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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014 / 2015 

 

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/64 

Základní škola 270 žáků/207 

Školní družina 63 dětí/63 

Školní jídelna MŠ - výdejna 54/43 

Školní jídelna ZŠ 300 strávníků / 218 ZŠ / 64 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 64 21,33 12,8 

1. stupeň ZŠ 6 128 21,33 x 

2. stupeň ZŠ 4 79 19,75 x 

Školní družina 1 63 31,5 31,5 

Školní jídelna MŠ 2 43 x x 

Školní jídelna ZŠ x 185 ZŠ / 24 MŠ x x 

 

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

pedagoga v průměru za oba stupně, tj. 13,80 žáků na pedagoga včetně ZŘŠ a ŘŠ, kteří také 

mají úvazek částečně na I. i II. stupni. 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 10 kmenových učeben, 1 třída ŠD, 1 třída 

školní klubovny pro dojíždějící žáky, 3 třídy 

MŠ 

Odborné pracovny učebna fyziky a chemie, počítačová učebna, 

cvičná kuchyňka, od dubna 2015 nově 

přírodovědná, jazyková a výtvarná učebna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní atrium, 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 je bez pozemku pro 

pěstitelské činností 

Žákovský nábytek 

I. stupeň kompletně vybaven výškově 

stavitelným žákovským nábytkem, II. stupeň 

postupně dovybavován, ve třídách spíše 

nevyhovující úložné prostory – staré skříně, 

police, stojany apod., nově vybavena 

odborná učebna jazyků, přírodovědná a 

výtvarná, včetně žákovské knihovny a 

školního klubu - vše z projektu 

Modernizace… 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Z projektu Modernizace … byly pořízeny 

interaktivní projektory, tabule a interaktivní 

učebnice pro I. i II. stupeň, do tělocvičny 

lezecká stěna s dopadovou plochou, dva 

vnitřní a jeden venkovní ping-pongový stůl, 

venkovní trampolína; hračky MŠ a ŠD jsou 

na dobré úrovni a v dobré kvalitě, 

nevyhovující je dětské hřiště, které řešíme 

v součinnosti se zřizovatelem podáním 

projektové žádosti. Z projektu 

Modernizace… bylo pořízeno také 15 ks 

stavebnic MERKUR elektro pro posílení 

polytechnické výchovy. Z dotace na 

kompenzační pomůcky byly pořízeny tři 

výukové programy pro žáky s poruchami 

učení a logopedickými problémy. 

Z dotačních prostředků Asociace školních 

sportovních klubů (AŠSK) byla obnovena 

sada florbalových hokejek. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

standardní, pořízena nová edice učebnic pro 

výuku AJ z jednorázové krajské dotace na 

výuku jazyků, průběžně doplňováno o 

encyklopedie, slovníky aj. odborné texty,  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben postupně obnovováno a dovybavováno, nově 
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pomůckami vybudovány a vybaveny odborné učebny 

jazyková, přírodovědná a výtvarná (viz 

projekt Modernizace…) 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Ve všech třídách II. stupně jsou v učebnách 

nainstalovány dataprojektory a uloženy 

notebooky, nově byly pořízeny projekční 

tabule s interaktivním rámem do kmenových 

tříd II. stupně, počítačové a fyzikální učebny. 

V přírodovědné učebně byla instalována 

keramická magnetická tabule s interaktivním 

dataprojektorem, na I. stupeň nově pořízeny 

keramické magnetické tabule s interaktivními 

dataprojektory do 3. – 5. třídy. 1. a 2. třída 

byla osazena interaktivní tabulí SMART. 

V přístavbě byla vybudována jazyková 

učebna s 30 ti PC stanicemi, z toho 24 stanic 

je připojených k digitálnímu jazykovému 

pultu, pět nových PC stanic je instalováno 

v nově vzniklém školním klubu se žákovskou 

knihovnou, nově byl pořízen také velký 

server, PC stanice do každé kmenové třídy 

k využití jak pro žáky, tak pro učitele, jedna 

interaktivní tabule SMART je umístěna ve 

třídě MŠ v budově školy. 

Investiční rozvoj 

V dubnu 2015 byl dokončen projekt 

„Modernizace a zkvalitnění výuky na ZŠ a 

MŠ Velká Losenice“ podaný zřizovatelem 

k ROP Jihovýchod – přístavba třetího patra 

ZŠ se třemi nově vzniklými odbornými 

učebnami (přírodovědná, jazyková, výtvarná) 

a žákovskou knihovnou se školním klubem 

pro žáky II. stupně v celkové hodnotě 12,5 

mil. korun. 

Komentář: Škola byla dále zapojena do menších projektů z Fondu Vysočina – 

SPORTOVIŠTĚ 2014 (úprava atria), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2015 (studium koordinátora 

EVVO, zpracování projektové dokumentace k přírodní zahradě, nákup stromků, sadby, 

materiálu a zahradního náčiní), MA 21 a ZDRAVÍ 21 (pořízení knihovnické stěny do 

žákovské knihovny a aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti, posílení funkce žákovského 

parlamentu, rozvoj prevence rizikového chování a propagace školy), VÝZVA 51 (15 tabletů 

pro učitele, instalace WIFI sítě po škole), VÝZVA 56 (posílení čtenářské gramotnosti žáků – 

3 šablony, jazykový kurz v zahraničí pro 2 učitele – 2 šablony, jazykový vzdělávací a 

poznávací pobyt pro 24 žáků – 2 šablony). Nebyl podpořen projekt „Bezpečná škola“ podaný 

k MŠMT, který byl nastaven na nákup videotelefonů pro lepší identifikaci cizích příchozích 

do budovy školy a plat osoby, zajišťující dohled a kontrolu cizích příchozích ve vestibulu 

školy. Škola čerpala finanční prostředky z dotace Kraje Vysočina na kompenzační pomůcky 

a z krajské dotace na zájmovou činnost. V současné době je škola zapojena do projektu na 

posílení polytechnické výchovy. 
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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 zatím není občanské sdružení. 

Jedná se o založení spolku Klubu přátel 

školy. 

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 IX. ročníku  

  

3 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 33 

Počet učitelů ZŠ 15 

Asistentka pedagoga 1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

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. třída učitelka ZŠ 1,0 26 VŠ 1. - 5. r. 

II. A třída učitelka ZŠ 1,0 20 VŠ 1. - 5. r. 

II. B třída učitelka ZŠ 1,0 12 VŠ 1. – 5. r. 

III. třída učitelka ZŠ 1,0 3 VŠ 1. - 5. r. + Aj. II. st. 

IV. třída učitelka ZŠ 1,0 32 VŠ 1. - 5. r. 

V. třída učitelka ZŠ 1,0 27 VŠ M/F 

V. třída učitelka ZŠ 0,8 0 VŠ Čj/Ov 

VI. třída učitelka ZŠ 1,0 14 VŠ Čj 
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VII. třída učitel ZŠ 1,0 15 VŠ Z/Bi 

VIII. třída učitelka ZŠ 1,0 15 VŠ M/Př 

IX. třída učitelka ZŠ 1,0 26 VŠ Nj/Ov + Aj I. st. 

bez třídnictví učitelka ZŠ 0,8 1 VŠ Čj/Ch 

bez třídnictví učitel ZŠ 1,0 1 VŠ student 

bez třídnictví ZŘŠ 1,0 26 VŠ 1. - 5. r. 

bez třídnictví ŘŠ 1,0 25 VŠ 1. - 5. r. 

II. A třída asistentka ped. 0,545 1 SŠ rekvalifikována 

ŠD vychovatelka 0,689 19 SŠ vychovatelství 

ŠD vychovatelka 0,5 0 SŠ vychovatelství a 

předškolní vzdělávání 

I. oddělení učitelka MŠ 1,0 26 VŠ předškolní pedag. 

I. oddělení učitelka MŠ 1,0 14 SŠ předškolní pedag. 

II. oddělení učitelka MŠ 1,0 26 SŠ předškolní pedag. 

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

III. oddělení vedoucí uč.MŠ 1,0 16 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 82 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 75 

Učitelky MŠ 100   

Vychovatelky ŠD 100   

Asistentka pedagoga 100   

Komentář: Z důvodu prolínání některých vyučujících ve výuce na I. i na II. stupni 

uvádím aprobovanost výuky podle stupňů, nikoli podle vyučujících. Výuka na I. stupni je 

zajištěna z 82 % aprobovaně a výuka na II. stupni ze 75 % aprobovaně. Nižší podíl je 

vykazován zejména z důvodů neaprobované výuky výchovných předmětů. Zajistit 

aprobovanost i v těchto předmětech je pro menší školy velmi obtížné z důvodu menšího 

počtu hodin a tedy nenaplnění úvazku aprobovaného učitele. 

  

3.4 Pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

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

1 5 0 10 1 7 1 8 0 0 3 30 

 

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

pedagoga je 43,42 roků. 
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3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

provozní ekonomka 1,0 VŠ 

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 

1 29 2 1 

Komentář:  

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

  

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 

 

2 0 3 9 5 - 19 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

- - - - - - - 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

9 - 

 

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  

19 0 

  

 

Komentář: žáci uvedeni v odstavci d) jsou již započítáni v odstavci b) 

 

 

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.  29 - 29   

II. A 16 - 16 - - 

II. B 18 - 18 - - 

III. 24 5 19 - - 

IV. 25 4 21 - - 

V. 16 9 7 - - 

      

Celkem 128 18 110 - - 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 17 13 4 - - 

VII. 21 7 14 - - 

VIII. 22 15 7 - - 

IX. 19 16 3 - 1 dívka/TV 

Celkem 79 50 29 - 1 

 

Celkový přehled 
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 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 128 110 - - 

2. stupeň 79 29 - 1 

Celkem 207 139 - 1 

 

Komentář: Hodnocení žáků v I. a II. třídě je převážně motivační. Všichni prospívají 

s vyznamenáním. Od III. třídy se zvyšuje počet dvojek při hodnocení prospěchu a také 

někteří žáci již poznají i hodnocení stupněm tři. 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 29 27 1    

II. A 16 16 - - - - 

II. B 18 18 1 - - - 

III. 24 22 - 3 - - 

IV. 25 25 - - - - 

V. 16 16 2 6 2 - 

Celkem 128 124 4 9 2 0 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 17 17 1 - - - - - 

VII. 21 21 5 5 - - - - 

VIII. 22 22 1 9 - - - - 

IX. 19 19 2 3 1 - - - 

Celkem 79 79 9 17 1 0 0 0 

 

Celkový přehled: 

 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 128 124 4 9 2 - - - 

2. stupeň 79 79 9 17 1 - - - 

Celkem 207 203 13 26 3 0 0 0 

 

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

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

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

z chování. Jako problematická se jevila V. třída, kde došlo také ke změně třídního učitele 

z důvodu dlouhodobé nemoci původní TU. Nová TU se třídou i rodiči intenzivně pracovala a 
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situaci se jí ke konci školního roku podařilo dobře zvládnout. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 4 350 33,98 - - 

2. stupeň 2 885 36,52 - - 

Celkem 7 235 34,95 - - 

 

Komentář:  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení druhý 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení 

III. 1 

IV. 1 

V. 2 

VIII. 1 

IX. 1 

Komentář: 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena): 

V tomto školním roce došlo pouze k úpravě délky přestávky po páté vyučovací hodině. Byla 

zkrácena z 10 minut na 5 minut z důvodu odjezdu odpoledního autobusu. Nyní jsou všechny 

přestávky od páté do osmé vyučovací hodiny pouze pětiminutové. Nově mají žáci možnost o 

velké přestávce pobývat ve školním atriu, které je vybavené venkovními šachy, ping-

pongovým stolem, trampolínou, barevně vyznačeným skákacím panákem a dřevěným sezením 

na zídce ve spodní části atria. Nadále zachováváme tři výdajové bloky ve školní jídelně a 

výchovné předměty zařazujeme spíše na odpolední výuku. 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši školu 19 dětí, u nichž byla v PPP ve Žďáře nad 

Sázavou diagnostikována některá ze specifických poruch učení (SPU). 

Z těchto 19 dětí vzhledem k závažnosti a kombinaci potíží byla 6 dětem doporučena 

individuální integrace. V rámci tohoto doporučení byla integrovaným dětem poskytována 

jedna hodina individuální péče týdně mimo výuku, ve vyučování pracovaly podle IVP. 
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Děti, jejichž diagnóza nevyžadovala integraci, byly zohledněny v přístupu a při hodnocení. Ve 

výuce byly používány metody a formy práce vhodné pro žáky s SPU. Byly nakoupeny tři 

výukové programy pro žáky s dyslektickými poruchami a logopedickými problémy 

z krajských prostředků na kompenzační pomůcky v hodnotě 12 000 Kč 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků: 

Ve školním roce 2014/2015 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: 

 Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo ZR – 1 žák 

 Školní biologická olympiáda – 5 žáků 

 Školní matematická olympiáda – 4 žáci, okresní kolo – 1 žák 

 Dějepisná olympiáda – školní kolo – 5 žáků, okresní kolo ZR – 1 žák, postup do 

krajského kola Pelhřimov 

 Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 8 žáků, okresní kolo ZR – 3 žáci 

 Poznej Vysočinu – školní kolo – 8 žáků, krajská soutěž JI – 2 žáci 

 Pythagoriáda – školní kolo – 38 žáků, okresní kolo – 2 žáci 

 Všeználek – okresní kolo – 4 žáci, postup do oblastního kola 

 

školní řád, klasifikační řád: 

Drobná úprava školního řádu byla řešena dodatkem č. 2 a to z důvodu zkrácení přestávky po 

páté vyučovací hodině. Pedagogická rada projednala úpravu dne 28. 8. 2014, školská rada dne 

22. 12. 2014 (důvodem pozdnějšího schválení bylo posunutí voleb do nové školské rady). 

V následujícím školním roce budeme pracovat na vytvoření nového školního řádu 

s přihlédnutím k doporučením MŠMT.  

V průběhu roku se nově tvořil klasifikační řád – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a 

chování žáků. Naší snahou bylo maximálně srozumitelně nastavit kritéria a požadavky pro 

hodnocení podle jednotlivých předmětů.  Větší pozornost jsme věnovali také oddílu 

sebehodnocení žáků. Nová „Pravidla“ byla schválena pedagogickou radou dne 27. 4. 2015 a 

školskou radou dne 13. 5. 2015 s účinností od 1. 9. 2015.  

informační systém vůči žákům a rodičům: 
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 plenární schůze na začátku školního roku 

 třídní schůzky 2krát za rok – poprvé měli rodiče možnost rozepsat se na vybraný čas a 

účastnit se individuálních schůzek společně s dítětem 

 konzultační hodiny dle domluvy a nabídky vyučujících včetně pevně stanovených 

konzultačních hodin výchovného poradce a metodika prevence 

 informace do žákovských knížek  

 aktuálně osobní setkání dle předchozí domluvy 

 webové stránky školy a tříd 

 dny otevřených dveří 

 příspěvky do místního měsíčníku Novinky 

 školní časopis pod redakčním vedením žáků IX. třídy 

 vývěsková plocha ve vestibulu školy 

 využívání SMS informování přes obec  

 odesílání novinek na registrované e-mailové adresy 

 anonymní schránka důvěry (webová i fyzická na škole) 

Komentář: Z dotazníkového šetření, které se uskutečnilo již potřetí v řadě je zřejmé, že 

informovanost rodičovské veřejnosti se zlepšila. Činnost Klubu přátel školy dostala 

neformální ráz a proběhla celkem tři setkání s vedením školy a další setkání mezi samotnými 

důvěrníky tříd. Výsledkem je snaha o založení spolku a otevřená komunikace mezi vedením 

školy a zástupci rodičů. 

Rezervy vidím v naplňování třídní webových stránek. Rodiče mají očekávání, která nejsou dle 

jejich představ naplňována. Na druhou stranu nechceme, aby webové stránky nahrazovaly 

osobní kontakty nebo prezentovaly do detailů aktivity školy. Jde o poskytování základních 

informací a myslíme si, že není ani vhodné, aby webové stránky nahrazovaly sociální sítě.  

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

Na škole nemáme stálého školního psychologa. Učitelka, která je absolventkou kurzu 

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

řešení výchovných problémů žáků, odešla v květnu na mateřskou dovolenou. 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. Z MŠ odešla 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 

konaly konzultační schůzky výchovného poradce, metodika prevence, konkrétního třídního 

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

a tříd. 

Zrakově postižená žákyně je v péči SPC Jihlava a během školního roku proběhly dvě návštěvy 

s konzultacemi speciální pedagožky, která dívku diagnostikovala a má ji v péči. Zároveň třídní 

učitelka i asistentka pedagoga absolvovaly studium na universitě v Olomouci zaměřené právě 

na práci s dětmi s těžkými handicapy: Ověřování katalogu podpůrných opatření. 

 

prevence sociálně-patologických jevů: 
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Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který každým rokem metodička 

prevence zároveň také vyhodnocuje (viz materiály MP). 

Metodik prevence dokončil v tomto školním roce dvouleté specializační studium (v Jihlavě) a 

získává tak nárok na příplatek za specializaci v oblasti prevence, a to po dohodě od nového 

školního roku. 

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

pedagogů k problematice rizikového chování, tentokrát na téma „Děti a alkohol“ a „Školní 

docházka“. Tato setkání jsou vždy velmi zajímavá, zároveň neformálně vedená, s možností 

bohaté diskuse a přesto se jich z řad rodičů stále účastní jen velmi málo zástupců. Zdá se, že se 

rodiče tak trochu obávají, aby se nedozvěděli něco, co by následně měli řešit.  

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

řádu (spolupráce vedení školy, třídních učitelů a rodičů žáků). Opakovaně žáky ujišťujeme o 

tom, že celý pedagogický sbor bude v případě jakýchkoli prohřešků postupovat jednotně a 

v každém případě budou učitelé vždy ihned informovat rodiče. Nechceme, aby žáci zkoušeli 

na jednotlivé vyučující, potažmo rodiče, pokaždé nějakou jinou „taktiku“ jak se z problémů 

pokud možno bez újmy dostat. 

Stále více se snažíme z preventivních důvodů také zapojovat žáky do nejrůznějších aktivit 

školy. Usilujeme o intenzivnější práci žákovského parlamentu a třídních samospráv a 

propojování aktivit starších žáků s mladšími.  

 

klima školy: 

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

rodičovskou veřejností a pedagogickými zaměstnanci školy. Z 22 otázek z různých oblastí 

činností školy došlo u dotazníků pro rodiče k nejvýraznějšímu zlepšení hodnocení v oblasti 

výzdoby a vybavení školy, informovanosti rodičovské veřejnosti a zlepšení jména školy 

v porovnání se školami v okolí. Bohužel některé položky významně zhoršilo hodnocení rodičů 

žáků IX. třídy. Pro zajímavost uvádím, o které položky šlo – např. mé dítě chodí často ze školy 

unavené, dítě se bojí některých učitelů nebo spolužáků, množství domácích úkolů není 

přiměřené, škola nenabízí pro mé dítě odpovídající zájmovou činnost.  

Z dotazníků pedagogických pracovníků vyplývá zlepšení hodnocení téměř ve všech 

položkách. Opakovaně je slabší hodnocení práce školní družiny a školní jídelny. Obojí bylo 

koncem školního roku řešeno a byla učiněna potřebná opatření.  

Celkové klima školy nám pomáhá průběžně zlepšovat soustavná práce v duchu programu 

Školy podporující zdraví, ale také podpora zřizovatele, motivace jednotlivých vyučujících, 

změny v postojích rodičů i samotných žáků vůči škole. 

Nezaznamenali jsme výrazné problémy, které by vyžadovali intervenci odborníků. 

 

 

 

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 s výhradami 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata ANO 
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Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 

výuky a k činnostem výchovně vzdělávacího procesu 

V některých třídách došlo 

k variabilnějšímu uspořádání 

nábytku v duchu nových 

metod a forem práce se žáky. 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 

identity žáků 

Velmi kladně hodnoceno na I. 

stupni, s výhradami ve třídách II. 

stupně. Usilujeme o zlepšení 

práce třídních samospráv a 

změnu v nastavení odpovědnosti 

za třídu, její vybavenost, 

výzdobu a úklid. 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky přiměřené 

 

Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin standardní 

sledování a plnění stanovených cílů standardní 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 

sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 

odpovídající, snažíme se o 

další zintenzivnění podpory 

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 

se snažíme o častější 

zařazování, což by mělo 

umožnit i průběžné specifické 

vybavování odborných učeben 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální odpovídající 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 

zdroje informací 

učitelé se snaží o vyváženost 

obou rolí; na základě zjištění 

z hospitační činnosti je to 

záležitost velmi individuální dle 

osobního nastavení učitele 

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) stále s rezervami 

využívání zkušeností žáků stále s rezervami 

vliv hodnocení na motivaci žáků spíše slabší 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace spíše sporadicky 

osobní příklad pedagoga bez problémů 
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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 

Všechny třídy si stanovily 

pravidla komunikace. Na II. 

stupni akceptace pravidel 

slábne. 

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 

diskuse 

Žáci mají možnost vyjádřit se, 

diskutovat, argumentovat.  

vzájemné respektování, výchova k toleranci 

Škola byla v listopadu 2014 

zařazena do sítě Škol 

podporujících zdraví. TU 

pracují na zlepšování 

vzájemného respektování 

mezi všemi aktéry výchovně 

vzdělávacího procesu včetně 

provozního personálu. 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

Stále převažuje spíše verbální 

projev učitele nad projevy 

žáků (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 – připravena jsou 

nová pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání a 

chování žáků se zaměřením na 

srozumitelná kritéria a 

požadavky pro hodnocení a 

dále různé formy a metody 

sebehodnocení žáků. 

  

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

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

Údaje jsou za školní rok 2014/2015 

 

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 dokončila specializační studium – získala kvalifikaci 

f) Specializovaná 

činnost – asistent 

pedagoga 

asistentka pedagoga dokončila studium pro AP v Jihlavě a zahájila studium 

vychovatelství na UHK 

g) Specializovaná 

činnost – specializovaná 

činnost v oblasti 

environmentální 

výchovy 

vyučující přírodovědných předmětů zahájila studium pro koordinátory EVVO 

podpořeného z projektu Životní prostředí 2015 z Fondu Vysočina 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace – viz plán DVPP pro školní rok 2014 - 2015 

 

Plán DVVP pedagogických pracovníků – školní rok 2014/2015 

Jméno a příjmení Název školení (semináře), místo konání  Datum 

ZŠ   

Mgr. M. Dobrovolná Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Zákon o pedagogických pracovnících – novela k 1.12015 – 

Jihlava 

26.8.2014 

27.8.2014 

2.10.2014 
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Konference ke zdravé škole – Jihlava 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy 

– ČŠI – Brno 

Konference Rodiče vítáni – jak zapojit rodinu do života 

školy – Brno 

Setkání u kulatého stolu – ZDRAVÁ ŠKOLA – Praha 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Pilotní ověřování příjímacích zkoušek – Jihlava 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení – Veřejné zakázky, kontrola, audit 

Školení ČŠI – Jihlava 

Projektové řízení pro pokročilé 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Integrovaný přístup k řešení projektů 

Praha – Veletrh pro školy a školky 

Konference ke ZDRAVÉ ŠKOLE - Jihlava 

Konference – EU fondy v období 2014 – 2020 v KRAJI 

VYSOČINA – Jihlava 

Školení pro sborovnu - IT 

8.10.2014 

23.10.2014 

 

5.11.2014 

 

13.11.2014 

 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

20.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

2. – 3.4.2015 

14.4.2015 

16. – 17.4.2015 

29.4.2015 

14. – 15.5.2015 

20.5.2015 

4.6.2015 

16.6.2015 

29.6.2015 

Mgr. R. Málková Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení BOZP – učebna F a Ch 

Zákon o pedagogických pracovnících – novela k 1.12015 - 

Jihlava 

Kurz – ETICKÁ VÝCHOVA –Brno 

Kurz – ETICKÁ VÝCHOVA –Brno 

Konference Rodiče vítáni – jak zapojit rodinu do života 

školy – Brno 

Setkání u kulatého stolu – ZDRAVÁ ŠKOLA – Praha 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Profesní průprava ZŘŠ – Jihlava 

 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Praha – Veletrh pro školy a školky 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

2.10.2014 

 

14.10.2014 

6.11.2014 

5.11.2014 

 

13.11.2014 

 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

2.12.,11.12.,16.1

2.2014 

12.1.2015 

25.2.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

20.5.2015 

29.6.2015 

Mgr. I. Janáčková Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Setkání šk. met. prevence a vých. poradců 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

26.8.2014 

27.8.2014 

12.11.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 
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Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Setkání šk.met.prevence a vých. Poradců 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Školení pro sborovnu - IT 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

15.4.2015 

29.4.2015 

29.6.2015 

Mgr. I. Gramanová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Čj pro IV. ročník – NOVÁ ŠKOLA – Jihlava 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Činnostní učení – M pro I. ročník – ZR 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

29.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

16.5.2015 

29.6.2015 

Mgr. M. Lacinová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Ověřování katalogu podpůrných opatření – Praha (9:00-

16:00 hodin) 

Kurz – ETICKÁ VÝCHOVA – Brno 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Činnostní učení – M pro I. ročník – ZR 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

 

14.10.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

16.5.2015 

29.6.2015 

Mgr. P. Strejčková Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Čj pro IV. ročník – NOVÁ ŠKOLA – Jihlava 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51  

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Činnostní učení – M pro I. ročník – ZR 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

29.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

16.5.2015 

29.6.2015 

Mgr. P. Synková Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Seminář -  Oxford UP - Brno 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

22.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

18.3.2015 
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Školení v rámci projektu Výzva 51 

Seminář k Aj – Brno 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Školení pro sborovnu – IT 

Cambridgské zkoušky – školení HB 

1.4.2015 

15.4.2015 

29.4.2015 

29.6.2015 

Mgr. I. Sitařová Studium (Prevence patologických jevů) 

Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Školení pro sborovnu – IT 

Cambridgské zkoušky – školení HB 

 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

29.6.2015 

Mgr. B. Jírková Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Učíme se o domově - Jihlava 

Objevy a trendy v oblasti biologie (BIGY) 

Seminář o odpadech - ZR 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Činnostní učení v matematice – Jihlava 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Krajská konference EVVO 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Studium k EVVO – Jihlava 

Školení pro sborovnu – IT 

Studium EVVO - Jihlava 

26.8.2014 

27.8.2014 

3.10.2014 

16.10.a 17.10. 

23.10.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

10.2.,24.2.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

10.4.2015 

29.4.2015 

24.6.2015 

29.6.2015 

24.6.2015 

Mgr. E. Havlišová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

26.8.2014 

27.8.2014 

 

Mgr. L. Podařilová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Emoční inteligence – Brno 

Integrované dítě v hodinách Čj 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

3.3.2015 

9.3.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

Mgr. I. Vítek Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

26.8.2014 

27.8.2014 
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Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Škola dotykem – gymnázium ZR (školení učitelů zapojených do 

Programu digitalizace škol) 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

 Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Vzdělávací program na ZELENÉ HOŘE – ZR 

Školení pro sborovnu - IT 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

15.1.2015 

 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

8.6.2015 

29.6.2015 

Mgr. P. Pazourová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Chemie je život kolem nás i uvnitř nás – Brno 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

14.11.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

29.6.2015 

Mgr. R. Prášilová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

25.2.2015 

18.3.2015 

1.4.2015 

29.4.2015 

29.6.2015 

Bc. L. Ležák Školení BOZP – učebna F a Ch 

Web školy – redakční systém – učebna PC 

Školení pro sborovnu – čtenářská gramotnost 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení pro sborovnu - IT 

26.8.2014 

27.8.2014 

20.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

1.4.2015 

29.6.2015 

Hana Štursová Školení BOZP – učebna F a Ch 

Studium vychovatelství 

Závěrečné zkoušky 

26.8.2014 

celoročně 

26.6.2015 

ŠD   

V. Marecová Chaloupecká pokladnice – Nové město na Moravě 14.10.2014 

V. Bukovská bez vzdělávání  

MŠ   

Mgr. A. Stupková TVP pro PV s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ – 

Jihlava 

Dokončení prvního bloku – Podpora rozvoje emočního 

vývoje dítěte 

Kurikulum podpory zdraví – Jihlava (INDI MŠPZ) 

22.9.,23.9.2014 

 

2.10.2014 

 

13.10.2014 
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(evaluace) 

Úvodní seminář ke stážím – Jihlava 

Stáže v MŠ – Havlíčkův Brod 

Vyhodnocení pokroků dětí… SUKY Jihlava 

Stáže v MŠ – Horní Ves 

Setkání u kulatého stolu – ZDRAVÁ ŠKOLA – Praha 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Školení v rámci projektu Výzva 51 

Praha – pro školy a školky 

Stáž v MŠ Polsko, Podpora zdraví v MŠ 

Prevence úrazů u dětí v MŠ 

Metoda dobrého startu – Brno (ZMŠ) 

 

 

14.10.2014 

20.10.2014, 26.1. 

29.10.2014 

3.11.2014, 

1.12.,12.1. 

 

13.11.2014 

26.11.2014 

9.1.2015 

20.5.2015 

13. – 17.4.2015 

25.2.2015 

26.5.2015 

Mgr. L. Sobková Přednáška – Dítě s poruchou antistického spektra 

Rozvoj polytechnických dovedností pomocí Montessori 

pedagogiky a pomůcek – celkem 48 hodin 

27.11.2014 

 

22. – 23.1.2015 

3. – 4.3.2015 

10. – 13.3.2015 

L. Jonáková, DiS Podpora emoč. vývoje…II. blok 

Fonologické uvědomění jazyka 

Metodický workshop (Halda), ZR 

Nenápadné zásady procesu učení 

Rozvoj předčtenářských dovedností – dokončení bloku 

Fonolog. uvěd…. 

Prevence úrazů u dětí v MŠ (ZMŠ) 

Metoda dobrého startu – Brno (ZMŠ) 

16.10.2014 

 

3.11.2014 

 

6.11.2014 

 

25.2.2015 

26.5.2015 

M. Hromková TVP pro PV s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ – 

Jihlava 

Kurikulum podpory zdraví (evaluace) – Jihlava – INDI 

MŠPZ 

Kurikulum podpory zdraví – vyhodnocování pokroků 

dětí…SUKY Jihlava 

Chaloupecká pokladnice – EVVO 

Pedagogická diagnostika – rizika poruch učení u 

předškoláků 

22.9.,23.9.2014 

 

13.10.2014 

 

29.10.2014 

 

14.10.2014 

24.2.2015 

R. Řádková Dokončení prvního bloku – Podpora rozvoje emočního 

vývoje dítěte 

Druhý blok – Podpora rozvoje emočního vývoje dítěte 

Rozvoj předčten. dovedností – dokončení druhého bloku 

Pyramidáček pro MŠ 

Stáž v MŠ Polsko, Podpora zdraví v MŠ 

2.10.2014 

 

16.10.2014 

6.11.2014 

12.3.2015 

13. – 17.4.2015 

Ekonomka školy   

Mgr. E. Peterová Školení – Veřejné zakázky, kontrola, audit 

Projektové řízení pro pokročilé 

Školení pro sborovnu – finanční gramotnost 

Praha – pro školy a školky 

Konference – EU fondy v období 2014 – 2020 v KRAJI 

VYSOČINA - Jihlava 

2. – 3.4.2015 

16. – 17.4.2015 

29.4.2015 

20.5.2015 

16.6.2015 
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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 lidová knihovna, místní firmy. 

Charitativní organizace (sbírky ošacení, Den 

proti rakovině, Fond Sidus, občanské 

sdružení ADAM na pomoc autistickým 

dětem, …..), ODAS – sběrové akce 

odpadového papíru, EKOLÍNEK – sběr 

elektroodpadu, dále sběr bylin, hliníku nebo 

víček z pet lahví na Konto Matěj, partnerská 

škola BIGY a VOŠ a SPŠ ZR v projektech na 

podporu vzdělávání v přírodovědných a 

technických předmětech, partnerská škola 

FRAUS, RODIČE VÍTÁNI, zapojení do sítě 

Škol podporujících zdraví, spolupráce 

s okolními školami při realizaci zahraničních 

vzdělávacích a poznávacích zájezdů pro žáky 

(Nížkov, Přibyslav, Radostín nad Oslavou), 

sportovní soutěže mezi okolními školami 

(Nížkov, Přibyslav, Nové Veselí), jazyková 

škola HB (Cambridge zkoušky),  

Významné akce školy 

Podzimní výstava, Kateřinské setkání 

seniorů, Mikulášská nadílka a Čertovské 

vyučování, Vánoční jarmark, Vánoční 

muzicírování, Dětský karneval, Velikonoční 

tvoření, Den Země, Den otevřených dveří, 

Den dětí, projektové dny I. stupeň, Den vody, 

Pohádkový les, sportovní olympiáda pro I. i 

II. stupeň, projektový den zaměřený na 

ochranu obyvatel za běžných rizik a 

mimořádných událostí, výukový program 

s projekcí v kině Vysočina ZR – Planeta 

3000, zahraniční zájezd pro žáky do Anglie, 

působení rodilého mluvčího z Anglie 

v hodinách AJ na II. stupni ZŠ, neformální 
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schůzky rodičů budoucích prvňáčků v MŠ i v 

ZŠ, slavnostní vyřazování dětí z MŠ společně 

s vyřazením žáků IX. třídy ze ZŠ 

Akce k prevenci projevů rizikového chování 

dvakrát ročně setkání rodičů, učitelů, 

zástupců zřizovatele, pedagogicko-

psychologické poradny, pracovníků sociálně 

právní ochrany dětí, neziskových organizací i 

samotných žáků; pravidelné preventivní 

programy pro žáky nově již od II. do IX. 

třídy na různá preventivní témata, dokončení 

specializačního studia metodika prevence; 

spolupráce výchovného poradce, metodika 

prevence, vedení školy a třídních učitelů i 

zákonných zástupců žáků, práce se 

žákovským parlamentem a třídními 

samosprávami, preventivní aktivity v rámci 

jednotlivých předmětů zejména výchovného 

charakteru, interaktivní programy s lektory 

Státního zdravotního ústavu 

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, 26. 6. 2015 

zahájeno specializační studium koordinátora 

EVVO, výtvarné soutěže s ekologickou 

tematikou, školní projekty – Les, Voda, Naše 

obec, Den Země, Den Vody, projekční 

programy Planeta 3000 v kině ZR, projekční 

programy Všechny barvy světa přímo na ZŠ 

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 – školní  

Okresní kolo 

4 

4 

říjen – březen 

8. 4. 2015 

ZŠ Velká Losenice 

Active Club a IV. ZŠ 

ZR 

Konverzační soutěž v AJ - školní 30 18. 12. 2014 ZŠ Velká Losenice 

Olympiáda v Anglickém jazyce 1 24. 2. 2015 Active Club ZR 

Dějepisná olympiáda – školní k. 

okresní kolo, postup do krajského 

kola 

5 

1 

1 

leden 2015 

17. 1. 2015 

19. 3. 2015 

ZŠ Velká Losenice 

Active Club ZR 

DDM Pelhřimov 

Zeměpisná olympiáda – školní k 

Okresní kolo. 

8 

3 

leden 2015 

18. 2. 2015 

ZŠ Velká Losenice 

Active Club ZR 
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Biologická olympiáda – školní k. 5 průběžně ZŠ Velká Losenice 

Pythagoriáda – školní kolo 

Okresní kolo 

38 

2 

23. 3. 2015 

14. 5. 2015 

ZŠ Velká Losenice 

Poznej Vysočinu – školní kolo 

Krajská soutěž 

8 

2 

únor 2015 

20. 3. 2015 

ZŠ Velká Losenice 

KÚ Vysočina 

Všeználek – místní kolo, postup 

do okresního kola 

4 

4 

5. 3. 2015 

23. 4. 2015 

Active SVČ ZR 

 

Komentář:  

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Datum konání Místo konání 

Přespolní běh – okresní kolo 14 9. 10. 2014 Žďár nad Sázavou 

O novoveselský míč - vybíjená 18 2. 10. 2014 Nové Veselí 

Coca-Cola cup – fotbal, I. kolo 11 31. 10. 2014 Velké Meziříčí 

Školský pohár ve florbale 8 5. 11. 2014 Bystřice nad Pernštejnem 

Okrskové kolo ve florbale – chlapci  10 11. 11. 2014 Žďár nad Sázavou 

Okrskové kolo ve florbale - chlapci 10 12. 11. 2014 Žďár nad Sázavou 

Okresní kolo ve florbale - chlapci 13 27. 11. 2014 Bystřice nad Pernštejnem 

Okrskové kolo ve florbale  - dívky 9 26. 11. 2014 Žďár nad Sázavou 

Přátelské hokejové utkání se ZŠ Nové 

Veselí – starší chlapci 
14 23. 3. 2015 

Zimní stadion 

Žďár nad Sázavou 

Šplh – školní kolo I. stupeň   ZŠ Velká Losenice 

Taneční soutěž Active Club ZR 15 24. 4. 2015 Kulturní dům ZR 

O pohár ŘŠ – fotbal, mladší žáci 9 5. 6. 2015 Nížkov 

O pohár ŘŠ – fotbal, starší žáci 9 12. 6. 2015 Nížkov 

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2014 – 2015 neproběhlo na škole šetření ČŠI. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

    

       Provozní dotace od zřizovatele pro rok 2014 činila 1 500 000,- Kč. 

  

       Celkové hospodaření školy skončilo za rok 2014 ziskem ve výši 216 774,39 Kč. 

 

       Tento zisk je tvořen opravami chybného účtování, které bylo chybně provedeno v roce 2013. 

       Tyto opravy bylo nutné provést, aby se narovnal stav účetnictví podle skutečnosti.  

 

       Opravy byly provedeny ve spolupráci s auditorskou firmou. 
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Vyúčtování provozní dotace podle jednotlivých položek, je provedeno v příloze.  

 

       

       Celkové příjmy od zřizovatele jsou: 

    provozní dotace 

 

       1 500 000,00     

   dotace na výuku náboženství             14 700,00     

   dotace na lavice 

 

            34 000,00     

   dotace na Atrium 

 

            85 802,00     

   celkem 

  

       1 634 502,00     

   

       Dotace poskytnuté krajem přes zřizovatele: 

   dotace na zájmovou činnost žáků             34 960,00     

   dotace na integrované žáky               1 000,00     

   dotace na Atrium 

 

            30 000,00     

   celkem 

  

            65 960,00     

   

       

       Další výnosy činí dotace poskytnutá MŠMT (krajem) na platy zaměstnanců: 

 UZ 33053 

 

     11 189 000,00     

   UZ 33051  

 

            20 884,00     

   UZ 33052 

 

            60 372,00     

   

       

       Další výnosy činí různé dotace, poskytnuté především na pomůcky: 

  UZ 33025 - dotace na zrakově 

postižené dítě             38 900,00     

   UZ 33047 - dotace na cizí jazyky               4 300,00     

   UZ 33123 - dotace ESF na pomůcky           170 178,00     

   

       

       Dále jsou zde výnosy z poskytnuté dotace V 51-Inovace na dosah (pořízení tabletů): 

672 940 

  

          174 939,00     

   

       

       Do celkových výnosů se započítávají výnosy ze stravného: 

   602 400 žáci 

 

          937 782,00     

   602 001 cizí 

 

            10 098,00     

   

       

       Dále se do celkových výnosů započítává školkovné: 

   602 320 

  

          141 975,00     

   z těchto peněz je hrazeno např. praní prádla pro školku, nákup hraček pro školku atd. 

Náklady hrazené v roce 2014 byly 138204,67 Kč  
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Dále se do celkových výnosů započítává poplatek za družinu: 

   602 330 

  

            39 700,00     

   

       

       Dále se do celkových výnosů započítávají např. : 

   

662 330 

úroky v bance 

na BÚ                  148,23     

   648 330 čerpání fondů               9 028,20     

   649 330 např. vratky               4 315,00     

   

       Opravy roku 2013: 

     672 605 

  

            36 047,00     

   

       Výnosy z vedlejší činnosti: 

    

603 033 

pronájem 

Tělocvičny             39 925,00     

   

603 040 

pronájem 

učeben                5 300,00     

   

603 100 

pronájem 

automatu                  815,00     

   602 380 kopírování                    75,00     

   

       

       Celkové výnosy za rok 2014 činí: 

    

   

   14 584 243,43 Kč  

   

       

       Celkové náklady za rok 2014 činí: 

    

   

   14 313 351,04 Kč  

   

       

       Výsledek hospodaření za rok 2014: 

    

   

        216 774,39 Kč  

   

       Ostatní poskytnuté dotace (kromě provozní od zřizovatele) jsou čerpány v plné výši. 

(To znamená, že z nich není tvořen zisk). 

   

       Zisk roku 2014 je tvořen převážně opravami roku 2013.  

   V roce 2013 bylo hospodaření naopak se ztrátou.  

   Tato ztráta však byla především z důvodu chybného účtování bývalou účetní. 

 Tato ztráta bude pokryta ziskem roku 2014, po projednání se zřizovatelem.  

 

       Celkové náklady za rok 2014 hrazené z provozní dotace činí: 

  

       Náklady jsou rozepsány v příloze podle jednotlivých položek rozpočtu. 
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       Některé položky jsou přečerpány, jiné jsou nedočerpány. 

   

       Celkové náklady však nepřesáhly stanovený rozpočet 1 500 000,- Kč. 

  

       U položek energií je přes školu připojena firma, která provádí přístavbu školy.  

 

       Do položky 5139 nábytek do 3000,- Kč je dána částka 80 122,- Kč (lavice a židle). 

Položka je tedy přečerpána o 10 122,- Kč. 

   Ale položka 5137 - DDHM je naopak nedočerpána. 

   

       

       Na vedlejší činnosti (pronájem, stravníci) jsou výnosy za rok 2014: 

 Výnosy z vedlejší činnosti: 

    602 001 cizí strávníci             10 098,00     

   

603 033 

pronájem 

Tělocvičny             39 925,00     

   

603 040 

pronájem 

učeben                5 300,00     

   

603 100 

pronájem 

automatu                  815,00     

   602 380 kopírování                    75,00     

   

 

další 

 

              2 370,00     

   celkem: 

  

            58 583,00     

   

       

       Na vedlejší činnosti jsou náklady za rok 2014: 

   celkem: 

  

            4 465,00 Kč  

   Do nákladů byly započítány energie (V,P,E).  

   Mzdové náklady ne, protože úklid tělocvičny je v pracovním úvazku pracovnice. 

 

       Hodinový pronájem tělocvičny se škola snaží ponechat, co nejnižší. Využívání tělocvičny 

je dětmi z obce a dospělými z obce. Je třeba podpořit zdravý životní styl, aby obyvatelé obce 

měli přístup k tělovýchovnému zařízení v místě. 

   Škola se také přihlásila do projektu "Zdravá škola". 

   

       Výnosy z vedlejší činnosti by škola chtěla použít, po projednání se zřizovatelem, na úhradu 

oprav souvisejících s tělocvičnou (zázemí- toalety, šatny, podlaha- závady jsou 

 v hlášeních kontrol BOZP). 

    

       

       Zpracovala: 

     Mgr. Erika Peterová 

    ekonomka školy 

     dne: 6. 2. 2015 
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