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1. Základní údaje o škole                             

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

Adresa školy: Křížová 33/1367 

 586 01 Jihlava 

 

IČ školy: 70 878 854 
Telefon: 567 302 990 
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: krizovazs@ji.cz 
Web:                                                                           zs.krizova.cz   
 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Marie Habrová, od 27. 6. 2016 Mgr. Jana Nováková Hotařová 
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Kotenová, Mgr. Erik Landecki 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Jihlava 
Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 1 
 586 01 Jihlava 
IČ zřizovatele: 002860 
Telefon zřizovatele: 567 167 111 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krizovazs@ji.cz
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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. Milena Boudová 
Mgr. Pavlína Ondráková 
 
Předsedou školské rady byl zvolen pan ing. Lubomír Kabátek. Školská rada se sešla dvakrát za 
rok, schválila školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, projednávala změny ve školním 
vzdělávacím programu, rozpočet a hospodaření školy. Zápisy z jednání školské rady jsou 
uloženy u ředitelky školy. 

 

Sdružení rodičů a přátel školy  

Sdružení rodičů jednalo poprvé v  listopadu. Předsedkyně SRPŠ, paní Hana Hrdličková a 
zástupci jednotlivých tříd byli na listopadové schůzi seznámeni s výroční zprávou, 
s rozpočtem školy a s úpravami ve školním vzdělávacím programu. 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, 
zájezdu do Vídně, návštěvy ZOO a přispěli na lyžařský výcvikový kurz.  
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3. Charakteristika školy 

 Základní škola Jihlava, Křížová 33, v Křížové ulici v Jihlavě 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.  Je nejstarší v Jihlavě přímo v centru města a je dobře dostupná i pro žáky přijíždějící 
z okolních obcí na autobusové nebo vlakové nádraží. Od června ve škole probíhala rozsáhlá 
rekonstrukce půdy, kotelny, výměny oken a oprava fasády. Konec této rekonstrukce se 
předpokládá na konci října 2016. 
 
 
Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice v centru města: 
Benešova, Bezručova, Brněnská k 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, Znojemská, Věžní, Židovská, Srázná, Masarykovo náměstí                               
Fritzova od ulice Jiráskova k tř. 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 2015-2016 bylo 8 tříd na prvním stupni a 6 tříd na druhém stupni, celkem 17 tříd pro 
281 žáků. 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 zde byl zřízen přípravný ročník pro žáky předškolního věku, který byl 
naplněn do maximálního 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 24 žáků. Ve všech třídách i 
odborných učebnách byly k dispozici interaktivní tabule a interaktivní dataprojektory. 
Ve školním roce jsme začali pracovat s tablety již ve všech ročnících. Pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami byly zřízeny třídy s menším počtem žáků, jsou naplňovány do 
maximálního počtu 14 dětí. Ve škole bylo 6 tříd pro 54 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Pro individuálně integrované žáky byly vytvořeny individuální vzdělávací plány a 
pravidelně s nimi pracovala speciální pedagožka, 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. S výukou 
informatiky jsme začali již na prvním stupni a vyučovali jsme i psaní na klávesnici. V rámci 
činností školní družiny a školního klubu byly dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, 
uměleckého i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny a lezení na 
umělé stěně).  
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 Do výuky byla zařazována průřezová témata týkající se multikulturní výchovy, dopravní 
výchovy, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a také důsledně 
jsme plnili 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 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.  
 Žákům-cizincům pomáhala se zvládnutím českého jazyka asistentka z Multikulturního 
centra v Jihlavě. 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. 
Všichni žáci se cítili ve škole dobře a bezpečně.  
 Děti z prostředí sociálně znevýhodněného podporoval projekt Kraje Vysočina a v rámci 
tohoto projektu se dětem, převážně z prvního stupně, věnovaly 2 asistentky. Ve třídách, kde 
byli žáci se zdravotním postižením, pomáhali pedagogům při výuce další asistentky. Učitelé 
mohli konzultovat řešení výchovných problémů s psycholožkou z SPC a PPP Jihlava, 
se kterými škola úzce spolupracovala. 
   Po celý školní rok probíhala spolupráce s mateřskými školami.  
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 
naši žáci z deváté třídy uspořádali pro „malé“ sportovní dopoledne. Děti z MŠ získaly za své 
snažení medaile. Spolupráce je oboustranně výhodná, učí a baví se „malí i velcí“. 
 
Materiální a technické podmínky 
Budova školy je v centru města s výbornou dopravní dostupností. Bohužel komfort výuky 
snižoval hluk z ulice. Proto zřizovatel přistoupil k rekonstrukci školy – výměně oken. 
Materiální a technické vybavení školy splňovalo veškeré požadavky na vyučování. Budova je 
bezbariérová, pro děti se zdravotním postižením je ve škole výtah, bohužel plošina pro vstup 
do tělocvičny je v současné době nefunkční. U školy je hřiště s umělým povrchem a umělou 
lezeckou stěnou, za příznivého počasí zde tráví žáci i velké přestávky. 
 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. 
 Učebny jsou vybaveny moderními vyučovacími pomůckami - interaktivními tabulemi, 
interaktivními dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávači. Na vybavení ICT je kladen velký 
důraz, učebny i třídy umožňují okamžité využití didaktické techniky a uplatňování 
inovativních metod při výuce. Koupili jsme další didaktickou techniku - dataprojektory, 
počítače ke zkvalitňování výuky, ve všech třídách na prvním i druhém stupni 
začali žáci používat dotykové ICT, pracovali s tablety.  
 Družina je v přízemí, prostory byly zrekonstruovány před 10 lety.  Pro sportovní, taneční 
i další zájmovou činnost využívá školní družina a školní klub, celé prostory školy - tělocvičnu, 
počítačovou učebnu, hřiště i třídy. 
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 Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru s knihovnou. Stravování 
je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. 
 Ve školním roce 2015-16 jsme v rámci rekonstrukce školy vyměnili ve všech prostorách 
školy okna, proběhla výmalba v běžných třídách, v počítačové učebně jsme vyměnili všechny 
žákovské stanice. 
 

4. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
 V pedagogickém týmu se vyměnili pedagogové v souvislosti s nárůstem počtu žáků, 
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 100 %. V rámci dalšího vzdělávání se 
pedagogičtí pracovníci zúčastňovali různých školení, i v tomto školním roce bylo 
upřednostňováno vzdělávání celého pedagogického týmu, především se jednalo o  
vzdělávání v  oblasti řešení mimořádných situací – Ve škole v bezpečí. Všichni učitelé byli 
proškolení v poskytování první pomoci. Školení v oblasti užití ICT se zaměřila na používání 
dotykových technologií při výuce.  V některých hodinách probíhala výuka párově, byla 
náročná na přípravu výukových materiálů a na organizaci vyučovací hodiny, žákům se práce 
s dotykovými technologiemi líbily.  
Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce „Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.“ 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 

3. Hejlová Kateřina vysokoškolské  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. st. 

9. Kosinová Šárka vysokoškolské 1. st. 

 

Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Achcenitová Martina vysokoškolské  Pč, Př, Tv 

2. Servusová Tereza  vysokoškolské  Čj, D 

3. Habrová Marie vysokoškolské  M, Z, spec.ped. 

4. Picková Lenka vysokoškolské  Čj, Ov 

5. Hošková Lenka středoškolské spec,. Hv 

6. Zejdová Marcela vysokoškolské  Čj, Vv 
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7. Kotenová Vladimíra vysokoškolské  spec. ped. 

8. Koutný Tomáš vysokoškolské  1. st., Aj 

9. Nixová Lenka vysokoškolské  Tv, Bi 

10. Olexová Lenka vysokoškolské  Ch, Nj 

11. Pátek Jaroslav vysokoškolské  M, Z 

12. Pisková Kateřina  vysokoškolské M, In 

13. Vondrák Jiří vysokoškolské  FY, Pč 

14. Solařová Lucie vysokoškolské Aj 

15. Kalendová Alena  středoškolské  asistentka  

16. Kettnerová Jaroslava středoškolské asistentka 

17. Vejvarová Štěpánka  středoškolské asistentka 

18.  Vlková Jana  středoškolské asistentka 

 

Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Němcová Lenka středoškolské vedoucí 
vychovatelka 

Horská Jana  středoškolské vychovatelka  

Kalendová Alena středoškolské vychovatelka  

Simbartlová Renata středoškolské vychovatelka  

Vejvarová Štěpánka  středoškolské vychovatelka  

 

 
Personální zabezpečení školní jídelny 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Boučková Milena středoškolské vedoucí školní 
jídelny  

Bartoňová Marta vyučena v oboru  vedoucí kuchařka 

Bugnovská Jitka vyučena  kuchařka 

Huďová Lenka  vyučena  pomocná 
kuchařka  

Kubíčková Hana vyučena  pomocná 
kuchařka 

 
Ve školní jídelně bylo uvařeno 30 957 obědů pro žáky a 5 209 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 zařa- 
zovány luštěniny, ryby a zelenina. Pro MŠ Meruzalka uvařily paní kuchařky  
6 138 obědů připravily 10 060 svačinek a přesnídávek. 
 



8 
 

 

Personální zabezpečení provozu školy 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Jana Hájková ekonomka  

Eva Mikešová personalistka 

Paúr Libor školník  

Fryčová Eva uklízečka 

Plašilová Ivana uklízečka 

Vondráková Jaroslava uklízečka 

Kubíčková Jaroslava uklízečka 

Vrzalová Libuše uklízečka 

 
Přehled tříd a počet žáků  

 Počet 
žáků 

Třída Jméno třídního učitele 

  1. 18 I. A Mgr. Hana Krichťáková 

  2. 18 I. B  Mgr. Šárka Kosinová 

  3. 22 II. A Mgr. Milena Boudová  

  4. 23 III. A Mgr. Dagmar Marková 

  5.   4 III. B Mgr. Kateřina Hejlová  

  6. 28 IV. A Mgr. Martina Chocholoušová  

  7.   8 IV. B Mgr. Kateřina Hejlová  

  8. 23 V. A Mgr. Miroslava Růžičková  

  9.   8 V. B Mgr. Pavlína Ondráková  

10. 21 VI. A Mgr. Tereza Servusová 

11. 10 VI. B Mgr. Lenka Hošková 

12. 19 VII. A Mgr. Jaroslav Pátek  

13. 13 VII. B Ing.   Lenka Olexová 

14. 24 VIII. A Mgr. Martina Achcenitová 

15. 31 IX. A Mgr. Lenka Picková 

15. 11 IX. B Mgr. Jiří Vondrák 

16. 19 přípravná třída Mgr. Zdeňka Široká 

Celkový počet 
žáků: 

281   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

54   

 

5. Školní vzdělávací program 

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. Příloha č. 2 
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Průřezová témata byla integrována do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do 

projektových dnů.  

Výuka cizího jazyka začínala již ve druhém ročníku a žáci si mohli vybírat anglický jazyk nebo 

německý jazyk.  

Jako druhý cizí jazyk byl nabízen jazyk německý a ruský, a to od 7. ročníku. Většina žáků si 

zvolila jazyk německý. Pro upevnění a další rozvíjení jazyka byla nabídnuta konverzace 

v anglickém jazyce. 

Talent a nadání mohly děti rozvíjet v zájmových sekcích školní družiny, kde byl opravdu 

pestrý výběr.  

 

Zájmové sekce školní družiny a školního klubu 
 

Angličtina I. tř.- I. skupina    D. Marková 

Angličtina I. tř. - II. skupina M. Boudová 

Fotbal L. Nixová 

Informatika -  začátečníci M. Chocholoušová 

Keramika  - pokročilí R. Simbartlová 

Keramika - začátečníci R. Simbartlová 

Německý jazyk II. - V.tř L. Olexová 

Pěvecký  L. Hošková 

Quilling - tvoření z papír. proužků K. Hejlová 

Sportovní hry 0. - II. tř. Z. Široká 

Sportovní hry II. - III. tř S. Růžičková 

Sportovní hry IV. - V. tř. H. Krichťáková 

Taneční  E. Nápravníková 

Výtvarný 0. - II.tř. L. Němcová 

Výtvarný III. - V. tř. L. Němcová 

Zdravotnický M. Achcenitová 

Individuální péče pro dyslektiky V. Kotenová 

Individuální logopedická péče P. Ondráková 

Cvičení Čj IX. tř. L. Picková 

Cvičení Ma IX. tř. M. Habrová 

Etická výchova L.Nixová 

Florbal/ Sportovní hry L. Nixová 

Florbal / Sportovní hry L. Nixová 

Fyzikální praktikum J. Vondrák 

Horostěna  J. Vondrák 

Pěvecký L. Hošková 

Výtvarný + keramický J. Horská  
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Přehled akcí ve školním roce 2015 - 2016 

ZÁŘÍ:     1.STUPEŇ         
2. 
STUPEŇ     

  
4.  B  - výuka na dopravním 
hřišti     

2. st. - minikopaná - vybraní 
žáci     

  
0., 1. A, 1. B, 4. B, 5. A - pouštění draků a vlaštovek s 
MŠ   

   
  

  3. a 4. roč. - plavecký výcvik 
  

  
   

  
  1. A, 1. B - jarmark  

   
  

   
  

  
0., 1. A, 1. B, 2. A, 3. A - S písničkou kolem světa - 
koncert           

ŘÍJEN:                     

  
1. A, 1. B  - Mazlíčci pořad v 
ZOO     9. A - Zdravověda v City parku 

 
  

  3. A, 4. A - Hele, lidi - pořad v knihovně 
 

6. B - práce se třídou v PPP 
 

  
  1. st. - Tonda obal - besedy ve třídách 

 
9. B - beseda na ÚP 

  
  

  
1. A, 1. B  - Jablíčkobraní - 
projekt 

  
9. A, 9. B - projekt k volbě povolání  

  5. A - beseda ve Vrakbaru   
 

2. st. - Tonda obal - besedy ve třídách   

LISTOPAD:                     

  1. st.  - besedy s MP 
   

6. - 8. tř. - besedy s 
MP       

  5. B - práce se třídou v PPP 
  

2. st. - florbal cup - okresní kolo 
 

  

  4. A - výuka na dopravním hřišti 
  

9. tř. - soutěž Bloudění - k profesní 
orientaci   

  1. A, 3. A - návštěva knihovny 
  

9. A - beseda na ÚP 
  

  

  
5. tř. - Jan zvaný Hus - divadelní 
představení 

 
6. - 9. tř. - Jan zvaný Hus – div. představení 

PROSINEC:                     

  4. A, 4. B - výuka na dopravním hřišti   7. B, 9. B - práce se třídou v PPP 
 

  

  
1. st. - filmové představení Mimoni v City 
Parku 

 

6. ročníky - Setkání před 
Betlémem 

 
  

  1. st. - Mikulášská nadílka 
  

6. A, 7. A, 8. A, 9. A - primární prevence  

  
5. ročníky - Setkání před 
Betlémem 

  
2. stupeň chlapci - školní kolo ve florbalu   

  1. st. - mobilní planetárium v tělocvičně 
 

2. st. - turnaj ve vybíjené - dívky 
 

  
  vánoční besídky 

   
9. A, 9. B - Zvyšování právního vědomí  

    
    

2. st. - mobilní planetárium v tělocvičně   
            vánoční besídky       

LEDEN:                     

  spolupráce školy (ŠD) s MŠ 
  

přihlášení žáci 2. stupně - LVK      

  
Den otevřených 
dveří 

   
2. st. - Školní ples 

  
  

  
4. - 5. roč. - Bydlet zdravě je zábava - 
výstava 

 
6. roč. - Bydlet zdravě je zábava - výstava   

    
    

2. st. - Peru - čtyři strany světa 
 

  
            Den otevřených dveří     
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ÚNOR:                     

  1. st. - Škola z Marsu - koncert     2. st. - Facelook - koncert     
  1. stupeň - recitační soutěž 

  
2. stupeň - recitační soutěž 

 
  

  1. st. - beseda s MP 
   

8. tř. - projekt První pomoc do škol    

  4.  A - návštěva knihovny 
  

7. B, 9. B  - práce se třídou v 
PPP 

 
  

  
1. - 4. roč. - zájemci - bruslení 
žáků 

  
  

   
  

  ŠD - keramické dílny pro MŠ 
  

  
   

  

BŘEZEN:                     

  2. A, 5. B - beseda o Velikonocích 
  

2. st. - vybraní žáci - turnaj v basketbalu   

  1. tř. - pasování prvňáčků v knihovně 
 

8. A - vybraní žáci - Fórum mladých   

  5.  A - návštěva knihovny 
  

2. st. - vybraní žáci - Poznej Vysočinu   

  1. - 5. roč. -  program primární prevence ve Vrakbaru 7. B, 9. B  - práce se třídou v PPP 
 

  

  4. B - práce se třídou v PPP 
  

6. - 8. roč. - primání prevence ve Vrakbaru   

  1. B - Autopohádky v Horáckém divadle 
 

2. st. - vybraní žáci - Silák roku 
 

  

  3. A, 3. B - projekt prevence úrazů  
  

2. st. - zájemci - bruslení žáků 
 

  

  5. roč. - bruslení žáků 
   

  
   

  

  ŠD - keramické dílny pro MŠ               

DUBEN:                     

  4. A, 4. B - výuka na dopravním hřišti   6. B, 8. B - práce se třídou v PPP     

  1. A. 1. B - BESIP - prevence s  MP 
  

2. st. - Čistá Jihlava - úklidová akce ke Dni 
Země   

  4. A - Bezpečná Vysočina 
  

6. - 9. roč. - besedy v Muzeu Vysočiny   

  2. A - návštěva knihovny 
  

8. - 9. roč. - dokument Na Sever 
 

  

  1. st. - vybraní žáci - McDonald´s Cup 
 

4. - 9. roč. - představení v ang. jazyce  
Peter Black 2 

  
2. - 5. roč. - představení v anglickém jazyce - John and 
Mary 2. st. - vybraní žáci - turnaj v hokejbalu   

  1. st. - Den Země - program v muzeu a na náměstí 
    

  

  5. A - práce se třídou v PPP 
  

  
   

  

  5. A, 5. B - besedy v muzeu 
  

  
   

  

  karneval ŠD                  

KVĚTEN:                     

  1.st. - vybíjená       2. st. -  závody  Pohár rozhlasu   

  1. st. - dyslektická olympiáda - účast v soutěži 
 

9. B - beseda o AIDS 
  

  

  1. st. - sportovní den pro děti z MŠ 
  

2. st. - přihlášení - exkurze do Prahy  

  1. st. - Skřivánek - školní kolo pěvecké soutěže 
 

2. st. - přihlášení - výlet do Osvětimi    

  2. A - Mazlíčci v ZOO 
   

2. st. - vybraní žáci - Pohár rozhlasu    

  1. st. - Projektový den       2. st. - Projektový den       

ČERVEN:                     

  4. A - prevence ve Vrakbaru     8. A - projekt První pomoc do škol 
 

  

  5. A  - práce se třídou v PPP 
  

9. A, 9. B - beseda se zaměstnanci věznice 

  1. st. - MDD - divadelní představení Bajaja, pěšák snů 7. A - školní výlet 
  

  

  1. st. - exkurze do zoologické zahrady 
 

2. st. - filmové představení Kniha džunglí   

  1. stupeň - školní výlety 
  

2. st. - přihlášení - cyklovýlet  

            7. B, 9. B - práce se třídou v PPP     
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Školní 

ples  
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Prezentace školy na veřejnosti, soutěže 2015 – 2016 

Skupinová výuka 

Jak ukázat žákům, že procvičování učiva SOUSTAVY ROVNIC může být zábavné? Žáci na 
vlastní kůži poznali, že toto mnohdy neoblíbené učivo lze s přehledem zopakovat 
prostřednictvím skupinové výuky. Deváťáky jsme rozdělili na pět skupin po šesti žácích. 
Všichni se po osmi minutách vystřídali na následujících stanovištích: interaktivní tabule, dvě 
tabletová hnízda, vypracování dvou pracovních listů. Do výuky se aktivně zapojili všichni žáci, 
komunikovali ve skupině a společně dokázali najít řešení matematických úloh. Potěšil nás 

aktivní přístup k netradiční výuce a příjemná atmosféra ve vyučovací hodině. 
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Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 7. ledna 2016 naše škola uspořádala Den otevřených dveří, kdy nejen rodiče, 
bývalí žáci a bývalé žákyně, ale i široká veřejnost měli příležitost navštívit výuku, prohlédnout 
si veškeré prostory školy nebo hovořit s učiteli a vedením školy. 

 

S organizací prohlídek pomáhali žáci vyšších ročníků, kteří se ihned po vstupu do školy 
příchozího ujali a budovou ho provedli. Pro přítomné byly na chodbách připraveny k ukázce 
výkresy a výrobky našich žáků. Ve všech třídách a učebnách byli přítomni učitelé, aby 
zodpověděli případné dotazy. Na závěr bylo ve školní jídelně připraveno malé občerstvení. 

 
K této příležitosti, ale i v době předvánoční žáci 9. ročníku společně zazpívali pásmo 
anglických i českých písní za kytarového doprovodu pana učitele Koutného. Vystoupení 
s názvem „Zpívání na schodech“ tak předvedli nejenom ostatním dětem ve škole, ale i 
rodičům. Radost všem udělaly hitovky od Michala Hrůzy, Beatles nebo skupin Lucie a Kryštof. 
Nechyběly ani kostýmy a drobné dárečky pro nejmenší. Všem aktérům patří velký dík, 
protože svojí snahou navodili příjemnou atmosféru a potěšili každého, kdo se přišel podívat a 

zazpívat si. 
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Finanční gramotnost 

Žáci a žákyně 8. a 9. ročníků se v letošním školním roce opět účastnili v rámci výuky občanské 
výchovy 7. ročníku soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST, 6. ročníku soutěže SAPERE – VĚDĚT 
JAK ŽÍT a 1. ročníku nové celostátní soutěže TUTA VIA VITAE – bezpečná cesta životem pro 
občana EU, v níž žáci ověřují své znalosti a dovednosti v požární ochraně, civilní obraně, 
ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových 
situacích, zdravotní problematice, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné 
pohromě, kyberšikaně. 
 
Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech ve školním kole, vytvořili tým, který se 
zúčastnil okresního kola. V soutěži Finanční gramotnost obsadili naši žáci 2. místo v 

okresním kole, v soutěži Sapere také 2. místo a v soutěži Tuta Via Vitae 3. místo v okresním 
kole. 

 

Všem účastníkům patří poděkování za účast a úspěšným týmům blahopřejeme! 
  

2. místo v okresním kole 2. místo Sapere 3. místo  Tuta Via Vitae 

   

 

Pythagoriáda 

Školní rok 2015/2016 

Úspěšnými řešiteli školního kola byli David Bartošek, Daniel Haüszler, Zuzana Šteflová a 
Tomáš Veselý. Všichni chlapci reprezentovali školu v okresním kole, kde se již neumístili. 
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Soutěž zvaná Talentovka 

Dne 22. října se 6 žáků naší školy zúčastnilo soutěže v psaní všemi deseti prsty v budově školy 
Obchodní akademie v Jihlavě. Účastníky byli Aneta Pomahačová, Denisa Raichlová, Sebastian 
Drobný z 8. ročníku a Jan Kalina, Tomáš Michelfait, Bartošek Adam z 9. ročníku. Naši žáci se v 
soutěži družstev umístili na perfektním 2. místě, dosažený výsledek 118 cvičení ve výuce ZAV 
a v soutěži jednotlivců získal Jan Kalina 4. místo s dosaženým výsledkem 53 cvičení ZAV. 
 
Soutěže se účastnil i pan Jaroslav Zaviačič, autor používaného programu, a devítinásobná 
mistryně světa v psaní na klávesnici PC Ing. Helena Zaviačičová-Matoušková. Držitelka 
světového rekordu v psaní na klávesnici rychlostí 928 čistých úhozů za minutu předvede své 
umění v exhibičním vystoupení. 

Matematická olympiáda 

Školní rok 2015/2016 

Termín MO pro školní rok v kategorii Z5 a Z9 byl 19. 1. 2016. Kategorie Z6, Z7, Z8 se konaly 
dne 5. 4. 2016. 

Zeměpisná olympiáda 

Školní rok 2015/2016 

Také ve školním roce 2015/16 se žáci zúčastnili Zeměpisné olympiády. V letošním školním roce 
se jednalouž o 18. kolo této populární soutěže. Všechny informace a podmínky soutěže jsou 
k dispozici na www.zemepisnaolympiada.cz. 

Recitační soutěž 

Školní rok 2015/2016 

 Dne 25. 2. 2016 se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili školního kola recitační soutěže. Pro 
vítěze byly připraveny věcné odměny. Novinkou letošního ročníku se staly medaile, které se 
dětem velice líbily. Účastníkům, kterým se nepodařilo umístit, byla rozdána malá sladkost 

jako ocenění jejich snahy. 
Výherci, kteří se umístili na prvních a druhých místech, budou postupovat do okresního kola, 
které se uskuteční v DDM Jihlava. 

 

Výsledky recitační soutěže školního kola:  
 
I. kategorie - 2. a 3. třída 
1. místo - Vanessa Vaňková 
2. místo - Barbora Vaščíková 
3. místo - Melánie Kálayová  
 

http://www.zemepisnaolympiada.cz/aktuality.phtml
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II. kategorie - 4. a 5. třída 

1. místo - Eva Kremláčková 
2. místo - Pavla Homolová  
3. místo - Jan Staněk  

 

 

 

 

 

Bloudění 

Bloudění 2015/2016 

I v letošním roce pozvala OZS Jihlava 
žáky 9. ročníků na zábavnou soutěž Bloudění. Jako každý rok na ně čekaly zajímavé pokusy, 
kvízy, soutěže, úkoly ze zdravovědy, fotografie a další zajímavosti zaměřené na zdravý 
životní styl. 

Ze 17 soutěžících družstev po třech členech se děvčata Vanda Vacková, Hana Hrdličková a 
Barbora Flaxová se umístila na krásném 3. místě. 

Dále naši školu reprezentovali Adam Bartošek, Matěj Hebký, Jiří Hrdlička, Filip Janíček, 
Matěj Kučera, Dominik Růžička, Jan Kalina, Simona Linhartová, Tomáš Michelfait. 
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Výtvarné soutěže: 
Požární ochrana očima dětí – Leona Lacková, Zuzana Šteflová, Tomáč Měchura, Kristýna 

Vašíčková, Matěj Hebký, Filip Jonák 
 
Den Země – Klára Zámková, Klára Juzelová, Daniel Heüzler, Michaela Frulová, Leona Lacková, 
Zuzana Šteflová, Nguyen Thi Phuong Chi, Cu Viet Thang 
 
Sportovní soutěže:  

* Školní florbalový turnaj - hoši, 7. 12. 2015. 

                                              Nejlepší střelec: mladší žáci- Vojtěch Krpálek, 7. A, 

                                                                         starší žáci- Adam Pokorný, 9. B. 

*Mikulášský turnaj dívek ve vybíjené, 2. stupeň - 4. 12. 2015: 

Lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších – účast 25 žáků z 2. stupně. Výborné sněhové 

podmínky, všichni žáci prošli metodickou řadou a v rámci individuálních možností zvládli 

lyžařskou techniku a využili možnosti sjezdovek v areálu Černá hora.  Byl splněn plán besed 

(zaměření na OČMU, Ev, MKV), řada vědomostních her zábavnou formou procvičovala 

všeobecný rozhled žáka, dovednost zapojit se, reagovat, spolupracovat ve skupině (OSV). 

V rámci prevence sociálně patologických jevů byly ve večerním programu zařazovány stolní, 

společenské hry, ve středečním odpoledni i aktivity na sněhu, které podněcovaly hravost a 

ukazovaly možnosti, jak bojovat s nudou. Při samotném lyžařském výcviku se žáci učili 

pomáhat druhému, toleranci, byly respektovány výkonnostní i věkové rozdíly. 

*Závod ve sjezdovém lyžování – 19. 1. 2016, Sjezdová trať - Sport 1, Krkonoše (25 

závodníků). Vyhodnocení na internetových stránkách ZŠ.  

V plánech Tv byl v září uveden návrh: Lyžování a snowboarding pro zájemce – leden, únor 

2016 (Šacberk) – akce neuskutečněna z důvodu špatných sněhových podmínek. 

*23. 3. 2016 – Bruslení 5. ročníku (18 žáků) a zájemců z 2. stupně (30 žáků) na HZS Jihlava 

(organizovala H. Krichťáková, L. Nixová, fotodokumentace a PG dozor M. Achcenitová). 

* Vyhodnocení výsledků k 30. 3. 2016: Silák školy, Silačka školy 2016 (M. Achcenitová, L. 

Nixová)   
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Silák školy 2016:                                                          

1. Cu Thang Viet, 8. A           1095 bodů 

2. Musil Filip, 9. B                     996 bodů   

3. Růžička Dominik, 9. A         844 bodů 

4. Dvořák Petr, 9. A                 738 bodů 

 

Silačka školy 2016:  

 

1.Achcenitová Martina, 7. A   748 bodů                

2. Raichlová Denisa, 8. A           692 bodů  

3. Kalinová Natálie, 7. A             688 bodů 

4. Leona Lacková, 7. A               619 bodů 

5. Pomahačová Aneta, 8. A      550 + .. kliky  

 

Siláci ročníků - dívky: 

 

6. A, 6. B: 1. Jaklová Kristýna       456 bodů 

                  2. Ohnútová Markéta   446 bodů 

                  3. Zámková Klára           418 bodů     

 

7. A, 7. B:  1. Achcenitová Martina      748 bodů                                                              

                   2. Kalinová Natálie                688 bodů                                           

                   3. Lacková Leona                   619 bodů 

 

 8. A:          1. Raichlová Denisa             692 bodů 

                   2. Pomahačová Aneta          550 + bodů                                                             

                   3. Ferencová Michala          481 bodů  

 

9. A:           1. Svítilová Kristýna, 639 bodů                                                                 

                   2. Šindlerová Nikola, 603 bodů  

                   3. Zástěrová Simona, 591 bodů 

 

 Siláci ročníků - chlapci: 

 

6. A, B:   1. Adam Petr, 6. B            769 bodů                                                     

                2. Sedlák Lukáš, 6. A         731 bodů 

                3. Matějíček Patrik, 6. A  699 bodů                                                                           

7. A, 7. B: 1. Vojáček Jiří                                       741 bodů                                                     

                  2. – 3. Krpálek Vojtěch a Novák Ivo   580 bodů 

               



21 
 

8. A:          1. Lafuntál Filip             710 bodů  

                  2. Drobný Sebastián      610 bodů 

                      (Krejčí Patrik               678 bodů IX. roč.) 

                  3. Kabelka Vít                 541 bodů  

 

 

9. A, 9. B:  1. Cu Thang Viet, 9. A        1095 bodů 

                   2. Musil Filip, 9. B                  996 bodů 

                     3. Růžička Dominik, 9. A           844 bodů 

 

13. 6. 2016 – návštěva Fit centra, posilovny (zdravý životní styl) – 9. A, 9. B chlapci 

 (L. Nixová). 

7. 6. 2016 - Cykloturistický výlet do Luk nad Jihlavou pro zájemce z 2. stupně (35 účastníků),                
                    L. Nixová, J. Vondrák – technik, R. Simbartlová - zdravotník.  
 

*Nejvšestrannější sportovec a sportovkyně školy, předání pohárů a diplomů na konci 

školního roku třídním učitelem. Dívky: Martina Achcenitová, 7. A, chlapci: Filip Musil, 9. B + 

u následujících žáků pochvaly na vysvědčení – návrh: “ Reprezentace ZŠ na okresních 

sportovních soutěžích v průběhu školní docházky“ (9. A chlapci: Cu, David Růžička, Dominik 

Růžička, Petr Dvořák, Matěj Kučera, Daniel Krčál + „Pochvalný list za sportovní reprezentaci“ 

(kázeňsky problematický, ve sportu úspěšný) -  Patrik Krejčí, 8. A. 

Okresní soutěže: 

*30. 9. 2015 - Okresní kolo v minikopané starších žáků (3. ve skupině, bez postupu), 9 žáků. 

*19. 11. 2015  - Okresní kolo ve florbalu mladších žáků (13. – 16.místo/ 17), 8 žáků. 

*24. 11. 2015  - Okresní kolo ve florbalu starších žáků (9. – 12.místo/18), 10 žáků. 

Přespolní běh, stolní tenis, házená, volejbal – neúčast. 

*4. 3. 2016 – Okresní kolo v basketbalu starších chlapců (13. místo/13), 10 žáků. 

*Březen 2016: Silák roku 2016 – akce Městské policie Jihlava (M. Achcenitová). 

*27. 4. 2016 – Hokejbal – přátelská utkání ZŠ (M. Achcenitová). 

*19. 5. 2016  - Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou mladších žáků a žákyň 

*20. 5. 2016  - Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou starších žáků a žákyň  

Mladší žáci obsadili sedmé místo z 15 zúčastněných škol, mladší žákyně dvanácté místo ze 

14 družstev. Starší žáci byli sedmí z 11 družstev a starší žákyně deváté z 10 družstev. 
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Vybrané nejlepší výkony:  

Jiří Vojáček ze 7. B třídy hodil kriketovým míčkem 67,11 m a obsadil 1. místo ze 42 závodníků 
a zaběhl 60 m běh za 8,39, což bylo 3. místo ze 45 závodníků.                                                                                    
Patrik Matějíček z 6. A třídy v běhu na 1000 m byl 12., ze 40 závodníků a 8. ve skoku 
dalekém díky výkonu 4, 22 m, ze 42 závodníků.                                                                                                                           
Martina Achcenitová ze 7. A třídy hodila kriketovým míčkem 46,88 m a získala 3. místo z 39 
závodnic a 5. místo ve skoku dalekém výkonem 4,03 m, z 38 závodnic.                                                                                   
Štafeta mladších dívek 4 x 60 m běh byla 9. z 20 družstev.                                                                                    
Leona Lacková ze 7. A byla ve vytrvalostním  běhu na 600 m 10. z 37 závodnic.                                                    
Štafeta starších žáků 4 x 60 m ve složení M. Kučera, 9. A – P. Dvořák, 9. A – F. Musil, 
 9. B – David Růžička, 9. A obsadila 3. místo z 15 štafet.                                                                                                              
Filip Musil z 9. B byl v běhu na 1500 m 6. z 29 vytrvalců, čas: 5:14,53 a ve skoku dalekém 
obsadil 2. místo.                                                                                                                                                                                      
David Růžička z 9. A se umístil na 6. místě(4,74 m) z 31 závodníků.  
 

*2. 6. 2016 Okresní kolo v minikopané mladších žáků – neúčast (technické důvody, nemoc 

učitelek).   

 

Zájem žáků o školní soutěže: Turnaj smíšených družstev v košíkové, Turnaj žáků 

v minikopané - hoši z 5. – 9. ročníku v tělocvičně ZŠ – jiné akce školy, neuskutečněno.  

Turistika, orientace v přírodě, základy táboření v rámci jednodenních výletů tříd (TU). 

Exkurze údolím řeky Doubravy pro devátý ročník – Přírodopis, zeměpis, turistika, orientace 

v přírodě aj. – neuskutečněna, nedostatečný počet přihlášených žáků. 

„Mazaně proti šikaně“ – základy sebeobrany a prevence nežádoucího chování (MPP) – akce 

plánována na poslední červnový týden, z technických důvodů zrušeno. 

 „Tancování “ s Jardou: „Kdo tancuje, nedrobí“ – letos neorganizováno.     
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PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ - ŠKOLNÍ DRUŽINA  2015 /2016                  
 

    ZÁŘÍ R. Simbartlová Pouštění draků Na SkalceIII.B, IV. B + MŠ Fibichova 35 dětí 

    23. 9. 3 učitelky 

  R. Simbartlová Soutěž v letu "vlaštovek" na zahradě I.A + MŠ Dvořákova 45 dětí 

    24. 9. 4 učitelky 

  R. Simbartlová 
Ppouštění draků a vlaštovek ve Starých Horách I. B+ MŠ 
Romana Havelky  

56 dětí       
5 učitelek 

  
 

25. 9.   

   R. Simbartlová Pouštění draků Na Skalce sportovní hry + MŠ Mahenova 60 dětí 

    30. 9. 3 učitelky 

  
 

 
  

ŘÍJEN R. Simbartlová Soutěž v letu "vlaštovek" Heulos - IV.B + MŠ Na Stoupách 58 dětí 

    2. 10. 4 učitelky 

  
  

  

LISTOPAD R. Simbartlová Keramická dílna pro I. B třídu 17 žáků 

    6. 11. 2učitelky 

  R. Simbartlová Keramická dílna pro I. A třídu 13 žáků 

  

 

13. 11. 2učitelky 

  L.Němcová Zdobení stromečku "O nejhezčí vánoční stromeček 2014 8 dětí 

  R. Simbartlová 27. 11. 
2 

vychchov. 

  

  

  

LEDEN R. Simbartlová Výměna žáků MŠxI. A na MŠ Mahenova 15 žáků 

    5. 1. 

1 

vychchv. 

  R. Simbartlová Výměna žáků MŠ x I.B na MŠ Na Stoupách 13 žáků 

  

 

6. 1. 1 vychv. 

  R.Simbartlová   Výstava ke " Dni otevřených dveří"   

  L. Němcová 7. 1. 2 vychov. 

  

  

  

ÚNOR L. Němcová 

12 krát keramická dílna pro MŠ Na Stoupách , MŠ 

Fibichova, Mahenova Romana Havelky 169 dětí 

  R. Simbartlová   

15 

učitelek 

  

  

  

BŘEZEN L. Němcová 

10 x keramická dílna MŠ Mahenova, Romana Havelky , Na 

Stoupách 133 dětí 

  R. Simbartlová   

12 

učitelek 

  

KVĚTEN L. Němcová 

Tradiční karneval pro I. stupeň "Dál výš rychleji ….v Riu 

bychom uspěli" 

44 +31 

žáků 
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R. Simbartlová 3. 5.  3 vychov. 

  R. Simbartlová Sportovní dopoledne pro I. stupeň "Házení pod pěti kruhyi" 144žáků 

  L. Němcová 13. 5. 

10 

učitelek 

  R. Simbartlová Sportovní dopoledne pro MŠ atletický stadion Na Stoupách 252 dětí 

  L. Němcová 

 

31áků 

      

22 

učitelek 

  

  

  

ČERVEN L. Němcová      vyhodnocení projektu " Pavučinka" 47 dětí 

  R. Simbartlová     

    Hodnocení spolupráce s mateřskými školami  ve šk. roce 2015 – 2016 

V letošním školním roce probíhala spolupráce s mateřskými školami  Mahenova, Fibichova a 

Na Stoupách, nově se školou Romana Havelky a Dvořákova. 

 Spolupráce probíhala podle vypracovaného plánu a jednotlivé body byly splněny takto: 

1. Pouštění draků  

- 23. 9. se třídy III. a IV. B s paní učitelkou. Hejlovou sešly v  lokalitě Na Křížku 

s dětmi a p. učitelkami MŠ Fibichova, kde společně pouštěli draky.         

- 24. 9. paní učitelka Krichťáková a asistentka Kalendová s dětmi z I. A uspořádaly 

soutěž v létání s vlaštovkami. Soutěž proběhla na zahradě MŠ Dvořákova spolu 

s tamními dětmi. 

- Stejná akce proběhla 25. 9. na prostranství u Penny marketu, kde létali draci i 

vlaštovky dětí z MŠ Romana Havelky a žáků I. B třídy za doprovodu paní učitelky 

Kosinové a Simbartlové.    

- Pouštění draků Na Křížku proběhlo také 30.9. Sešli se zde žáci sportovního 

kroužku s paní učitelkou Růžičkovou a děti MŠ Mahenova. 

- Házení vlaštovek, které vyrobili žáci V. B s p. uč. Ondrákovou a Zejdovou, 

proběhlo v areálu letního kina 2,10., spolu s dětmi MŠ Na Stoupách.   

 

2. Schůzky rodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ                                                           
Koncem měsíce listopadu a začátkem prosince proběhly ve všech MŠ schůzky rodičů    
předškolních dětí s p. učitelkou Boudovou a Růžičkovou, paní ředitelkou nebo paní 
zástupkyní. Cílem bylo seznámit rodiče s průběhem zápisu a tím, co by dítě 
předškolního věku mělo zvládat.  Rodiče dostali také informace o naší škole a 
odpovědi na další otázky. 
 

3. Výměna 

 5. a 6. 1. proběhly „výměny“ předškolních dětí všech pěti MŠ a našich prvňáčků. Děti 

z MŠ absolvovaly s p. učitelkami Kosinovou a Krichťákovou opravdové vyučování ve 

škole. Prvňáci z naší školy se naopak vydali s. p. vychovatelkou Simbartlovou  do MŠ 
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Na Stoupách a do MŠ Mahenova, kde strávili dopoledne společně s dětmi MŠ při 

jejich zaměstnání.   

 

4. Den otevřených dveří 

Rodiče s dětmi mohli navštívit naši školu 7.1. v rámci Dne otevřených dveří , kde jim 

byla nabídnuta prohlídka školy, seznámili se s režimem ŠD, stravováním dětí, kroužky. 

Pro návštěvníky byly připraveny výstavky prací dětí, vystoupení pěveckého kroužku, 

občerstvení. 

 

5. Keramická dílna 

V dílně se podle připraveného rozpisu vystřídaly děti  MŠ Mahenova, Fibichova, Na 

Stoupách a Romana Havelky. MŠ Dvořákova neměla o tuto aktivitu zájem.  

Děti vyráběly sovičky ohýbáním a otisky do hlíny. Dozdobeny byly vymývanou 

glazurou.  Pracovalo se ve skupinách po dobu jedné hodiny pod vedením  

p. vychovatelky Simbartlové, Němcové a p. učitelek mateřských škol. 

 

      Sportovní dopoledne  

Proběhlo tradičně na atletickém stadionu Na Stoupách. Sportovních klání se 

zúčastnila celá MŠ Na Stoupách a třída starších dětí z MŠ Fibichova. Z Mahenovy 

mateřské školy chyběla z šesti tříd pouze jedna, která byla v té době na škole 

v přírodě a z MŠ Romana Havelky se sportování nezúčastnilo 15 dětí, které 

absolvovaly plavecký kurz. 

MŠ Dvořákova se omluvila z provozních důvodů. 

Do sportování se nakonec zapojilo na 240 dětí z MŠ a 12 dětí z naší předškolní třídy. 

Bylo pro ně připraveno 16 stanovišť. Využili jsme sadu atletických pomůcek 

zapůjčenou atletickým klubem v rámci akce „Atletika pro děti“. 

Při organizaci pomáhaly třídy VIII. A a IX. B se svými třídními učiteli  Achcenitovou, 

Vondrákem a p. asistentkou Vlkovou. 

 

MŠ Stoupy, stejně jako v předchozích letech, využívá naši tělocvičnu, kterou má 

v nájmu jednu hodinu každý čtvrtek. 

 

Spolupráce v tomto roce byla navýšena o dvě mateřské školy. Do všech činností byla 

opět zapojena velká část pedagogů i žáků.  Poskytnout pomoc malým dětem, 

reprezentovat školu před pedagogy a rodiči dětí MŠ je jen základ toho, čeho se 

zhostili žáci naší školy.  Že se jedná o kvalitní práci, svědčí spokojenost zúčastněných a 

každoroční opakování spolupráce.   
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6. ICT plán a zhodnocení 

Výuka informatiky probíhala ve specializované učebně s 24 počítači připojenými na internet. 

Téměř v každé třídě je již dataprojektor s interaktivní tabulí, byly zakoupeny vizualizéry, 

převážně na první stupeň.  

Výuka informatiky probíhala v 5. - 9. ročníku při hodinové dotaci. 

V 5. a 6. ročníku probíhá výuka psaní na klávesnici podle zakoupeného programu – ATF, 

využíváme i volně přístupný program na www.nedatluj.cz. 

V 9. ročníku jsme se účastnili soutěže v psaní na klávesnici. Naši žáci se v soutěži družstev 

umístili na 2. místě, dosažený výsledek 118 cvičení ve výuce ZAV a v soutěži jednotlivců získal 

Jan Kalina 4. místo s dosaženým výsledkem 53 cvičení ZAV. 

 Příprava výuky 

Učitelé detailně plánují způsoby integrace ICT do vlastních výukových aktivit. Využívají 

tablety, které jsme získali z projektu ICT nás baví (k testování žáků, skupinové výuce, 

individuálnímu procvičování). 

Zkušenosti učitelů 

Učitelé využívají ICT jak pro plánování výuky, tak i jako nástroj podporující jejich výukovou 

činnost (tvorba digitálních učebních materiálů, využití již hotových prací). V hodinách 

informatiky střídáme různé výukové metody (samostatná práce, frontální výuka, skupinová 

práce). Vzájemnými hospitacemi se učitelé inspirují a motivují k efektivnějšímu způsobu 

vyučování.  

Zkušenosti žáků 

Probíhá výuka informatiky jako povinného předmětu, žáci z prvního stupně navštěvují 

kroužek informatiky. V ostatních předmětech je ICT využíváno příležitostně k tvorbě vlastních 

digitálních materiálů, k prezentaci učiva, k vyhledávání potřebných dat, případně k jejich 

zpracování. Též jsou využívány výukové programy a programy pro děti se speciálními 

výukovými potřebami. V současnosti je ICT využíváno k výuce jazyků v rámci probíhajícího 

projektu Blended learning. Žáci devátých ročníků prezentovali na závěr roku svoji závěrečnou 

práci.  

 

 

 

 

http://www.nedatluj.cz/
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ICT v životě školy 

Prezentace na internetu 

Nově vytvořená webová stránka školy obsahuje stále aktualizované platné informace a 

zajímavosti.  

Spojení s vnějším světem 

Škola používá pro komunikaci se světem email, datovou schránku.  

Projekty 

Někteří učitelé využívají ICT při práci na výukových projektech. Snahou je o větší spolupráci 

pedagogů mezi sebou a větší kooperaci.  

Cíl: zapojení většího počtu učitelů k využívání počítačové techniky do výuky (procvičování 

učiva, testování, tvorba výukových pomůcek). 

Plán pořizování ICT 

Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jež je synchronizován se ŠVP, sleduje všechny 

důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů školy. Nakoupili jsme učebnice informatiky pro 

1. a 2. stupeň, 13 nových počítačů, 1 projektor do 7. B třídy, fotoaparát Nikon. 

Cíl: plánujeme nákup dalších počítačů, výukových programů, prezentéru, USB a fleshdisků a 

dalších výukových materiálů, kamera? 

Nově bylo již pořízeno 34 počítačů, 3 prezentéry, dataprojektor do přírodopisu-zeměpisu. 

Infrastruktura - zajištění internetu (wifi) ve všech třídách, možnost pracovat s programem 

Toglic (www.toglic.cz) - Týmová výuka s tablety ve třídě. 

Počítačovou učebnu aktualizovat a sjednotit (použít 25 z nových 34 PC), zbylých 9 použít do 

tříd a kabinetů.  

Vyřadit neaktuální a zastaralé systémy (Win XP). Zakoupení nové tiskárny do kabinetu 

matematiky. Zbylé počítače použít na vybudování případných digitálních hnízd ve třídách.  

LAN a internet 

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. Snahou je zřídit učebnu s dostatečným Wifi připojením (využití 

tabletů).  

 

 

http://www.toglic.cz/
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Digitální učební materiály 

Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě 

upravují a vytvářejí nové, které následně pro potřeby ostatních publikují (DUM). 

ICT vybavení 

Kromě specializované učebny jsou počítači, data-projektory či interaktivními tabulemi a 

internetem vybaveny všechny třídy. 

Licence 

Veškeré programy jsou zakoupené s licencí.  

Zaměření 

Někteří z učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. 

Sebedůvěra 

Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce. 

Vize školy 

Vize pouze na úrovni pořízení a správy vybavení (HW+SW). 

ICT plán 

Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, 

přípravu i realizaci plánu ve škole. 

Specifické vzdělávací potřeby 

Využití ICT je obecně zaměřeno především na hledání vhodných výukových zdrojů a na 

podporu výuky všech žáků bez rozdílu. 

 

7. Zápis do první třídy pro školní rok 2014 - 2015 
 
 K zápisu v lednu 2016 přišlo 36 dětí, po odkladu byly z loňského roku 4 děti.  O odklad si 
požádalo 13 rodičů. Do prvního ročníku nastoupilo 24 žáků. 
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8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za rok 2014 - 2015 
 
 K zjišťování výsledků vzdělávání žáků byly využívány testy vlastní konstrukce.  
Kontrolní testy vlastní konstrukce byly již tradičně zadávány na konci 3. ročníku, a to 
z matematiky, anglického jazyka - zadávala ředitelka školy. Testy z českého jazyka a prvouky 
zadávala zástupkyně ředitelky. Výsledky interních testů ukázaly, že na žáky byly kladeny 
přiměřené nároky a výsledky odpovídají jejich schopnostem i nadání.  
Všichni pedagogové optimálně využívali potenciálu každého žáka, pro talenty bylo vytvořeno 
dostatečně podnětné prostředí, o čemž svědčí umístění našich žáků na předních místech 
v okresních soutěžích -  Aj, Nj, M, Fy, Finanční gramotnost. Velmi dobrých výsledků dosahovali 
žáci také ve sportovních soutěžích. Externí ověřování výsledků vzdělávání bylo školním roce 
2015 - 2016 prováděno v přírodovědných a společenskovědných předmětech v 9. ročníku.  
Nároky pedagogů jsou přiměřené.  
    Na závěr školního roku konali žáci několik opravných zkoušek. Hlavním důvodem byl 
nezájem některých žáků o učení, vždy byl spojen s nezájmem rodičů o studium dětí. Tito žáci 
měli i velkou absenci, kterou jsme museli řešit s pracovníky OSPOD. Žáci nevyužívali nabídky 
doučování našich pedagogů ani pomoci asistentky, přesto se i nadále budeme snažit 
zatraktivnit výuku a tím žáky více motivovat k učení.  
Přehled o studijních výsledcích, absenci žáků je v příloze č. 3. 
 

Volba povolání/ karierní výchova  2015/2016 
        Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli, s vedením školy, žáky, rodiči, 

žákem + rodičem, třídním kolektivem, pracovníky na SŠ, SOŠ, SOU. 

           Jednotliví učitelé zařadili problematiku světa práce do ŠVP a v jednotlivých 

předmětech se kariérní výchovou zabývali, zvláště pak v předmětech: pracovní činnosti, 

rodinná výchova, výtvarná výchova, občanská výchova („Začlenění světa práce – volby 

povolání do učebních plánů pro školní rok 2015/ 2016“). Vztah k práci, zájem o profese,            

o povolání blízkých, rodičů. 

I. stupeň: prvouka, výtvarná výchova, pracovní výchova aj. 

          Řada žáků, rodičů, rodičů s dítětem navštěvovala výchovnou poradkyni během 

konzultační doby, individuálně hovořili i na předem domluvených schůzkách či telefonicky. 

Již třetím rokem je činnost výchovné poradkyně zaměřena na informační práci, pomoc 

s volbou oborů žákům, kteří studovali devět let, ale končili povinnou školní docházku v nižším 

ročníku. Povinnou školní docházku letos ukončil v osmém ročníku Patrik Krejčí. Žádost o 

prodloužení školní docházky o jeden rok ve školním roce 2016/2017 si pravděpodobně 

nepodal žádný žák. V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s žáky 

z osmého ročníku a devátého ročníku méně, větší váha byla přenesena na třídní učitele, kteří 

kariérní výchovu zařazovali do třídnických hodin a do předmětů Občanská výchova, Rodinná 

výchova, Pracovní činnosti. Vycházející žáci i učitelé měli možnost využít dotazníky, pracovat 

s listy k volbě povolání, byli vedeni k sebehodnocení, ocenění druhého, komunikaci, byli 

připravováni na písemné testování znalostí, na ústní pohovory (písemně, ústně, formou listu 

pro rodiče, na nástěnce k VP), měli dostatek informací k 1. kolu přijímacího řízení, jak psát 
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„odvolání“, kdy převzít a předat na SŠ zápisový lístek, jak využít další kola přijímacího řízení. 

Byli připravováni na vstup do budoucích nových třídních kolektivů aj. Třídní učitelé i vedení 

ZŠ byli průběžně (formou tabulky) informováni o zájmu našich žáků o SŠ a SOŠ, SOU (k 15. 3. 

2016), tabulka byla průběžně aktualizovaná po prvním a následných přijímacích kolech na SŠ. 

        Třídní učitelé (9. B třídy Mgr. Jiří Vondrák, 9. A třídy Mgr. Lenka Picková) individuálně 

pracovali se žáky i s rodiči, mnohé věci jsme vzájemně konzultovali. V říjnu byli žáci i rodiče 

informováni ústně, písemně i sděleními na školní nástěnce o dnech otevřených dveří na SŠ, 

termínech a postupech při přijímacím řízení, někteří rodiče využili možnost konzultačních 

schůzek, rodičovské sdružení, někteří žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí žádali o 

radu při vyplňování přihlášek.  

          Samostatnou besedu s rodiči a se zástupci středních škol jsme v letošním roce opět 

neorganizovali, současný postoj rodičů - nezájem o informace touto formou - v oblasti volby 

povolání respektujeme. Odpovídá současnému trendu - žáci, studenti, rodiče, široká 

veřejnost jsou informováni prostřednictvím internetových www stránek škol, dnů 

otevřených dveří. 

        V oblasti učebních oborů byla většina žáků přijata bez problémů v prvním kole, zvláště 

na technické obory. Oceňujeme dobré řemeslníky, snažíme se na naše žáky apelovat v duchu 

odpovědnosti za vykonanou práci, zdůrazňujeme kvalitu, pečlivost a zodpovědnost, která by 

měla, dle mého názoru, vést stát k upevňování naší ekonomiky, nikoliv ke snižování 

produktivity a kvality ani úrovně vzdělanosti populace. Výuční list a následná možnost 

dalšího studia a především celoživotní vzdělávání je trendem doby.  

        Seznam žáků s uvedenými výsledky o přijetí na SOU, SOŠ, SŠ po ukončení povinné školní 
docházky a žáků, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, je uložen u vedení ZŠ a archivován. 
Docházku ukončili k 24. 6. 2016.  
 
Průběžná činnost a plnění časového plánu kariérního poradce: 

Září 2015: (9. A, 9. B, 8. A) – Konzultace s poradcem pro volbu povolání. 

                                                  Třídnické hodiny na začátku školního roku. 

                                                  Předání prvotních informací třídním učitelům a žákům. 

                                                  Informace poskytovány i tištěnou formou, předány žákům  

                                                  9. ročníku a prezentovány na nástěnce výchovného  

                                                  poradenství.       

                                                  Předání materiálů SCIO, doporučení vhodné literatury 

                                                  k testování znalostí – matematika, český jazyk, všeobecné 

                                                  znalosti. Testování CERMAT – informace. 

                                                  Návštěva Úřadu práce Jihlava (ITP ÚP Jihlava).    

Doplnění: 12. 10.2015 (žáci z 9. A) a 26. 10. 2015 (žáci z 9. B + P. Krejčí z 8. A) navštívili 

s třídními učiteli Úřad práce v Jihlavě (pí Šebestová, tel.: 567 128 111, 950 123 111, klapka: 
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322). Byli seznámeni s možnostmi konzultací, profesemi v kraji, v republice, s možností studia 

v zahraničí. Beseda obsahovala informace o některých technických oborech, informace o 

oborech, které v Kraji Vysočina mají minimální uplatnění, procentuální čísla o nezaměstna-

nosti, žáci mohli nahlédnout do složek oborů a profesí dle zájmů, diskutovali, mohli si 

otestovat své zaměření na PC a vzít si pro osobní potřebu některé inspirující materiály, vzory 

testů či kopie testů studijních předpokladů na některé loňské střední školy. 

        Žáci obdrželi publikaci Atlas školství, SŠ 2016/2017, Kraj Vysočina. Pro některé sociálně 

slabší žáky a rodiče je orientace v ní náročná, některým jsem musela systém řazení škol 

v této publikaci osobně znovu vysvětlit. 

Besedy pro budoucí deváté třídy ve školním roce 2016/2017je vhodné objednávat v září 

2016. Osvědčil se říjnový termín, protože se pak lépe navazuje při kariérních besedách 

organizovaných školou, žáci jsou nuceni systematicky a přirozeněji zužovat výběr. 

Efektivnější je pak i práce s kariérními dotazníky, lépe se organizuje systém exkurzí do škol 

nebo drobných provozoven v kraji v rámci pracovních činností.  

        Někteří bývalí žáci navštívili školu v průběhu roku a individuálně či v krátkých vstupech 

měli možnost předávat informace, poznatky o školách, kde studují. 

Říjen 2016: Seznámení s termíny Dnů otevřených dveří na SŠ SOŠ, SOU, gymnáziích  

                    (nástěnka ve třídě, nástěnka výchovného poradenství, ústní sdělení), seznámení  

                    s průběhem přijímacího řízení – požadavky, přihlášky, zápisový lístek,  

                    vyrozumění o přijetí, nepřijetí, odvolání aj. 

                    13. 11. 2015 – Přehlídka středních škol oblasti Vysočina (DKO Jihlava)        

Doplnění: Žákům i rodičům především z devátého a osmého ročníku byly sděleny informace 

o organizaci akce, formách prezentace, které SŠ volí. Bylo jim doporučeno, aby kromě 

návštěvy žáka se třídou, přišli odpoledne i s rodiči, pokud stále hledají a nejsou rozhodnuti, 

kterým směrem pokračovat při dalším vzdělávání. Žáci byli seznámeni s nabídkami škol, 

soukromým a státním sektorem školství, individuálně procházeli stanoviště, byly 

respektovány jejich zájmy, následně společně shrnuty jejich poznatky. 

Listopad 2015: Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami. 

                          Rodičovské sdružení- doporučení dnů otevřených dveří na SŠ (9. třída a  

                          především žáci 8. ročníku - zužování výběru, konkretizace představ o budoucí   

                          profesi). 

V říjnu, v listopadu a v květnu, v červnu v předchozích letech žáci z devátého a osmého 

ročníku pracovali s pracovními listy např.: Inventář povolání, Druhy profesí, Poraď mi i ty, 

jako spolužák mě znáš dobře… aj.  
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 Leden – březen: Pomoc s vyplňováním přihlášek, kódů SŠ, SOŠ apod. 

                             Zvýšená činnost v oblasti konzultací s rodiči a žáky. 

Březen 2016: Dokončení kontroly a pomoci s vyplňováním přihlášek. 

                       Dotazy a aktuální odkazy na internetové stránky škol. 

                       Informace o předání zápisového lístku zákonnému zástupci pí zástupkyní  

                       Kotenovou na ZŠ a následná komunikace se SŠ (odevzdání zápisových lístků  

                       po přijetí a výběru na SŠ – duben 2016). 

Duben 2016: Testování žáků, 1. kolo přijímacího řízení na SŠ (od 22. do 30 4. 2016)  

                       Jak psát a postupovat při nepřijetí na zvolený obor, „odvolání proti nepřijetí“. 

Březen – červen: Aktualizace interního dokumentu ZŠ – „ Seznam vycházejících žáků…“                  

                             s ukončenou devítiletou školní docházkou (prodlouženou školní docházkou,              

                             přijetí, nepřijetí žáků 5. ročníku a 7. ročníku na gymnázia) 

Červen: Doporučení žákům 8. ročníků - spolupráce při předávání informací (9. A, 9. B) 

              z přijímacího řízení, úroveň testů, obsah aj.   

 

Exkurze - návštěvy a besedy:  

5. 11. 2016 - Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38 – v letošním roce o obory 

v Třešti žáci neměli zájem, mnozí exkurzi navštívili v osmém ročníku. 

24. 11. 2015 proběhla ve SŠ obchodu a služeb Jihlava, ve škole a laboratořích na Telečské 

ulici prezentační akce a přírodovědná soutěž pro žáky z osmých a devátých tříd s názvem:        

„ Bloudění “. Zúčastnili se jí vybraní žáci z devátých tříd. 

Říjen 2015 - Exkurze ve SŠ stavební Jihlava, Žižkova ul. Zapojení do projektu: „ Získejte a 

podporujte žáky v technických oborech“. 

Spolupráce se SŠP,technickou a automobilní Jihlava - p. uč. Vondrák.  

        V roce 2013 jsme se na výzvu koordinátorky z Kraje Vysočina přihlásili do projektu: 

„Okna technickým oborům dokořán“, CZ.1.07/1.1.36/01.0018. Byl nám zaslán Přehled firem 

k návštěvám žáků ZŠ (KA 02), informace o možnostech exkurzí do různých provozoven dle 

nabídky kraje (spolupráce s hospodářskou komorou). Koordinovala p. ředitelka Habrová. 

        Exkurze, besedy byly zajímavé, a jak žáci uváděli, podnětné. Žáci byli nuceni si uvědomit 

nezbytnost celoživotního vzdělávání, případně „ stěhování se za prací “, důsledky 

celosvětové hospodářské krize, situaci na trhu práce v regionu. Řada faktů korespondovala 

s doporučenými zdroji informací www.infoabsolvent.cz, www.mpsv.cz, 

www.budoucnostprofesi.cz, www.job-tip.cz aj.  

 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.job-tip.cz/
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Vzdělávání: 

Využití poznatků z kurzu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+ (Národní ústav pro 

vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha - akreditace MŠMT č.j. 27328/2012-25-514 (L. Nixová) 

 

 
9. Údaje o přijetí žáků na střední školy 
 

počet střední škola obor 

5 Gymnázium Jihlava gymnázium 

1 Gymnázium Jihlava 
gymnázium se sport. 

přípravou 

1 AD Fontes, s. r. o. Ji. gymnázium 

1 Gymnázium Havl. Brod gymnázium 

3 SŠP,T a automobilní informační technologie 

1 SŠP,T a automobilní elektrotechnik 

2 SŠP,T a automobilní opravář motor. vozidel 

2 SŠP,T a automobilní obráběč kovů 

1 SŠP,T a automobilní mechanik-seřizovač 

1 SŠP,T a automobilní elektrikář-silnoproud 

1 SŠ stavební truhlář 

2 SŠ stavební instalatér 

1/VIII. SŠ stavební zedník 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb obchodní akademie 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb kadeřník 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb kuchař-číšník 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb ošetřovatel 

2 OA a Hotelová škola H. B. cukrář 

1 OA a Hotelová škola H. B. kuchař-číšník 

1 Česká zeměděl.akademie instalatér 

1 SUMP škola  Ji.-Helenín ekonomika podnikání 

3 SŠ sociální u MB sociální činnost 

1 FARMEKO,s.r.o. ekologie a život.prostředí  

1 ŠECR, s.r.o. cestovní ruch 

1 TRIVIS, s.r.o. bezpečnostně práv.činnost 

1 SŠO a služeb SČMSD kadeřník 
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1 OA Dr.A.Bráfa, Hotel.škola Tř.  aranžér 

1 SOŠ Nové město na Mor. železničář 

2 
SŠ rybářská a vodohospodářská 
Třeboň rybář 

1   nepodaná přihláška 

 
  
Žáci byli přijati na školy, které si vybrali, přijímací zkoušky byly ve všech případech  
úspěšně složeny. 
 
 

10. Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi a partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 
 
Zhodnocení minimálního preventivního programu – 1. stupeň 
 
 Režim školy 

     Na začátku školního roku byli žáci seznámeni s pravidly Školního řádu. Třídní učitelé trvali 
celý školní rok na jeho dodržování. Pokud došlo k jeho porušování, byla udělována represivní 
opatření - napomenutí, důtky a snížené známky z chování.            
     Před každými prázdninami třídní učitelé poučili žáky o bezpečném chování v době 
prázdnin, o nebezpečí úrazů, o nebezpečí požívání návykových látek a údaje o poučení 
zapsali do třídních knih.  
     Někteří žáci z prvních až třetích ročníků využili pro zajištění pitného režimu čaj ze školní 
jídelny, ostatní žáci využívali nabídku školního bufetu, kde si mohli zakoupit mléko, mléčné 
výrobky i ovocné nápoje. Hojně využívaný byl i pitný automat v prvním patře školy. Žáci 
prvního stupně byli po celý školní rok opět zapojeni do projektu Ovoce do škol, díky kterému 
obdrželi nepravidelně několikrát měsíčně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné nápoje. 
     V případě vysoké absence požadoval třídní učitel od zákonných zástupců žáka doložení 
nepřítomnosti lékařem. Záznamy o těchto jednáních se zákonnými zástupci jsou uloženy ve 
složkách u třídních učitelů. Pokud nepřítomnost žáka nebyla řádně a včas omluvena lékařem, 
byla brána jako neomluvená a třídní učitel jednal se zákonnými zástupci a uděloval represivní 
opatření.  
     S PPP v Jihlavě jsme spolupracovali po celý školní rok. Speciální třídy pravidelně 
navštěvovaly PPP a využívali jejich nabídky – práci s konkrétní třídou.  
     Další akce, které se týkají vzdělání a výchovy žáků jsou zhodnoceny v Multikulturním plánu 
školy, v plánu Výchovy ke zdraví a v Plánu ochrany člověka za mimořádných událostí.  
     Od září do konce června probíhaly ve škole zájmové kroužky, kterých se žáci účastnili: 
anglický jazyk, německý jazyk, informatika, keramika, fotbal, logopedie, quilling, pěvecký, 
sportovní hry, taneční, výtvarný a zdravotnický. Žáci využívali služby Informačního centra, 
které je přístupné každý den před i po vyučování a využívali i zapůjčování knih ze školní 
knihovny. 
     Den otevřených dveří proběhl 7. ledna 2016. 
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Vzdělávání žáků 
      Ve všech ročnících na 1. stupni se výchovná práce týkala následujících oblastí: 

kamarádské vztahy mezi vrstevníky, pravidla soužití v kolektivu, zásady domácí přípravy, 

vhodné a nevhodné chování ve škole, doma i na veřejnosti, agresivita, nebezpečí šikany, 

vhodné využití volného času, kouření, alkohol, drogy, léky a návykové látky, zdravý životní 

styl, zdravá životospráva, hygiena a čistota, záškoláctví, ekologie – třídění odpadu.  

     I letos jsme spolupracovali s Centrem primární prevence Vrakbar, které poskytuje 

dopolední programy všeobecné primární prevence, určené dětem z mateřských a základních 

škol, žákům a studentům středních škol z Jihlavy a z kraje Vysočina. Na prvním stupni 

proběhlo setkání 1x ročně v prvních až třetím ročníku a 2x ve čtvrtém a pátém ročníku. 

V prvních ročnících se žáci věnovali tématu kamarádství a vztahům v kolektivu, druhý ročník 

zdravému životnímu stylu, žáci třetího ročníku se zabývali tématem šikany, čtvrtý ročník se 

zabýval tématem alkohol, kouření a ekologie  a v pátém ročníku žáci poznali nebezpečí drog 

a nástrahy mediálního světa – internetu a pravidla bezpečného chatování. 

     I tento školní rok proběhly besedy Městskou policií Jihlava ve vybraných ročnících, které 

se týkaly bezpečí doma a na ulici, bezpečného chování v silničním provozu – při přecházení 

ulice, prevence úrazů, poskytování první pomoci, šikany, kyberšikany, nebezpečí návykových 

látek – alkoholu, kouření, drog.  

     Od druhého ročníku probíhaly jednou za měsíc v každé třídě třídnické hodiny, jejichž 

témata vybírali třídní učitelé, tak aby navazovali na právě probírané učivo nebo na aktuální 

stav ve třídě. Témata třídnických hodin se mimo jiné týkala např. vnitřního řádu školy, 

požární ochrany, bezpečnosti o přestávkách, ohleduplného chování ke spolužákům, tvorby a 

dodržování pravidel třídy a pravidel skupinové práce, zdraví a zdravé svačiny, pitného 

režimu, svátků a tradic, hodnocení a sebehodnocení, dopravní výchovy – správného a 

bezpečného přecházení vozovky, výbavy jízdního kola, bezpečí domova, chování k cizím 

lidem, vhodné trávení volného času aj.  

     V prvním ročníku neprobíhaly třídnické hodiny, ale v rámci vyučování byli žáci seznámeni 

s chováním žáků mezi sebou o přestávce, chování žáků na kulturních akcích, v dopravních 

prostředcích, na výletě, udržování pracovního pořádku ve třídě, ale i na ulici, v parku. 

Seznámili se s pravidly stolování a s pravidly slušného chování – pozdrav, poděkuj, popros.  

Nacvičovali bezpečné přecházení přes vozovku. 

    Informace o důležitých telefonních číslech a některých společensky nežádoucích jevech 

žáci mohli čerpat na nástěnce v prvním patře školy.  

    Žáci navštěvovali také akce, které byly pořádány školou i jinými institucemi, např.: Den 

Země – akce na Masarykově náměstí, beseda „Tonda obal“, divadelní představení 

v Horáckém divadle ke Dni dětí, beseda s pracovníky Tyflocentra, vánoční a velikonoční 

besedy, setkávání s MŠ, přednáška v Muzeu – „Svět památek“, dopravní výuka na dopravním 
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hřišti, představení v DKO, besedy v Městské knihovně Jihlava, interaktivní výstava „Stavíme 

pasivní dům“ aj. 

     Žáci získávali následující kompetence: 

- používá základní sociální dovednosti  

- rozlišuje komunikaci s dětmi a dospělými 

- zvládá základní zdravotní návyky 

- odlišuje pojem zdraví a pojem špatný zdravotní stav 

- využívá vědomostí a znalostí k udržování zdraví a zdravého životního stylu 

- pojmenuje zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek (kouření,    

  alkohol, drogy, zneužívání léků) 

- seznámí se se zákony omezující kouření, používání alkoholu a zákony týkající  

  se užívání a šíření drog 

- zná jednoduché způsoby odmítnutí návykových látek 

- umí se chránit před cizími lidmi 

- zná osoby či instituce, na které se může obrátit v případě, že někdo ohrožuje  

  nebo poškozuje jeho práva nebo práva druhých 

- komunikuje s pracovníky, kteří poskytují poradenskou pomoc 

 

Třídní učitelé 

     Třídní učitelé se podíleli na realizaci MPP, do výuky zařazovali prvky prevence rizikového 

chování a průběžně diagnostikovali žáky i kolektiv třídy při třídnických hodinách a ve vhodně 

zvoleném učivu v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, výtvarné 

výchovy a tělesné výchovy. Na začátku školního roku vytvořili společně s žáky vnitřní pravidla 

třídy a dbali na jejich dodržování. Zvýšenou péči věnovali žákům s dlouhodobě omluvenou 

absencí, s neomluvenou absencí, s výchovnými problémy, ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. 

     Sledovali absence žáků a zvláště často se opakující krátkodobé absence, které byly 

individuálně řešeny s výchovnou poradkyní a zákonnými zástupci žáka. 

     Výchovnou poradkyni informovali o nežádoucím chování, o důležitých zprávách 

podávaných v žákovských knížkách, o dlouhodobější a častější absenci žáků, o závažných 

jednáních se zákonnými zástupci.  
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     Každý měsíc připravili třídnickou hodinu ve své třídě, datum konání a téma zapisovali do 

třídní knihy. 

     Na třídní schůzce a informačních odpoledních informovali rodiče o prospěchu a chování 

žáků, o akcích pořádaných školou a o akcích, kterých se žáci zúčastní.  V odůvodněných 

případech proběhla i setkání třídního učitele a zákonného zástupce mimo termíny třídních 

schůzek.   

     U žáků, u kterých se projevily výukové nebo výchovné problémy, žádali o vyšetření v PPP. 

     Třídní učitelka 6. A ve spolupráci s výchovnou poradkyní zadala žákům dotazník týkající se 

zvládnutí přechodu žáků na druhý stupeň ZŠ a o mapování situace ve třídě.     

Vzdělávání učitelů 

     Všichni učitelé byli seznámeni s MPP, jeho hlavní úkoly zařadili do vzdělávacích a 

výchovných plánů svých tříd. 

     V rámci samostudia a školení rozvíjeli své znalosti a dovednosti, které souvisí s prevencí 

rizikového chování. 

     Účastnili se přednášek, besed, seminářů a zajímavých školení podle své aprobace a dle 

nabídky různých institucí a s novými poznatky seznámili na metodických sdruženích ostatní 

kolegy.    

Výchovná poradkyně 

     S třídními učiteli řešila výchovné problémy jednotlivých žáků a účastnila se závažnějších 

jednání se zákonnými zástupci.  

     Spolupracovala s třídním učitelem při sledování žáků se vzdělávacími a výchovnými 

obtížemi. Záznamy o žácích (např. vyšetření z PPP, informace o žácích, kteří jsou pod 

dohledem sociální péče…) jsou uloženy ve složkách jednotlivých žáků v kanceláři školy.  

          Na konci školního roku vyplnili 104 žáci z prvního stupně z druhého až pátého ročníku 

dotazník na zjištění vztahů mezi žáky ve třídě, na vzájemné chování mezi spolužáky. 

Vyhodnocení dotazníku i dotazník samotný je v příloze.     

Spolupráce se zákonnými zástupci 

     Třídní schůzka se v letošním školním roce konala jednou v listopadu a informační 

odpoledne třikrát – v lednu, v dubnu a v květnu. Zákonní zástupci mohli využít i 

konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.  

     Na listopadové třídní schůzce byli zákonní zástupci seznámeni se Školním řádem a 

s Minimálním preventivním programem. Prostřednictvím notýsků, žákovských knížek a 
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webových stránek školy byli informováni o činnosti školy a dalších akcích, kterých se žáci 

zúčastňovali.  

     K omlouvání žákovy absence zákonní zástupci využívali telefon školy, ale i elektronickou 

poštu, kde lze zasílat učivo a úkoly nemocným žákům. 

Represivní opatření 

     Napomenutí, důtky třídního učitele a ředitele i snížené známky z chování byly udělovány 

podle vypracovaného kázeňského řádu a po řádném projednání na školních poradách. 

     Také v letošním školním roce škola spolupracovala s jinými institucemi, např. sociálním 

odborem OÚ, PPP, Městskou policií Jihlava, Policií ČR. 

 

Zhodnocení minimálního preventivního programu –2. stupeň 
 

Žáci byli ve školním roce 2015/2016 soustavně vedeni ke zdravému životnímu stylu. Učitelé 

při výchovném působení v rodinné výchově, občanské výchově, v ostatních výchovách, v 

přírodovědných a v humanitních předmětech, při tvorbě projektů a při samotné práci 

s třídními kolektivy upevňovali zdravý postoj dětí k sobě samým i mezi žáky navzájem. 

Osobními rozhovory, vlastním příkladem, náplní přednášek a následnými diskusemi odmítali 

všechny formy sebe destrukce dítěte, projevy agresivity, vysvětlovali postoj státu, právní 

normy, zákony, práva a povinnosti, dotýkali se a vysvětlovali řadu globálních problémů světa, 

dávali do protikladu populaci, která bojuje s nadváhou a tu, která v důsledku chudoby 

hladoví v jiných částech světa. Vyjadřovali i osobní názor např. na sebepoškozování (aktuální 

reakce na aktivity žáků v 9. A třídě), na bulimii, anorexii, na užívání omamných látek, formy 

domácího násilí, rasismus (řada dětí z minorit) a šovinismus, měšťáctví, povyšování, sociální 

nerovnosti…. Respektovali právo na názor řečený slušnou formou, učili diskutovat, hledat 

společná řešení, umění ustoupit, uznat argumenty apod. Třídní učitelé se stávali 

pozorovateli, kteří usměrňovali a zároveň se snažili vést dětské kolektivy k vlastní tvůrčí práci 

a samostatnosti při aktivitách v rámci třídnických hodin. Učitel by měl být tím, kdo řídí 

průběh, ale nezasahuje do aktivního hledání odpovědí. Transfer do života dětí je ovšem větší 

a zážitek, hledání odpovědí a dobré nalezení odpovědi pak i trvalejší.  

            Problematika a náplň včasné prevence nežádoucích projevů jednání, chování jsou 

součástí ŠVP, jako „Školní preventivní strategie“ byly zapracovány do Rámcového 

vzdělávacího programu naší ZŠ a v průběhu roku důsledně plněny. 

           V naší ZŠ byla vymezena a stanovena pravidla školy, školní řád. S pravidly byli 

seznámeni děti i učitelé, na RS také rodiče, školská rada je řádně projednala. Jasně byla 

vymezena opatření při výskytu drog, násilí a šikany. 
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Vzniklé problémy byly okamžitě důsledně řešeny. V průběhu školního roku byly připomínány 

pedagogům na poradách, objevovaly se i v pokynech vedení školy návody a rady, jak 

v případě problému postupovat v souladu se zákonem.  

           Při preventivní práci jsme brali v úvahu rodinné zázemí dětí, sociální rozdílnost, ochotu 

i protikladnost - nezájem rodičů o školu. Diskutovali o možnostech, jak nově zapojit rodiče a 

zkvalitnit komunikaci školy a rodiny.  

           Proběhly besedy s Městskou policií. Pro žáky z 2. stupně příslušník Městské policie 

Jihlava,, pan Kamil Barák, zařazoval do přednášek a besed následující témata: 

Pro VI. ročník: 

Nevinný začátek – ochrana před šikanováním 
Týrání, zanedbávání, násilí, zneužití 
Hloupé žerty, sprejeři 
Automaty 
Internet, chat – „Víš, s kým mluvíš???“ 
Drogy 
 
Pro VII. ročník:  
 
Rozdíly mezi strážníkem a policistou 
Veřejný pořádek 
Drobná krádež 
Nevinný začátek – ochrana před šikanováním 
Týrání, zanedbávání, násilí, zneužití 
Hloupé žerty, sprejeři 

Automaty 
Internet, chat – „Víš, s kým mluvíš???“ 
Drogy 
 

Pro VIII. ročník: 

 

Seznámení s městskou (obecní) policií 

Kdo může být strážník 

Rozdíly mezi strážníkem a policistou 

Veřejný pořádek 

Ochrana osob a majetku 

Drobná krádež 

Týrání, zanedbávání, násilí, zneužití 

Hloupé žerty, sprejeři 

Automaty 

Drogy 
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        V besedách pan Kamil Barák aktuálně reagoval na dotazy žáků, zařazoval také níže 

uvedená témata. Zajímal se před vstupem do třídy o případné problémy, se kterými by mohl 

pomoci třídnímu učiteli. 

 Agresivita, záškoláctví, vliv party 

 Krádeže a vloupání 

 Nebezpečí internetu-ochrana osobních údajů  

 Nebezpečí extremistických hnutí, rasismus, xenofobie.  

 Poškozování vozidel, dopravního značení, cizích věcí 

 Alkohol, tabákové výrobky, legální a nelegální drogy, zneužívání léků, hazardní hry 

 Právní vědomí, přestupky, trestné činy, sankce 

 Chování v krizových situacích-dopravní nehody, nález zraněné osoby, důsledky 
neposkytnutí první pomoci, svědek trestného činu,… 

 Domácí násilí, pohlavní zneužívání 

 Linky bezpečí 

 Dopravní výchova, cyklistika (povinná výbava), dopravní značky, dopravní situace. 
Přilba, bezpečná jízda aj. Tato tématika bylo aktuální také při přípravě žáků na 
dopravní soutěž (p. učitel Vondrák) a cykloturistický výlet do Luk nad Jihlavou (L. 
Nixová). 

         Je dobré, že ZŠ navštěvuje stejný policista zhruba osmým rokem, žáci jsou v diskusích 

otevřenější, spolupracují a je zde dlouhodobá návaznost.  Další akce, které proběhly, byly: 

Den s policií ČR (podzim 2015), spolupráce se Zdravotní záchrannou službou Kraje Vysočina a 

přednášky pro žáky 8. ročníku, které proběhly ve spolupráci s pedagogy střední zdravotnické 

školy a VOŠ a RZS (Zdravověda do škol). Přednášky a ukázka vozidla RZS pro osmé třídy 

probíhaly desátým rokem a byly dětmi velmi dobře hodnoceny. Zvýšily jejich znalosti a 

dovednosti v oblasti laické první pomoci, byly dobré i jako doplnění pro prevenci 

patologických jevů (kontakty s alkoholem aj. drogami, těhotenství, úrazy při adrenalinových 

sportech, plavání, skocích do neznámé vody, jízdě na kole …), učily děti prakticky pomáhat, 

apelovaly na zodpovědnost, empatii atd. 

 

V rámci rodinné výchovy byla probrána tato témata: 
  
6. ročník: 
 

Rozvoj osobnosti – šikana, záškoláctví, vztahy se spolužáky. 
 

Zdravý životní styl – zdravá výživa, civilizační a infekční nemoci, osobní hygiena.  
  

8. ročník: 
 
Nelegální drogy. 
  
Partneři pro manželství nevhodní. 
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9. ročník: 
 

Volba povolání. 
 

Výběr partnera – vztahy. 
 

Nemoci přenosné pohlavním stykem. 
 

 

V rámci občanské výchovy byla zařazena v souladu s ŠVP do učebních plánů témata: 

6. ročník: Naše škola, práva a povinnosti žáků, školní řád, aj. 

7. ročník: Osobní hodnoty, sebehodnocení, působení sociálních skupin na dospívajícího 

                Vztahy mezi lidmi, komunikace, konflikty v mezilidských vztazích 

                 Problémy lidské nesnášenlivosti 

                 Pravidla lidského soužití 

                 Morálka, mravnost, etika, lidská solidarita 

                 Lidská práva, práva dítěte, ochrana lidských práv 

                 Poškozování lidských práv, šikana 

                 Masmédia a jejich význam, aj. 

8. ročník: Projevy chování a jednání lidí, osobní potenciál 

                Právní řád ČR, protiprávní jednání a postihy protiprávního jednání 

                Trestní postižitelnost, kyberšikana, porušování práv k duševní mu vlastnictví 

                Práva a povinnosti dětí v rodině, odpovědnost za děti, aj. 

9. ročník: Právo v každodenním životě – pracovní právo 
                Osobní rozvoj – životní plány a cíle, problémy náhražkových forem životních  
                aktivit, problémy a možná působení náboženských sekt, náboženská tolerance, aj. 
 
Akce: viz plány ZŠ, práce na projektech, školní výlet pro vybrané žáky do Osvětimi 30. 5.  

           2016, beseda s vězenkyněmi z Věznice ve Světlé nad Sázavou – červen 2016. 

         V hodinách tělesné výchovy i rodinné a občanské výchovy byly zařazeny vstupy, které 

byly zaměřeny na společenské chování, taneční styly (prevence obezity a nudy), viz Ples školy 

(L. Picková, J. Vondrák). Taneční průprava žáků (M. Achcenitová, L. Nixová). Zlepšení chování 

hochů vůči dívkám, zlepšení mimotřídních vztahů bylo příjemným důsledkem. Žáci vyšších 

ročníků byli seznamováni s alternativní metody tělovýchovných cvičení a také prvky z oblasti 

reálné sebeobrany (sebeobrana žen, pádová technika, sebeobrana na ulici - praxe, teorie, 

zákony ČR).                                                                     

        Celou řadu akcí pro naše žáky připravily jiné organizace, osobnost zvenčí byla pro děti 

mnohdy považována za atraktivnější, ale náš preventivní program byl o tom, důsledně po 

akci hodnotit, diskutovat a to se školními pracovníky (nejčastěji s třídními učiteli nebo 

vyučujícími rodinné a občanské výchovy). 
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         Ve školním roce jsme spolupracovali s Vrakbarem Jihlava (vedoucí Mgr. Romana Kubů, 

tel.: 567 304 802, dotazníky zasílány p. Ilonou Tomkovou) a PPP Jihlava.  

 

- Vrakbar – třídy A 
-  PPP Jihlava – třídy B, speciální 
 

Vrakbar - Splněná témata pro školní rok 2015 – 2016:  

 

6. A: 14. 12. 2016   Seznámení. Vztahy v kolektivu. 

         29.   3. 2016   Naše třída. 

 

7. A: 15. 12. 2016   Když se vztahům nedaří. 

         29.   3. 2016   Virtuální svět. 

 

8. A: 15. 12. 2016   Prevence závislosti. 

         30.   3. 2016   Umění tolerance.  

                   

9. A: 16. 12. 2016   Plány do budoucna.  

          30.  3. 2016   Partnerské a sexuální vztahy. 

 

Před programem byla navázána písemná spolupráce s třídním učitelem - vyplnění dotazníku, 

upřesnění témat, uvedení aktuálních problémů ve třídě, na které by mohli v rámci aktivit ve 

skupině reagovat i pracovníci Vrakbaru. Třídní učitel byl po akci ústně seznámen s dojmem, 

který třída vyvolala, a následně písemně v rámci zpětné vazby s hodnocením dětí i 

pracovníků Vrakbaru. Zpráva byla zaslána i vedení ZŠ a výchovné poradkyni. 1. 12. 2015 

proběhla ve Vrakbaru Schůze metodiků prevence, kde byl tento postup prodiskutován. 

 

        22. 12. 2015 pro 9. A a 9. B byla zajištěna beseda s panem Antonínem Křoustkem: 

„Zvyšování právního vědomí mladých lidí při jednání s policií“. Žáci se při besedě dověděli, 

jaká práva má policie vůči mladým lidem, ale hlavně jaké povinnosti musí plnit oni, žáci. Vše 

bylo směřováno do vysvětlení trestně právní odpovědnosti a příslušných sankcí za 

protiprávní jednání (ať již ve škole nebo v osobním životě). Byla řešena problematika 

kouření, alkoholu a marihuany. (L. Nixová) 

            V předešlých dvou letech žáci 8. a 9. ročníků prošli programem „ Mazaně proti 

šikaně“, „ Mazaně proti šikaně II“. Michal Janoušek, KRAV MAGA-KAPAP o. s. Obsah i 

forma byly pro žáky atraktivní. Při tomto programu byli žáci vedeni ke starosti o své zdraví a 

k důslednému předcházení situací, které by mohly jejich zdraví či život ohrozit (přepadení, 
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pohlavní zneužití aj., nebezpečí zveřejňování osobních dat, fotografií i videí na sociálních 

sítích). V letošním školním roce se akce v tělocvičně školy z technických důvodů nekonala.  

Témata: Pojem šikana, šikana a trestní právo, šikana a kolektiv 

              Asertivní chování a jednání, modelové situace. 

              Týmové aktivity, rozvoj důvěry ve skupinu. 

              Úpolové aktivity, základní pohybové dovednosti. 

              Základní aspekty a možnosti reálné sebeobrany. 

              Základní techniky sebeobrany (úder, kryt, kop). 

              Modelové situace napadení, komunikace s útočníkem. 

              Techniky sebeobrany na typizovaná napadení. 

V příštím školním roce bychom mohli opět zajistit (L. Nixová, ŠVP viz plán tělesné výchovy, 

MPP). 

Žákům byl připomenut odkaz: www.seznamsebezpečne.cz, www.rekninedrogam.cz 

             V plánech pro letošní školní rok byl také taneční program: „Tancuj a nedrob!“ 

(jarda@tancujanedrob.cz) s prvky prevence patologických jevů, akce se z organizačních 

důvodů nekonala. 

             Beseda s pracovníkem Centra U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava, e-mail: 

kacko.jihlava@charita.cz (vedoucí Mgr. Pokorná) letos neproběhla. 

            Z technických důvodů a jiných akcí v červnu byl odvolán program s názvem: "Se 

školou do Vrakbaru", který měl ukázat žákům 9. tříd (cílová skupina je od 15 do 26 let) tento 

nízkoprahový klub, jeho prostory, možnosti využití. Součástí programu mělo být i promítání 

jejich promo klipů a skupinová práce "co ti ve městě chybí, tvoje vyžití“. Pro další školní rok 

nabídka p. Mazucha trvá. Pan Daniel Mazuch (tel.: 736 523 631 nebo kancelář: 567 304 802) 

je terénní a kontaktní pracovník Nízkoprahového klubu Vrakbar, Jihlava, který poskytuje 

sociální služby pro děti a mládež, nabízí zajímavé volnočasové aktivity, sociální poradenství a 

zázemí pro jejich nápady. " Spolupráce probíhala i v oblasti mediální výchovy – prezentace 

viz nástěnka VP ve 2. poschodí. (L. Nixová). 

        Na základě dohody s výchovnou poradkyní pro1.stupeň M. Chocholoušovou jsme využily 

nabídku Asociace Záchranný kruh a jsme jako ZŠ zaregistrováni. Asociace prezentuje různé 

materiály, které je možné využívat v rámci primární prevence.  

 

http://www.seznamsebezpečne.cz/
http://www.rekninedrogam.cz/
mailto:jarda@tancujanedrob.cz
mailto:kacko.jihlava@charita.cz
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        Při řešení konkrétních přestupků proti školnímu řádu nebo nežádoucímu chování ve 

škole či mimo ni jsem spolupracovala v první řadě s třídními učiteli, s vedením školy a rodiči. 

Ve školním roce proběhla celá řada výchovných komisí (zápisy z těchto jednání, kopie dopisů 

rodičům, pro sociální odbor aj. jsou uloženy u třídního učitele, v jedné složce pod jménem 

žáka. Je to praktické pro následující jednání s rodiči nebo pro další nutnou spolupráci s 

pracovníkem z odboru sociálně právní ochrany dětí).  Některé rozhovory byly vedeny 

s žákem, případně s dalšími aktéry, celá řada problémů byla řešena za přítomnosti rodičů, 

některé schůzky byly iniciovány dětmi, některé třídním učitelem, některé rodiči. Řady 

jednání se zúčastnili sociální pracovníci. V průběhu roku pravidelně do školy docházela 

pracovnice PPP Jihlava.  

        Žáci měli možnost konzultovat své problémy ústně nebo i písemně. V loňském roce při 

závažnějším problému v jedné třídě mohli vyjádřit své názory v dotaznících, v letošním 

školním roce pracovala tímto způsobem se 6. A a 6. B třídou kolegyně M. Chocholoušová, 

která měla v letošním školním roce na starosti řešení výchovných problémů v šestém 

ročníku. Děti především z osmých a devátých ročníků anonymně vyplňovaly, diskutovaly, 

hodnotily a mohly pracovat na třídnických hodinách s pracovními listy k volbě povolání (viz 

kariérní výchova). 

 S pravidly komunikace byli žáci i rodiče seznámeni ústně, dále přes žákovskou knížku, 

webové stránky školy a bulletin. Mohli využít individuálně smluvenou dobu nebo konzultační 

hodiny.     

Žáci byli informováni z mnoha zdrojů o Lince důvěry, Lince bezpečí, Lince bezpečí dětí a 

mládeže, o krizové telefonní lince K ŠIKANĚ pro učitele, žáky a jejich rodiče, bezplatné Lince 

VZKAZ DOMU (800 111 113, od 8 do 22 hodin) = předání vzkazu rodičům nebo jiným blízkým 

osobám dítěte na útěku, které se sice nechce vrátit zpět, ale přesto by rádo nechalo svým 

blízkým zprávu, že je naživu a zdrávo. Žáci i rodiče mohli nalézt telefonní kontakty na 

viditelných místech školy např. nástěnka- viz vestibul školy, nástěnka u školního bufetu v 1. 

poschodí (aktualizovala M. Chocholoušová), nástěnka ve 2. poschodí a dveře výchovné 

poradkyně (aktualizovala L. Nixová). 

 

Kontakty pro děti a pedagogy: 

 * Krizové centrum SPONDEA (= Doporučený kontakt pro potřeby dětí.)  

    Spondea při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz 

 

    NONSTOP LINKY: 541 235 511 – telefon 

                                  608 118 088 – mobil 

mailto:krizovapomoc@spondea.cz
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                                  www.spondea.cz 

* Linka důvěry 

   Linka důvěry dětského krizového centra, Tel.: 241 484 149, e-mail: problem@ditekrize.cz 

   www: http:www.dkc.cz 

   Provoz: nonstop 

* Linka bezpečí dětí a mládeže: 116 111 

* Linka bezpečí je tady pro vás: 800 116 111 nebo 800 155 555 (bezplatně) 

* Sociální pracovník nonstop: 737 265 382 

* Linka VZKAZ DOMU: 800 111 113, od 8 do 22 hodin (bezplatně) 

* Kontakt na Josefa Blažka z Brna, který má dobré výsledky v práci s dětmi, které mají    

   vážnější problémy (pokus o sebevraždu apod.) Telefon: Brno, 544 214 603 (?). 

* Psycholog pí Blažková, Jihlava, 567 333 843 (?) 

* Mgr. Tereza Vágnerová, sociální pracovnice, Krizové centrum Jihlava, Štefánikovo   

   náměstí 1972/2, Jihlava, tel.: 567 155 028, tereza.vagnerova@pestalozzi.cz   

  

* Dětská psychiatrická léčebna Opařany na Táborsku (Největší dětská psychiatrická léčebna 

   v ČR, hospitalizace je hrazena ze zdravotního pojištění. Viz informace-  časopis 

   Prevence, červen 2011, ročník 8, číslo 6, Str. 8.) 

   Telefon: 381 204 212, 381 204 213, fax: 381 204 210, tel. ústředna: 381 204 211, 

   e-mail: dploparany@dploparany.cz 

         Řadu informací mohly děti vyčíst a vidět na obrazovce, která je nainstalovaná ve 

druhém patře, v prostoru školní chodby. Vysílání probíhá šestým rokem (realizace programu 

multimediální prevence nežádoucího chování do škol - Kraj Vysočina). Obsahově zde byly 

k vidění spoty o důsledcích bulimie a anorexie, relace poutavou formou vedla k zamyšlení 

nad přehnaným hubnutím a zaměřením se pouze na konzumní přístup k životu, zdůrazňovala 

jiné hodnoty, konkrétně nabízela pomoc. Byly zde ukázky první pomoci, krizová telefonní 

čísla, dopravní výchova, kontakty pro případ problémů ve škole, doma, zprávy o nebezpečí 

komunikace a kontaktů s cizími osobami, rady jak se bránit kyberšikaně, objevovaly se zde 

http://www.spondea.cz/
mailto:problem@ditekrize.cz
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informace o povoláních, obecně o oborech, o nebezpečí kouření a užívání omamných látek 

apod.          

        Žáci měli možnost pobývat v době volných hodin nebo také ráno a po vyučování                  

v Informačním centru školy – trávení volného času s vrstevníky, vzdělávání, zábava. Někteří 

zde mohli napsat v klidu, případně pod vedením dozírajícího pedagogického pracovníka 

úkoly. 

         Třídní učitelé v rámci třídnických hodin různými formami korigovali vztahy 

v kolektivech, respektovali individualitu, oceňovali návrhy na zlepšení např. vztahů, ale i 

školního či třídního prostředí. Měli přehled o chování, studijních výsledcích žáků třídy, byli 

informováni o mnohých mimoškolních aktivitách ve školním klubu, v kroužcích v ZUŠ, DDM, 

ve sportovních, turistických a tanečních klubech, ve skautských a jiných organizacích s volno 

časovými aktivitami. 

Vzdělávání a informovanost pedagogických pracovníků: 

        O školeních k primární prevenci nežádoucího chování a vzdělávacích programech pro 
učitele a o programech PPP Jihlava vedení školy i nás, výchovné poradkyně, informovala  
e-maily v průběhu školního roku p. Vyhnanovská z PPP Jihlava. 
1. 12. 2015 – Setkání ŠMP, PPP Jihlava (L. Nixová) – vedení ZŠ informováno.  

4. 3. 2016 – Setkání ŠMP, Centrum primární prevence Vrakbar, Sídliště U Pivovaru 

                                            586 01 Jihlava, Tel.:567 304 802, 736 523 660, 

                                            e-mail:romana.kubu@jihlava.charita.cz 

                                        – (L. Nixová) – vedení ZŠ informováno a krátké sdělení informací  

                                           na PG radě o tématu: Komunikace s agresivním rodičem,  

                                           viz beseda s Mgr. Floriánovou.   

18. 12. 2015 – školení pedagogů školy: Mimořádné situace ve školských zařízeních  

                        (p. Krajner, p. Ševčík) – organizovalo vedení ZŠ. 
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Učitelé měli ve sborovně k dispozici Minimální preventivní program, který obsahoval: 

1. Obecný úvod 
2. Školní preventivní program – obecná doporučení 
3. Školní preventivní strategie 
4. Doporučení pro třídní učitele 
5. Jiné 

      6.   Příloha č. 1: Kontaktní adresy a krizové telefonní linky 

            Příloha č. 2:  Krizový plán při zadržení nelegální návykové látky u žáka  

                                 (Možno využít i pro případ požití alkoholu, kouření.) 

            Příloha č. 3: Vymezení opatření při výskytu drog ve školách a školských zařízeních 

            Příloha č. 4: První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 

            Příloha č. 5: Postup při prevenci záškoláctví- informace pro třídního učitele, 2. stupeň  

7. Školní preventivní strategie – Školní program proti šikanování ZŠ Jihlava, Křížová 33, 

příspěvková organizace 

U výchovné poradkyně jsou písemně zpracovaná témata ze seminářů z předchozích let, které 

si v případě zájmu mohou učitelé vypůjčit pro samostudium.  

Osobní postoj/vize: 

           Jako stálý směr při prevenci nadále spolupracovat s rodiči, budovat kladný vztah 

veřejnosti k naší ZŠ, posilovat důvěru, upozorňovat na pozitiva a úspěchy našich žáků 

(soutěže, chování na veřejnosti, mediální prezentace školy apod.), sledovat nové trendy. 

Podporovat práci kreativních učitelů, dětí. Měli bychom být i trvale otevření vůči podnětům 

ze strany rodičů. Vzdělávat se, profesně růst, i v míře taktu, posilovat vzájemnou úctu v PG 

sboru, mezi dětmi, mezi dětmi a učiteli a rodiči, zaměstnanci školy, trpělivě vnímat potřeby 

dětí, individualitu, citlivě reagovat na život v rodině, změnu náplně volného času dětí – vhled 

do života teenagerů a změn ve společnosti. 

           Dlouhodobě usilovat o zpevnění postavení učitele v povědomí dnešní společnosti. 

Pečovat o psychohygienu učitele.  

        Cílem práce a zároveň motivací v oblasti prevence by mělo být vytváření dobrého 

školního klima, školy, kde se děti vzdělávají, žijí, pracují, hrají si, radují se a učí se pravidlům, 

vnímají normy, reagují na pokyny a svobodně hledají cesty ke své budoucí profesi, identitě a 

štěstí. 
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11. Hospodaření v roce 2015 

Hospodářský výsledek: 

hlavní činnost                     208 368,09 Kč 

doplňková činnost                 56 299,51Kč 

celkem                  264 667,60 Kč 

z toho: 

Zdroje příjmů: 

1) provozní příspěvek od zřizovatele                   3 323 000,00 

Kč 

2) výnosy z vlastní činnosti (ŠD, ŠJ, úroky z BÚ, čerpání fondů, ost. výnosy)               

1 492 719,32 Kč 

3) výnosy z doplňkové činnosti                       

171 777,00 Kč 

Hospodářský výsledek je tvořen zejména nižšími náklady na spotřebu energií a služby 

v hlavní činnosti a vyššími výnosy z doplňkové činnosti. 

Hospodaření školy bylo projednáno dne 2. 3. 2016 s pracovníky OŠKT Magistrátu města 

Jihlavy. OŠKT nemá výhrady k hospodaření školy a předá návrh na schválení a rozdělení 

hospodářského výsledku Zastupitelstvu města Jihlavy. Na základě usnesení zastupitelstva 

bude hospodářský výsledek rozdělen do fondů školy. 

Ostatní dotace a příspěvky: 

1) dotace na přímé NIV ze SR                                      

10 141 000,00 Kč 

2) dotace – zvýšení platů pracovníků školství ze SR                                   

514 225,00 Kč 

3) dotace – asistent pedagoga ze SR                                    

342 563,00 Kč 

4) příspěvek - projekt „ICT nás baví“                                    

187 649,00 Kč 

5) dotace - projekt „Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ“                                   

45 000,00 Kč 
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6) dotace - projekt „Angličtina nás baví“                                    

169 212,00 Kč 

  Všechny dotace byly čerpány v plné výši. 

Stravování: 

V roce 2015 bylo uvařeno celkem 44 316 obědů, z toho 30 930  pro žáky školy,  5 443 pro 

zaměstnance školy a  

7 943 obědů pro žáky jiného zřizovatele. Dále bylo v roce 2015 zhotoveno 5 838 přesnídávek 

a 5 655 svačin pro žáky jiného zřizovatele. 

Pořízený majetek: 

- učební pomůcky 

- výpočetní technika (PC, notebooky, tiskárny, tablety, dataprojektor) 

- výukové pomůcky 

- nábytek do učeben a sborovny 

- tabule 

- vysavač listí 

- drobné spotřebiče, nářadí a nástroje pro údržbu a potřeby ŠJ a ZŠ 

- zasíťování nové učebny informatiky 

Opravy a údržba 

V roce 2015 byly provedeny následující opravy a údržba majetku většího rozsahu: 

- oprava docházkového systému 

- výmalba a nátěry učeben, tříd, sborovny, chodeb 

- oprava dveří a zárubní v učebnách a ŠJ 

- oprava podlahy v nové učebně informatiky 

- oprava clonící techniky 

- oprava střechy 

- oprava kanalizace v ŠJ 
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Přesunem z učebny v půdních prostorách budovy školy do učebny ve 2. patře byla 

vybudovaná nová učebna informatiky včetně vybavení novým nábytkem a výpočetní 

technikou. 

Pohledávky a závazky 

Škola neměla k 31. 12. 2015 žádné závazky po splatnosti. 

K 31. 12. 2015 byla evidovaná jedna pohledávka po splatnosti ve výši 150,-- Kč (platba za ŠD). 

Pohledávka byla uhrazena v lednu 2016. 

12. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2015 – 2016 byly provedeny v ZŠ Jihlava, Křížová33, příspěvkovém 
organizaci tyto kontroly: 
 
1. Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy  
Předmětem kontroly byla účelnost, hospodárnost a efektivnost nakládání s veřejnými 
finančními prostředky při správě pohledávek a účtů časového rozlišení včetně dohadných 
položek. 
Výsledek kontroly: nedostatky byly zjištěny ve způsobu tvorby a účtování o dohadných 
položkách. Náprava úprava směrnice o časových rozlišeních a dohadných položkách 
 
2. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina  
Šetření na základě pokynu Hlavního hygienika České republiky týkajícího se „Monitoringu 
nabídky možnosti stravování v základních školách – automaty a bufety 2016“. 
 
Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin. 
 
Plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů./ zápach nátěrových hmot ve vnitřních prostorách 
školy/ 
 
3. Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava 
Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a 
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 
 
4. Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Kontrola v oblasti hospodaření v rámci předmětu činnosti zařízení školního stravování. 
 
Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloženy u ředitelky školy. 
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13. Zapojení školy do projektů ve školním roce 2015 – 2016 
 
Projekt – Angličtina nás baví 
Projektu se zúčastnili 3 učitelé a bylo zapojeno 60 žáků školy. Projekt byl zaměřen na 
využívání programu DynEd a jeho následnou aplikaci přímo ve výuce. Program je velmi lehce 
ovladatelný, zlepšuje slovní zásobu u žáků, je výborně aplikovatelný do výuky. Projekt přispěl 
k zlepšení úrovně jazykového vzdělávání, zkvalitnila se komunikační dovednost a integrace 
gramatických struktur do mluveného slova. Projekt zvýšil sebejistotu ve vyjadřování žáků a 
snížil ostych mluvit před třídou. 
 
 
Projekt –„Příběhy našich sousedů“  

Žáci naší školy se zapojili do vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“. Projektu se 

zúčastnilo 9 jihlavských základních škol a Gymnázium Jana Masaryka Jihlava. Žáci vytvořili 

tým, který dostal za úkol vyhledat pamětníka a zachytit vzpomínky na významné historické 

události v jeho životě. Výstupem bylo natočení rozhlasové reportáže ve spolupráci 

s redaktory Českého rozhlasu, žáci též sami zpracovali videoreportáž, životopis pamětníka i 

výtvarný doprovod. 15. června 2016 v gotické síni jihlavské radnice prezentovali výsledky své 

práce. Tým se umístil na velmi pěkném 4. místě. 

 

Projekt logopedické prevence 

Škola sama podala žádost o podporu logopedické prevence a získala finanční prostředky 

v tomto projektu. Nakoupili jsme pomůcky pro nápravu vad řeči. S žáky s vadou řeči 

pracovala celý rok pedagožka - logopedka. 

 

 
Další projekty realizované ve škole:  
Celé Česko čte dětem 
Čtení pomáhá 
Ovoce do škol 
Asistent k dětem z prostředí sociálně znevýhodněného 
Kurz první pomoci pro osmé ročníky a třetí ročníky  
Podpora žáků - dětí imigrantů - ve spolupráci s Multikulturním centrem  
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Organizace Post Bellum se sídlem v Praze vyhodnotila práci našich žáků jako nejlepší v rámci 
prací žáků z jihlavských škol. 
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Podklady pro výroční zprávu poskytli všichni vyučující, materiály zpracovávaly: 
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ředitelka školy  
Marcela Baťová - ekonomka školy  
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 10. 10. 2016 a školské radě ke 
schválení byla předložena dne 12. 10. 2016. 
 
 
Výroční zprávu vydala dne 15. 10. 2015 Mgr. Jana Nováková Hotařová – ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha k výroční zprávě. 
 

Další vzdělávání učitelů ve školním roce 2015/2016 
    

      Achcenitová Martina Aplikace dotykových technologií do výuky Vysočina Edukation 6 hodin   19433/2013-1-612 

  Zdravotník zdravotnických akcí - prodloužení ČČK Žďár nad Sázavou   fakturou 7494-2015-1-399 

  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  Roadshowproskoly         

Boudová Milena Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Bucalová Tereza Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Habrová Marie Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

  Sfumato (Splývavé čtení) ABC Music 8 hodin fakturou 29735/2014-1-663 

Hejlová Kateřina První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

Hošková Lenka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Chocholoušová Martina Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

Kettnerová Jaroslava  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  
První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Kosinová Šárka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

Kotenová Vladimíra Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení  NIDV Jihlava 3 hodiny zdarma   
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  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

  Sfumato (Splývavé čtení) ABC Music 16 hodin fakturou 29735/2014-1-663 

  Informační seminář k novele školského zákona NIDV Jihlava 8 hodin zdarma MSMT-298/2016-1-108 

  
Spol 
upráce asistenta pedagoga a učitele NIDV Jihlava 6 hodin fakturou 959/2015-1-122 

  Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV NIDV Jihlava 6 hodin zdarma   

Koutný Tomáš Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Krichťáková Hana Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Marková Dagmar Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Nixová Lenka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  Setkání metodiků prevence Vrakbar  5 hodin     

Olexová Lenka První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny fakturou  42642/2013-2-868 

Ondráková Pavlína Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

  Motivační hry pro podporu  a rozvoj čtenářské gramot. NIDV Jihlava 6 hodin fakturou 1881/2014-1-128 

Pátek Jaroslav Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Picková Lenka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  Jak hodnotit a klasifikovat žáka - cizince  NIDV Jihlava 8 hodin fakturou 28551/2015-1-726 

Pisková Kateřina Projektová výuka vedená s ICT Vysočina Education 5 hodin fakturou 1355/2015-1-184 
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  Internetové aktivity a digitální stopa Vysočina Education 5 hodin fakturou   

  Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  Roadshowproskoly 
   

  

Růžičková Miroslava Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

Simbartlová Renata Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

Solařová Lucie Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

Široká Zdeňka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

Vejvarová Štěpánka Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Vlková Jana Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     

Vondrák Jiří Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ Ministerstvo obrany 4 hodiny   999/2014 

  Teorie a praxe ve školní dílně Vysočina Education 12 hodin fakturou   

Zejdová Marcela Mimořádné situace - ve škole v bezpečí Presafe Brno 2 hodiny    42642/2013-2-868 

  První pomoc do škol ZS Kraje Vysočina 5 hodin     
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ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN  PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016 - běžné třídy  
     

Příloha č. 2 
  

                 

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 jazyk. Český jazyk 9 8 10 7 7 41   35 5 4 4 5 18   15 

  Anglický jazyk   2 3 4 3 12   9 3 3 4 4 14   12 

komunikace Německý jazyk                   2 3 2 7   6 

Matematika a její aplikace   4 5 5 5 5 24   20 4 5 5 5 19   15 

Informační a komunik. technologie         0 1 1   1 1 1 1 1 4   1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   12                   x 

  Vlastivěda, Přírodověda       3 4 7     
 

            

Člověk a Dějepis                    x 2 2 1 2 7   11 

společnost Občanská výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika   
    

         x 1 2 2 2 7     

Člověk a příroda Chemie   
    

         x     2 2 4   21 

  Přírodopis   
    

         x 2 2 2 1 7     

  Zeměpis                    x 2 2 1 1 6     

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

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

Člověk a Rodinná výchova                    x 1 0 1 1 3   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 4   3 

Disponibilní časová dotace                 14             18 

volitelné předměty        
 

    
 

    
 

0 0 0 0   0 

Celková povinná časová dotace   20 22 25 25 26 118   118 28 30 32 32 122   122 
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ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN  PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016 - pro žáky se SVP 
    

Příloha č. 2 
  

                 

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 jazyk. Český jazyk 9 8 9 8 7 41   35 5 4 4 5 18   15 

  Anglický jazyk   2 3 4 3 12   9 3 3 4 4 14   12 

komunikace Německý jazyk                   2 3 2 7   6 

Matematika a její aplikace   4 5 5 5 5 24   20 4 5 5 5 19   15 

Informační a komunik. technologie         0 1 1   1 1 1 1 1 4   1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   12                   x 

  Vlastivěda, Přírodověda       3 4 7     
 

            

Člověk a Dějepis                    x 2 2 1 2 7   11 

společnost Občanská výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika   
    

         x 1 2 2 2 7     

Člověk a příroda Chemie   
    

         x     2 2 4   21 

  Přírodopis   
    

         x 2 2 2 1 7     

  Zeměpis                    x 2 2 1 1 6     

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 1 3   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 4   3 

Disponibilní časová dotace                 14             18 

volitelné předměty        
 

    
 

    
 

0 0 0 0   0 

Celková povinná časová dotace   20 22 25 25 26 118   118 28 30 32 32 122   122 

Poznámky: 
                Hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů přehledně udává tabulka, disponibilní hodiny jsou využity tak, aby celková časová dotace odpovídala 
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požadavkům RVP ZV. 
                Výuka cizího jazyka je zařazena od 2. ročníku, nabízený je anglický a německý jazyk, upozorňujeme rodiče, že v případě volby 

     německého jazyka nemusí být zajištěna návaznost ve výuce tohoto předmětu při přestupu žáka na jinou školu.  
       Po zařazení 2. cizího jazyka od 7. roč. jsou zařazovány volitelné předměty do učebního plánu v omezeném počtu, žákům jsou nabízeny 

   podobné aktivity především v rámci zájmových sekcí školního klubu. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním  roce 2015 - 2016       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 1796 105 0 0 10 6 1 17 0 0 
 

1. B 1489 86 0 0 14 3 1 18 0 0 
 

2.A 1974 89 0 0 16 6 0 22 0 0 
 

3. A 2167 94 0 0 8 14 0 21 1 0 
 

3. B 248 67 0 0 0 4 0 4 0 0 
 

4. A 2458 87 2 0,1 6 22 0 25 3 0 
 

4. B 728 91 0 0 0 8 0 8 0 0 
 

5. A 1778 78 0 0 10 13 0 22 1 0 
 

5. B 1104 128 1 0,1 1 7 0 8 0 0 
 

6. A 2250 106 75 3,6 3 15 3 15 3 3 
 

6. B 955 95 27 2,7 0 9 1 5 3 2 
 

7. A 1522 79 6 0,3 4 15 0 17 1 1 
 

7. B 2019 154 71 5,46 0 12 1 9 3 1 
 

8. A 2745 116 36 1,5 1 18 5 20 4 0 
 

9. A 3662 119 59 1,9 10 20 1 29 1 1 
 

9. B 983 89 7 0,63 0 11 0 10 1 0 
 

celkem 27878 58,08 284 1,7 83 183 13 250 21 8 
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Údaje o prospěchu žáků ve školením roce 2015 - 2016 
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              Údaje o prospěchu žáků ve školením roce 2015 - 2016 
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Poměr omluvených a neomluvených hodin ve školením roce 2015 - 2016 
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