 11 13 0 24 0 0 
 

5. A 1913 86,95 0 0 10 12 0 22 0 0 
 

5. B 1399 66,61 1 0,045 10 11 0 21 0 0 
 

6. A 2170 83,46 53 1,89 10 16 0 25 1 0 
 

7. A 2015 106,05 162 8,10 5 14 0 19 0 0 
 

7. B 1721 107,56 44 2,75 2 14 0 16 0 0 
 

8. A 2900 103,57 163 5,82 11 17 0 28 0 0 
 

8. B 1288 161 137 17,12 0 7 1 6 1 1 
 

9. A 2253 97,95 17 0,74 12 11 0 23 0 0 
 

9. B 846 120,86 2 0,286 1 6 0 7 0 0  

celkem 24 193 83,13 659 2,26 123 163 5 285 4 2 
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Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2019/2020 (2. pololetí) 
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Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2019/2020 (2. pololetí) 
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  Poznámka: v 1. třídě 3 žáci budou v novém školním roce opakovat ze zdravotních důvodů (neprospěli) 
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Příloha č. 4  
Prezentace v tisku  
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