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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: 561 207 586 
REDIZO: 600 117 243 
IZO školy: 103 619 470 
Právní forma: příspěvková organizace 
Poslední zápis do  
školského rejstříku: 23. 6. 2009 
Adresa pro dálkový 
přístup: skola@zskrizova.cz 
Web:                                                             www.zskrizova.cz   
 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Jana Nováková Hotařová 
Statutární zástupce ředitelky školy:  Mgr. 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 



3 
 

2. Školská rada 
 
Členové školské rady za zřizovatele: 
Ing. Lubomír Kabátek  
MVDr. Božena Kremláčková 
 
Členové školské rady za rodiče: 
Mgr. Karel Belatka  
Ing. arch. Martin Laštovička 
 
Členové školské rady za pedagogy: 
Mgr. 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. 

 

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

Sdružení rodičů jednalo poprvé v  listopadu. Předseda Spolku rodičů a přátel školy 
při Základní škole Jihlava, Křížová 33, z.s., pan Zdeněk Komůrka a zástupci 
jednotlivých tříd byli na listopadové schůzi seznámeni s novým vedením školy, 
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 Budapešti, návštěvy ZOO. Druhé 
setkání spolku proběhlo v dubnu. 

 



4 
 

3. Charakteristika školy 
 Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace se dodnes nachází  
v historických budovách, které byly pro potřeby školství postaveny v 19. století.  
Ústřední matice školská zde po nezbytných úpravách otevřela 16. 9. 1882 první 
novodobou českou školu. 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 2016 ve škole probíhala rozsáhlá rekonstrukce půdy, kotelny, výměna 
oken a oprava fasády. Rekonstrukce byla ukončena v říjnu 2016. 
 
Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice v centru města: 
Benešova, Bezručova, Brněnská, ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, Čajkovského,  
Divadelní, Dominikánská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k třídě Legionářů, Havířská,  
Havlíčkova od ul. Fritzova k náměstí Svobody, Hluboká, Husova, Chlumova, 
Jana Masaryka, Jakubské nám., Joštova, Komenského, Kosmákova, Křivá, 
Majakovského, 
 Lazebnická, Znojemská, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, nám. Svobody, 
Na Stoupách, Nerudova, Palackého, Slepá, Plukovníka Švece, Smetanova, 
Škrétova, 
Tolstého, tř. Legionářů, Třebízského, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U Mincovny 
Úzká, Úlehlova, Úprkova, Úzká, Věžní, Židovská, Srázná, Fritzova od  
ulice Jiráskova k třídě Legionářů. 
Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První 
stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým 
ročníkem. Ve školním roce 2016-2017 bylo 7 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém 
stupni, celkem 14 tříd pro 274 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 2016 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 25 žáků. 
Ve všech třídách i odborných učebnách byly k dispozici interaktivní tabule a 
interaktivní dataprojektory. Ve školním roce učitelé při výuce využívali pro žáky 
v dyslektických třídách tablety. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly 
zřízeny třídy s menším počtem žáků, jsou naplňovány do maximálního počtu 14 dětí. 
Ve škole byly v tomto školním roce 4 třídy pro žáky 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. V rámci činností školní 
družiny a školního klubu byly dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, 
uměleckého i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny, lezení 
na umělé lezecké stěně, sportovní kroužek).  
 Do výuky byla zařazována průřezová témata týkající se multikulturní výchovy, 
dopravní výchovy, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a 
důsledně jsme plnili i minimální preventivní program. Ten obsahoval zvolenou 
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strategii a postup při prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy. Základním 
principem byla výchova ke zdravému životnímu stylu formou pozitivní motivace, 
výchova k osvojení si vhodného sociálního chování a vedení k zodpovědnému 
jednání každého žáka. V minimálním preventivním programu byly uvedeny nejen 
jednotlivé obecně platné kroky, ale i konkrétní aktivity (přednášky, besedy, divadelní 
a filmová představení, sportovní akce apod.). 
V rámci environmentální výchovy byli žáci vedeni k ochraně přírody, seznamovali se 
s negativními důsledky zásahu člověka do přírody. Environmentální výchova 
prakticky prostupuje všemi předměty a byla realizována i prostřednictvími školních 
projektů. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, podporovala žáky v důsledném 
třídění odpadů. 
 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, Bulharska. 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 speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhali 
pedagogům při výuce další asistentky. Učitelé mohli konzultovat řešení výchovných 
problémů s psycholožkou z SPC a PPP Jihlava, s nimiž 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. Dílny v současné době nesplňují 
zcela parametry moderní učebny, proto byl ve spolupráci se zřizovatelem podán 
projekt Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách 
v Jihlavě v rámci výzvy č. 47 IROP. 
 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. Škola při současném vybavení ICT 
technologiemi nedisponovala serverem, který by podporoval moderní počítačovou 
síť. Za podpory zřizovatele byl na konci školního roku zakoupen výkonný server a 
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zbudována nová počítačová síť. Všechny učebny byly vybaveny reproduktory a nově 
byla uložena kabeláž u všech počítačů ve třídách.  
 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. 
 Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru, v němž je 
umístěna i  žákovská knihovna. Stravování pro žáky i učitele je zajištěno obědy 
z vlastní školní kuchyně. 
 Ve školním roce 2016-17 proběhla výmalba v běžných třídách, novým nábytkem 
byly vybaveny třídy prvního stupně (kromě jedné). 
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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, v tomto školním roce bylo upřednostňováno vzdělávání v oblasti inkluze. 
V některých hodinách probíhala výuka párově, její realizace byla náročná na přípravu 
výukových materiálů i na organizaci vyučovací hodiny, žákům se práce s dotykovými 
technologiemi líbily.  
Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce „Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků“ viz příloha č. 1 
 
 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Boudová Milena vysokoškolské  1. stupeň 

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

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. 

 

Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Achcenitová Martina vysokoškolské  In, Př, Tv 

2. Tůmová Lenka  vysokoškolské  Čj, D 

3. Nováková Hotařová 
Jana 

vysokoškolské  M, Ch 

4. Picková Lenka vysokoškolské  Čj, Ov 

6. Zejdová Marcela vysokoškolské  Čj, Vv 

7. Erik Landecki vysokoškolské  Hv, 

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, Čj 

15. Kalendová Alena  středoškolské  asistentka  

16. Kettnerová Jaroslava středoškolské asistentka 
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17. Vejvarová Štěpánka  středoškolské asistentka 

18. Vacková Michaela vysokoškolské asistentka, D 

19. Adamcová Hana 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 

Vykukalová Helena  vyučena  pomocná kuchařka  

Kubíčková Hana vyučena  pomocná kuchařka 

 
Ve školní jídelně bylo uvařeno 29 301 obědů pro žáky a 5 101 obědů pro dospělé.  
Strávníci měli možnost výběru ze dvou jídel, kuchařky vždy dbaly na pestrou 
stravu. Celoročně měly děti k obědu ovoce, mléčné výrobky, často byly zařazovány  
luštěniny, ryby a zelenina. Při sestavování jídelníčku se vždy sledovalo dodržování 
spotřebního koše. Pracovnice školní jídelny se podílely na zajištění projektu Ovoce 
do škol. 
 
Personální zabezpečení provozu školy 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Marcela Baťová ekonomicko administrativní pracovnice  

Paúr Libor školník  

Fryčová Eva uklízečka 

Plašilová Ivana uklízečka 

Vondráková Jaroslava uklízečka 

Kubíčková Jaroslava uklízečka 

Vrzalová Libuše uklízečka 
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Přehled tříd a počet žáků  

 Počet 
žáků 

Třída Jméno třídního učitele 

1.  23 I. A Mgr. Miroslava Růžičková 

2.  19 II. A Mgr. Hana Krichťáková 

3.  18 II. B  Mgr. Pavlína Ondráková 

4.  24 III. A Mgr. Milena Boudová  

5.  26 IV. A Mgr. Dagmar Marková 

6.    4 IV. B Mgr. Kateřina Hejlová  

7.  28 V. A Mgr. Martina Chocholoušová  

8.    9 V. B Mgr. Kateřina Hejlová  

    

9.  26 VI. A Mgr. Kateřina Pisková  

10.    9 VI. B Mgr. Jiří Vondrák 

11.  20 VII. A Mgr. Lucie Solařová 

12.  11 VII. B Mgr. Lenka Picková  

13.  24 VIII. A Mgr. Jaroslav Pátek    

14.  12 VIII. B Ing.  Lenka Olexová 

15.  19 IX. A Mgr. Martina Achcenitová 

16.  19 přípravná 
třída 

Mgr. Zdeňka Široká 

Celkový 
počet žáků: 

291   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

45   
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5. Školní vzdělávací program, prezentace školy 

Při realizaci školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na všestranný rozvoj 

schopností a dovedností každého žáka, zdokonalovaní klíčových kompetencí. 

Disponibilními hodinami byla rovnoměrně posilována výuka všech předmětů, nejvíce 

českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Tomu odpovídal i učební plán.  

viz příloha č. 2 

 

Průřezová témata byla integrována do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna 

do projektových dnů.  

Výuka cizího jazyka začínala již ve druhém ročníku -anglický jazyk.  

Jako druhý cizí jazyk byl od 7. ročníku nabízen jazyk německý. Pro upevnění a další 

rozvíjení jazyka byla nabídnuta v devátém ročníku 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 

Hra na zobcovou flétnu  E. Landecki 

Quilling - tvoření z papír. 
proužků K. Hejlová 

Sportovní hry 0. - II. tř. Z. Široká 

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

Taneční  E. Nápravníková 

Výtvarný 0. - II. tř. L. Němcová 

Výtvarný III. - V. tř. L. Němcová 

Individuální péče pro dyslektiky P. Ondráková 

Individuální logopedická péče P. Ondráková 

Cvičení Čj IX. tř. L. Picková 

Cvičení Ma IX. tř. K. Pisková 

Florbal/ Sportovní hry L. Nixová 

Florbal / Sportovní hry J. Nováková Hotařová 

Horostěna  J. Vondrák 

Pěvecký sbor E. Landecki 

Výtvarný + keramický M. Zejdová  
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Přehled akcí ve školním roce 2016 - 2017 

měsíc 1. stupeň 2.stupeň 

Září 

 

 

 

 

 

Přijdu v čas – Heulos 

– všechny třídy I. 

stupně 

Dopravní soutěž – 

Kolopěšky – 2.B 

Zdravé pohádky – 1. A  

+ přípravná třída 

Vrak bar – 6.A 

Vrak bar – 7.A 

Vrak bar – 8.A 

Vrak bar – 9.A 

Minifotbal 

Říjen Karel IV. – divadlo 

v tělocvičně 

Zdravá 5 – 1.A, 2.A, 

2.B, přípravná třída 

 

Pouštění draků – 2. B, 

4.+5.B 

Labyrint u vás ve 

třídě – divadlo – 2.A, 

2.B 

Pouštění draků s MŠ 

– 5.B 

Pomaluj si svůj 

panelák – 5.A 

Galerie – výstava – 

2.B 

Pomaluj si svůj 

panelák – 1.A, 2.A 

Knihovna – 2.B 

Sběrný dvůr – 3.A 

Dopravní hřiště – 4.A 

Knihovna – 2.A 

Karel IV. – divadlo 

v tělocvičně 

Zdravá 5 – 6.A, 6 .B 

 

Okresní kolo 

v přespolním běhu 

Úřad práce – 9.A + 

vycházející žáci z 8. 

ročníku 

Volba povolání – SŠS – 

9.A 
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Listopad Knihovna  -3.A 

Zdravá 5 – 1.A, 2.A, 

2.B, přípravná třída 

Dušičky ve škole – 1. 

stupeň 

Zdravá 5 – 3.,4., 5.A i 

B 

Knihovna – 5.A 

Okresní kolo – florbal 

– 4. + 5 . tř. 

SŠ automobilní – 9.A 

 

 

 

Zdravá 5 – 6.A, 6.B – 8. a 

9. tř. 

Okresní kolo ve florbalu 

Burza škol – 9.A + 

vycházející žáci ze 7.A a 

8.A 

Zdravá 5 – 7.A, 7.B 

Návštěva PPP – 8.B 

Soutěž psaní všemi 

deseti – vybraní žáci 

Návštěva PPP- 7.B 

Preventivní program 

policie ČR – 2. stupeň 

SŠ automobilní – 9.A 

Prosinec Vrak Bar – 4. třída 

Vystoupení školního 

pěveckého sboru – 

VŠ polytechnická 

Vánoční koncert 

pěveckého sboru – 

Den otevřených dveří 

Koncert pěveckého 

sboru pro MŠ 

Koncert školního 

pěveckého sboru pro 

I. stupeň 

Návštěva kina 

Zdravá 5- 8.A, 8.B, 9.A 

Mikulášský turnaj ve 

vybíjené – dívky 

Mikulášský turnaj ve 

florbalu – chlapci 

Exkurze – Okresní soud 

Jihlava – 9.A 

Návštěva kina 

Leden Bruslení 

 

Bruslení 

Exkurze - OA, SZŠ, SOSŠ 

Jihlava, učební obor 

prodavač – Vybraní žáci: 9. 

A, 8. A,7. A, 8.B 
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Únor  Vrak Bar – 9. A,8. A 

Beseda s gen. Ing. 

Andorem Šándorem – 

Bezpečnostní rizika v ČR 

2. stupeň 

Březen Recitační soutěž – 1. 

stupeň 

 

 1. stupeň 2.stupeň 

 

 

 

 

 

Canisterapie – 3. A, 5 

.A, 1. A, 5. B. 4. A, 2. A 

Divadlo – 4.+ 5. B 

Keramická dílna – MŠ 

Labyrint u nás – 

divadlo – 2. A 

Zdravotní příprava – 8. A 

Basketbal – starší chlapci 

Návštěva PPP  - 7. B., 8. 

B. 

Beseda – MUDr. Radim 

Uzel – 8. A, 8. B, 9. A. 

Beseda - Papua Nová 

Guinea – 2. stupeň 

Silák roku 

První pomoc do škol – 8. 

B 

Fórum mladých – vybraní 

žáci 

Duben DDH – 4.A +4.B 

DKO – divadlo –Petr 

Black 

Muzeum – Den Země 

– přípravná. tř.,1. A,2. 

A,2.B., 3. A, 5. A 

Divadlo – Přípravná 

třída, 1. A,  

Karneval – ŠD 

Kino Dukla – 2. A, 2.B, 

Návštěva PPP – 6.B 

Beseda v knihovně – 

Romské pohádky – 6. A a 

6.B 

Beseda – Hrozba 

terorismu a islám – Mgr. 

T. Raděj – 8. A, 8. B, 9. A 

DKO – divadlo – Petr 

Black 

Návštěva PPP – 8. A 

Představení o 
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DKO – Aj divadlo 

 První pomoc do škol 

– 8. A, 8. B 

Keramika – 3. A 

Štafetový pohár – 5. A  

bezpečnosti- 9. A 

Beseda- E. Plocek – 8. A, 

9. A 

Květen McDonalds Cup – 4. + 

5. tř. 

Vrak Bar-  4. + 5. tř. 

Vrak Bar – 3. A 

Vrak Bar – 2. A 

Vrak Bar – 1. A 

Dyslektická 

olympiáda Třebíč – 

4.B+5.B 

 

Návštěva PPP – 8. B 

Vybíjená 

Pohár rozhlasu 

Beseda Aids – 9. A 

Beseda – Policie ČR – 9. 

A 

Minikopaná ml. žáci 

Výlet – 6. A – Rokštejn 

Návštěva PPP- 6. A 

Právní vědomí žáků při 

jednání s policií – 9. A + 

vycházející žáci  

Zemědělství na vysočině 

– vybraní žáci 

Přebor okresu v malé 

kopané 

Červen Busem pěšky – 4. A 

Vojenské zařízení - 

přípravná třída 

Sportovní den – 

Stoupy – přípravná 

třída 

Zoo – přípravná třída 

Brtnice – 1. A, 3. A 

Pekárny – 1. A, 4.+5. B 

Příběhy našich sousedů 

Výlet – 8. A – Roštejn, 

Brtnice 

Výlet – 7. B – údolí řeky 

Doubravy 

Výlet - 7. A+6. B+8. B – 

Chotěboř 

Výlet – 9. A – údolím řeky 

Doubravy 
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Zoo – 1. A, 3. A, 4. A, 

5. A 

Den boje proti úrazům 

– 3. A 

Kolmo, busem, pěšky 

– 4. A 

Den s policií – 4. + 5. 

B 

Kamenice nad Lipou 

– Fábula – přípravná 

třída, 2. A, 2. 

B 

Brtnice – zámek, 

divadlo, dílny – 1. A, 

3.A 

Praha – 4. A, 5. A, 

4.+5. B 

Sportovní den se 

školkami 

Cykloturistický výlet 

Sportovní den se 

školkami – 9. A 

Budapešť 

Beseda s policií – 

vězeňství – 9. A 

 

 

 

  

 

 

 

 

Canisterapie 
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Prezentace školy na veřejnosti, soutěže 2016 – 2017 

Zapojení školy do projektů 

 Projekt EU - Šance pro každého žáka 

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu EU Šance pro každého 

žáka. V rámci Kraje Vysočina jsme se společně s ostatními základními školami kraje 

zapojili do dvou kroužků. V prvním z nich, v kroužku technických dovedností pod 

vedením Mgr. Jiřího Vondráka, žáci vytvářeli ve spolupráci se Střední školou 

stavební v Jihlavě výrobky ze dřeva a připravili jednoduchý podnikatelský záměr 

vztahující se k výrobku. Ve druhém kroužku občanských kompetencí řešili pomocí 

demokratických prostředků problém v okolí školy. Tento kroužek byl zaměřen na 

znovuodhalení pamětní desky v naší škole. 

Při loňské rekonstrukci školy byla znovu 

nalezena pamětní deska, která je 

vzpomínkou na pedagogy, kteří položili své 

životy v období nacistické okupace. Žáci 

pod vedením Mgr. Erika Landeckého a Mgr. 

Lenky Pickové zjišťovali informace o 

pedagozích, kterým je pamětní deska 

věnována. Spolupracovali s různými 

institucemi – Muzeem Vysočiny Jihlava, 

Okresním zemským archivem, Tělocvičnou 

jednotou Sokol, pamětníky i pozůstalými po 

obětech. Pamětní deska byla za významné 

podpory vedení školy, paní ředitelky Jany 

Novákové Hotařové a zřizovatele Magistrátu 

města Jihlavy zrekonstruována a slavnostně 

znovu odhalena 10. 5. 2017 na slavnostním 

pietním aktu, kterého se zúčastnili pozůstalí, 

senátor pan RNDr. M. Vystrčil, radní Kraje 

Vysočina pan Ing. Bc. M. Hyský, zástupci 

Magistrátu města Jihlavy, novináři a další hosté. Žáci sestavili vzpomínkovou 

brožurku, akce byla publikována v tisku, na webových stránkách města a v rámci 

pořadu Týden v regionech vysílána i v České televizi. Závěrečná prezentace 

výsledků projektu proběhla 5. června 2017 v Hotelu Gustav Mahler. 
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3. ročník projektu - Příběhy našich sousedů. 

Paní učitelka Mgr. Michaela Vacková vedla tým žákyň 8. A ve složení Michaela 

Frulová, Terezie Laštovičková, Zuzana Šteflová a Lucie Zavřelová. Žákyně 

zpracovávaly životní příběh paní Marie Zajícové. Připravily video, natáčely v Českém 

rozhlase, pořizovaly fotografie i ilustrace. Projekt byl prezentován společně 

s ostatními školami na Magistrátu města Jihlavy. 

 

Projekt Přijdu včas 

Bezpečnostní projekt spojený s instalací bezpečnostních stojanů na dětském hřišti na 

Heulose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další projekty realizované ve škole:  
 
Celé Česko čte dětem 
Čtení pomáhá 
Ovoce do škol 
Mléko do škol 
Asistentky k dětem z prostředí sociálně znevýhodněného prostředí 
Kurz první pomoci pro osmé ročníky a třetí ročníky  
Podpora žáků - dětí imigrantů - ve spolupráci s Multikulturním centrem  
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Den otevřených dveří 

V prosinci 2016 a dubnu 2017 naše škola uspořádala Den otevřených dveří, kdy 

nejen rodiče, bývalí žáci a bývalé žákyně, ale i široká veřejnost měli příležitost 

navštívit zrekonstruovanou školu, prohlédnout si veškeré prostory školy, zejména 

prostory zrekonstruované půdy 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, v době předvánoční pěvecký sbor zazpíval pásmo vánočních písní 

pod vedením pana učitele Landeckého. Radost všem udělaly vánoční koledy a 

vystoupení pěveckého sboru doplnilo vystoupení děvčat z tanečního kroužku. Všem 

aktérům patří velký dík, protože svou snahou navodili příjemnou atmosféru a potěšili 

každého, kdo se přišel podívat a zazpívat si. 
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6. Zhodnocení činnosti metodických sdružení  

Matematika 1. stupeň 

- Vyučující všech tříd splnily učební plány. 

- Vyučující rozvíjely matematické dovednosti žáků ve všech oblastech – 

numerické počítání, řešení slovních úloh, doplňování tabulek, grafů, logické 

úlohy, geometrická představivost. 

- Byly využívány pomůcky z kabinetu matematiky pro rozvoj všech kompetencí. 

- V letošním školním roce se žáci 1. stupně zúčastnili matematické soutěže 

Klokan, výsledky všech tříd byly zaslány paní ředitelce, jiné olympiády nebo 

matematické soutěže se nikdo z 1. stupně nezúčastnil. 

- Pro další školní rok jsou objednány učebnice matematiky pro 3. a 4. ročník. 

 

 

Matematika 2. stupeň 

Žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro 

život. Veškeré učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických 

plánů jednotlivých učitelů matematiky. Plnění tematických plánů bylo v průběhu roku 

konzultováno a aktualizováno. 

Při vzdělávacím procesu byly použity různé metody a formy vyučování, které 

vyučující vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení (frontální výuka, 

skupinová práce, projektové vyučování, samostatné práce, práce s pracovními listy, 

matematické hry, použití kartiček pro procvičení vzorců, užití tabletů ve vyučování). 

Vyučující si předali zkušenosti, prováděli vzájemné hospitace a následné konzultace 

pro zvýšení efektivity výuky. Ve všech třídách byly využívány dostupné programy na 

PC, nástěnné tabule, modely těles. V některých třídách také moderní digitální 

technologie (interaktivní tabule a tablety). Právě pomocí digitálních technologií byla 

zajištěna účinnější práce s žáky talentovanými, a to procvičováním např. rozšiřujícího 

učiva. U žáků neprospívajících nebo s častou absencí pak procvičením učiva pro 

danou kategorii. Žáci devátého ročníku navštěvovali od října 2016 do dubna 2017 

kroužek Matematický seminář, kde měli možnost  připravovat se k přijímacím 

zkouškám. 

Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány jednotnými písemnými pracemi a ústním 

zkoušením. Na závěr každého čtvrtletí bylo vše shrnuto v písemné čtvrtletní práci. Na 

konci školního roku byly výsledky žáků porovnány výstupními testy v každém 

ročníku. Navíc žáci 9. ročníku byli v květnu 2017 testováni Českou školní inspekcí, 

kde jejich školní výsledky byly lehce pod celorepublikovým průměrem. 
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Přijatá opatření ke zlepšení:  

- zaměříme se na důkladné procvičování a upevňování učiva. 

V průběhu roku se žáci 6. – 8. ročníků účastnili soutěže Pythagoriáda. 

Nejúspěšnějšími řešiteli byli Jan Ventluka, Jan Staněk z 6. ročníku, David Bartošek 

ze 7. ročníku a Zuzana Šteflová z 8. ročníku, tito žáci postoupili do okresního kola, 

kde se Jan Staněk umístil na krásném 14. místě. 

Další soutěží byla Matematická olympiáda, do okresního kola postoupili žáci 6. 

ročníku Jan Staněk a Filip Vondrák.  

Matematického Klokana se zúčastnili všichni žáci školy od druhého ročníku. Na 

druhém stupni byli nejúspěšnějšími řešiteli David Bartošek (76 bodů), Jan Staněk a 

Filip Vondrák (72 bodů) všichni z kategorie Benjamín. 

Žáci byli hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení 

daného školním klasifikačním řádem.  

Žáci neklasifikovaní budou skládat komisionální zkoušku v srpnu 2017. Žáci 

neprospívající budou konat opravnou zkoušku také v srpnu 2017. 

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 3. místo v 

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

okresním kole. 

 

Všem účastníkům patří poděkování za účast a úspěšným týmům blahopřejeme! 
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Český jazyk 1. stupeň 

 
     Všechny ročníky plnily učební plány podle ŠVP školy. Výsledky  
závěrečných testů a známek na vysvědčení budou přiloženy v tabulce. V hodinách 
českého jazyka jsme pracovali s pravopisnými cvičeními, přepisy, opisy apod. Žáci si 
od třetí třídy vedli čtenářské deníky, v hodinách plnili mimočítankovou četbu. Během 
školního roku jsme navštívili městskou knihovnu (např. vánoční posezení), divadelní 
a filmové představení. 
V dubnu se některé třídy zúčastnily divadelního představení v česko-anglické verzi 
„Kocour v botách.“ 
     Žáci s podpůrnými opatřeními měli jednou týdně pedagogickou intervenci formou 
dyslektického kroužku. 
     Za své úspěchy v písemném projevu nebo čtenářských dovedností obdrželi 
jednotlivci například samolepky, hvězdičky, body do metru atd. Jako pozitivní se 
jevila práce s dětskými časopisy, křížovkami či dramatizací. 
   Ve čtvrtek 2. 3. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 32 
soutěžících prvního stupně. 
Tříčlenná porota vybrala ty nejlepší recitátory. V 1. kategorii žáků druhých 
a třetích tříd se umístil na prvním místě Alan Debef (3. A), na druhém místě  
Silvie Klimešová (2. B), na třetím místě Vanessa Vaňková (3. A).  
Ve 2. kategorii žáků třetích a čtvrtých ročníků obsadila první místo Julie 
Debefová (5. A), druhé místo Pavla Homolová (5. A) a třetí místo Marián 
Achcenit (5. A). 
Na příští školní rok 2017/2018 byly objednány učebnice a čítanky českého 
jazyka do některých ročníků. 
 

Český jazyk 2. stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

 Vybavení školy a jednotlivých tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i 

prezentaci výsledků práce, k výuce byly využívány učebnice, doplňková literatura, 

slovníky, jazykové příručky aj., dále vyučující využívaly internet, interaktivní tabuli, 

informační centrum, učebnu informatiky - výukové programy na počítačích - zejména 

ve speciálních třídách, DUMY a UMY. 

2. Průběh vzdělávání a výchovy  

Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP-Škola 

pro život. 

Při výuce byly využívány různé metody a formy práce - frontální výuka, samostatné a 

skupinové práce, projektové vyučování, besedy v Městské knihovně Jihlava, referáty 

z četby i odborné literatury, prvky problémového vyučování a kritického myšlení. 

Všechny formy vzdělávání jsou uplatňovány stejnou měrou, záleží na obsahu učiva a 

cíli výuky, jakou z metod v hodině vyučující uplatní. 
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3. Soutěže a olympiády  

Žáci se zúčastnili těchto soutěží:  

8. A – Michaela Frulová, Zuzana Šteflová - 13. místo v okresním kole Olympiády v Čj  

- účast v oblastním kole recitační soutěže. 

Žáci a žákyně 6. a 9. ročníků se zapojili do charitativního projektu podporujícího 

četbu dětí a mládeže – „Čtení pomáhá.“ 

4. Akce a pořady zaměřené na předmět Český jazyk a literatura 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Jihlavě. 

Žáci 6. a 8. ročníků navštívili Městskou knihovnu v Jihlavě, seznámili se s 

jednotlivými odděleními, učili se pracovat s katalogy knih. 

6. Kontrola podkladů pro klasifikaci 

Vyučující mají zpracovány písemné práce pro jednotlivé ročníky. 

Diktáty a pravopisná cvičení zadáváme z učebnic, případně doplňkových materiálů - 

různé příručky pravopisu pro základní školy (u žáků se SVP zadáváme doplňovací 

pravopisná cvičení častěji než v běžných třídách, řídíme se doporučeními PPP). 

Písemné práce píšeme po probrání daného gramatického jevu nebo po probrání 

tematického celku, 

V pololetí a na konci školního roku píšeme pololetní písemné práce - jejich zadání i 

s hodnocením je k dispozici u jednotlivých vyučujících, zadání pololetních prací je 

k dispozici u vedoucí metodického sdružení. 

Průběžně zařazujeme do výuky i komplexní jazykové rozbory. 

V literatuře se zaměřujeme především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci 

s textem, dále pak na zvládnutí základních literárních pojmů. 

Ve výuce slohu a komunikace píšeme čtvrtletně písemné slohové práce - při jejich 

hodnocení dbáme především na dodržení slohového útvaru, na výběr a užití 

vhodných jazykových prostředků, rozsah, členění textu a pravopis. 

Vzhledem k tomu, že klesá zájem žáků o četbu, vyskytují se slabší výsledky 

v pravopise - opatření - průběžně zařazujeme do výuky pravopisná cvičení, 

doplňovací cvičení, počítačové výukové programy zaměřené na procvičování 

pravopisných jevů, za realizaci těchto opatření zodpovídají jednotlivé vyučující, ve 

čtvrtletí kontroluje vedoucí metodického sdružení. 
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Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem (při klasifikaci jsou zohledněni žáci se 

SVP, kteří mají individuální vzdělávací program nebo toleranci - např. zadávání méně 

časově náročných úkolů, poskytnutí delší doby ke kontrole práce). 

Při výuce je hodnocena i práce žáků v hodině, aktivita při plnění úkolů, ústní projev 

(nejméně 1x za pololetí), písemný projev (diktáty, pravopisná cvičení, větné rozbory, 

písemné a slohové práce) aj. 

7. Připomínky ke klasifikačnímu řádu a sjednocení kritérií pro hodnocení žáků 

 Při hodnocení žáků se řídíme výhradně klasifikačním řádem, máme sjednocena 

kritéria pro hodnocení. 

8. Podpora čtenářských dovedností 

 Vyučující motivovaly žáky k návštěvám informačního centra a školní knihovny. Žáci 

si půjčovali knihy, pracovali s internetem, s encyklopediemi, odbornými publikacemi. 

9. Různé: výměna zkušeností, osvědčené metody, motivace žáků, efektivní 

komunikace, plán vzájemných hospitací, zaměření práce v příštím roce 

Vyučující spolu efektivně komunikují, kromě plánovaných schůzek metodického 

sdružení si vyměňujeme zkušenosti i mimo ně, konzultujeme případné problémy a 

přijímáme opatření k jejich odstranění. 

Vzhledem k horším výsledkům v pravopise se zaměříme na častější procvičování 

pravopisu a zadávání domácích úkolů zaměřených na jeho procvičování. 

 

Anglický jazyk, německý jazyk 

Všechny požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život žáci 

všech tříd splnili. Plnění tematických plánů bylo v průběhu roku konzultováno a 

aktualizováno. 

Při vzdělávacím procesu všichni vyučující efektivně využívali vyučovací metody i 

pomůcky a střídali metody i formy práce. Byla využívána počítačová učebna i 

jazyková učebna. V dubnu žáci navštívili anglické divadlo v DKO Jihlava. V prosinci 

práci žáků zkontrolovala Česká školní inspekce. Žáci navštěvovali kroužky, vedené 

paní učitelkou Boudovou, Markovou a Olexovou. Žák Tomáš Veselý z 9. ročníku 

získal 7. místo na okresní olympiádě z anglického jazyka a 4. místo na 

olympiádě z německého jazyka. Pozornost byla věnována rovněž práci s dětmi 

s SVP a tolerancí po doporučení PPP. Šlo především o toleranci specifických chyb, 

více času na plnění úkolů, přehledné zápisy a využívání názorných pomůcek.  
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Písemné projevy žáků byly pravidelně kontrolovány a znalosti průběžně kontrolovány 

jednotlivými písemnými pracemi a ústním zkoušením. Hodnocení písemných prací 

probíhalo vždy podle sjednocené bodové stupnice. Na konci čtvrtletí bylo vše shrnuto 

ve čtvrtletní práci. Na konci školního roku byly znalosti žáků porovnány srovnávacími 

testy v každém ročníku. Neprospívající žáci budou konat opravnou zkoušku v srpnu 

před začátkem školního roku. Aby došlo ke zlepšení výsledků, je nutné neustále 

důkladně procvičovat čtení, psaní, mluvení a poslech. 

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda 

Ve školním roce 2016 – 2017 se předměty prvouka (1.- 3. roč.), vlastivěda a 

přírodověda (4. a 5. roč) vyučovaly podle ŠVP. Všechno učivo bylo probráno. Výuka 

probíhala v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači 

a vizualizéry, někteří učitelé využívali učebnu informatiky na výukové programy 

prvouky, přírodovědy a vlastivědy.         

 Pro zajištění pestrosti výuky využívali vyučující různé metody a formy práce a 
účastnili se se svými žáky akcí pořádaných školou i jinými institucemi: 
Akce pro zpestření výuky: 
- využití šablon (DUMY, UMY) 
- využití pomůcek kabinetu Prv., Vl., Př. + pomůcek kabinetů 2. stupně        
- využití videa, dramatizace, křížovky, doplňovačky, práce ve dvojicích, skupinové 
práce, soutěže, pokusy, projekty, interaktivní tabule, internetu, naučné literatury …… 
- akce – Přijdu včas (Heulos) 
- Minifestival řemesel 
- projektový den – Bramboriáda 
- Zdravá pětka 
- Ekotopfilm 
- Dušičky – program pro děti 
- Mikulášská nadílka 
- besedy v knihovně  
- Vrak bar – Zdravý životní styl, Mediální svět, Kamarádi, Ekologie 
- exkurze do pekárny LAPEK 
- besedy s MP  
- divadelní představení v DKO v anglickém a českém jazyce – Puss in boots 
- návštěva filmového a divadelního představení 
- Den Země – muzeum 
- akce na Masarykově nám. – Kolmo, busem, pěšky 
- výuka na dopravním hřišti (4. A, 4. B) 
- Canisterapie 
- návštěva ZOO 
- Den s policií ČR – Bezpečná Vysočina (Heulos) 
- výstavy, vycházky  
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- využití školních výletů k poznávání zajímavostí naší vlasti a k doplnění znalostí 
získaných ve výuce (Kamenice nad Lipou - Fábula, exkurze do Prahy, Brtnice – 
zámek, tvořivé dílny, divadlo)  
- účast na sportovních akcích  
K ověřování znalostí žáků bylo využíváno písemného ( testy dle tematických celků ) i 

ústního zkoušení, žáci byli vedeni k sebehodnocení i k hodnocení sebe navzájem. 

V rámci zlepšení efektivnosti výuky bylo využito práce pedagogické asistentky.  

V předmětu prvouka (1.- 3. roč.), přírodověda (4., 5. roč.) a vlastivěda (4. roč.) všichni 

žáci prospěli. V předmětu vlastivěda (5. roč.) neprospěl žák Jan Gábor, který bude 

opakovat ročník. 

V příštím školním roce je třeba i nadále se zaměřit na podporu žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí s využitím pomoci pedagogické asistentky, na spolupráci 

s rodiči při řešení výukových problémů žáků.  

Občanská výchova, dějepis 

1. Podmínky pro výchovu a vzdělávání  

Vybavení školy i tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků 

práce žáků, při výuce jsme využívaly kmenové třídy, z nichž většina je vybavena 

interaktivními tabulemi a počítačovou učebnu.  

2. Průběh výuky  

Výuka probíhá podle ŠVP Škola pro život, učivo bylo probráno, procvičeno a 

zopakováno. K výuce byly využívány učebnice, encyklopedie, poznatky z internetu, 

videokazety, DUMY, další odborná literatura. 

3. Podpora žáků  

Při výuce je dodržován klasifikační řád, zvláštní pozornost je věnována žákům se 

SVP (respektování individuálního tempa i možností žáka, častější pomoc učitele při 

řešení úkolů). 

Při výuce jsme spolupracovaly i s odborníky z praxe  - besedy s příslušníkem 

Městské policie Jihlava, Policie ČR, beseda s p. kpt. Křoustkem, pracovníkem Bílého 

kruhu bezpečí -  prevence kriminality mládeže – ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní, žáci 9. A se zúčastnili besedy s pracovníky a vězenkyněmi Věznice ve 

Světlé nad Sázavou.  

4. Prezentace výsledků vzdělávání  

Žáci zpracovávali v rámci výuky různé projekty, které byly prezentovány na 

nástěnkách ve třídách i na nástěnce na chodbě školy, projekty Ov - projekt - Naše 

město, obec, Náš region, Naše vlast, Svátky a tradice, Globální problémy lidstva, 

Rozpočet. V dějepisu – projekt Starověk, Středověk, Novodobé dějiny, Svět ve 2. 

polovině 20. století. 
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5. Soutěže  

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili školního kola soutěže Finanční gramotnost a 

soutěže o zdravém životním stylu SAPERE a soutěže Tuta Via Vitae – 3. místo 

v okresním kole.  

Žákyně 8. A se zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů.“ 

6. Klasifikační řád a kritéria pro hodnocení žáků  

Při hodnocení žáků dodržujeme klasifikační řád. 

7. Zaměření v příštím školním roce  

Nadále budeme zapojovat žáky do soutěží a olympiád, při výuce budeme využívat 

možností doplnit výuku o besedy a přednášky. 

 

Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis  

Žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro 

život. Veškeré učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických 

plánů jednotlivých učitelů. Plnění tematických plánů bylo v průběhu roku 

konzultováno. 

Při vzdělávacím procesu byly použity různé metody a formy vyučování, které 

vyučující vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení. Vyučující si 

předali zkušenosti, prováděli konzultace pro zvýšení efektivity výuky. Ve všech 

třídách byly využívány dostupné programy na PC, nástěnné tabule, mapy. 

V některých třídách také moderní digitální technologie (interaktivní tabule). Právě 

pomocí digitálních technologií bylo v některých třídách zajištěno oživení klasické 

frontální výuky.  

Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány písemnými pracemi a ústním zkoušením. 

Na konci školního roku byly výsledky žáků porovnány výstupními testy v každém 

ročníku. Výsledky jsou podrobně zapsány do tabulky, kde jsou porovnány průměry 

výsledných známek na vysvědčení se známkami výstupních testů. Přiloženo 

v tabulce.  

Žáci byli hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení 

daného školním klasifikačním řádem.  

Žáci neklasifikovaní budou skládat komisionální zkoušku v srpnu 2017. Žáci 

neprospívající budou konat opravnou zkoušku také v srpnu 2017. 
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V průběhu roku se žáci účastnili soutěže Mladý chovatel, kde se žákyně 8. ročníku 

Zuzana Šteflová umístila na prvním místě. Žákyně Michaela Frulová, rovněž z 8. 

ročníku, obsadila 8. místo. 

Další soutěží byla Zeměpisná olympiáda, do okresního kola postoupili žáci Filip 

Vondrák (6. ročník), David Bartošek (7. ročník) a Tomáš Veselý (9. ročník). 

V kategorii B okresní kola se velmi dobře umístil David Bartošek (5. místo) a 

v kategorii C Tomáš Veselý (4. místo). 

Žáci 9. ročníku Aneta Pomahačová a Tomáš Veselý se rovněž zúčastnili soutěže 

Poznej Vysočinu. 

 

Tělesná výchova 1. stupeň 

 25. 11. 2016  Okresní kolo Poháru českého florbalu ZŠ: 5. místo 

 27. 4. 2017   Štafetový pohár 2017 v okresním kole:      3. místo 

   2. 5. 2017  Mc Donald´s Cup v okrskovém kole, kategorie A: 3. místo 

   3. 5. 2017     Mc Donald´s Cup v okrskovém kole, kategorie B: 4. místo 

 11. 5. 2017   Okresní kolo ve vybíjené   13. – 15. místo 

   2. 6. 2017    Přebor ZŠ okresu Jihlava v malé kopané 1. místo 

 

 Tělesná výchova 2. stupeň  

Tematické plány – 1. stupeň: spolupráce ročníkových učitelů, návaznost 1. a 2 

stupně (rozvoj obratnosti, všestrannosti, radost z pohybu, zvyšování síly). 

                                2. stupeň: viz učební plány, ŠVP, koordinace s okresními 

sportovními soutěžemi. 

Hodnocení návaznosti sportovních kroužků na práci v tělesné výchově. Podpora 

sportovních aktivit ze strany vychovatelek ŠD – Karneval (květen), Olympijský 

víceboj – odznak, diplom/využití hřiště Na Stoupách, Štafetový běh aj. 

Rozvoj komunikačních dovedností žáků a individualizované formy vyučování (HČJ, 

práce skupin, družstev, spojených tříd, reprezentace ZŠ, jiné). 

Dodržování pravidel fair play.  

Důslednost, jednotnost v přístupu k dětem. 

Řešení výchovných problémů a situací, které mezi dětmi vznikají- podpora 

kamarádských vztahů mezi třídami, dětmi vzájemně - šatna, vlastní hodina. Výhra 

družstva není vždy prioritou, ale zážitek, potěšení z pohybu, herních situací apod.  
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Dodržování pravidel bezpečnosti, prevence úrazů. „Formulka“ na začátku a konci 

vyučovací hodiny o zdravotním stavu žáka/žáků… 

SOUTĚŽE – viz porada předsedů AŠSK v září 2016. Účast v soutěžích – dohoda 

učitelů v září a konzultace s ředitelkou ZŠ, rozpis zaslán p. Hruškovi (OR AŠSK) a 

vyvěšen na nástěnce Tv. Vyhodnocení „ Sportovní ligy škol “ 2016/2017 k 23. 6. 

2017: umístění na 20. místě z 27 ZŠ.   

Opětný vstup do AŠSK České republiky, z. s.  

Registrační číslo VYS/586/05  od 1. 9. 2016. 

Složení výboru k 12. 9. 2016: L. Nixová (předseda ŠSK), M. Achcenitová, H. 

Krichťáková. Žádost o změnu složení výboru z důvodu ukončení pracovního 

poměru L. Nixové na ZŠ. 

Počet členů: 72. 

Žádost o dotaci z Všesportovního kolegia: 50 žáků. 

 

Školní soutěže:  

* Mikulášský turnaj chlapců ve florbalu, 2. stupeň - 5. 12. 2016. Nejlepší střelec: 

Jiří Vojáček z 8. B.                                                      

*Mikulášský turnaj dívek ve vybíjené, 2. stupeň - 5. 12. 2016: 1. místo.: 8. A, kap. 

T. Laštovičková, 2. m.: 7. A,B -  kap. K. Jaklová, 3. m: 6. A, B – kap. E. Kremláčková. 

Lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších – se pro nízký počet zájemců nekonal.  

Lyžování a snowboarding pro zájemce na Šacberku – 2. 2. 2017. 22 žáků z 5. – 

9. ročníků. 

*Bruslení na HZS Jihlava - 2. 2. 2017 : 5. A, B – 21 žáků. 

* Vyhodnocení výsledků k 31. 5. 2017: Silák školy, Silačka školy 2017 (testování 

zdatnosti žáků 2. stupně – učitelé Tv. 

Silák školy 2017:                                                         

1. Sedlák Lukáš, 7. A,……… 1149 bodů – předání diplomu a poháru 29. 6. 2017. 

2. Adam Petr, 7. B, ………..... 1003 bodů   

3. Matějíček Patrik, 9. A, …..... 938 bodů 

4. Vojáček Jiří, 8. B, ……..…..  870 bodů 

Silačka školy 2017:  

1.Achcenitová Martina, 8. A, 781 bodů                

2. Raichlová Denisa, 9. A, 647 bodů  
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3. Pomahačová Aneta, 9. A, 631 bodů 

Siláci ročníků - dívky: 

6. A, 6. B: 1, Hrdličková Markéta, 515 bodů 

                  2. Kremláčková Eva, 506 bodů 

                  3. Laštovičková Petra, 425 bodů     

7. A, 7. B: 1. Jaklová Kristýna, 466 bodů 

                  2. Ohnútová Markéta, 415 bodů 

                  3. Homolková Markéta, 410 bodů     

8. A, 8. B: 1. Achcenitová Martina, 781 bodů                                                              

                   2. Kalinová Natálie, 594 bodů                                           

                   3. Šteflová Zuzana, 549 bodů 

9. A:          1. Raichlová Denisa, 647 bodů 

                   2. Pomahačová Aneta, 631 bodů                                                             

                   3. Vašíčková Kristýna, 393 bodů  

 Siláci ročníků - chlapci: 

6. A, B:   1. Morkus Tomáš, 6. B, 561 bodů                                                     

                2. Bílý Marian, 6. A, 555 bodů 

                3. Kálay Martin, 6. A, 540 bodů                                                                           

7. A, 7. B: 1. Sedlák Lukáš, 7. A, 1149 bodů                                                     

                  2. Adam Petr, 7. B, 1003 bodů 

                  3. Patrik Matějíček, 7. A, 938 bodů               

8. A, 8. B:  1. Vojáček Jiří, 8. B, 870 bodů  

                   2. Holub Jan, 8. A, 755 bodů 

                   3. Krpálek Vojtěch, 8. B, 748 bodů  

9. A:  1. Lafuntál Filip, 808 bodů   

           2. Drobný Sebastian, 640 bodů 

           3. Kabelka Vít, 495 bodů 



31 
 

 

*Návštěva Fit centra, posilovny (zdravý životní styl) – 9. A dívky (L. Nixová). 

*23. 6. 2017 - Cykloturistický výlet do Luk nad Jihlavou pro zájemce z 2. stupně (21 

účastníků).               

*Nejvšestrannější sportovec a sportovkyně školy, slavnostní předání pohárů a 

diplomů 29. 6. 2017. Dívky: Martina Achcenitová, 8. A, chlapci: Jiří Vojáček, 8. B + 

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

okresních sportovních soutěžích v průběhu školní docházky“ (9. A: Denisa Raichlová, 

Aneta Pomahačová). 

*Turistika, orientace v přírodě, základy táboření v rámci jednodenních výletů tříd 

(TU). 

Okresní soutěže: 

*29. 9. 2016 - Okresní kolo v minikopané starších žáků (9. – 12. z 18 družstev), 7 

žáků: Holub, Honsa, Krpálek, Berka A., Vojáček, Drobný, Lafuntál. 

*5. 10. 2016 – Okresní kolo v přespolním běhu žáků III., IV. – 22 žáků, D – starší: 

8. místo z 19 družstev, 97 závodnic. D - mladší: 19. místo z 20,104 závodnic. CH – 

mladší: 7. místo z 18, 97 závodníků, CH - starší: 17. z 19, 93 závodníků. Lacková 

z 8. A: 17. místo, Sedlák ze 7. A: 21., Matějíček ze 7. A: 7. místo.  

*10. 11. 2016  - Okresní kolo ve florbalu mladších žáků (9. – 12.místo/ 19), 12 

žáků. 

*16. 11. 2016  - Okresní kolo ve florbalu starších žáků (18. – 20.místo/20), 6 žáků. 

Stolní tenis, házená, volejbal – neúčast. 

*10. 3. 2017 – Okresní kolo v basketbalu starších chlapců (10. místo z 12), 8 

žáků. 

*22. 3. 2017 – Sazka Olympijský víceboj – okresní soutěž družstev a jednotlivců 

(účast 14 žáků): 6. místo z 8 družstev. 

Nově v letošním školním roce zapojena celá ZŠ i přípravná třída. Údaje do tabulek 

v adminu – diplom a odznak OVOV zadávala L. Nixová. 

*30. 3.2017: Silák roku 2017 – akce Městské policie Jihlava. M. Achcenitová, 8. A: 2. 

místo., L. Sedlák, 7. A: 3. místo., J. Vojáček, 8. B: 13. m., J. Holub, 8. A: 17. m, P. 

Adam, 7. B: 5. m, P. Matějíček, 7. A: 6. m., M. Bílý, 6. A: 9. m., Martin Kálay, 6. A: 16. 

m. D. Raichlová, 9. A: 10. m, A. Pomahačová, 9. A: 18. m. N. Kalinová, 8. A: 9. m.  

*16. 5. 2017  - Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 

mladších žáků a žákyň 
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*17. 5. 2017 - Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 starších 

žáků a žákyň  

Mladší žáci byli dvanáctí z 19 škol, žákyně osmnácté z 18 škol. Starší žáci obsadili 

čtrnácté místo z 19 škol a žákyně byly desáté z 20. 

Podrobnější hodnocení: V disciplíně 60 m běh obsadil Petr Adam ze 7. B třídy 6. 

místo časem 8,41 s z 55 závodníků. Vynikající čas měl i Martin Kálay z 6. A s časem 

8,77 s, Marián Bílý z 6. A zaběhl čas 9,02 s, Sára Neuwirthová z 6. B za 9,96 s, 

Markéta Homolková ze 7. A za 10,21, Lucie Jonášová z 6. B za 10,43 s. Ve 

vytrvalostních bězích nás vynikajícím výkonem reprezentoval Jan Staněk z 6. A s 

časem 3:51, dobře zaběhl 800 m i Petr Kováč ze 7. A s časem 4:12. Carla 

Roldanová ze 7. A zaběhla 600 m v čase 2:30,88, Markéta Ohnútová ze 7. B za 

2:31,82 v konkurenci 51 závodnic. 

Štafetový běh se zdařil P. Adamovi-M. Bílému-M. Kálayovi- L. Sedlákovi, 7. A. Z 

27 štafet byli na 6. místě.  

Štafeta dívek běžela ve složení L. Jonášová-S. Neuwirthová-M. Hrdličková, 6. A- K. 

Jaklová, 7. B. 

V hodu kriketovým míčkem obsadil Marián Bílý 2. místo hodem 53,84 m, Petr 

Kováč, 7. A -13. místo a Oskar Berka, 6. A - 29. místo z 56 závodníků. Markéta 

Hrdličková výkonem 26,28 m byla 26, K. Jaklová 27., K. Nováčková, 7. A - 30. z 51 

závodnic. 

M Kálay. - skok daleký: 4,36 m a 3. místo z 56 závodníků, P. Adam skočil 3,98 m a 

byl 17., P. Kováč - 3,81 m. K. Jaklová skočila do dálky 3,18 m a umístila se na 28. 

místě z 53 soutěžících, K. Zámková, 7. A - 35. místo, 2,87 m, E. Kremláčková, 6. A -

36. místo, 2,83 m. 

Skok vysoký  J. Staněkovi 1,10 m a jeho 10. místo mezi 38 startujícími. M. 

Ohnútová skočila 1,15 m, byla na 6. pozici mezi 32 závodnicemi. 

Mezi staršími žáky vynikal Jiří Vojáček z 8. B. - 60 m běh "dal" v raketovém čase 

7,87 s a byl 7. z 57 závodníků. Také Zdenek Sutner měl pěkný čas -8,21 s. Martina 

Achcenitová z 8. A zaběhla 60 m v čase 8,60 s a obsadila nádherné 4. místo, 

Aneta Pomahačová, 9. A -9,80 s / 52 závodnic. Ve vytrvalostním běhu na 800 m 

vyběhlo 54 dívek a Leona Lacková, 8. A měla čas 2:55 a  byla 10. a Denisa 

Reichlová, 9. A s časem 3:00. 1500 m běželi: Jan Holub, 8. A za 5:45,85/55 

závodníků a byl 30., Michal Benda, 8. A -6:13,79. 

Ve štafetě školu reprezentovala M. Achcenitová-L. Lacková -A. Pomahačová - D. 

Raichlová, čas: 34,90 a 10. místo z 25 štafet. Chlapci zaběhli čas 33,29 ve složení: 

J. Holub -P. Kudrna -Z. Sutner -J. Vojáček byli 21. z 28 štafet. 

Ve skoku vysokém jsme byli nadšeni z výkonu P. Kudrny, který s 1,40 m vybojoval 

8. pozici. M. Achcenitová skočila 1,25 m, získala 6. pozici a A. Pomahačová - 1,15 m 

byla na 8. pozici. 
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Skok daleký a výsledek 4,55 m byl disciplínou Z. Sutnera - 28. místo z 52 

závodníků. P. Kudrna skočil 3,80 m. D. Raichlová - 3,70 m, 22. místo,  N. Kalinová - 

3,61 m, 25. místo, Z. Šteflová - 3,53 m, 29. místo z 51. 

Na 1. místě ve vrhu koulí -J. Vojáček s 11, 80 m. Jakub Musil, 8. B -8,09 m, M. 

Benda - 7,67 m/52 závodníků. N. Kalinová -6,37 m, 32., Lída Koláčková - 5,87 m, 40, 

Z. Šteflová -5,87 m, 44. z 52 závodnic.                                                                                                               

*29. 6. 2017 Okresní kolo v minikopané mladších žáků – účast 9 žáků. :                                                                                                                                             

* 2. 6. 2017 – Přebor ZŠ v malé kopané pořádán za podpory Statutárního města 

Jihlavy – 2 družstva (1. stupeň: 1. místo, nejlepší střelec turnaje mladších – Tomáš 

Kálay, 5. A., 2. stupeň: 3. místo, nejlepší brankář turnaje starších- Lukáš Sedlák, 7. 

A). 

*21. 6. 2017, Heulos – akce Policie ČR: „Bezpečný život na Vysočině“ s 

„Olympijským během“. Účast 31 přihlášených běžců z 1. a z 2. stupně (2. A + 

zájemci z 6. až 9. ročníku), do běhu se na místě zapojili i další žáci z 1. stupně. Řada 

našich žáků – J. Vojáček z 8. A , T. Hlávka z 6. B, O. Berka z 6. A a L. Lacková 

z 8. A vystoupili na stupně vítězů (1. – 3. místo v rámci svých kategorií). 

*V letošním roce byly plněny ve všech třídách i v přípravném ročníku disciplíny 

Sazka Olympijského víceboje. Olympijský diplom za osm splněných disciplín 

získalo 134 dětí z 1. stupně a Odznaky – bronzový:  J. Vojáček, 8. B a K. Jaklová, 

7. B a stříbrný: M. Achcenitová, 8. A, L. Sedlák, 7. A. Doklady všem, kteří splnili 

12 disciplín odznaku (2. stupeň) i diplomy (1.stupeň), budou předány 29. 6. 2017 

slavnostně na školním hřišti. 

Český Olympijský výbor udělil naší základní škole BRONZOVÝ certifikát za aktivní 

účast v Projektu Sazka Olympijský víceboj 2016/2017 v rámci kampaně Česko 

sportuje. Škola dosáhla 50 – 74,9 % zapojení žáků a „ Stříbrnou medaili“ za účast 

v projektu. 

Kroužky v rámci Školního klubu  

2. stupeň: Florbal – hoši (L. Nixová)), Sportovní hry smíšené (J. Nováková 

Hotařová), Horolezecká stěna (J. Vondrák). Poznámka: V kroužcích bylo méně žáků 

než na 1. stupni, v loňském roce navštěvovalo sportovní kroužky více dětí ze 

speciálních tříd než letos, nadanější žáci přecházejí do sportovních klubů např. po 

půl roce – v ZŠ ovlivněn zájem o danou pohybovou aktivitu.                                                              

1. stupeň – Sportovní hry (p. uč. Krichťáková, Široká), Taneční kroužek (slečna 

Nápravníková). Fotbal (Nixová).         

Nadále podporovat kroužky, usilovat o udržení zájmu dětí (aktivní trávení volného 

času, prevence rizikového chování).  
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Zakoupení pomůcek: 

Návrh: Nafukovací žíněnka a příslušenství – využití pro SG, obratnost, rovnováhu, 

hry dětí. Atletická žíněnka pro skok vysoký. 

Opravit nebo nově zakoupit ochranné kryty tyčí na školním hřišti, zajištění vyšší 

bezpečnosti dětí. 

Nadále spolupracovat s firmou Blažek-SPORTVEL, s.r.o. Jihlava – cenové 

zvýhodnění pro ŠSK, ZŠ.  

Pomůcky pro nový školní rok – návrhy až v přípravném týdnu, srpen 2017. 

Jiné: Žádost o vymalování prostor nářaďovny a kabinetu Tělesné výchovy. 

Únor 2017 - Inventura pomůcek zakoupených z Dotací Všesportovního kolegia AŠSK 

v předešlých letech – L. Nixová a M. Achcenitová. 

Předání inventáře a dokumentace ŠSK: VYS 586 05 p. uč. Achcenitové. Schůzka 

dne 31. 5. 2017.  

Příspěvek SRPŠ při ZŠ Jihlava, Křížová 33, p. o. pro 50 členů – Dotace 

z Všesportovního kolegia: žádost zaslána p. Z. Veselému v prosinci 2016. 18. 5. 

2017 na schůzi předsedů ŠSK a učitelů sdělena informace o pozastavení dotací 

z důvodu změn na MŠMT. 

KLASIFIKACE 

Ocenění snahy, výkonu dle možností žáka, dovednosti s náčiním - míčem, 

švihadlem, jiné. Rozvoj individuálních dovedností při sportovních hrách, gymnastice, 

lyžování aj. Spolupráce ve skupině dětí, tolerantnost, slušnost, zapojení do aktivit dle 

pokynů učitele, koncentrace na výkon. Dovednost kopírovat pohyb - rozcvička, 

orientovat se v prostoru- sportovní hry, zvládnutí nástupu, hlášení. Znalost a využití 

pravidel při hře, dovednost rozhodovat (viz Školní výstupy v Tv), trpělivost při nácviku 

nových dovedností.  

Zadání písemné práce, projektu, referátu těm, kteří dlouhodobě nemohou ze 

zdravotních důvodů cvičit, na Tv pravidelně docházejí. Cvičební úbor, dodržování 

pravidel bezpečnosti - viz chování a školní řád. 

PÉČE O NADANÉ ŽÁKY-  jednotliví vyučující a trenéři družstev, která 

reprezentovala ZŠ na okresních soutěžích, učitelé, viz sportovní kroužky. 

Péče o děti s motorickými poruchami, integrace apod.: jednotliví učitelé Tv . 



35 
 

 

Vyhodnocení - nejvšestrannější sportovec a sportovkyně školy pro rok 2017. 

Portfolio žáka- viz průběžné zapisování výkonů do osobní kartičky. Žákům 9. ročníku 

předány na památku. 

 

Nově zapisováno testování i do karet OVOV. 

Olympijský běh  

 

Informatika 1. a 2. stupeň 

 Plánovaná je koupě reproduktorů do 11 tříd. Probíhá spolupráce s Magistrátem 

města Jihlavy, který společně řeší nedostatky, které se vyskytly. V průběhu školního 

roku jsou postupně měněny zastaralé počítače za nové. Plánujeme též koupi 

vizualizéru do stávající 7. A třídy. 

Každý učitel má vytvořen profil v programu Bakalář a postupně budeme přecházet na 
Žákovskou knížku on-line. 
 
Společně s paní učitelkou Pickovou jsme se podíleli na vytvoření bulletinu 
k znovuodhalení pamětní desky.  
 
Žáci se zúčastnili soutěže v informatice Bobřík. Dále jsme účastnili soutěží Tuta Via 
Vitae, Sapere a Finanční gramotnost, kde jsme získali 3. místo v okresním kole. 
Plánujeme se zapojit do soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet na stránkách 
www.kpbi.cz. 

http://www.kpbi.cz/
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Hodnocení činnosti dyslektického a logopedického poradce 

Hodnocení je vypracováno na základě pracovního plánu školního speciálního 

pedagoga, vypracovaného v září 2016 na školní rok 2016/2017: 

- Účastnila jsem se schůzek školního poradenského pracoviště, na kterých byly 

řešeny kompetence členů pracoviště, byli jsme seznámeni s plánem práce, se 

zprávami PPP a SPC, byly přiděleny úkoly. 

- Během školního roku jsem se vzdělávala, účastnila se potřebných školení a 

seminářů, doporučovala jsem vzdělávací programy a semináře ostatním 

vyučujícím. 

- V průběhu celého školního roku jsem spolupracovala s třídními učiteli 1. a 2. 

stupně, kteří mají ve třídách žáky s podpůrnými opatřeními nebo kteří mají IVP 

podle zpráv z dřívější doby. 

- Vypracovala jsem přehled žáků s vyšetřeními z PPP a SPC, podle „starého“ i 

„nového“ způsobu vyšetření žáků, vedla jsem evidenci podle nutnosti dalšího 

vyšetření. Třídní učitelé byli vždy s předstihem informováni o nutnosti nového 

vyšetření – tuto informaci předávali rodičům žáků. 

- Pomáhala jsem vyučujícím s objasňováním závěrů nových zpráv, pomáhala 

jsem při realizaci doporučení ze zpráv PPP a SPC, předávala jsem třídním 

učitelům formuláře k vypracování PLPP a IVP podle nových pravidel a 

pomáhala jsem jim s vyplňováním podle zpráv. 

- Podle potřeby a zájmu vyučujících jsem s nimi projednávala informace 

uvedené v PLPP a IVP, vysvětlovala jsem důležité pojmy a práci s těmito 

žáky. 

- Poskytovala jsem metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální 

pedagogiky učitelům 1. a 2. stupně a pomáhala jsem jim při jejich aplikaci. 

- S paní ředitelkou jsem se účastnila setkání s pracovnicí PPP, se kterou jsme 

domlouvali další postupy spolupráce a konzultovali jednotlivé zprávy 

z vyšetření našich žáků. 

- Aktivně jsem se zúčastnila zápisu žáků do 1. tříd, kde jsem pomáhala 

učitelkám i rodičům ve sporných případech odkladů.  
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ICT plán a zhodnocení činnosti metodických sdružení 

Výuka informatiky probíhá ve specializované učebně s 25 počítači připojenými na 

internet. Téměř v každé třídě je již dataprojektor s interaktivní tabulí. Výuka 

probíhá v 5. až 9. ročníku při hodinové dotaci. V 5. a 6. ročníku je psaní na 

klávesnici pomocí programu ATF. Využíváme i volně dostupného programu na 

www.nedatluj.cz. 

Příprava výuky 

Učitelé detailně plánují způsoby integrace ICT do vlastních výukových aktivit. 

Zkušenosti učitelů 

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

výukovou činnost.  

Zkušenosti žáků 

Žáci využívají ICT při vyučování příležitostně (např. tvorbou vlastních digitálních 

materiálů). Probíhá výuka informatiky jako předmětu povinného, žáci z prvního 

stupně navštěvují kroužek informatiky.  

ICT v životě školy 

Prezentace na internetu 

Nově vytvořená webová stránka školy obsahuje stále aktualizované platné 

informace a zajímavosti. 

Projekty 

Někteří učitelé ojediněle využívají ICT při práci na výukových projektech. 

Plán pořizování ICT 

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

sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů školy. 

LAN a internet 

Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím 

prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přistup k výukovým materiálům a 

síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. 

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 i některé další třídy. 

Profesní rozvoj 

Jen někteří učitelé mají zájem vzdělávat se v oblasti ICT. 

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

Mezi učiteli je vzrůstající tendence využívat ICT ve výuce. 
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Vize školy 

Vize pouze na úrovní pořízení a správy vybavení (HW+SW). Vybudování nové 

počítačové sítě. Rozšíření modulů Bakaláři- elektronická ŽK, třídní kniha 

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. 

 
 
 

Hodnocení EVVO  

EVVO se vyskytuje ve všech předmětech všech ročníků, nejvíce však v 

přírodopisu, přírodovědě, zeměpisu, chemii a občanské nauce. Výuku doplňují 

vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové 

programy, besedy, soutěže, projektové dny, projekty, výlety a exkurze. Snahou 

učitelů bylo vést žáky k šetření všemi druhy energií, vést je k třídění odpadu i 

mimo školu a učit je smyslovému a citování vnímání přírody jako celku.  

V průběhu roku byli žáci informováni i o jednotlivých dnech významných 

pro životní prostředí a probíhali diskuse na daná témata. Žáci pečovali o 

květinovou výzdobu školy, květiny byly určovány a popsány štítky s názvy. Žáci 

byli vedeni k tomu, aby udržovali čisté okolí školy a školní dvůr.  

Ve škole se třídí odpad a sbírá papír a hliník. Na chodby byly umístěny nádoby 

na tříděný odpad a popelnice na elektroodpad. Dle potřeby jsou učitelé vysíláni 

na školení. Koordinátor EVVO si doplňuje vzdělání specializačním studiem.  

Žáci nasbírali celkem 1108 kg papíru, 16 kg hliníku. Velký úspěch jsme 

zaznamenali v soutěži Mladý chovatel, kde Zuzana Šteflová, žákyně 8. A 

obsadila první místo. Velmi zajímavá z hlediska mezipředmětových vztahů byla 

beseda Pohodáři – Borneo a Papua (Z, Př, EVVO). Škola pravidelně 

spolupracuje se ZOO. Škola se přihlásila do programu Recyklohraní.  
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7.PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ - ŠKOLNÍ DRUŽINA                    

ZÁŘÍ 
R. 
Simbartlová 

Pouštění draků Na SkalceIII.A + MŠ Romana 
Havelky 72 dětí 

    21.9. 
3 
učitelky 

  
 

Soutěž v letu "vlaštovek" na zahradě II.A + MŠ 
Dvořákova 56 dětí 

    27.9. 
4 
učitelky 

        

ŘÍJEN 
R. 
Simbartlová 

Pouštění draků a vlaštovek ve Starých Horách IV+V. 
B + MŠ Fibichova  

50dětí       
3 
učitelky 

  
 

10.10.   

  
 R. 
Simbartlová 

Pouštění draků Na Skalce sportovní hry + MŠ 
Mahenova 73 dětí 

    
6.10 3 

učitelky 

  
R. 
Simbartlová 

Soutěž v letu "vlaštovek" Heulos - II.B + MŠ Na 
Stoupách 

70 dětí 

    11. 10. 
5 
učitelek 

  
R. 
Simbartlová  Projektový den "Bramboriáda" 

167 dětí 

  L. Němcová soutěže v těclocvičně 
9 
učitelek 

    25. 10.   

        

LISTOPAD 
R. 
Simbartlová 

Zdobení stromečku "O nejhezčí vánoční stromeček 
2016" 

6 dětí 

  L. Němcová 25.11.   

  
R. 
Simbartlová 

Vánoční výstava magistrát IV.B + V.B + p.uč. 
Hejlová 

14 žáků 

  L. Němcová 30. 11. 1učitelka 

    
 

  

PROSINEC R:Simbartlová  pečení a zdobení perníčků na "Vánoční jarmark" 
13 

učitelek 

  L. Němcová 
6. 12. 
   

  
R. 
Simbartlová  Vánoční jarmark + den otevřených dveří   

  L. Němcová 15. 12.   
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LEDEN 
R. 
Simbartlová 6 x keramická dílna pro MŠ 79 dětí 

  L. Němcová   
9 
učitelek 

        

ÚNOR L. Němcová 9 x keramická dílna pro MŠ 116 dětí 

  
R. 
Simbartlová   

14 
učitelek 

        

BŘEZEN L. Němcová 1 x keramická dílna MŠ Mahenova 14 dětí 

  
R. 
Simbartlová   

1 
učitelka 

        

DUBEN 
R. 
Simbartlová Výměna ZŠ x MŠ 125 dětí 

  
 

10. 4., 11.4. 56 žáků 

      
12 
učitelek 

  
R. 
Simbartlová "Den otevřených dveří" - Velikonoční díla v ŠD 12 dětí 

  L. Němcová     

  

KVĚTEN 

L. Němcová 
Tradiční karneval pro I. stupeň "Rok v přírodě"+ p. 
Kalendová 63 +28  

R. 
Simbartlová 3. 5.  žáků 

ČERVEN 
R. 
Simbartlová 

Sportovní dopoledne pro MŠ + 0. - 3.tř. atletický 
stadion Na Stoupách 

270dětí     
101žáků 

  L. Němcová pomoc při organizci IX.A, VI.A 26 žáků 

    9.6. 
38 
učitelek 

  L. Němcová      vyhodnocení projektu " Pavučinka" 62 žáků 

  
R. 
Simbartlová 29.6.   

  
R. 
Simbartlová "Barevné čtvrtky" 

326 
žáků 

    8.6.,15.6.,22.6.,29.6. 
65 
učitelů 
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Hodnocení spolupráce s mateřskými školami   

V letošním školním roce probíhala spolupráce s mateřskými školami Mahenova, 

Fibichova a Na Stoupách, Romana Havelky a Dvořákova. 

 Spolupráce probíhala podle vypracovaného plánu a jednotlivé body byly splněny 

takto: 

Pouštění draků  

21. 9. létali draci a vlaštovky na prostranství u Penny marketu. Žáci III. A s 

paní učitelkou Boudovou a paní vychovatelkou  Simbartlovou tady společně 

s dětmi MŠ Romana Havelky soutěžily v házení vlaštovkami. 

27. 9. se třída II.A s paní  učitelkou Krichťákovou vypravila na zahradu MŠ 

Dvořákova 

 na soutěže v házení vlaštovek.      

5. 10. se tradičně sešly děti z MŠ Na Stoupách a paní učitelka Ondráková s II. 

B v areálu letního kina na soutěže v házení vlaštovek.    

5. 10. proběhlo také pouštění draků Na Křížku. Potkali se zde žáci IV.a V.B 

s paní učitelkou Hejlovou s dětmi z MŠ Na Stoupách. 

6. 10. se Na Křížku  uskutečnila stejná akce s dětmi MŠ Mahenova. Z naší 

školy draky pouštěli žáci sportovního kroužku s paní učitelkou Krichťákovou. 

 

 

Keramické dílny 

probíhaly podle rozpisu od ledna do března. Děti vyráběly kočičky ze 

slepovaných plátů zdobené otisky. Dílny navštívily všechny děti z MŠ Na 

Stoupách, Fibichova a Romana Havelky, z MŠ Mahenova pouze předškolní 

děti. MŠ Dvořákova této nabídky nevyužila. Dílny vedly paní vychovatelky 

Simbartlová a Němcová. 

 

Schůzky rodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ   
V nových, březnových termínech proběhly schůzky s rodiči předškoláků 
z důvodu posunu zápisu dětí do I. tříd na duben. Informace v jednotlivých MŠ 
předaly paní učitelka Ondráková, Růžičková, Boudová a Chocholoušová.  
Cílem bylo seznámit rodiče s průběhem zápisu a tím, co by dítě předškolního 
věku mělo zvládat, s novými spádovými obvody pro zápis v letošním roce.  
Rodiče dostali také informace o naší škole a odpovědi na další otázky. 
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Výměna 

Oblíbená část naší spolupráce se uskutečnila 10. 4. a 11.4. Předškoláci ze 

všech MŠ se stali na dvě hodiny školáky. Paní učitelky Růžičková, Ondráková 

a Široká s dětmi pracovaly ve třídách s interaktivní tabulí. Ve druhé hodině si 

děti vyzkoušely výukové programy v učebně PC a zasportovaly si v školní 

tělocvičně. Prvňáci z naší školy se vydali s. p. vychovatelkou Simbartlovou do 

MŠ Na Stoupách, kde strávili dopoledne společně s dětmi MŠ při jejich 

zaměstnání.   

 

Den otevřených dveří 

Rodiče s dětmi mohli navštívit naši školu 12. 4. v rámci Dne otevřených dveří, 

kde jim byla nabídnuta prohlídka školy, seznámili se s režimem ŠD, 

stravování, kroužky. Pro návštěvníky byly připraveny výstavky prací dětí, 

vystoupení pěveckého kroužku, občerstvení. 

 

Sportovní dopoledne  

Proběhlo tradičně na atletickém stadionu Na Stoupách. Sportovních klání se 

zúčastnila celá MŠ Na Stoupách, Mahenova, Romana Havelky a třída starších 

dětí z MŠ Fibichova.  

MŠ Dvořákova již v tomto termínu měla naplánovanou jinou akci. 

Do sportování se nakonec zapojilo na 270 dětí z MŠ a asi 100 dětí z  

předškolní třídy, I.A, obě druhé třídy a III.A naší školy. 

Bylo pro ně připraveno 18 stanovišť. Využili jsme sadu atletických pomůcek 

„Atletika pro děti“, zapůjčenou atletickým klubem. 

Při organizaci pomáhaly třídy IX.A a část děti z VI.A s třídní učitelkou 

Achcenitovou a asistentkou Kalendovou. 

 

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

má v nájmu. 

 

Spolupráce v tomto roce byla splněna ve všech bodech plánu. Do činností 

byla opět zapojena velká část pedagogů i žáků. Mateřské školy mají o 

spolupráci s naší školou nadále zájem. Do budoucna bude zvážena 

spolupráce s MŠ Mahenova, která je od naší školy hodně vzdálená a děti, 

které ji navštěvují, většinou nemají spádovost do naší školy.   
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                         Spolupráce s MŠ 
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8. Volba povolání/ kariérní výchova  
 

        Spolupracovala jsem s třídními učiteli, s vedením školy, žáky, rodiči, třídním 

kolektivem, pracovníky na SŠ, SOŠ. 

 

           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 2016/ 2017“). Vztah k práci, 

zájem o profese, o povolání blízkých, rodičů. 

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

   

        Řada žáků, rodičů, rodičů s dítětem mě navštívila během konzultační doby, 

individuálně se mnou hovořili i mimo konzultační hodiny či telefonicky. Již čtvrtým 

rokem jsem se zaměřila 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 Lukáš Horák, 8. B, Lenka Eva Baráková, 8. A, 

Michaela Megan Ferencová, 8. A, Kryštof Kratochvíl, 8. A. Michaela Bažová, 7. A a 

Pavel Kudrna, 7. A. 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 „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 gymnázia (k 1. 3. 2017), tabulka byla 

průběžně aktualizovaná po prvním a následných přijímacích kolech na SŠ (od 22. 4. 

2017). 

V průběhu konzultací jsem vysvětlovala klady i zápory studia mimo bydliště žáka, 

možnosti ubytování v domovech mládeže u vzdálenějších škol aj. 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 žáci ze 

sociálně znevýhodněného prostředí žádali o radu při vyplňování přihlášek, osobně 

jsem navštívila rodičovskou schůzku 9. A třídy. 
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        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 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 30. 6. 2017.  
 
Průběžná činnost a plnění časového plánu kariérního poradce: 

Září 2016: (9. A, „vycházející žáci“ 8. A, 8. B, 7. 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, testování CERMAT, doporučení vhodné 

studijní   

                    literatury k testování znalostí – matematika, český jazyk, všeobecné 

znalosti -         

                    provedli jednotliví vyučující. 

                    Návštěva Úřadu práce Jihlava (ITP ÚP Jihlava).    

Doplnění: 24. 10. 2017 „vycházející“ žáci navštívili Úřad práce v Jihlavě (p. Peštová, 

tel.: 950 123 443, katerina.pestova@ji.mpsv.cz). 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 nezaměstnanosti, 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. 
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        Žáci obdrželi publikaci Atlas školství, SŠ 2017/2018, 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 2017/2018 je vhodné 

objednávat v září 2017. Osvědčil se říjnový termín, protože se pak lépe navazuje při 

kariérních besedách organizovaných školou, žáci jsou nuceni systematicky a 

přirozeněji zužovat výběr. Domnívám se, že se začnou dříve zajímat o dny 

otevřených dveří SŠ, o kterých jsem je informovala a doporučovala k navštívení již 

v osmém ročníku. 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 2017: 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. 

                    11. 11. 2016 – 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 2016: Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami. 

                          Rodičovské sdružení – přijímací řízení na SŠ, doporučení dnů 

otevřených dveří na SŠ (9. třída a především žáci 8. ročníku – zužování výběru, 

konkretizace představ o budoucí profesi). 
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V říjnu, v listopadu a v květnu, v červnu v předchozích letech žáci z devátého a 

osmého ročníku pracovali pod mým vedením s pracovními listy např.: Inventář 

povolání, Druhy profesí, Poraď mi i ty, jako spolužák mě znáš dobře (8. B)… aj. Letos 

jsem využila krátké vstupy v rámci suplování v 8. A, 8. B, 9. A, 7. A, 7. B. 

 Leden – únor: Pomoc s vyplňováním přihlášek, kódů SŠ, SOŠ apod. Kontrola 
údajů. 

                          Zvýšená činnost v oblasti konzultací s rodiči a žáky. 

                          Dotazy a aktuální odkazy na internetové stránky škol. 

Březen 2017: Informace o významu a způsobu vydání zápisového lístku zákonnému 
zástupci  

                       žáka – ZŠ: p. zástupce Mgr. Landecki.                                                                 

                       Termíny odevzdání zápisového lístku na SŠ. Odvolací řízení – 
zápisový lístek.  

                        – duben 2016. 

Duben 2017: Testování žáků, 1. kolo přijímacího řízení na SŠ.   

                       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) 

              z přijímacího řízení, úroveň testů, obsah aj. 
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Exkurze - návštěvy a besedy:  

Listopad 2017 - Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38 – v letošním 

roce o obory a návštěvu SŠ žáci neměli zájem. Jihlava - 

29. 11. 2016 – exkurze 9. A a vybraných žáků ve SŠP,technické a automobilní  

                       L. Nixová.  

13. 1. 2017 proběhla exkurze do OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, učební obor Prodavač 

(Mgr. D. Bulantová) – 11 žákyň + Mgr. L. Nixová. 

V průběhu školního roku – exkurze a účast na projektu SŠ stavební Jihlava 

(podpora technických oborů) – Mgr. J. Vondrák. 

Spolupráce se SUPŠ Jihlava- Helenín:  Projekt KREATIV, kontaktní osoba ze SŠ: 

p.uč. M. Svobodová, ze ZŠ: p. uč. M. Zejdová (Vv), spolupráce: L. Nixová (Př). 

 
        Exkurze, besedy byly zajímavé a 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. (využito i při suplování 

informatiky v některých ročnících – L. Nixová)  

 

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) 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.job-tip.cz/
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9. Údaje o přijetí žáků na střední školy 
 

VIII/1 SŠP,T a automobilní Automechanik Jihlava 

1 SŠP,T a automobilní Mechanik seřizovač Jihlava 

1 SŠP,T a automobilní Autotronik Jihlava 

VIII/1 SŠP,T a automobilní Obráběč kovů Jihlava 

3 OA,SZŠ,SOŠ služeb Prodavač Jihlava 

2 OA,SZŠ,SOŠ služeb Ošetřovatel Jihlava 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb Kosmetické služby Jihlava 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb Zdravotní asistent Jihlava 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb Kadeřník Jihlava 

1 OA,SZŠ,SOŠ služeb Kuchař-číšník Jihlava 

1 TRIVIS 
Bezpečnostně právní 

činnost Jihlava 

1 
OA Dr.A.Bráfa, Hotel škola a 

Jazyk.škola… 
Aranžér(disainer v 

reklamě) Třebíč 

VIII/1 SOŠ a SOU Třešť 
Cukrář-dohodnut přestup 

na tento obor Třešť 

2 SŠ sociální u MB Sociální činnost Jihlava 

1 Gymnázium Gymnázium 
Havlíčkův 

Brod 

1 ŠECR 
Ekonomika a cestovní 

ruch Jihlava 

1 ŠECR 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika Jihlava 

VIII/1 SŠO a služeb SČMSD Kadeřník 
Žďár nad 
Sázavou  

1 
SŠ informatiky a cest.ruchu 

SČMSD Obchodník Humpolec 

VII/1 SŠ stavební Truhlář Jihlava 

VII/1   nepodána přihláška   

3 AD Fontes VG Jihlava 

3 Gymnázium Jana Masaryka VG Jihlava 

        

 
  
Žáci byli přijati na školy, které si vybrali, přijímací zkoušky byly ve všech případech  
úspěšně složeny. 
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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 celý školní rok dbali 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.  
 
     Žáci prvního stupně využívali pro zajištění pitného režimu čaj ze školní jídelny, 
ostatní žáci 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. Jednou ročně proběhla i ochutnávka netradičního exotického ovoce, 
která u žáků sklidila velký úspěch.  
 
     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 října do konce května probíhaly ve škole zájmové kroužky, kterých se žáci 
účastnili: anglický jazyk, německý jazyk, informatika, keramika, fotbal, quilling, 
korálkování, pěvecký, hra na flétnu, sportovní hry, taneční, výtvarný, logopedický. 
Žáci využívali služby Informačního centra, které je přístupné každý den před i po 
vyučování a mohli si také zapůjčovat knihy ze školní knihovny. 
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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 legálních a nelegálních návykových látek – alkoholu, 
kouření, drog.  
 
     Od druhého ročníku probíhaly jednou za měsíc v každé třídě třídnické hodiny, 
jejichž témata vybírali třídní učitelé, tak aby navazovala 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.  



53 
 

 
    Žáci navštěvovali také akce, které byly pořádány školou i jinými institucemi, např.: 
Den Země – akce na Masarykově náměstí a v Muzeu, vánoční a velikonoční besedy, 
setkávání s MŠ, přednáška v Muzeu – „Svět památek“, dopravní výuka na dopravním 
hřišti, anglické divadelní představení v DKO, besedy v Městské knihovně Jihlava, 
akce „Přijdu včas“, Zdravá pětka, filmové představení „Lichožrouti“, představení 
Ekotopfilm v Diodu, Zdravé pohádky, canisterapie – výchova psů, exkurze do 
pekáren Lapek, Zdravé zoubky, programy z Centra pro rodinu – Dušičky, Labyrintem 
v nás, Den boje proti úrazům, Kolmo, busem, pěšky, návštěva ZOO. 
 
     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 v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, 
výtvarné výchovy a tělesné výchovy a průběžně pozorovali a diagnostikovali žáky i 
kolektiv třídy. 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.  

     Každý měsíc připravili třídnickou hodinu ve své třídě.  

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

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.    

 

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 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 
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Zhodnocení minimálního preventivního programu – 2. stupeň 
 

Cíl/vize: Spolupracovat s rodiči. Budovat kladný vztah veřejnosti ke škole a k 

systému vzdělávání, založený na pracovitosti, kreativitě učitele, nasazení, 

pedagogickém taktu, profesionalitě a širokém rozhledu a také vzájemné úctě. 

Respektovat osobnost člověka - dítěte, rodiče i učitele a ostatních pracovníků ve 

škole. 

Vytvářet u dětí důvěru, zachovávat diskrétnost.  

Hodnocení: 

           Žáci byli ve školním roce 2016/2017 soustavně vedeni ke zdravému životnímu 

stylu. Učitelé při výchovném působení v prvouce, přírodovědě, slohu, rodinné 

výchově, občanské výchově, 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 bulimii, anorexii, na 

užívání omamných látek, formy domácího násilí, rasismus a šovinismus, povyšování, 

sociální nerovnosti. Respektovali právo na názor řečený slušnou formou, učili se 

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.  
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            Problematika a náplň včasné prevence nežádoucích projevů jednání byla 

náplní práce paní učitelky Mgr. Martiny Chocholoušové, výchovné komise a řešení 

vážných přestupků proti Školnímu řádu a kariérní výchovou se zabývala spolu 

s ostatními pedagogy paní učitelka Mgr. Lenka Nixová, spolupráci s PPP Jihlava a 

tvorbu IVP koordinovala spolu s vedením ZŠ speciální pedagožka, paní učitelka Mgr. 

Pavlína Ondráková. Monitoring chování a výchovná práce jsou součástí ŠVP, jako 

„Školní preventivní strategie“ byly zapracovány do Rámcového vzdělávacího 

programu naší ZŠ a v průběhu roku důsledně plněny. 

           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 
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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 

 

        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). 
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         Je dobré, že ZŠ navštěvují stejní policisté zhruba devátým rokem, žáci jsou 

v diskusích otevřenější, spolupracují a je zde dlouhodobá návaznost.   

Osobně jsem byla přítomna na besedě 24. 11. 2016 v 6. A - téma: Kyberšikana.                                                                  

Za doplňující součást policejních besed považuji akci Den Policie ČR na Heulose 21. 

6. 2017: „Bezpečný život na Vysočině“ a spolupráci 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 jedenáctým 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: 

 Rozvoj osobnosti – šikana, záškoláctví, vztahy se spolužáky. 

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

Nelegální drogy. 

Výběr partnera – vztahy. 

Partneři pro manželství nevhodní. 

Nemoci přenosné pohlavním stykem. 

Volba povolání. 

 

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 
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                 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, beseda s vězenkyněmi z Věznice ve Světlé 

nad Sázavou. 

 

         V hodinách tělesné výchovy i rodinné a občanské výchovy byly zařazeny 

vstupy, které byly zaměřeny na společenské chování, taneční styly (viz ples školy). 

Taneční průprava žáků (Předtančení - M. Achcenitová, L. Picková, taneční kroky, 

chůze). 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). 

         Ve školním roce jsme spolupracovali s Vrakbarem Jihlava (vedoucí Mgr. 

Romana Kubů, tel.: 567 304 802) – třídní učitelé, „preventistka“ a PPP Vysočina– 

třídní učitelé, vedení ZŠ, speciální pedagog.  



60 
 

 

        24. 5. 2017 byla pro 9. A a vycházející žáky zajištěna (L. Nixová) 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. 

        Žákům byl připomenut odkaz: www.seznamsebezpečne.cz, 

www.rekninedrogam.cz 

        Na základě dohody s p. uč. M. Chocholoušovou jsme využili nabídku Asociace 

Záchranný kruh a jsme jako ZŠ zaregistrováni. Asociace prezentuje různé 

materiály, které je možné zařadit v rámci primární prevence.  

        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, účastnila jsem se i jednání s policií – žáky – rodiči. Ve 

školním roce proběhla celá řada výchovných komisí. 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, spolupracovala se speciálním pedagogem, 

p. uč. P. Ondrákovou a vedením ZŠ.  

        Žáci měli možnost konzultovat své problémy ústně nebo i písemně. Ve všech 

třídách na 2. stupni proběhlo interní dotazníkové šetření žáků, které se týkalo klimatu 

na naší ZŠ. Výsledky každé třídy byly zpracovány a dány k dispozici vedení ZŠ, 

následně třídním učitelům, kteří podněty využili v rámci třídnické hodiny. Vysvětlovali, 

reagovali na návrhy a připomínky dětí. Sloužily k zlepšování vztahů ve třídním 

kolektivu.  

http://www.seznamsebezpečne.cz/
http://www.rekninedrogam.cz/
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        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. Často jsem zúročila doporučení a materiály Etického fóra 

Praha (spolupráce s PhDr. Taláčkovou, Jihlava) a podněty, rady z předešlých 

školení. Poznámka: „ Dávat, nabízet pomocnou ruku “, vytvářet důvěru, zachovávat 

diskrétnost, konstruktivně a objektivně alespoň částečně pomáhat a hlavně být 

příkladem, to je mnohdy těžké. Oblast mezilidských vztahů je velmi citlivá a stále se 

v ní učíme.  

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 

                                  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 

mailto:krizovapomoc@spondea.cz
http://www.spondea.cz/
mailto:problem@ditekrize.cz
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* 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 

 

        Učitelé mohou využívat Linku pro PEDAGOGY 841 220 220. Osobně jsem ji 

využila v roce 2010 při řešení případu, který se týkal možného pokusu o sebevraždu 

žákyně a v roce 2014 po jednání výchovné komise, kdy rodiče zúčastněných stran 

zakázali dětem z jedné třídy, aby se o přestávce ve škole stýkali a mluvili spolu.  

 

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

ve druhém patře, v prostoru školní chodby. Vysílání probíhá sedmým 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, typy pro řešení situací v dopravě, při 

cyklistice, krizová telefonní čísla, kontakty pro případ problémů ve škole, doma, 

zprávy o nebezpečí komunikace a kontaktů s cizími osobami, rady jak se bránit 

kyberšikaně, objevovaly se zde informace o povoláních, obecně o oborech, o 

nebezpečí kouření a užívání omamných látek apod.         
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        Žáci měli možnost pobývat v době volných hodin nebo také ráno před a po 

vyučování v Informačním centru školy – trávení volného času s vrstevníky, 

vzdělávání, zábava, práce s asistenty. 

 

Vzdělávání a informovanost pedagogických pracovníků: 

        O školeních k primární prevenci nežádoucího chování a vzdělávacích 

programech pro učitele a o programech PPP Jihlava vedení školy, „preventivy“ i nás, 

výchovné poradce,  

informovala e-maily v průběhu školního roku p. Vyhnanovská z PPP Jihlava. 

Říjen 2016 – Setkání výchovných poradců v PPP (L. Nixová). 

 

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, p. o. (samostatný dokument) 
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Osobní postoj/vize: 

           Jako stálý směr při prevenci a výchově 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. Vnímat a 

reagovat na podněty 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, uvědomovat si 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 a výchovy by mělo být 

vytváření dobrého školního klima, školy, kde se děti vzdělávají, žijí, pracují, hrají si, 

radují se a učí se pravidlům, respektují je, reagují na pokyny a svobodně hledají 

cesty ke své budoucí profesi, identitě a štěstí. 

 Závěrečné shrnutí: 

        Domnívám se, že cíle mé práce byly splněny. Byly sledovány vývojové a 

individuální potřeby žáků školy, dařilo se nám včas reagovat a odhalovat známky 

agrese a jiné prvky patologického jednání. Problematika byla včas prodiskutována a 

důsledně řešena v rámci Školní preventivní strategie, která je součástí ŠVP. Školní 

řád školy obsahoval včasnou prevenci nežádoucích jevů jednotlivce, skupiny, byla 

stanovena opatření k ochraně zdrav 
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11. Hospodaření v roce 2016 
 

Hospodářský výsledek: 

hlavní činnost                   587 065,65 Kč 

doplňková činnost                80 727,12 Kč 

celkem                 667 792,77 Kč 

z toho: 

Zdroje příjmů: 

1) provozní příspěvek od zřizovatele                     3 132 000,00 Kč 

2) výnosy z vlastní činnosti                   1 341 866,98 Kč 

3) výnosy z doplňkové činnosti                               187 134,50 Kč 

 

Ostatní dotace a příspěvky: 

1) dotace na přímé NIV ze SR                                              15 138 626,00 Kč 

2) dotace – zvýšení platů pracovníků školství ze SR                            398 543,00 Kč 

3) dotace – asistent pedagoga ze SR                                       360 962,00 Kč 

 

Usnesením č. 453/17-RM byla účetní závěrka za rok 2016 bez výhrad schválena. 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 byl rozdělen takto: 

- Rezervní fond  647.792,77 Kč 
- Fond odměn     20.000,00 Kč 

 

Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33052, 33457 byly 

v plné výši vyčerpány v souladu se mzdovými předpisy a za dodržení pokynů MŠMT 

ČR. Prostředky na běžný provoz byly vynaloženy hospodárně a efektivně.  

Stravování: 

V roce 2016 bylo uvařeno celkem 34 402 obědů, z toho 29 301 pro žáky školy,  

5 101 pro zaměstnance školy. 
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Pořízený majetek ve školním roce 2016/2017 

- učební pomůcky, žíněnka vč. kompresoru 

- telefonní ústředna včetně telefonů 

- tiskárna + rozšíření stanic 

- projektor 

- výukové pomůcky 

- nábytek do učeben, šatní skříně  

- židle 

- tyčový mixér pro potřeby ŠJ  

- hudební nástroje, elektronické piano 

- sekačka 

 

Opravy a údržba 

V roce 2016/2017 byly provedeny následující opravy a údržba majetku většího 

rozsahu: 

- oprava dodávka a montáž nového čerpadla 

- výmalba a nátěry  

- oprava podlahové krytiny 

- oprava povrchové úpravy v tělocvičně 

- oprava clonící techniky 

- stavební opravy 

- instalační práce 

 

Pohledávky a závazky 

Škola neměla k 31. 12. 2016 žádné závazky ani pohledávky po splatnosti. 
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12. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2016 – 2017 byly provedeny v ZŠ Jihlava, Křížová33, příspěvkovém 
organizaci tyto kontroly: 
 
1. Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy  
Předmětem byla kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové 
organizaci, tj. směrnice o řídící kontrole a kontroly veřejných výdajů vázaných na 
stanovení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tzv. „3E“. 
Zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými finančními prostředky a 
přezkoumání finančních a majetkových operací ve smyslu § 11 odst. 4 zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Oblastní inspektorát práce  
Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se 
zaměřením zejména na povinnosti na úseku ochrany osobních práv zaměstnanců. 
 
3. ČŠI  
Zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického 
testování InspIS SET. 
Zjišťování bylo zaměřeno na výsledky žáků v 5. A 9. ročníku v německém jazyce, 
matematice, fyzice. Zjišťování ověřovalo míru dosažení vybraných očekávaných 
výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výsledky 
uvedeny v příloze č. 4. 
 
Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloženy u ředitelky školy. 
 
Podklady pro výroční zprávu poskytli všichni vyučující, materiály zpracovávaly: 
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ředitelka školy  
Marcela Baťová, Hana Hudecová - ekonomka školy  
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12. 10. 2017 a školské 
radě ke schválení byla předložena dne 10. 10. 2017. 
 
Výroční zprávu vydala dne 16. 10. 2017 Mgr. Jana Nováková Hotařová – ředitelka 
školy 
 
 
 
        Mgr. Jana Nováková Hotařová 
        ředitelka školy 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků 

Chocholoušová Martina Setkání metodiků prevence 

 Domácí násilí 

 Společně proti šikaně 

Nixová Lenka Schůzka výchovných poradců 

 Děti na startu 

 Doškolovací kurz SNB 

 Zdravá záda 

Picková Lenka Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců 

 POKOS 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu 

Vondrák Jiří POKOS 

Simbartlová Renata Děti na Startu 

 Doškolovací kurz SNB 

Ondráková Pavlína IVP ve školní praxi 

 Startéry do výuky 
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 Systém péče o cizince 

 Role školního speciálního pedagoga v systému 

poradenských služeb 

 Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu 

 Rozvoj tanečních a pohybových aktivit 

Krichťáková Hana Hodina pohybu navíc pro učitele TV 

 Startéry do výuky 

 Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní 

praxi 

Boudová Milena Specifické poruchy učení v kostce 

 Tv a M 

Růžičková Miroslava Specifické poruchy učení v kostce 

 Inspiration day 

Široká Zdeňka Startéry do výuky 

Marková Dagmar Inspiration day 

Landecki Erik Přírodovědná exkurze – Evropa (Chaloupky) 

 Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 
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 Specializační studium -  koordinátor ekologické výchovy 

 Učitelství I. st. ZŠ – CŽV  

 Učíme s rozhledem- Globální témata ve výuce 

 Odpady a obaly 

Achcenitová Martina Přírodovědná exkurze – Evropa (chaloupky) 

 Horniny 

 Geologický víkend Chaloupky 

 Tělo Olomouc 

Koutný Tomáš Přírodovědná exkurze – Evropa (Chaloupky) 

Kateřina Hejlová Český jazyk činnostně v 1. ročníku 

Jana Nováková Hotařová Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 

 Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení 

 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o 

podpůrných opatřeních 

Štěpánka Vejvarová Studium pro asistenty pedagoga 

Jana Vlková Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní 

praxi 



3 
 

ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN  PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 – běžné   
     

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 2016 - 2017 - dyslektické 
    

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 
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Poznámky: 
                Hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů přehledně udává tabulka, disponibilní hodiny jsou využity tak, aby celková 

časová dotace odpovídala 

požadavkům RVP ZV. 
                Výuka cizího jazyka je zařazena od 2. ročníku, nabízený je anglický 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 2016 -2017       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 1916 80 0 0 22 0 1 23 0 0 
 

2. A 1868 93 4 0,2 8 11 0 19 0 0 
 

2. B 1608 89 2 0,1 14 4 0 18 0 0 
 

3. A 2483 103 0 0 14 9 1 24 0 0 
 

4. A 2554 98 0 0 5 20 0 23 2 0 
 

4. B 390 97 0 0 0 4 0 4 0 0 
 

5. A 3391 121 170 6,07 7 20 1 24 2 2 
 

5. B 931 103 0 0 0 9 0 9 0 0 
 

6. A 3098 123 36 1,44 7 15 3 22 2 1 
 

6. B 1279 142 8 0,88 0 9 0 7 2 0 
 

7. A 2565 128 149 7,45 4 13 3 17 1 2 
 

7. B 1360 123 6 0,54 0 10 1 6 2 3 
 

8. A 3050 127 27 1,12 3 20 1 22 2 0 
 

8. B 2253 187 22 1,83 1 10 1 11 1 0 
 

9. A 2575 135 5 0,26 1 17 1 19 0 0 
 

celkem 33237 123 429 1,58 86 171 13 248 14 8 
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Příloha č. 4 

Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2016 - 2017 
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Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2016 - 2017 

 
 

 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Poměr omluvených a neomluvených hodin ve školením roce 2015 - 2016 
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Přehled výchovných opatření ve školním roce 2016-2017 
             

               
 
 Třída Pochvala 

za 
příkladnou 
školní 
práci 

Pochvala za 
reprezentaci 
školy 

1.A 7  

2.B 9  

3.A 5  

5.A 2  

7.A 1 1 

7.B 1  

8.A 1  

9.A 1 2 
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Příloha č.4 
 
Samostatný soubor.(PDF) 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

              

              

               
 


