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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 / 2014 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola Velká 

Losenice 

adresa školy Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60575255 

IZO 600130282 

vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Dobrovolná 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Málková 

kontakt tel.: 564 565 933 

e-mail: škola@losenice.cz  

www.skolalosenice.cz  

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Velká Losenice 

adresa zřizovatele Velká Losenice 230, 592 11 Velká Losenice 

kontakt tel.:564 565 900 

fax:566 666 127 

e-mail: obec@losenice.cz  

www.losenice.cz  

 

1.3 součásti školy Kapacita/skutečný stav 

Mateřská škola 71 dětí/67 

Základní škola 270 žáků/184 

Školní družina 40 dětí/34 

Školní jídelna MŠ - výdejna 54/43 

Školní jídelna ZŠ 300 strávníků / 154 ZŠ / 43 MŠ 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků  

na pedagoga 

Mateřská škola 3 67 22,33 13,4 

1. stupeň ZŠ 6 111 18,5 x 

2. stupeň ZŠ 4 74 18,5 x 

Školní družina 1 34 34 34 

Školní jídelna MŠ 2 43 x x 

Školní jídelna ZŠ x 154 ZŠ / 25 MŠ x x 

 

Komentář: Vzhledem k prolínání vyučujících na I. i II. stupni uvádím počet žáků na 

pedagoga v průměru za oba stupně, tj. 13,21 žáků na pedagoga včetně ZŘŠ a ŘŠ, kteří také 

mají úvazek částečně na I. i II. stupni. 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 10 kmenových učeben, 1 třída ŠD 
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Odborné pracovny učebna fyziky a chemie, počítačová učebna, 

cvičná kuchyňka 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště upravované, ale zatím nevyužívané atrium 

školy, školní zahrada zejména pro potřeby 

MŠ a ŠD, případně venkovní výuku 

Sportovní zařízení vlastní tělocvična v budově školy, travnaté 

hřiště v majetku obce využívané současně 

TJ 

Dílny a pozemky 1 učebna - školní dílna se základním 

vybavením, škola jinak bez pozemku 

pěstitelských činností 

Žákovský nábytek 

I. stupeň kompletně vybaven výškově 

stavitelným žákovským nábytkem, II. stupeň 

postupně dovybavován, ve třídách spíše 

nevyhovující úložné prostory – skříně, 

police, stojany apod. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

učební pomůcky nakoupeny v celkové 

hodnotě cca 110 000 Kč, částečně 

z prostředků EU Peníze do škol, krajských a 

z rozpočtu od zřizovatele  

hračky MŠ a ŠD na velmi dobré úrovni a 

v dobré kvalitě 

vybavení tělocvičným nářadím a náčiním je 

vyhovující, průběžně se obnovuje 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty standardní, průběžně doplňováno 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

stále s rezervami, spíše starší, postupně 

obnovováno 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Ve všech třídách II. stupně jsou v učebnách 

nainstalovány dataprojektory a uloženy 

notebooky. I. stupeň zatím bez audiovizuální 

techniky. Počítačová učebna se zastaralejší 

technikou. Nově pořízen počítač do školního 

klubu. Nově pořízen školní server a barevný 

oboustranně kopírovací stroj s tiskárnou pro 

potřeby učitelů i žáků, zakoupena 

repasovaná tiskárna s kopírkou a skenerem 

pro potřeby učitelů i provozních 

zaměstnanců. 

Investiční rozvoj 

Schválen projekt z dotací ROP Jihovýchod 

na rozšíření školy nástavbou pravého křídla 

budovy o 2 odborné učebny – jazyková a 

výtvarné výchovy a dále administrativní 

zázemí. Úprava projektu ve smyslu přidání 

další odborné učebny pro výuku přírodopisu 

a zeměpisu s přilehlým kabinetem místo 

plánovaného přesunu administrativního 

zázemí a dalšího prostoru pro zbudování 

žákovské knihovny. Stavební práce započaty 

v červnu 2014. 



Schválen projekt na rekonstrukci školního 

atria – pokládka umělého sportovního 

povrchu s barevně vyznačenou šachovnicí a 

skákacím panákem. Úprava provedena 

v měsíci srpnu 2014. 

 

Komentář: 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 19. 6. 2008 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Petra Černá; Velká Losenice 312 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace 

Při škole není občanské sdružení. Zaměření 

Kontakt 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP I. – IX. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program „ŠKOLA POZNÁNÍ A DŮVĚRY“ podle RVP ZV, verze 2013 

v I. až VIII. ročníku a „Škola nejen základ života, ale i součást života I“ v IX. ročníku. 

  

3 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 31 

Počet učitelů ZŠ 14 

Asistentka pedagoga 1 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ/MŠ 10 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

I. A třída učitelka ZŠ 1,0 19 VŠ 1. - 5. r. 

I. B třída učitelka ZŠ 1,0 11 VŠ 1. – 5. r. 

II. třída učitel ZŠ 1,0 31 VŠ 1. - 5. r. 



III. třída učitelka ZŠ 1,0 31 VŠ 1. - 5. r. 

IV. třída učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ 1. - 5. r. 

V. třída učitelka ZŠ 1,0 13 VŠ Čj 

VI. třída učitel ZŠ 1,0 9 VŠ Z/Př 

VII. třída učitelka ZŠ 1,0 14 VŠ M/Př 

VIII. třída učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ Ov/Nj 

IX. třída učitelka ZŠ 1,0 26 VŠ M/F 

bez třídnictví učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ M/Bi 

bez třídnictví učitel ZŠ 1,0 0 VŠ student 

bez třídnictví ZŘŠ 1,0 23 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví ŘŠ 1,0 24 VŠ 1. - 5. r. 

I. A třída asistentka ped. 0,545  SŠ studující 

ŠD vychovatelka 0,689 18 SŠ vychovatelství 

I. oddělení učitelka MŠ 1,0 25 VŠ předškolní pedag. 

I. oddělení učitelka MŠ 1,0 13 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 1,0 25 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 1,0 0 VOŠ předškolní pedag. 

III. oddělení vedoucí uč.MŠ 1,0 15 VŠ předškolní pedag. 

Komentář:  

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 82 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ x 

Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD x 

 

Komentář: Vzhledem k prolínání vyučujících z II. stupně do výuky I. stupně (zejména 

v pátém ročníku) a absence aprobací pro výchovné předměty je aprobovanost výuky 

zajištěna celkově z 82 %. Do příštího školního roku se podařilo částečně zajistit 

aprobovanou výuku Aj na I. stupni a aprobovanou výuku chemie na II. stupni. Stále 

chybí aprobace TV pro výuku na II. stupni. 

 

  

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 

nad 55 let 

do 

důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 0 1 8 1 10 0 0 0 0 3 18 

 

Komentář: Průměrný věk pedagogických pracovníků na ZŠ a MŠ včetně asistentky 

pedagoga je 44 roků. 

 



 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

provozní ekonomka 1,0 SŠ 

ŠJ vedoucí školní jídelny/kuchařka 0,7/0,3 SOŠ 

ŠJ kuchařka 1,0 SOU 

ŠJ kuchařka 1,0 SOU 

ŠJ pomocná kuchařka 1,0 SOU 

provozní školník 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SOU 

provozní uklízečka 1,0 SŠ 

provozní uklízečka 0,6 SOU 

 

Komentář:  

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2014/2015 

2 33 8 2 

Komentář:  

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 
SOU 

celkem 

 

6 0 3 1 1 - 11 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

- - - - - - - 



  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

3 - 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

14 0 

  

 

Komentář: Tradičně z naší školy odchází vyšší počet žáků na gymnázia (celkem 6). 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. A 16 16 16 - - 

I. B 18 18 18 - - 

II. 23 23 23 - - 

III. 25 25 23 - - 

IV. 16 16 11 - - 

V. 13 13 8 - - 

Celkem 111 111 99 - - 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 21 21 13 - - 

VII. 20 12 8 -  

VIII. 19 14 5 - 1 dívka/Tv 

IX. 14 14 5 - - 

Celkem 74 61 31 - - 

 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 111 99 - - 

2. stupeň 74 31 - 1 



Celkem 185 130 - 1 

 

 

Komentář: 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. A 16 16 1 - - - 

I. B 18 17 - - - - 

II. 23 21 - 6 - - 

III. 25 25 1  - - - 

IV. 16 16 - 3 - - 

V. 13 12 1  - - - 

Celkem 111 107 3 9 0 0 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 21 21 1 3 - - - - 

VII. 20 20 1 4 - - - - 

VIII. 19 19 - 4 1 - - - 

IX. 14 14 1 - 1 - - - 

Celkem 74 74 3 11 2 0 0 0 

 

Celkový přehled: 

 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 111 107 3 9 0 - - - 

2. stupeň 74 74 3 11 2 - - - 

Celkem 185 181 6 20 2 0 0 0 

 

Komentář: Výrazně převažují pochvaly TU a dále ŘŠ. Jde nám především o pozitivní 

motivaci žáků. K napomenutím a důtkám saháme zejména na II. stupni. V tomto školním 

roce nedošlo k výraznému kázeňskému přestupku, který by byl postižen sníženým stupněm 

z chování. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3 193 28,76 - - 



2. stupeň 3 315 44,80 - - 

Celkem 6 508 35,18 - - 

 

Komentář: Nejnižší průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl zaznamenán ve V. 

třídě (výrazně dívčí třída) a dále v VII. třídě. Nejvyšší průměrný počet zameškaných hodin 

zaznamenán v VIII. třídě (dlouhodobá rehabilitace dvou žákyň), v VI. třídě (opakované 

dlouhodobější omluvené absence jednoho konkrétního žáka) a v IX. třídě (dlouhodobá 

rehabilitace jedné konkrétní žákyně).  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení první 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení 

III. 2 

IV. 1 

VIII. 3 

IX. 1 

Komentář: Zákonní zástupci dvou žáků odmítli nabídku reedukace formou dyslektického 

kroužku. Žáci byli zohledňováni dle doporučení PPP. 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena): 

Ve školním roce 2013/2014 se podařilo zajistit jeden nový autobusový spoj v odpoledních 

hodinách, což mělo vliv také na úpravu rozvrhu hodin a přestávek. Nulté hodiny byly úplně 

odbourány a odpolední vyučování připadlo pro jednotlivé třídy na dva dny v týdnu. Polední 

přestávka byla celou vyučovací hodinu a žáci tak mohli v této době opouštět školu. Výdej 

obědů ve školní jídelně se organizoval ve třech obědových přestávkách a tím se výrazně 

zmenšily skupiny žáků, kteří na obědy čekali. Bohužel, z organizačních důvodů je velká 

svačinová přestávka možná pouze v délce 15 minut, což nevyhovuje zejména vyučujícím a 

žákům I. stupně. Další změny v autobusovém spojení jsou nereálné, takže není předpoklad 

ani změny v rozvržení hodin a přestávek. 

 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole vzděláváno 7 žáků podle individuálního 

vzdělávacího plánu a byla jim nabídnuta hodina individuální práce s integrovaným žákem. 

Rodiče dvou žáků tuto nabídku odmítli a žáci tak byli pouze zohledňováni ve výuce dle 

doporučení poradenského zařízení. Ostatních 5 žáků pracovalo v individuálních hodinách 

pod vedením p. učitelky Mgr. Ivy Janáčkové, Mgr. Ilony Sitařové a Mgr. Lucie Podařilové 

(dříve Bukáčkové). Žáků s diagnostikovanou SPU menší závažnosti bylo v tomto školním 

roce celkem 13. Při jejich výuce učitelé volí individuální přístup, metody a formy práce 

vhodné pro žáky s poruchami učení a dále postupují dle platných školských předpisů.  

 



vzdělávání mimořádně nadaných žáků: 

Ve školním roce 2013/2014 nebyl na škole žádný žák diagnostikován poradenským 

zařízením jako nadaný.  Během roku jsme ale cíleně podporovali žáky s talentem a nadáním 

– sportovním, tanečním, pěveckým, hudebním, výtvarným, jazykovým apod. Škola se jako 

obvykle účastnila vědomostních olympiád a soutěží: 

 Matematická olympiáda – školního a okresního kola se zúčastnilo celkem 5 žáků, 

z toho 1 žák byl úspěšným řešitelem okresního kola 

 Anglický jazyk – okresní kolo konverzační olympiády absolvoval 1 žák IX. třídy, 

který se dělil o umístění na 6. – 9. místě 

 Biologická olympiáda – školního kola se zúčastnilo 10 žáků a 3 žáci postoupili do 

okresního kola 

 Pythagoriáda – školní kola v 5., 6., a 8. ročníku – celkem 32 žáků, z toho 2 žáci ze 

VI. třídy byli úspěšnými řešiteli i okresního kola 

 Poznej Vysočinu – účast dvou našich žáků z IX. třídy v letošní velké konkurenci 

víceletých gymnázií nepřinesla úspěch z minulých let 

 

školní řád, klasifikační řád: 

Školní řád byl upraven zejména s ohledem na organizaci vyučovacích hodin a přestávek a 

dále v oblasti dodržování délky vyučovacích hodin (povinnost žáků ohlašovat nepřítomnost 

vyučujícího v hodině po uplynutí 5 ti minut od zvonění). Změny ve školním řádu 

projednala také Školská rada dne ……………. Rodiče (zákonní zástupci) byli s úpravami 

prokazatelně seznámeni na plenární schůzi a třídních schůzkách dne 25. září 2013, 

informací do žákovských knížek a prostřednictvím webových stránek školy. Přílohou 

školního řádu je také dokument „Pravidla pro hodnocení průběhu vzdělávání“, jehož 

součástí je i klasifikační řád. Tento zůstal beze změny.  

 

informační systém vůči žákům a rodičům: 

 třídní schůzky, plenární schůze 

 informace do žákovských knížek  

 osobní setkání dle předchozí domluvy 

 webové stránky školy 

 dny otevřených dveří 

 příspěvky do místního měsíčníku Novinky 

 školní časopis pod redakčním vedením žáků IX. třídy 

 vývěsková plocha na budově školy 

 

Stále máme rezervy v informovanosti rodičovské veřejnosti. Ze školy odcházejí nesourodé 

informace, které následně způsobují informační chaos. Ve výjimečných případech vyučující 

neposkytují potřebné informace do žákovských knížek, ale pouze ústně. Stále někteří 

vyučující nenaplňují webové stránky tříd aktuálně dle zájmu a očekávání rodičů. Z tohoto 

důvodu vedení školy přistoupilo k jednání se zástupci tříd a znovuobnovení dosud formální 

činnosti Klubu přátel školy. Doufáme, že společně najdeme cesty, jak vzájemnou 

informovanost zlepšit a předejít tak nechtěným aktivitám z řad rodičovské veřejnosti 

(petice). 

Pomoci mohou také nové webové stránky školy, kde i Klub přátel školy bude mít vlastní 

záložku a redakční systém umožní odebírání aktualit na e-mail nebo mobil registrovaného 

zákonného zástupce či jiného zájemce o odběr aktualit.  

 

 



činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC: 

Na škole nemáme stálého školního psychologa. Jedna učitelka na II. stupni je absolventkou 

kurzu poradenské psychologie a je tedy k dispozici zejména vyučujícím v případě jejich 

zájmu při řešení výchovných problémů žáků. Kvalifikovaně na škole pracuje výchovný 

poradce, který má na starosti také volbu povolání. Ten je v pracovním kontaktu s IPS ÚP 

ZR, PPP ZR a SPC JI, kde má škola v péči své žáky. V MŠ pracuje učitelka s logopedickou 

specializací a specializací pro práci s dětmi se zrakovým postižením. Jedna učitelka I. 

stupně má vystudovanou speciální pedagogiku. Během školního roku se několikrát konala 

konzultační schůzka výchovného poradce, metodika prevence, konkrétního třídního učitele 

a ŘŠ k řešení aktuální situace v oblasti prevence rizikového chování jednotlivých žáků.  

 

prevence sociálně-patologických jevů: 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který každým rok zároveň také 

vyhodnocuje (viz materiály MP). 

Metodik prevence zahájil v tomto školním roce dvouleté specializační studium (v Jihlavě). 

Během školního roku se konala další schůzka rodičů, odborníků z oblasti prevence a 

pedagogů k problematice rizikového chování, tentokrát na téma KIBERŠIKANA. Velmi 

aktuální a zajímavě pojaté téma se bohužel setkalo jen s malým zájmem rodičů. Novou 

cestou, jak dostat preventivní témata přímo do rodin, je zadávání úkolů v rámci Občanské 

výchovy i jiných výchovných předmětů tak, aby byla nutná spolupráce žáků s rodiči. 

Věříme, že takové úkoly přispějí k domácí diskuzi o rizikových projevech chování dětí a 

mládeže.  

Metodik prevence spolu s ředitelem školy se aktivně zúčastnili krajské konference 

k prevenci rizikového chování dne 12. 6. 2014 v Jihlavě s příspěvkem „S rodiči o prevenci“ 

jako příklad dobré praxe na školách. 

Na úrovni školy nadále usilujeme o důsledné řešení drobnějších přestupků proti školnímu 

řádu (spolupráce vedení školy, třídních učitelů a rodičů žáků).  

Bohužel byl koncem školního roku řešen také jeden případ v součinnosti s Policií ČR (viz 

záznamy VP a MP), který se ale týkal chování žáků mimo školu. 

 

klima školy: 

V tomto školním roce, v měsíci dubnu, proběhlo kontrolní dotazníkové šetření mezi 

rodičovskou veřejností a pedagogickými zaměstnanci školy. Z více než 20 ti otázek 

z různých oblastí činností školy došlo ve 13 položkách k mírnému zlepšení hodnocení 

školy. Ve 2 položkách bylo hodnocení stejné jako v loňském šetření a v 7 položkách došlo, 

bohužel, k mírnému zhoršení hodnocení.  

Toto zhoršení hodnocení přikládám z velké míry zejména nepopulárním opatřením, která 

byla učiněna během školního roku (odvolání ekonomky školy a její následný odchod na 

dlouhodobou pracovní neschopnost, účetní audit na škole z rozhodnutí zřizovatele, 

neprodloužení pracovní smlouvy bývalému řediteli školy, osobní výzva ŘŠ vůči konkrétní 

vyučující k odchodu ze školy dohodou).  

Klima školy všechny tyto události samozřejmě pozitivně neformují a vyústěním byla petice 

rodičů za odvolání ředitelky školy s následnou kontrolou ČŠI. Inspekce neshledala důvody 

k odvolání sepsané v petici za opodstatněné. Za vedení školy se postavila i převážná většina 

zaměstnanců školy a někteří rodiče.  

Z pohledu zaměstnanců školy zmíněné události neměly negativní vliv na práci pedagogů se 

žáky a díky jejich profesionalitě se podařilo v těchto náročných situacích obstát.  

Úkoly a opatření navrhovaná na základě výsledků šetření z minulého školního roku se 

snažíme i nadále zodpovědně naplňovat.  

Jiná šetření na zjišťování klimatu školy a tříd provedena nebyla. 



Průběh a výsledky vzdělávání 

 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání ANO 

soulad výuky s cíli předškolního vzdělávání ANO 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

ANO 

konkretizace cílů ve sledované výuce ANO 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata ANO 

 

Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 

výuky a k činnostem výchovně vzdělávacího procesu 

Nově pořízeny výukové 

pomůcky v hodnotě více než 

110 000 Kč z prostředků od 

zřizovatele, z dotací Kraje 

Vysočina a EU Peníze do 

škol dle požadavků 

vyučujících.  

Uspořádání lavic převažuje 

stále klasické, pro frontální 

výuku.  

Z důvodu vyššího počtu žáků 

v I. třídě bylo nutné rozšířit 

vybavení školním nábytkem a 

zařídit novou třídu pro výuku 

žáků 5. ročníku. 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 

identity žáků 

Velmi kladně hodnoceno na I. 

stupni, s výhradami ve třídách 

II. stupně. 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky přiměřené 

 

Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin standardní, s výhradami ČŠI 

sledování a plnění stanovených cílů standardní, s výhradami ČŠI 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 

sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 
odpovídající  

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 

zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 

potřeb a zkušeností 

spíše s rezervami 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 

experimentování, manipulování, objevování, práce s 

chybou 

více na I. stupni, na II. stupni 

spíše v řádu jednotlivých 

hodin 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální odpovídající 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 

zdroje informací 

převažuje klasická role 

učitele při frontální výuce, 

zejména na II. stupni 

účelnost aplikovaných metod odpovídající  

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků odpovídající 



forma kladení otázek 
spíše otázky návodné, kladení 

otázek méně využíváno 

 

Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků o výuku spíše standardní 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) s rezervami 

využívání zkušeností žáků s rezervami 

vliv hodnocení na motivaci žáků spíše sporadicky 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace spíše sporadicky 

osobní příklad pedagoga bez problémů 

  

Interakce a komunikace 

klima třídy 

Bez vážnějších problémů. 

Pokud se problém vyskytne, 

je řešen bezprostředně. 

Posilování dobrého klimatu 

se děje hlavně prací třídního 

učitele a členy žákovského 

parlamentu. 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

Ne všechny třídy si stanovují 

pravidla komunikace. Na II. 

stupni akceptace pravidel 

slábne. 

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 

diskuse 

Žáci mají možnost vyjádřit 

se, diskutovat, argumentovat 

(viz výsledky dotazníkového 

šetření). 

vzájemné respektování, výchova k toleranci 

S rezervami – vypracován 

projekt Škola podporující 

zdraví, který by měl pomoci 

se zvládáním těchto oblastí. 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

Spíše nevyvážené. Převažuje 

verbální projev učitele nad 

projevy žáků zejména na II. 

stupni (zjištěno hospitační 

činností). 

  

Hodnocení žáků 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení standardní 

respektování individuálních schopností žáků 
ANO; pozor na podceňování 

schopností žáků. 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků spíše sporadicky 

ocenění pokroku spíše na I. stupni 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem probíhá 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem standardní 

využití klasifikačního řádu 

Standardní – připravuje se 

změna pravidel pro 

hodnocení chování a 

výsledků vzdělávání žáků. 



  

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2012/2013 

 

Forma vzdělávání pracovník 
termín 

studia/školení 

instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

název akce  

1. Institucionální vzdělávání  

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

Studium pro ředitele 

škol a školských zařízení 
neprobíhalo     

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 
ředitel školy má splněno kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škol a ŠZ  

b) Studium pro 

výchovné poradce 
škola má kvalifikovaného výchovného poradce 

c) Specializovaná 

činnost – koordinace 

v oblasti informačních a 

komunikačních 

technologií 

škola má kvalifikovaného koordinátora ICT 

d) Specializovaná 

činnost – tvorba a 

následná koordinace 

školních vzdělávacích 

programů 

škola nemá kvalifikovaného koordinátora ŠVP 

e) Specializovaná 

činnost – prevence 

projevů rizikového 

chování 

metodička prevence zahájila specializační studium pro metodiky prevence 

f) Specializovaná 

činnost – asistent 

pedagoga 

asistentka pedagoga zahájila studium pro AP v Jihlavě 

g) Specializovaná 

činnost – specializovaná 

činnost v oblasti 

environmentální 

výchovy 

škola má učitele se specializací koordinátora EVVO 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Mgr. Marie Dobrovolná 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Vzdělávání pro ŘŠ 15. 11. 2013 Brno seminář  

Vzdělávání pro ŘŠ 26. 11 2013 Jihlava  seminář  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  



Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Organizační řád školy a 

jeho součásti 
19. 3. 2014 NIDV Jihlava 

školení pro vedoucí 

pracovníky 
 

Řešení krizových 

situací 
10. 6. 2014 

VCCR 

Jihlava 
seminář  

Mgr. Renata Málková 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Dopravní výchova jako 

projektová výuka 
14. 11. 2013 Jihlava seminář  

Vzdělávání pro ŘŠ 15. 11. 2013 Brno seminář  

Činnost žákovského 

parlamentu 
27. 11. 2013 4. ZŠ ZR veřejná prezentace  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Organizační řád školy a 

jeho součásti 
19. 3. 2014 NIDV Jihlava 

školení pro vedoucí 

pracovníky 
 

Etická výchova do škol 5. 4. 2014 NIDV Brno Kurz/40 hodin  

Řešení krizových 

situací 
10. 6. 2014 

VCCR 

Jihlava 
seminář  

Mgr. Iva Janáčková 

Setkání výchovných 

poradců ZŠ se zástupci 

SŠ 

10. 10. 2013 

SŠ Nové 

Město na 

Moravě 

pracovní setkání  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Násobilka na I. stupni 4. 2. 2014 Jihlava  seminář  

Interaktivní tabule ve 

spojení s činnostním 

učením Čj 1. a 2. ročník 

22. 3. 2014 Pelhřimov  seminář  

Mgr. Iveta Gramanová 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Násobilka na I. stupni 4. 2. 2014 Jihlava  seminář  

Mgr. Marie Lacinová 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Poznávání živé a neživé 

přírody prostřednictvím 

pokusů 

24. 3. 2014 Jihlava  seminář  

Etická výchova do škol 5. 4. 2014 NIDV Brno Kurz/40 hodin  

Mgr. Petra Strejčková 
Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  



První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Násobilka na I. stupni 4. 2. 2014 Jihlava  seminář  

Interaktivní tabule ve 

spojení s činnostním 

učením Čj 1. a 2. ročník 

22. 3. 2014 Pelhřimov  seminář  

Mgr. Mirosl. Hromádka 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Násobilka na I. stupni 4. 2. 2014 Jihlava  seminář  

Mgr. Ilona Sitařová 

Setkání metodiků 

prevence 
 PPP ZR Informační setkání  

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Nácvik konverzačních 

aktivit v Nj  
13. 1. 2014 NIDV Jihlava  seminář  

Konference pro učitele 

Aj 
19. 3. 2014 NIDV Jihlava  konference  

Mgr. Blanka Jírková 

IS školy - Bakaláři 1. 10. 2013 
Gymnázium 

Jihlava 
seminář  

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Nakládání 

s chemickými látkami  
7. 11. 2013 Jihlava  seminář  

Základy finanční 

matematiky 
15. 11. 2013 Praha  seminář  

Klasifikace a tisk 

vysvědčení 
14. 1. 2014 

Gymnázium 

Jihlava  
Seminář - Bakaláři  

Objevujeme v 

matematice 
5. 3. 2014 Brno  seminář  

Činnostní učení 

v matematice – NŠ 

2. 4. a 9. 4. 

2014 
Jihlava  seminář  

Černý les 29. 4. 2014  Ostrůvek  praktický seminář  

Mgr. Eva Havlišová 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Klasifikace a tisk 

vysvědčení 
14. 1. 2014 

Gymnázium 

Jihlava  
seminář - Bakaláři  



Činnostní učení 

v matematice – NŠ 

2. 4. a 9. 4. 

2014 
Jihlava  seminář  

Mgr. Lucie Podařilová  

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Inspirace pro rozvíjení 

čtenářské gramotnosti 

v hodinách Čj 

29. 11. 2013 Brno seminář  

Mgr. Ivan Vítek 

Tvorba www stránek 

pro začátečníky 
29. 10. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
seminář  

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Moderní technologie a 

interaktivní prvky ve 

výuce dějepisu 

6. 2. 2014 Brno  seminář  

Vzděláváme pro 

budoucnost 
2. 4. 2014 NIDV Jihlava seminář  

Počítač ve škole 
15. 4.–17. 4. 

2014 

Nové Město 

na Moravě 
seminář, workshop  

Mgr. Hana Kosková 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Efektivní využití 

internetu v hodinách 

přírodopisu 

14. 1. 204 Brno  seminář  

Interaktivní tabule a PC 

pro učitele 
19. 10. 2013 ZŠ Jihlava seminář  

Konkrétní příklady do 

výuky finanční 

gramotnosti 

15. 4. 2014 Brno  seminář  

Bc. Lukáš Ležák 

Základní a doškolovací 

kurz instruktora 

školního lyžování 

leden 2014 
Nové Město 

na Moravě 
kurz  

Hana Štursová První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Věra Marecová 

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Výtvarné inspirace 

(velikonoční krasličení) 
2. 4. 2014 

Havlíčkův 

Brod 
seminář  

Mgr. Andrea Stupková 

Práce s problémovým 

žákem 
4. 11. 2013 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Keramika pro 

začátečníky 
27. 11. 2013    

Chystáme vánoční 

besídku 
29. 11. 2013    



Seminář prožitkového 

učení v MŠ 
10. 2. 2014 Jihlava seminář  

Nový občanský zákoník  24. 2. 2014 5. ZŠ ZR seminář  

Podpora emočního 

vývoje…………. 
16. 10. 2013 

MŠ Nové 

Město na 

Moravě 

seminář  

Role dospělého při 

vytváření emočního ….. 
9. 6. 2014  seminář  

Mgr. Libuše Sobková 

Cvičíme s dětmi 
8. – 10. 11. 

2013 
 víkendový seminář  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Jóga pro děti 
8. – 10. 11. 

2013 
 víkendový seminář  

DiS. Lenka Jonáková 

Keramika pro 

začátečníky 
27. 11. 2013  seminář  

Pohybové hry s hudbou 25. 3. 2014 ZR seminář  

Seminář prožitkového 

učení v MŠ 
10. 2. 2014 Jihlava seminář  

Role dospělého při 

vytváření emočního ….. 
9. 6. 2014  seminář  

Marta Hromková 

Keramika pro 

začátečníky 
27. 11. 2013  seminář  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Interaktivita ve 

vzdělávání 
31. 1. 2014 

Vysočina 

Education ZR 
školení pro sborovnu  

Poznávání živé a neživé 

přírody prostřednictvím 

pokusů 

24. 3. 2014  seminář  

Romana Řádková 

Keramika pro 

začátečníky 
27. 11. 2013  seminář  

První pomoc do škol 15. 1. 2014 IZCH Jihlava praktický seminář  

Pohybové hry s hudbou 25. 3. 2014 ZR seminář  

Podpora emočního 

vývoje…………. 
16. 10. 2013 

MŠ Nové 

Město na 

Moravě 

seminář  

Role dospělého při 

vytváření emočního ….. 
9. 6. 2014  seminář  

samostudium 
Probíhá ve stanovených dnech prázdnin a volna dle individuálních vzdělávacích 

potřeb a zájmu jednotlivých vyučujících podle jejich aprobace. 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

Obec – zřizovatel, Pedagogicko 

psychologická poradna ZR, Speciálně 

pedagogické centrum JI a ZR,  Informační 



poradenské středisko úřadu práce ZR, Odbor 

sociálně právní ochrany dětí MÚ ZR, Policie 

ČR a Městská policie ZR, neziskové 

organizace Spektrum, Ponorka, Lékařská 

záchranná služba, Středisko ekologické 

výchovy Chaloupky, Ostrůvek, Horní Krupá, 

místní knihovna, místní firmy. Charitativní 

organizace (sbírky ošacení, Den proti 

rakovině, Fond Sidus…..). 

Významné akce školy 

Kateřinské setkání seniorů, Mikulášská 

nadílka, Vánoční jarmark, Vánoční 

muzicírování, Dětský karneval, Jarní slavík, 

Den Země, Den vody, Den dětí, projektové 

dny I. stupeň, Pohádkový les, sportovní 

olympiáda. 

Akce k prevenci projevů rizikového chování 

setkání rodičů, učitelů, zástupců zřizovatele, 

pedagogicko-psychologické poradny, 

pracovníků sociálně právní ochrany dětí, 

neziskových organizací i samotných žáků; 

pravidelné preventivní programy pro žáky V. 

– IX. třídy na různá preventivní témata, 

specializační studium metodika prevence; 

spolupráce výchovného poradce, metodika 

prevence, vedení školy a třídních učitelů i 

zákonných zástupců žáků. Mimořádně 

prezentace příkladů dobré praxe na krajské 

konferenci k prevenci v Jihlavě. 

Akce k environmentální výchově 

Pravidelné programy EVVO pro žáky I. – IX. 

třídy v centrech ekologické výchovy – 

Chaloupky, Ostrůvek, Horní Krupá; 

pravidelné sběrové akce školy – papír, textil, 

elektroodpad, hliník, plastová víčka, 

pomerančová i citronová kůra, kaštany aj. 

školení koordinátora EVVO, výtvarné 

soutěže s ekologickou tematikou, školní 

projekty – Les, Voda, Naše obec, Den Země, 

Den Vody. 

Komentář: Podrobný výčet akcí organizovaných školou je uveden v měsíčních plánech školy (k 

nahlédnutí u zástupce ředitele školy). 

 

7.2 Účast žáků školy ve vědomostních  soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Matematická olympiáda 5  Active Club ZR 

Olympiáda v Anglickém jazyce 1  Active Club ZR 

Pythagoriáda  32  školní kolo 

Poznej Vysočinu 2  KÚ Vysočina 

Komentář: V matematické olympiádě byl 1 žák ze VII. třídy úspěšným řešitelem okresního 

kola. V Pythagoriádě byli úspěšnými řešiteli okresního kola 2 žáci ze VI. třídy. Žák IX. třídy se 

v Olympiádě z Aj dělil o 6. – 9. místo v okresním kole.  



7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 
Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Okresní kolo přespolního běhu 

„Běháme s BK Tour“ 

18 3. 10. 2013 Pilská nádrž Žďár nad Sázavou 

Okrskové kolo COCA – COLA Cup 

(fotbal) 

14 4. 10. 2013 Fotbalové hřiště TJ Velká 

Losenice 

Okresní kolo ve stolním tenisu 11 25. 10. 2013 Active Club ZR 

Florbal – okrskové kolo (chlapci kat. 

III) 

11 5. 11. 2013 ZŠ Komenského Žďár nad 

Sázavou 

Florbal – okrskové kolo (chlapci kat. 

IV) 

10 6. 11. 2013 ZŠ Komenského Žďár nad 

Sázavou 

Florbal – okrskové kolo (dívky, kat. 

IV) 

7 13. 11. 2013 ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou 

Turnaj „Pribináček“ v šachu 6 22. 11. 2013  Hotel Slunce Havlíčkův Brod 

Florbal - turnaj  12 22. 11. 2013 Tělocvična ZŠ Velká Losenice 

Okresní přebor v šachu 4 14. 1. 2014 Active Club ZR 

Krajský přebor v šachu 4 5. 2. 2014 Světlá nad Sázavou 

Okrskové kolo ve šplhu (1. stupeň) 6 25. 2. 2014 ZŠ Komenského Žďár nad 

Sázavou 

Okresní kolo ve šplhu (1. stupeň) 3 1. 4. 2014 ZŠ Komenského Žďár nad 

Sázavou 

Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů  

7 29. 4. 2014 ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou 

O pohár ředitele školy ve fotbale (1. 

stupeň) 

8 6. 6. 2014 ZŠ Nížkov 

O pohár ředitele školy ve fotbale (2. 

stupeň) 

7 13. 6. 2014 ZŠ Nížkov 

 

Okresní kolo v přespolním běhu – Jakub Ptáček (9. místo) 

COCA – COLA Cup – 2. místo 

Okresní kolo ve stolním tenise –  kat. III - chlapci – 3. místo 

     kat. IV - dívky – 3.místo 

Turnaj chlapců ve florbale pro 2.stupeň – 2.místo + 3.místo 

Okresní přebor v šachu – 1.místo 

Krajský přebor v šachu – 6.místo 

Okrskové kolo ve šplhu: dívky 1.třída – 1.místo Eva Nedělková 

    dívky 3.třída – 1.místo Aneta Dočekalová 

    chlapci 3.třída – 3.místo Tomáš Nedělka 

Okresní kolo ve šplhu: dívky 1.třída – 1.místo Eva Nedělková 

    dívky 3.třída – 1.místo Aneta Dočekalová 

    chlapci 3.třída – 5.místo Tomáš Nedělka 

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 6.místo 

O Pohár ředitele školy ve fotbale: mladší žáci – 2.místo 

     starší žáci – 1. místo 

 

Celkový počet sportovních soutěží ve školním roce 2013/2014:  

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili, se překrývá. 

 



8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


