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1. Charakteristika školy 
1.1 Název, adresa, vedení školy, právní forma, IČO, IZ 

 Název:   Základní škola Otokara Březiny 

 Adresa:  Demlova 34, 58601 Jihlava 

 Webové stránky: www.zsobreziny.cz 

Ředitel:  Mgr. Pavel Říha  riha.pavel@zsobreziny.cz 

 Zástupci ředitele: Mgr. Zdeňka Obrdlíková obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 

    Mgr. Vladimír Nekvinda nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz 

 Právní forma:  příspěvková organizace  

 IČO:   47 366 419 

 DIČ:   CZ 47 366 419 

 Identifikátor zařízení:  600 117 294 

 Datová schránka kie5fcc 

1.2 Název a adresa zřizovatele 
Statutární město Jihlava 

Masarykovo náměstí 1 

586 28 Jihlava 

1.3 Součásti školy 

Součást IZO Kapacita 

Základní škola 108 047 628 800 

Školní knihovna 170 101 151 800 

Školní družina 118 700 341 210 

Školní klub 150 013 361 30 

Školní jídelna 103 191 577 1300 

1.4 Datum zařazení do sítě škol 
1. 9. 1998 

1.5 Spádový obvod školy (společně se ZŠ Jihlava, Demlova 32) 
- stanoven obecně závaznou vyhláškou zřizovatele: 

a) ulice města: 

Arbesova, Brněnská od ul. Dlouhá stezka k ul. Okružní, Březinova, Dělnická, Demlova, 
Družstevní, Hálkova, Hauptova, Helenínská, Hůlová, Chelčického, Kmochova, Lesní, Na Člunku, 
Na Kalvárii, Na Kopci, Na Samotě, Nad Řekou, Okružní, Osvobození, Purkyňova, Stará cesta, 
Stavbařů, Šrámkova, U Břízek 

b) části města: 

Helenín, Henčov, Kosov 

1.6 Organizace vyučování 
Plně organizovaná škola 

http://www.zsobreziny.cz/
mailto:riha.pavel@zsobreziny.cz
mailto:obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz
mailto:nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz


Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

Stránka 2 z 17 
 

1.7 Počet tříd, počet žáků, oddělení školní družiny a školního klubu 
Počet tříd: 23 

Počet žáků: 579 (k 30. 9. 2014) 

Počet oddělení ŠD:     8 

Počet oddělení ŠK:    viz zájmové aktivity ŠD a ŠK 

- přílohy č. 2 a 13 

1.8 Rozšířená výuka, speciální třídy, specializované třídy 
Počet tříd s kroužky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku:   6 

Výuka anglického jazyka od 1. třídy. Druhý cizí jazyk povinně od 6. třídy. Od 7. ročníku navíc 
výběr 1 hodiny konverzace anglického nebo německého jazyka. 

1.9 Personální zajištění  
Ve škole pracovalo 36 učitelů, 8 vychovatelek, 1 pracovnice školní knihovny. Provoz školy 
a školní jídelny zajišťovalo 11 správních zaměstnanců a 14 kuchařek (viz příloha č. 2 
a organizační zajištění školy v plánu činnosti – příloha č. 1).  

1.10  Charakteristika školy a materiální podmínky 
Ve školním roce 2014/2015 škola vyučovala ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání Naše cesty k učení.   

Škola se zaměřuje na zdravý životní styl, od roku 1991 je certifikovanou školou sítě Škol 
podporujících zdraví.  

Výchovná činnost je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které v rámci školní družiny 
a školního klubu nabízejí pestrou nabídku zájmových aktivit. Zájmová činnost je pro 2. stupeň 
rozšířena o nabídku zájmových kroužků, které vedou převážně vyučující školy. 

Škola je umístěna v rozsáhlém areálu se ZŠ Jihlava, Demlova 32. Jde o komplex vzájemně 
propojených pavilónů. Obě školy společně využívají školní jídelnu, školní bazén a rozsáhlý 
sportovní areál.  

V pavilonu B, který má čtyři podlaží, jsou umístěny kmenové třídy 2. stupně, vyšších ročníků 1. 
stupně a odborné učebny. V pavilonu C využívá škola část přízemí a celé první poschodí. Jsou zde 
umístěny třídy pro 1. a 2. ročník, odborné učebny a školní družina a klub. Společně se ZŠ 
Demlova je zde využívána učebna hudební výchovy a kuchyňka.  

Ve vstupním pavilonu jsou šatny, sborovna, kanceláře zástupců ředitele, administrativních 
pracovnic, ředitelna a druhá počítačová učebna. 

V devíti kabinetech, ve sborovně a v informačním centru mohou vyučující využívat počítače k 
individuální práci. Všechny počítače jsou propojeny v síti a mohou využívat internet. Vyučující 
mohou pro podporu výuky využívat počítače umístěné ve všech třídách a interaktivní tabule, které 
jsou umístěny v odborných učebnách, všech třídách 1. stupně a ve dvou kmenových třídách 2. 
stupně. Zbývající třídy jsou vybaveny dataprojektory. 

Evidence výuky a ostatní evidence je vedena v elektronické podobě. Žáci i učitelé ve výuce stále 
více využívají moodle. Moodle je využíván i pro organizaci nejrůznějších akcí školy.  

Informační centrum školy  
- nedílná součást výukového systému na škole a je často využíváno zejména žáky  
- díky počítačům, kvalitní odborné literatuře i beletrii je možno využívat centrum při výuce, v 

přípravě na vyučování i k osobnímu získávání nových informací  
- práce na projektech a prezentace výstupů před rodiči  
- zajištění individuální výuky dle specifických požadavků  
- výchovná činnost zaměřená na možnost přípravy na vyučování 
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Ze zadní části informačního centra byla vytvořena projektová místnost. 

Odborné učebny a areál školy 
Škola pro potřeby výuky využívá celkem 12 odborných učeben. 

Velký důraz je kladen na estetické prostředí školy ve spolupráci se žákovskou samosprávou. 

Uvnitř komplexu budov je přestávkový dvůr, který za příznivého počasí slouží volnému pohybu 
žáků v průběhu velkých přestávek a probíhá zde i výuka některých předmětů. K výuce lze využít i 
školní pozemek, kde je také prostor pro aktivity školní družiny. 

V areálu školy jsou dvě volejbalová hřiště, dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem, dopravní a 
fotbalové hřiště, školní pozemek a skleník. V bezprostřední blízkosti školy je les, malý rybník 
a travnaté plochy. 

Informace o změnách v průběhu školního roku 2014/2015 
- Na začátku školního roku byla dokončena rekonstrukce tělocvičny – zejména výměna 

osvětlení a obložení, která proběhla především z hygienických důvodů (omezení hlučnosti).  
- V prosinci 2014 zaveden čipový systém, který byl doplněn v srpnu 2015 o další čidla, 

především vstup do tělocvičny. 
- Od března 2015 začalo zateplování zbývajících pavilonů školy a školní jídelny. Zároveň byla 

vyměněna zbývající okna a opraveny střechy.   
- Výměna vnitřních dveří – 6 x 
- Podlaha v 1. poschodí pavilonu B 
- Vybavení kabinetu VP1 
- Vybavení kabinetu Čj 
- Vybavení kabinetu 3. – 5. ročníku 
- Vybavení šatny kuchařek 
- Příprava relaxačních a pracovních zón na chodbách v pavilonu B 
- Zajišťování chodu ICT na škole (přechod – Bakaláři > SQL server) 

1.11 Výchovně vzdělávací plán školy 
Od září 2007 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty 
k učení. Hlavním zaměřením školy zůstala i nadále rozšířená výuka cizích jazyků. 

Základním dokumentem plánování výchovně-vzdělávacího procesu byl Plán činnosti školy na 
školní rok 2013/2014 – příloha č. 1. 
Dalším důležitým dokumentem byl program Zdravá škola, který má platnost do konce roku 2015 
– příloha č. 6. 

Vlastní výchovně-vzdělávací činnost se řídila plány jednotlivých předmětových komisí.  

Ročníkové plány jednotlivých předmětů byly zpracovány na začátku školního roku. Na jeho konci 
jednotlivá metodická sdružení vyhodnocovala jejich plnění a připravila případné korekce na příští 
školní rok. Veškeré plány jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou každému k dispozici na 
intranetu školy. 
Na škole v průběhu roku působili v rámci projektu NIDV dva rodilí mluvčí - německého jazyka 
Sabine Köpke a anglického jazyka Steven Catt. 

1.12  Rozvojové projekty na škole 
Škola je dlouhodobě zapojena do řady projektů: 

a) Erasmus+ 

 Jak dosáhnout osobního maxima u každého žáka? 

b) OP VK 
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 Cesty ke kariéře – udržitelnost projektu – příloha č. 17 

 Cesty k aktivnímu učení – příloha č. 16 

 Cesty za poznáním  

 ICT nás baví – příloha č. 9 

 Otevřená škola – příloha č. 9 

 Přírodní vědy – příloha č. 9 

 Cizí jazyky pro život 

 Učitel – mentor – příloha č. 9 

c) Zdravá škola a řada dílčích projektů 
 Zapojení do projektů Místní agendy 21 a Zdraví 21 – podpora z rozpočtu Kraje 

Vysočina  
 Solit či nesolit? Všeho s mírou. 

o Veletrh zdraví  
o příloha č. 19 

 Cesty ke zdraví – naše stopy  
o příloha č. 20 

 Poznávání a pravidla, Nezávislí, Povolání, 1. pomoc, Tělo a já, Spolupráce 1. a 9. 
ročníků, Lexikon kouzel, Praha, Vesmír, Já školák, Jihlava, … – příloha č. 27 

d) Projektové vyučování  

 6. – 8. ročník (PřiVýDěj, Tělorob, MaFyáČek) – příloha č. 27 

 Evropský den jazyků – příloha č. 26 

 Svět práce – příloha č. 27 

e) Mezinárodní projekty 

 Přírodovědný projekt Waterproject ve spolupráci se školou Pieter Nieuwland 
College v Amsterdamu – příloha č. 18 

 Projekt spolupráce s partnerskou školou v Blaere v Dánsku – Studijní cesta v říjnu 
2014 – příloha č. 21 

 Projekt spolupráce se školou v rakouském Irnfritzu – příloha č. 29 

f) Minimální preventivní program – příloha č. 11 

1.13 Školská rada 
- má šest členů (2 rodiče, 2 učitelé, 2 zástupci magistrátu) 

- v lednu 2015 proběhly volby do školské rady na další období 

- složení školské rady od začátku roku 2015: 
 Karel Čamra   zástupce rodičů 
 Ing. Iveta Čopáková  zástupce rodičů 
 Josef Herout   zástupce zřizovatele   místopředseda 
 Ing. Ladislav Zadražil zástupce zřizovatele   
 Mgr. Ivana Jelínková  zástupce školy   zapisovatelka 
 Mgr. Zdeňka Obrdlíková zástupce školy   předsedkyně 

- v tomto školním roce se sešla 18. září 2014 ještě ve starém složení a 16. dubna 2015 
v novém složení 

- kompetence jsou stanoveny zákonem  
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1.14 Školní jídelna 
- jídelna vařila pro 2 základní školy – naši školu a ZŠ Jihlava, Demlova 32, pro střední školu 

Trivis  

- příloha č. 15 
1.15 Školní družina a školní klub  

- výchovná činnost je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které v rámci školní 
družiny a školního klubu nabízejí pestrou nabídku zájmových aktivit 

- příloha č. 13 
1.16 Environmentální výchova 

-  na škole pracuje kvalifikovaná koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Jana 
Waldhauserová 

- příloha č. 7 

1.17 ICT plán školy 
Počet učeben a jejich vybavení (k 31. srpnu 2015) 

Druh místnosti Počet 
místností 

Počet pracovních 
stanic 

Počet přípojných 
míst Vybavení 

Běžné třídy 23 23 46 Dataprojektor 5x 
ActivBoard 18x 

Odborné učebny 8 7 14 Dataprojektor 2x 
ActivBoard 5x 

Počítačová učebna 2 40 44 Dataprojektor 2x 
Ředitelna 1 2 2 Dataprojektor 
Sekretariát 2 2 4  
Kancelář zástupců 1 4 8  
Informační centrum 1 8 10 ActivBoard 1x 
Sborovna 1 2 4  
Kabinety 13 27 11  
Herna ŠD 1 1 2 Dataprojektor 

- celkový počet počítačů: 177 

- příloha č. 8 
1.18 Spolupráce s rodiči 

- harmonogram spolupráce je součástí plánu činnosti školy – příloha č. 1 

- Formy spolupráce 
 Rada rodičů (skládá se ze zástupců jednotlivých tříd) 

 schází se 2x za rok (září, červen) 
 třídní schůzky sdružení rodičů 

 schází se 2x za rok v návaznosti na Radu rodičů 
 informační odpoledne pro rodiče s dětmi 

 3x za rok při čtvrtletním a pololetním hodnocení  
 mimořádné schůzky  

 informace rodičům 1. ročníků, před lyžařským kurzem, výměnným pobytem, 
při řešení specifického problému, informace o přijímacím řízení apod. 

 individuální schůzky dle potřeby  
 schůzky rodičů – prezentace projektů a aktivit žáků 
 o dění ve škole jsou rodiče informováni prostřednictvím třídních schůzek, školního 

zpravodaje a internetových stránek školy 
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1.19 Mezinárodní spolupráce 

Název, zodp. osoba Organizace Země Oblast spolupráce 
Spolupráce  
s Irnfritzem 
Lisová Martina 
Nevrklová Lenka 

HS Irnfritz 
 
 
 

Dolní 
Rakousko 
 
 

Spolupráce žáků – dopisování, 
společné akce. Společné projekty. 
Od roku 2006. 
 

Waterproject 
Nekvinda  Vladimír 
Findejs Jan 
Říhová Hana  

Pieter Nieuwland 
College 

Amsterdam 
Purmerend 
Nizozemsko 

Výměnné pobyty žáků. Výuka přes 
internet. Od roku 1996. 
 

Studijní cesta  
do Anglie 
Findejs Jan 

Londýn Anglie Vyvrcholení jazykové výuky na 
škole. Ubytování v rodinách. 
1x za 2 roky (8. a 9. ročník) 

Studijní cesta učitelů 
do Dánska 
Pavel Říha, Gitte 
Jensen 
 

Blaere school, Aars Dánsko Seznámení se změnami v dánském 
školství. 
Návštěva škol a školských institucí 
v severním Dánsku.  
8 učitelů školy (26. – 29. 10. 2014) 

1.20 Vlastní hodnocení školy 
- škola vypracovala Vlastní hodnocení školy v říjnu 2014 

- oblasti hodnocení 

o Podmínky vzdělávání  
o Průběh a výsledky vzdělávání  
o Kultura školy 
o Řízení školy 

- zpracováno v samostatném dokumentu 
o přístupno v ředitelně a informačním centru školy 

2. Přehled oborů vzdělání 
2.1 Obor vzdělání 

- 79-01-C/01 Základní škola  

2.2 Vzdělávací program 
Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení 

– příloha č. 5 

3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Od začátku školního roku nastoupil vyučující matematiky, jedna vyučující anglického jazyka se 
vrátila po roční pauze a dvě vyučující na 1. stupni po rodičovské dovolené. V průběhu školního 
roku došlo ke změně vyučující německého jazyka. 

3.1 Přehled zaměstnanců  
- vyučující, vychovatelky, THP a provozní zaměstnanci, zaměstnanci školní jídelny 

- příloha č. 2 
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4. Údaje o zápise do 1. třídy 
- výsledky zápisu k 28. 2. 2015  

 
Zapisovaní Zapsaní 

do 
1. třídy 

Převedení 
jinam 

Žádost  
o odklad 

5 letí  
neuzavřeno celkem z toho dívky 

Celkem  101 50 90 0 10 1 

z toho poprvé 90 47 79 0 10 1 
po odkladu 11 3 11 0 0 0 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Zařazení dětí 
- přehled žáků školy k 30. 9. 2014 

- přehled žáků, kteří ukončili základní vzdělání  

- přehled zařazení dětí  

- příloha č. 3 
5.2 Přehledné údaje o výsledcích vzdělání 

- přehled o prospěchu a chování – příloha č. 4 

5.3 Přehled výsledků přijímacího řízení 
- ve školním zpravodaji – příloha č. 29 

5.4 Testování 
- Bobřík informatiky 

o 3. až 9. ročník  

o listopad 2014 

- Přírodovědný klokan  

o 8. a 9. ročník  

o říjen 2014 

- Matematický klokan  

o 2. až 9. ročník  

o březen 2015 

- v prosinci 2014 si vyzkoušeli žáci 6. a 8. ročníku pilotní SCIO testy z matematiky, českého 
jazyka a obecných studijních předpokladů 

- velmi dobré studijní výsledky prokázali naši žáci při přijímacím řízení na střední školy  
(viz hodnocení výchovného poradenství)  

o při přípravě na přijímací zkoušky absolvovali deváťáci interní testy na začátku 
školního roku a zkoušky nanečisto v polovině března 2015 

- příloha č. 23 

5.5 Olympiády a sportovní soutěže  
– škola pořádala ve spolupráci s DDM Jihlava okresní kola matematické, fyzikální a chemické 

olympiády a krajské kolo fyzikální olympiády 

– ze sportovních soutěží proběhly soutěže ve florbalu, basketbalu a Městská policie v naší 
tělocvičně organizovala tradičního Siláka roku 



Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

Stránka 8 z 17 
 

– naši žáci dosáhli v  soutěžích celé řady úspěchů, za které byli odměněni věcnými cenami 

– výsledky všech žáků najdete ve školním zpravodaji – příloha č. 29 

– žáci, kteří nejlépe reprezentovali školu v okresních a vyšších kolech ve vědomostních 
a sportovních soutěžích absolvovali za odměnu zájezd, který podpořila Rada rodičů – v tomto 
roce si úspěšní soutěžící mohli vybrat mezi exkurzí do Přímětic u Znojma a minigolfem  

– příloha č. 24 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
6.1 Minimální preventivní program 

- příloha č. 11 
6.2 Zpráva o činnosti školních metodiků prevence 

- příloha č. 12 
6.3 Zpráva výchovného poradenství 

- příloha č. 10 
6.4 Plán e-bezpečnosti na škole 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
7.1 Vzdělávání zaměstnanců 

Plán rozvoje pedagogických pracovníků je součástí plánu činnosti školy 

Škola je zapojena do projektů Vysočina Education: 

- Metodika v anglickém jazyce 
- Projekt Ředitel – manažer učící se organizace 

Dva projekty z OP VK realizovalo Statutární město Jihlava 

- Otevřená škola 
- Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy 

v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech (Přírodní vědy) 

– příloha č. 9 
Na podporu jazykového vzdělávání proběhl projekt pod vedením NIDV 

- Cizí jazyky pro život (CZ.1.07/1.1.00/55.0006) 

7.2 Nadace Depositum bonum – Elixír do škol 
Po celém Česku funguje již přes 20 center, ve kterých se učitelé fyziky pod vedením zkušeného 
kantora každý měsíc schází a vyměňují si své zkušenosti. Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít 
může kdokoliv. V rámci českého školství jde o unikátní projekt, který pedagogům podle jejich 
reakcí velmi pomáhá zkvalitňovat výuku. Zároveň se daří vytvářet komunity motivovaných 
učitelů, kteří inspirují ostatní. 

Vedoucím centra na naší škole je Mgr. Jaroslav Salák, bývalý učitel školy. 

- příloha č. 25 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
8.1 Přehled zájmových aktivit školní družiny a školního klubu 

- kroužky nabízely žákům vyžití v oblasti sportovní, výtvarné, kulturní i naučné 

- příloha č. 13  
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8.2 Ve školním roce 2014/2015 byly na škole vydány: 
- vlastní žákovská knížka pro 4. a 5. ročník a pro 2. stupeň 

- Ozvěny Veletrhu zdraví 2014 – příloha č. 29 
- Školní zpravodaj v červnu 2015 – příloha č. 29 

- fotokniha z projektu Solit či nesolit? Všeho s mírou 

- videa z akcí – seznam v příloze č. 28 

8.3 Poznávání a pravidla spolupráce – projekt 6. ročníku 
- adaptační projekt na táboře Mladé Bříště pro žáky nastupující na 2. stupeň 

- příloha č. 27 
8.4 Ovoce do škol 

- škola je zapojena do projektu EU a MZem ČR 

- určeno pro žáky 1. stupně 

- od začátku školního roku dodává ovoce a zeleninu nový dodavatel – regionální firma Bovys 

- závoz probíhá každý týden 

8.5 Sportovní dny 
- sportovní den v rámci projektu Cesty ke zdraví – naše stopy – červen 2015 

- zimní sportovní den z důvodu teplého počasí a nedostatku sněhu v tomto školním roce 
neproběhl 

- sportovní den pro děti z MŠ v červnu 2015  

- přílohy č. 6 a 27  
8.6 Lyžařské výcvikové kurzy  

1. ročník 
– leden 2015 

– škola v přírodě v Suché Rudné, jejíž součástí byl i základní lyžařský výcvik 

5. ročník 
– únor 2015 

– Svratka  

7. ročník 
– únor 2015  

– Deštné v Orlických horách 

- příloha č. 27 
8.7 Svět práce - exkurze v jihlavských podnicích a středních školách 

- v březnu 2015 byla pro žáky 4. – 9. ročníků připravena nabídka exkurzí a aktivit  

- přílohy č. 16 a 27 
8.8 Poznávací zájezdy a akce učitelů 

- poznávací výlet na Berounsko 

- posezení u příležitosti Vánoc, Dne učitelů a závěru školního roku 

- příloha č. 27 
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8.9 V rámci výuky na 1. stupni proběhla řada akcí a projektů  
- příloha č. 27    

8.10 Slavnostní závěr školního roku  
- žákům byly předány ceny za úspěšná umístění v soutěžích 

- škola se rozloučila se žáky 9. ročníku, kteří dostali na památku skleničku s logem školy 

- příloha č. 27 a 28 

8.11 Spolupráce prvních tříd s mateřskými školami v okolí 
- cílem je usnadnit přechod dětí z mateřské školy do školy základní 

- v listopadu se uskutečnily hodiny společné pro naše prvňáčky a předškoláčky z MŠ 
- v prosinci navštívili prvňáčci předškoláky v mateřské škole 

- v rámci Veletrhu zdraví proběhlo vystoupení pro žáky mateřských škol 

- v lednu si mohli předškoláci s rodiči prohlédnout školu v rámci Dne otevřených dveří 

- v červnu připravili žáci 8. ročníku pro děti z MŠ sportovní den 

- přílohy č. 12 a 27 

8.12 Tradicí se staly společné aktivity žáků devátého ročníku a prvního ročníku 
- žáci devátého ročníku pomáhají prvňákům při besídkách, sportovních soutěžích, výletech 

apod. 

- význam této akce spatřujeme v utváření pozitivních vztahů mezi mladšími a staršími 
spolužáky  

- příloha č. 27 
8.13 Na konci května a na začátku června absolvovaly jednotlivé třídy školní vlastivědné zájezdy 

- příloha č. 27 
8.14 Certifikáty anglického jazyka 

- také v  tomto školním roce proběhly certifikované zkoušky z anglického jazyka za podpory 
Oxford university press pro 5. ročník a pro 9. ročník  

- příloha č. 22 

8.15 Využívání e-learningového prostředí Moodle 
- využití v předmětech na 2. stupni a některých třídách 4. a 5. ročníku 

- přihlašování na projekty od 3. ročníku 

8.16 Evropský den jazyků 
- v tomto školním roce proběhl posedmé den věnovaný nejen evropským jazykům 
- uskutečnil se 26. září 2014 
- letošní téma: hlavní města 

- příloha č. 26 
8.17 Nezávislí – projekt 7. ročníku 

- preventivní program spojený s výjezdem  
- Čeřínek 

- příloha č. 27 
 



Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

Stránka 11 z 17 
 

8.18 Povolání – projekt 8. ročníku 
- dvoudenní pobyt v Litohoři zaměřený na volbu povolání 

- příloha č. 27 
8.19 Ian Manship 

- od 15. května do 11. června 2015 působil opět na škole lektor anglického jazyka 

- příloha č. 27 
8.20 Fotografování tříd  

- příloha č. 30 
8.21 Prezentace školy v tisku 

- Součástí příloh Výroční zprávy jsou také články z regionálních novin, z časopisů se školskou 
tematikou a z internetových serverů. 

- Jedná se o přílohy: 

6. Projekt Zdravá škola 
7. Environmentální výchova 
9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
13. Školní družina a školní klub 
17. Cesty ke kariéře 
19. Solit či nesolit? Všeho s mírou 
21. Studijní cesta učitelů do Dánska 
24. Nadaní žáci, soutěže a olympiády 
26. Evropský den jazyků 
27. Další akce ve školním roce 2014/2015 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
- v tomto školním roce kontrola neproběhla  

10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014 
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, příspěvková organizace, měla ve školním 
roce 2013/2014 k 30. září 552 žáků ve 23 třídách, z toho 342 dětí na prvním stupni v 15 třídách a 
210 dětí na druhém stupni v 8 třídách. 

V září 2014 začal školní rok 2014/2015 s celkovým počtem žáků 579 ve 23 třídách, z toho 364 
dětí na prvním stupni v 15 třídách a 215 dětí na druhém stupni v 8 třídách. 

Školní jídelna uvařila za rok 2014 celkem 183 158 porcí obědových jídel. Z toho v rámci školního 
stravování bylo připraveno celkem 162 718 obědů. Pro žáky ZŠ Otokara Březiny to bylo 87 628 
porcí jídel, pro žáky ZŠ Jihlava, Demlova 32 to bylo 61 295 porcí jídel a pro studenty TRIVIS – 
Střední školy veřejnoprávní to bylo 13 795 porcí jídel.  

Do října roku 2014 vařila také obědy a svačinky pro MŠ Mozaika: pro děti to bylo 3 645 porcí 
obědů, 3 747 porcí přesnídávek + nápojů a 3493 svačinek. 

V rámci závodního stravování se ve školní jídelně připravilo celkem 16 545 obědů, z toho pro 
vlastní zaměstnance 9 496, pro zaměstnance ZŠ Jihlava, Demlova 32 6 497 obědů a pro 
zaměstnance MŠ Mozaika 552 obědů. 

V doplňkové činnosti bylo připraveno pro cizí strávníky celkem 250 obědů. 

Ve škole v roce 2014 pracovalo celkem 73 zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců rozdělený na pedagogy je 41,213, na nepedagogy 22,887 a celkem je 64,1. Průměrný 
plat za rok 2014 za pedagogy činil 27 550 Kč, za nepedagogy 14 249 Kč a celkový průměrný plat 
za zaměstnance je 22 889 Kč. 
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Škola připravila žákům prvního i druhého stupně v rámci mimoškolních aktivit velkou nabídku 
kroužků, viz nabídka kroužků a aktivit. Činnosti kroužků a družinových aktivit jsou zaměřeny na 
zdokonalování dovedností dětí v různých činnostech. Ve sportovních činnostech je to florbal, 
fotbal, volejbal, badminton, atletika, pohybové hry,  ping-pong, talentové plavání, turistika a 
kroužek – kudy z nudy. Výtvarným a jiným dovednostem se děti učí v kroužcích šikovné ruce, 
výtvarný kroužek, keramika, pastelka, dramatický kroužek, vaření nebo psaní všemi deseti. 
Znalosti cizích jazyků si děti prohlubují v kroužcích francouzského jazyka a konverzace AJ. 
Dalšími zájmovými kroužky pro děti jsou např. informatika, šachy, flétna, vědník, chytré 
hlavičky, kroužek deskových her, zábavné čtení, základy programování, astronomický a řezbářský 
kroužek.  

Ve škole proběhl 7. ročník projektu nazvaného Evropský den jazyků, dle stejnojmenného dne 
připadajícího na 26. září. Do aktivit této oslavy jazykové rozmanitosti, mnohojazyčnosti a 
celoživotního jazykového vzdělávání se zapojili žáci prvního i druhého stupně. 

Další aktivity dětí proběhly v roce 2014 v rámci čtyř projektů. „Veletrh Zdraví“ podpořený 
dotacemi z Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a 
Zdraví 21 v kraji Vysočina. Projekt „Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu“ z Fondu malých 
projektů Vysočina (Evropský fond pro regionální rozvoj), projekt MŠMT „Peníze školám – Cesty 
k aktivnímu učení“ a spolupartnerství na projektu „ICT nás baví“. 

Hospodaření 
Základní škola Otokara Březiny hospodařila v roce 2014 v hlavní činnosti s finančními prostředky 
z rozpočtu zřizovatele, MŠMT, z Fondu Vysočiny, ESF a z rozpočtu Kraje Vysočina, dále s 
vlastními příjmy za obědy od strávníků, za družinu, za poškozené knihy od žáků, pojistným 
plněním od pojišťovny a s úroky z BÚ u Komerční banky. Dalšími prostředky, se kterými škola 
hospodařila v roce 2014, byly prostředky finančních fondů. 

Základní příspěvek na provozní výdaje od Magistrátu města Jihlavy 5 654 000 Kč byl navýšen o 
69 000 Kč na dofinancování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o 679 000 Kč 
na opravu venkovních schodišť a o 25 000 Kč na spolupráci s partnerským městem Purmerendem. 
Z této částky byly stanoveny závazné ukazatele, jejichž plnění je uvedeno v jedné z následujících 
tabulek.  

Dotace poskytnuté MŠMT obdržela škola v celkové částce 22 699 705,- Kč (viz tabulka 1). 

Od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014 jsme byli zapojeni do projektu MŠMT „Peníze školám“ (UZ 33123) 
s celkovou dotací 2 517 831 Kč, kde jsme v roce 2014 vyčerpali zbytek peněz z rezervního fondu 
ve výši 716 934,71 Kč.  

Škola se zapojila jako partner do projektu „ICT nás baví“, který probíhá od září 2014 do července 
2015 s celkovou finanční podporou ve výši 536 140,00 Kč. V rámci tohoto projektu škola 
zakoupila 20 ks tabletů pro pedagogy. V listopadu 2014 jsme obdrželi 65% z této částky (tedy 348 
491,- Kč), zbytek obdržíme v roce 2015 po odsouhlasení monitorovací zprávy. 

Další dotace získala škola v roce 2014 z KÚ Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace 
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 na projekt, který byl zaměřený na propagaci a prosazování 
zdravého životního stylu - projekt Veletrh zdraví (téma „Solit či nesolit? Všeho s mírou“). 
Příprava probíhala od dubna do října 2014. Veletrh zdraví vyvrcholil 22. října připraveným 
vystoupením žáků v tělocvičně. Dopoledne žáci pracovali v různých aktivitách dle svého výběru. 
Škola v rámci veletrhu zdraví spolupracovala s řadou partnerů. Celkové náklady na tuto akci byly 
108 609,50 Kč, dotace činila 60 000,- Kč; spoluúčast na nákladech Veletrhu zdraví byla 48 609,50 
Kč. 

Od 27. 9. 2013 do 30. 6. 2014 se realizuje na naší škole projekt „Sportovní aktivity v Jihlavě a 
Irnfritzu“ ve spolupráci s rakouskou školou v Irnfritzu. Tato spolupráce probíhala již šestým 
rokem a v rámci tohoto projektu organizuje každá škola společné akce, které přispívají k rozvoji 
komunikačních schopností a dovedností žáků v obou regionech v německém, českém i anglickém 
jazyce. Po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování tohoto projektu má škola schválenou dotaci 
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k vyplacení v částce 3 832 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých 
projektů Vysočina – Dolní Rakousko. V roce 2013 činily výdaje na realizaci tohoto projektu 39 
862,00 Kč, přičemž dle smlouvy nám bude proplacena dotace ve výši 85 % (33 882,70 Kč). V 
roce 2014 činily výdaje 76 940,00 Kč, dle smlouvy 85 % bude nárokováno 65 399,00 Kč; 
spoluúčast školy na projektu byla 11.541,00 Kč. Stále čekáme na proplacení asi 99 281,70 Kč (dle 
daného kurzu). 

Škola získala na základě předávacího protokolu 4 ks (PC Mercury Economy + Monitor AOC LCD  
+ MS Office 2013 CZ) od statutárního města Jihlavy za 93 315,20 Kč.  

Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku byl v roce 2014 použit ve výši 221 263,00 Kč na 
nákup učebnic a na opravy elektroinstalace a osvětlení ve škole. 

Fond odměn byl čerpán v celé výši 50 000 Kč. 

Dalšími výnosy z hlavní činnosti (viz vyhodnocení nákladovosti za r. 2014 v hlavní činnosti) byly 
výnosy za obědy žáků škol (ZŠ Otokara Březiny, ZŠ Demlova 32 a MŠ Mozaika) a za obědy 
studentů střední veřejnoprávní školy Trivis  v částce 4 102 158,50 Kč, výnosy za obědy závodního 
stravování za obě základní školy a MŠ ve výši 634 451,23 Kč, úroky z běžných účtů u Komerční 
banky v částce 2 617,82 Kč; náhrady za poškozené učebnice, nevrácené čipy, plnění za škody, 
kurzové zisky a ostatní ve výši 35 560,19 Kč. Za školní družinu činily výnosy 445 800,00 Kč. 

Škola si též vylepšila finanční rozpočet svojí doplňkovou činností (viz dále). 

Doplňková činnost 
V doplňkové činnosti získala školní jídelna stravováním cizích strávníků výnosy v hodnotě 15 
081,82 Kč prodejem 250 obědů. V ceně obědů jsou zahrnuty náklady na potraviny v hodnotě 6 
087,50 Kč, osobní náklady v částce 4 400,00 Kč, věcná režie v hodnotě 4 394,17 Kč a zisk 200,15 
Kč.  

V rámci pořádání odborných kurzů a školení jsme uskutečnili již 14. ročník jednodenního 
semináře pro učitele angličtiny. Z této činnosti činily výnosy 112 324,00 Kč, náklady 100 393,00 
Kč a zisk 11 931,00 Kč. 

Za zájmové kroužky bylo vybráno celkem 188 320,- Kč. Finanční prostředky ve výši 164 038,00 
Kč byly použity na kancelářský a úklidový materiál, učební pomůcky, na mzdové náklady, 
náklady na energie, teplo a opravy. Zisk činí 24 282,00 Kč.  

Výnosy z pronájmu nebytových prostor v roce 2014 činily 253 556,54 Kč. Zjištěné náklady 
vztahující se k této činnosti činily 198 164,- Kč (materiál kancelářský a čistící, energie, teplo, 
opravy, služby a osobní náklady). Vyčíslení zisku z této činnosti je 55 392,54 Kč. 

Celkový zisk z doplňkové činnosti činí 91 805,69 Kč. 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
11.1 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu Evropské unie (č. j. MSMT-2261-5/2014) 

- Vyhlašovatel: MŠMT 

- Německá žákyně, která byla plánovaná v žádosti, do naší školy v roce 2014 nenastoupila.  

- Na žádost ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, kterým nastoupila do šestého ročníku žákyně z 
Německa, jsme zaměstnali paní učitelku Mgr. Blanku Křivohlavou. 70 hodin výuky českého 
jazyka proběhlo v měsících září a říjen.  

- Na další výuku byla žákyně začleněna do běžné třídy školy. 

- Výše získané dotace: 12 980,- Kč 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

13.1 Solit či nesolit? Všeho s mírou. 
- projekt podpořen částkou 60 000,- Kč z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu 

naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 

- dotace na kalendářní rok 2014 

- V rámci projektu proběhly 2 aktivity v tomto školním roce. Poslední aktivita proběhne v říjnu 
2014. 

o 1. aktivita: Sportovní den  

 Sportovní den proběhl na dvě části: v květnu 2014 se uskutečnil olympijský 
víceboj pro všechny žáky školy a na konci června 2014 proběhly sportovní a 
turistické aktivity od 4. do 9. třídy. 

o 2. aktivita: Začlenění environmentálních aktivit do výuky a provozu školy 

 V období od dubna do června 2014 připravila koordinátorka environmentální 
výchovy ve spolupráci s učiteli pro žáky v rámci vyučovacích hodin aktivity s 
environmentální tématikou na téma sůl.  

 V dubnu 2014 proběhla preventivní přednáška na téma všeho s mírou pro všechny 
žáky 7. ročníku – pokračování ročníkového projektu Nezávislí. 

o 3. aktivita: Veletrh zdraví 

 21. a 22. října 2014 se uskutečnil 22. ročník Veletrhu zdraví.  

o Všechny aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl. 

o přílohy č. 6 a 19 
13.2 Cesty ke zdraví – naše stopy 

- projekt podpořen částkou 60 000,- Kč z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu 
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 

- dotace na kalendářní rok 2015 

- aktivity projektu: 

o environmentální aktivity ve výuce – duben 2015 

o sportovní den – červen 2014 

o preventivní přednášky – červen 2015 a říjen 2015  

o Veletrh zdraví – říjen 2015 

- přílohy č. 6 a 20 
13.3 Cesty ke kariéře 

Číslo/Název globálního grantu: 
CZ.1.07/1.1.01 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v kraji Vysočina 

Zprostředkující subjekt (ZS): Kraj Vysočina 

Předkladatel GP: Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 

Název GP: Cesty ke kariéře 

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.01/03.0045 
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Výše dotace: 1 456 628,34 Kč 

- projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky 

- projekt byl ukončen 30. června 2012 
- pokračovaly aktivity v rámci udržitelnosti projektu  

- příloha č. 17 
13.4 Cesty k aktivnímu učení 

- oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 
Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost 

- reg. č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3558 

- výše dotace 2 517 831,- Kč 
- projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky 
- projekt zahájen 1. července 2012 a ukončen 31. prosince 2014 

- výstupy projektu: 

o 1692 digitálních učebních materiálů 

o vzdělávání pedagogů – 45 osvědčení 

- příloha č. 16  
13.5 Cesty za poznáním 

- oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, 
operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost 

- reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2318 

- výše dotace 528 802,- Kč 
- projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky 
- projekt zahájen 1. července 2015 a bude ukončen 31. prosince 2015 

- výstupy projektu: 

o 4 tematické plány pro čtenářské dílny v 6. – 9. ročníku – září až prosinec 2015 

o studijní výjezd do Anglie pro 53 žáků a 4 učitele – září 2015 

13.6 ICT nás baví 

Název projektu: ICT nás baví 

Zkrácený název projektu: ICT nás baví 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Datum zahájení realizace projektu: Září 2014 
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Datum ukončení realizace projektu: Červenec 2015 

Příjemce projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s.  

Partner projektu: 53 partnerů s finanční účasti  

- výše dotace pro školu 536 140,- Kč 

- příloha č. 9 
13.7 Jak dosáhnout osobního maxima u každého žáka? 

- program Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců 

- reg. č. projektu 2015-1-CZ01-KA101-013632 

- výše dotace 25034,00 EUR 

- projekt zahájen 1. června 2015 a bude ukončen 31. května 2017 

- výstupy projektu: 

o 2 metodické kurzy Aj a 1 metodický kurz Nj 

o 3 jazykové kurzy Aj 

o 6 x job-shadowing (1x Německo, 1x Dánsko, 2x Finsko, 2x Nizozemsko) 

13 Údaje o spolupráci s dalšími institucemi 
Škola spolupracuje při plnění svých výchovně vzdělávacích cílů s institucemi ve městě a v 
regionu: 

- Magistrát města Jihlavy (dny otevřených dveří, soutěže, vítání občánků, …) 

- Muzeum Vysočina (přírodní podmínky a historie regionu) 

- Knihovna v Jihlavě (literární výchova, besedy se spisovateli) 

- ZOO Jihlava (exkurze v rámci projektů, programy PodpoVRCH) 

- Galerie Vysočiny (programy, výstavy) 

- Dům dětí a mládeže v Jihlavě (spolupráce při pořádání soutěží a olympiád, Veletrh zdraví) 

- Městská policie Jihlava (besedy se žáky – bezpečnost v dopravě, prevence kriminality) 

- Dopravní hřiště (dopravní výchova) 

- Plavecká škola (povinný plavecký výcvik i nepovinné plavání) 

- Úřad práce v Jihlavě (volba povolání) 

- Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (První pomoc – kurzy pro žáky, Veletrh 
zdraví) 

- Středisko Chaloupky (přírodovědné programy) 

- Státní zdravotní ústav v Jihlavě (výchova ke zdraví a spolupráce na projektu Zdravá škola, 
Veletrh zdraví) 

- Střední škola stavební Jihlava (výuka dílen, řezbářský kroužek, Veletrh zdraví) 

- Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (Veletrh zdraví) 

- Střední uměleckoprůmyslová škola textilní Helenín (Veletrh zdraví) 

- Květinka Polná (Veletrh zdraví) 
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- Taneční skupina Elvis (Veletrh zdraví) 

- Firmy v regionu (exkurze) 
 

- Vysočina Education (další vzdělávání učitelů a rozvojové projekty) 

- NIDV Jihlava (další vzdělávání učitelů, odborná literatura) 
 

- V rámci projektů spolupracujeme i s dalšími základními a středními školami v regionu. 
 
 
 
 

V Jihlavě 12. října 2015          Mgr. Pavel Říha 
           ředitel školy 
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Motto: 
 

"Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochode ň, která se má zapálit." 
 

Starořecká moudrost 
 

 

 
Koncepce školy 

 

- poskytovat základní vzdělání všem dětem při respektování osobnosti každého dítěte 

- poskytovat individuální péči dětem s vývojovými poruchami 

- vytvářet podmínky pro rozvíjení mimořádného nadání a talentu žáků 

- spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost 

- umožňovat specializaci prostřednictvím rozšířené výuky cizích jazyků od 1. ročníku 

- umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a dalších projektů na škole 

- umožňovat využívání informačního centra a internetu 

- dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí 

- připravovat nabídku pro účelné využití volného času 

- využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání  

 

 

 
Hlavní úkoly pro tento školní rok 

 
 

- společně vytvářet klidné a bezpečné prostředí pro školní práci 
- udržovat příjemné a čisté prostředí ve všech prostorách školy, respektovat školní i osobní 

majetek 
- kladnou motivací a poskytováním zpětné vazby zvyšovat výkony žáků s ohledem na jejich 

individuální schopnosti 
- dbát o přirozené respektování školního řádu a pravidel slušnosti, z porušování těchto 

pravidel vyvozovat konkrétní důsledky 
- dodržovat pravidla využívání informačních technologií ve škole (NETIKETA) 
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Organizace školního roku - termíny 
 

 

Hlavní akce školního roku 
26. 9. 2014  Evropský den jazyků – 26. září 

22. 10. 2014  Veletrh zdraví  
(v rámci projektu Solit č i nesolit? Všeho s mírou.) 

23. – 24. 1. 2015  Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří) 
 

Spolupráce s rodiči 
11. 9. Rada rodičů 17:00, informační centrum 
18. 9. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 
13. 11. 

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi 
15:00 – 17:00 

15. 1. 15:00 – 17:00 
16. 4. 15:00 – 17:00 
4. 6. Rada rodičů 17:00, informační centrum 
11. 6. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

Uzavření klasifikace 
Pá 23. 1. Uzavření klasifikace – 1. pololetí 
Po 26. 1. Hodnotící pedagogická rada 
Čt 29. 1.  Vysvědčení za 1. pololetí 
Út 23. 6.  Uzavření klasifikace – 2. pololetí 
St 24. 6. Hodnotící pedagogická rada 
Út 30. 6.  Vysvědčení za 2. pololetí 

Exkurze, výlety, studijní pobyty 
5. – 10. 1. Škola v přírodě – Suchá Rudná žáci 1. ročníku 

14. – 21. 2. 
Lyžařský výcvikový kurz – Děštné 
v Orl. h. 

žáci 7. ročníku 

23. – 27. 2 Lyžařský výcvikový kurz – Svratka žáci 5. ročníku 
18. 3.  Svět práce – exkurze  4. – 9. ročník  
25. 5. – 5. 6. Školní výlety  

Projekty, různé 

4. – 5. 9. 
Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé 
Bříště 

6. ročník 

4. – 5. 9. Projekt Nezávislí – Jalovec 7. ročník 
4. – 5. 9. Projekt Povolání – Litohoř 8. ročník 
4. – 5. 9. Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci 9. ročník 
27. 9. – 4. 10. Waterproject – výjezd do Holandska 8. – 9. ročník 
12. 3. Planeta Země 2. stupeň 
15. 3.  Odevzdání přihlášek k přij. řízení na stř. školy 9. ročník 
květen Waterproject – pobyt v České republice 8. – 9. ročník 
květen Zkoušky Movers 5. ročník 
červen Sportovní den   
18. – 19. 6. Zkoušky KET 9. ročník 
22. – 23. 6. Obhajoby seminárních prací 9. ročník 

Prázdniny a státní svátky 
28. 10., 6. 4., 1. 5., 8. 
5. 

Svátky ve školní dny 

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny 
20. 12. – 4. 1. Vánoční prázdniny 
30. 1. Pololetní prázdniny 
2. – 8. 2. Jarní prázdniny 
2. – 3. 4. Velikonoční prázdniny 
1. 7. – 31. 8.  Hlavní prázdniny 
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Metodická sdružení 
Činnost předsedy MS  

 1. Metodická pomoc ve výuce       průběžně 

 2. Koordinace činnosti MS a zpracování tematických plánů učiva   do 3. 9. 2014 

 3. Podíl na materiálním vybavování kabinetu daného předmětu průběžně 

 4. Sestavení plánu olympiád a soutěží (zajištění jmenovitě) do 19. 9. 2014 

 5. Podíl na hospitační činnosti v rámci systému hospitací na škole průběžně 

          - využití nově zpracovaného hospitačního záznamu vycházejícího 

            z kompetenčního rámce pedagogické praxe  

 6. Podíl na kontrole úrovně žákovských zápisů (na požádání vedení školy) průběžně 

 7. Podílí se na vypracování, zadávání a vyhodnocování prověrek a testů              průběžně 

 8. Svolávání schůzek MS - minimálně 5 krát za rok 

 9. Zajištění předání informací ze vzdělávacích akcí ostatním kolegům průběžně 

10. Koordinace tvorby učebních materiálů – v rámci projektu EU – „Šablony“ průběžně 

11. Vyhodnocení činnosti MS do 19. 6. 2015 
 
 
 

Další vzdělávání učitelů 
 

Jedním z předpokladů dobrého učitele je nutnost dbát o své sebevzdělání a zajímat se o nové 

trendy v oboru i ve společnosti. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků vychází 

z analýzy dalšího vzdělávání učitelů z posledních dvou let a jsou v něm zohledněny individuální 

požadavky jednotlivých pracovníků. V tomto školním roce jsou vedením školy stanoveny následující 

priority: 

a) další vzdělání související s realizací ŠVP 

b) semináře (pracovní dílny) spojené s nácvikem komunikace v rámci řešení konfliktů  

c) předávání zkušeností formou vzájemných hospitací 

d) další vzdělání v oblasti informačních technologií a tvorby výukových materiálů 

e)  rozšiřování jazykových kompetencí 

Další vzdělání učitelů je v rámci možností rozpočtu školy podporováno vedením školy 

i f inančně. Na každou konkrétní akci je finanční příspěvek dohodnut individuálně.  

Po absolvování vzdělávací akce je povinností příslušného učitele seznámit s jejím obsahem 

ostatní vyučující v rámci metodických seminářů apod. 

Vyhodnocení a individuální plán dalšího vzdělávání projedná ředitel školy s jednotlivými 

vyučujícími v rámci hodnotícího učitelského portfolia na konci školního roku. 
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Rozvojové projekty na škole 
 

a) Zdravá škola – Obrdlíková Zdeňka 
a. Dílčí projekty  

i. Poznávání a pravidla spolupráce - 6. ročník, Nezávislí – 7. ročník,  
Povolání – 8. ročník 

ii . Zimní pobyty v přírodě (1., 5. a 7. ročník) 
ii i. Nabídka jídel školní kuchyně, která respektuje zásady zdravé výživy 
iv. Pitný režim na škole 
v. Řada dalších dílčích projektů  

b) Projekty podpořené krajem Vysočina na podporu naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21 

Solit či nesolit? Všeho s mírou – Nekvinda Vladimír 
i. propagace zdravého životního stylu, sportovní aktivity 
 

c) Projektové vyučování – zajišťují příslušní vyučující 
6. - 8. ročník (PřiVýDěj, TěloRoOb, MaFyáČek) 
 

d) Minimální preventivní program – Hažmuková Hana, Findejs Jan, Wieczoreková Lenka, 
Krepčíková Hana 
 

e) Třídění odpadu ve škole a ve školní jídelně – Waldhauserová Jana 
 

f) EU Peníze školám – „šablony“ – Říha Pavel, Nekvinda Vladimír, Srbecký Robert 
a. Využívání zpracovaných digitálních učebních materiálů a příslušných ICT technologií 

 
g) Cesty ke kariéře 

a. pokračování v aktivitách již ukončeného projektu 
 

h) Certifikáty z anglického jazyka – spolupráce s Oxford university press  
Říhová Hana, Fehérová Renata 
a. 5. ročník – Movers 
b. 9. ročník - Ket 

 
i) CLIL – začleňování anglického jazyka do výuky některých předmětů na 1. stupni 

 
j)  Řada dalších projektů zahrnutých ve školním vzdělávacím programu 

a. Zeleninový a ovocný den, Vesmír, Jihlava, Dopravní výchova, Lexikon kouzel,  
Spolupráce 1. a 9. ročníku……. 
 

k) Projekt – Přírodní vědy na ZŠ v Jihlavě – Magistrát města Jihlavy (Společnost pro 
kvalitu školy Ostrava) 

a. Digitální měřící technika (fyzika, chemie, přírodopis) 
b.  

l) Projekt ICT nás baví – Společnost pro kvalitu školy Ostrava (Vysočina Education) 
a. Tablety pro vyučující, odborné semináře 

 
m) Projekt Otevřená škola - Magistrát města Jihlavy (Společnost pro kvalitu školy Ostrava) 

a. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 
b. Školní psycholožka – každý pátek (od listopadu) 

 
n) Cizí jazyky pro život - NIDV 

a. Rodilí mluvčí (Aj, Nj), podpora CLIL, jazykové kurzy 
 
 

o) Mezinárodní projekty 
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Název, zodp. osoba Organizace Země Oblast spolupráce 
Spolupráce  
s Irnfritzem 
Lisová Martina 
Nevrklová Lenka 

HS Irnfritz 
 
 
 

Dolní 
Rakousko 
 
 

Spolupráce žáků – dopisování, společné 
akce. Společné projekty. Od roku 2006. 
 
 
 

Waterproject 
Nekvinda  Vladimír 
Findejs Jan 
Říhová Hana  

Pieter 
Nieuwland 
College 

Amsterdam 
Purmerend 
Nizozemsko 

Výměnné pobyty žáků. Výuka přes 
internet. Od roku 1996. 
 

Studijní cesta  
do Anglie 
Findejs Jan 

Londýn Anglie Vyvrcholení jazykové výuky na škole. 
Ubytování v rodinách. 
1x za 2 roky (8. a 9. ročník) 

Studijní cesta učitelů 
Říha, Gitte Jensen 
 

Blaere 
school, Aars 

Dánsko Seznámení se změnami v dánském 
školství. 
Návštěva škol a školských institucí 
v severním Dánsku.  
Osm učitelů školy (26. – 29. 10. 2014) 

 
 

Společné akce pro pracovníky školy se zaměřením 
na kulturu, sport a relaxaci 

 
- Lyžařský zájezd na běžky  - leden, únor 2015 
- Sklípek      - duben 2015  
- Turistický zájezd    - červen 2015 
- Kolový zájezd    - červenec, srpen 2015 
- Posezení      - Vánoce, Den učitelů, konec školního roku   

 
Možnost návštěvy školního bazénu - středa, čtvrtek 17.00 – 18.00  
Soutěž v kuželkách    - neděle 18.00 – 19.00 
Volejbal     - čtvrtek 18.00 – 20.00 

 
 

Kontaktní adresy 
 
Ředitel školy:   riha.pavel@zsobreziny.cz 
 
Zástupci ředitele:  obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 
    nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz 
 
Výchovná poradkyně 2. st: krepcikova.hana@zsobreziny.cz  
Metodici prevence:  hazmukova.hana@zsobreziny.cz 

findejs.jan@zsobreziny.cz 
Výchovná poradkyně 1. st.: wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz     
Vedoucí školní družiny: kozena.ilona@zsobreziny.cz 
Sekretářka ředitele:  lanikova.mirka@zsobreziny.cz 
Ekonomka:   zdanska.silvie@zsobreziny.cz  
Vedoucí školní jídelny: vachova.miluse@zsobreziny.cz 
Školní informační centrum: matouskova.renata@zsobreziny.cz  
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Kompetence pedagogické praxe 
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Hospitační záznam 
 

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 
Hospitační záznam 

 
Vyučující:   Hospitoval:  
 
Datum:  Třída:                Předmět:  Téma: 
 
(K jednotlivým bodům může být připojeno slovní hodnocení.  N – nehodnoceno) 
 
A) Prostředí a podmínky výuky  
- vytváří podnětné prostředí s jasnými demokratickými pravidly 
- zajišťuje zdravé a bezpečné prostředí  
- využívá rozmanité zdroje  
 
 
 
 
 
 
B) Plánování a evaluace výuky 
- stanoví jasné a vhodné vzdělávací cíle v souladu se ŠVP 
- vybírá metody výuky s přihlédnutím ke stylům učení žáků 
- plánuje a systematicky využívá sebehodnocení žáků 
- využívá různé formy hodnocení výuky a vzdělávacích cílů 
- vyhodnocuje ústní i písemný projev žáků 
- zaměřuje se převážně na pozitivní hodnocení a kladnou motivaci 
 
 
 
 
 
 
 
C) Učební proces 
- vytváří prostor pro aktivní účast žáků na procesu učení 
- respektuje vzdělávací potřeby žáků s maximální mírou individualizace 
- podporuje dovednosti získat a třídit informace 
- vede žáky k poznání praktického využití učiva v běžném životě 
- využívá nejrůznějších aktivizačních metod pro podporu učení každého žáka 
- podněcuje vzájemné učení žáků a jejich týmovou spolupráci 
- reaguje vhodně na podněty žáků 
- ověřuje, zda žáci pochopili instrukce 
 
 
 
 
 
 
 
D) Komunikace ve vyučování  
- podporuje účelnou a demokratickou komunikaci žáků 
- využívá nejrůznější metody komunikace 
- komunikuje otevřeně, partnersky  
- dbá na jazykovou kulturu ve svém projevu i v projevu žáků  
- řídí účelně výuku 
 
 
 
E) Klima a vztahy ve vyučování  
- podporuje vzájemnou toleranci 
- respektuje osobnost žáka 
- posiluje pracovní návyky a kázeň žáků 
- volí individuální přístup k žákům podle dané potřeby 
 
 
 
F) Závěr 
 
 
 
 
Podpis vyučujícího:      Podpis hospitujícího: 
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Počty žáků 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počty k 24. 9. 2014  
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Personální zajištění školy 2014/2015 
 

Ředitel školy: 
 Mgr. Říha Pavel 

 
F, Ztv 

Sekretářka, personální a mzdová agenda: 
           Láníková Jaromíra 

 

Statutární zástupce: 
 Mgr. Obrdlíková Zdeňka 

 
M, F 

Ekonomka, účetní: 
           Ing. Žďánská Silvie 

 

Pedagogický zástupce: 
 Mgr. Nekvinda Vladimír 

 
M, Ch 

Školní informační centrum: 
           Bc. Matoušková Renáta 

 

Vedoucí školní družiny: 
 Kožená Ilona  

Správce počítačové sítě: 
           Mgr. Srbecký Robert 

 

Výchovný poradce: 
 Mgr. Wieczoreková Lenka
 Mgr. Krepčíková Hana 

 
1. st.  
Čj, D, Vo 

Vedoucí školní kuchyně: 
           Bc. Váchová Miluše 

 

Metodik prevence:  
            Mgr. Hažmuková Hana 

 Školník: 
           Hoffmann Rudolf 

 

            Mgr. Findejs Jan    
    
Třídní učitelé:    
1.A      PaedDr. Matochová Lenka  6.A     Mgr. Lisová Martina Nj, Sp, Vv 
1.B      Mgr. Kremláčková Monika  6.B     Mgr. Jahodová Pavla Aj 
1.C      Mgr. Bártů Hana     
    
2.A      Mgr. Hutáková Taťána  7.A      Mgr. Matějíčková Leona Čj, D, Sp 
2.B      Mgr. Hobzová Šárka  7.B      Mgr. Hodálová Miroslava Čj, Hv 
2.C      Mgr. Špulková Iva    
    
3.A      Mgr. Wieczoreková Lenka  8.A     Mgr. Říhová Hana M, Aj, Vo 
3.B      Mgr. Dohnalová Markéta  8.B     Mgr. Findejs Jan Aj, Tv 
3.C      Mgr. Burešová Irena    
    
4.A Mgr. Dejmková Irena  9.A      Mgr. Waldhauserová Jana Ch, Př, Z 
4.B Mgr. Průchová Martina  9.B      Mgr. Hotař Jiří Aj, Ch, Sp 
4.C      Mgr. Turková Libuše    
  Školní družina:  
5.A      Mgr. Chloupková Magda  Bošnjaková Jana  
5.B      Mgr. Švecová Petra             Štolpová Klára  
5.C      Mgr. Jelínková Ivana             Charvátová Jana  
  Šlechtická Hana  
Netřídní učitelé:             Kopáčková Irena  
PaedDr. Březina Ladislav M, Fy            Novoveská Zdeňka  
Fehérová Renata Aj            Bc. Benešová Markéta  
Mgr. Hažmuková Hana Vo   
Mgr. Kovářová Marcela Aj Třídy: 23 
Mgr. Krepčíková Hana Čj, D, Vo  1.st.15, 2.st.8 
Mgr. Kucza Libor Tv, Př, Vz Učitelé: 36 
Mgr. Nevrklová Lenka Nj Vychovatelky:   8 
Mgr. Piková Dagmar 1.st. THP, školník, inf. centr.   4 
Schlögl Rudolf Sp Uklízečky:   8 
Mgr. Srbecký Robert  M, Př, Inf Vedoucí ŠJ, kuchařky  14 
    
  Celkový počet: 70 
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ZŠ Otokara Březiny, Jihlava – rozmístění tříd a IT ve školním roce 2014/2015 
(verze 2013-09-10) 

 
Pavilon C 

Učebna Hv 
(společná) 

 
Kuchyňka 
(společná) 

    

2.A - 30 
Hutáková 

2.C - 26 
Špulková  

1.A – 27 
Matochová 

1.B – 28 
Kremláčková 

2.B - 28 
Hobzová 

1.C - 28 
Bártů 

Interaktivní uč. 
IUC 

Učebna 
Vv-Tp 

 
Kabinet PČ 

 
Kabinet ŠD 

 
Školní klub 

   

 
Pavilon B 

 
7.B - 28 

Hodálová 
7.A - 26 

Matějíčková 
6.B - 29 
Jahodová 

 
UčKoDo 

8.A - 27 
Říhová 

9.A - 27 
Waldhauserová 

 
3.C - 25  
Burešová 

3.B - 24 
Dohnalová 

Jazyková 
učebna 2 

4.C - 20 
Turková 

3.A - 23 
Wieczoreková 

Jazyková  
učebna 1 

Fy-CH IC 
Počítačová 
učebna 2 

5.C - 21 
Jelínková 

5.B - 18 
Švecová 

4.B - 21 
Průchová 

5.A - 23 
Chloupková 

4.A - 23 
Dejmková 

 
Tělocvična 

Učebna 
Pkč 

8.B - 25 
Findejs 

9.B - 24 
Hotař 

6.A - 29 
Lisová 

Učebna 
přírodopisu 

Kabinet Př 

      Počítačová učebna 
1 

 
Učebna s interaktivní tabulí - 24 

Učebna s dataprojektorem - 10 
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Rozdělení kompetencí  2014/2015 
Předsedové metodických sdružení: 
1. – 3. roč. Kremláčková 
4. – 5. roč. Jelínková 
Čj  Hodálová 
M  Obrdlíková 
F  Obrdlíková 
Aj  Říhová, Fehérová 1. st. 
Nj  Lisová 
Př  Waldhauserová 
Ch  Hotař 
D  Matějíčková 
Z  Waldhauserová 
Vo  Hažmuková  
Vv  Štolpová 
Hv  Hodálová 
Tv  Findejs 
Tp  Schlögl 6.r., Hotař 9.r. 
Pp   Hotař 
Vz  Hažmuková 
Inf.tech.  Srbecký 
Péče o dom. Matějíčková 
 
Správci pracoven: 
F - Ch  Hotař 
Př  Kucza 
Nj  Nevrklová 
Tělocvična Kucza 
Hřiště  Findejs 
Pozemek  Hotař 
Skleník  Hotař 
Sborovna  Obrdlíková 
Aj  Jahodová 
Poč. učebny Srbecký 
UčKoDo3B Hažmuková 
Tp  Hotař 
Herna  Šlechtická 
IUC  Fehérová 
Vv-Pkč  Štolpová, Dejmková 
 
Správci kabinetů (učebních pomůcek): 
Čj  Hodálová 
Vo  Hažmuková 
Z  Waldhauserová 
Pp  Hotař 
Tv  Findejs 
Aj  Fehérová 
Vv  Štolpová 
Tp  Hotař 
Hv  Hodálová 
D  Matějíčková 
F  Obrdlíková 
1. - 2. roč. Matochová 
3. - 5. roč. Švecová 
Kuchyňka Matějíčková 
ŠD  Kopáčková 
Př  Kucza 
Ch  Waldhauserová 
M  Obrdlíková 
Nj  Lisová 
 
Zajištění ostatních činností: 
Péče o květiny  uklizečky, Hotař 
Informační centrum Matoušková 
Správce sítě  Srbecký 
Koordinátor IT Srbecký 
Zdravotníci Špulková, Novoveská, Láníková, 

Kucza 
Sklad školních potřeb Láníková 
Spolupráce se žák. sam. Říha 
Časopisy   Matoušková 
Školní zpravodaj  Hodálová, Nekvinda 
Exkurze   předsedové MS 
Olympiády, soutěže předsedové MS, Nekvinda 

Úklid okolí školy, dvůr Hotař 
Pitný režim  Findejs 
Sklad učebnic 1. st.  Hutáková 
Komise BOZP  Nekvinda, Říha, Láníková 
Evidence úrazů  Nekvinda, Láníková 
Dyslektická asistentka Hobzová 
Logopedická asistentka Špulková 
Evidence narozenin žáků  
– vestibul   Šlechtická 
Koordinace výzdoby  C0 – Štolpová, C1 – Kremláčková 
 B0 – Štolpová, B1 – Švecová, B2 – 

Fehérová, B3 –Lisová, vestibul – 
Dejmková 

Koordinace DVPP  Říha, Obrdlíková, Nekvinda 
Granty na škole Obrdlíková, Nekvinda, Srbecký, 

Říhová, Matoušková, Říha  
Webové stránky školy Srbecký + Říha, Obrdlíková, 

Nekvinda, Matoušková + MS 
Zápisy z ped. porad Hodálová 
Akce pro zaměstnance Špulková, Láníková, Waldhauserová, 

Obrdlíková, Nekvinda, Říha 
Koordinátor – ŠVP  Obrdlíková, Jelínková  
Koordinátor environm. vých. Waldhauserová 
Koordinátor zájm. činnosti Nekvinda, Matoušková, Žďánská 
Hospitační činnost  
 cizí jazyky Kovářová 
 
Akce školy: 
Veletrh zdraví - říjen Říha, Nekvinda, 

Obrdllíková, Findejs 
EDJ Říhová, Fehérová 
Lyžařské kurzy Hutáková, Findejs, Kucza 
Dětské sport. dny  

– 1. stupeň třídní učitelé 
– 2. stupeň Kucza, Findejs 

Konference učitelů Aj Nečadová, Říhová, 
Fehérová, Říha, Nekvinda, 
Srbecký 

Svět práce Krepčíková, Obrdlíková 
 
Projekty:    
a) Zdravá škola Obrdlíková, Nekvinda 
b) Projekty na 2. stupni 
          PřiVýDěj Matějíčková 
          TěloRoOb Kucza 
          MaFyáČek Říhová 
c) projekty na 1. stupni - koor.  Jelínková, Kremláčková 
d) Poznávání a pravidla spolupráce  Obrdlíková 
e) Nezávislí – 7. roč.  Hažmuková 
f) Povolání    Krepčíková 
g) Kariéra 9. roč.   Hodálová 
h) Spolupráce 1. a 9. ročníku  Krepčíková, Kremláčková 
i) ESF – šablony   Říha, Nekvinda, Srbecký 
 
Spolupráce se zahraničím 
a) Rakousko (Irnfritz) Lisová, Nevrklová 
b) Holandsko - Waterproject Nekvinda, Findejs, Říhová 
c) Anglie (studijní výjezd) Findejs 
 
Uvádějící učitelé: 
Bártů    Kremláčková 
Průchová    Dejmková 
Březina    Obrdlíková 
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Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015 
Úhrada za každý zájmový kroužek činí 80,- Kč měsíčně předem. 

 

Kroužek Vyučující Ročník 
Termín 

(orientační) 

� Cvičení z českého jazyka 
- příprava k přij. zkouškám 

Krepčíková 
Hodálová 

9. A 
9. B 

Pá 7:10 – 8:00 
Pá 7:10 – 8:00 

� Cvičení z matematiky 
- příprava k přij. zkouškám   

Říhová 
Obrdlíková 

9. A 
9. B 

Po 7:10 – 8:00  
Po 7:10 – 8:00  

� Florbal Kucza 6. – 9. 
Po 7:10 – 8:00 

Těl  

� Florbal Kucza 6. – 7.  
St 7:10 – 8:00 

Těl 

� Fotbal Albrechtová 6. – 9. 
Čt 7:10 – 8:00 

Těl 

� Francouzský jazyk Lisová 7. – 9. 
Čt 14:15 – 15:05 

Jaz2 

� Psaní všemi deseti Chloupková 5. – 9. 
Čt 7:10 – 8:00 

PU2 

� Řezbářský kroužek Schlögl 5. – 9.  
Po 14:20 – 16:00  

Tp  

� Volejbal Findejs 5. – 9. 
Út 7:10 – 8:00 

Těl 

� Základy programování J. Čech 6. – 9. 
Út 15:00 – 15:50 

PU1 

� Základy programování J. Čech 6. – 9. 
Čt 15:00 – 15:50 

PU2 

� Astronomický kroužek Doležalová 4. – 6.  
Čt 15:00 – 15:50 

Př od října 

Neplacené kroužky  

� Zajímavá matematika Obrdlíková 6. – 7. Čt 7:10 – 8:00 

� Cvičení z chemie 
(pokusy, příprava na chemickou olympiádu) 

Nekvinda 9. 
? 7:15 – 8:00 

F-Ch 
� Cvičení z matematiky  
(příprava na olympiády, Cabri, editor rovnic)  

Obrdlíková 8. – 9. Út 7:10 – 8:00 

� Cvičení z fyziky Obrdlíková 8. – 9. Út 7:10 – 8:00 

� Kroužek robotiky 
(v rámci projektu SPŠ Jihlava) 

D. Búzik 
O. Kočka 

6. – 9.  Po 14:30 – 16:30 

 
Způsob platby školní družiny, zájmových kroužků a kroužků jazyka 

 - předem – do 25. předchozího měsíce 
 
1. Souhlas k inkasu na sporožirovém účtu u České spořitelny: 
SBÚ: 100350331/0800   Donést potvrzení o souhlasu k inkasu (formulář dostanete 
v informačním centru nebo najdete na internetových stránkách školy). 
2. Příkaz k úhradě v jiné bance: 
Číslo účtu: 26138681/0100  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte. 
3. Hotově v informačním centru (mimo jeho provoz v kanceláři hospodářky školy) 
 
Při nezaplacení bude žák z docházky vyřazen.
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2014/2015 
Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu za měsíc - 150,- Kč. 

Školní družina – ráno 6:00 – 8:00   □ denně □ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá 
Školní družina – odpoledne do 17:00 (Pá do 16:30) □ denně □ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá 

 

 

 

Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2014/2015  
Úhrada za kroužek činí 80,- Kč měsíčně. 

� Anglický jazyk 1. a 2. ročník 

                     ranní činnosti  zájmové kroužky 
13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 
14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

� Informatika   
        7:00 – 7:50 
(3.r. – Šlechtická) 

  � Šikovné ruce – do 16:15 
(2.-5.r. – Šlechtická) 

� Fotbal  
(1.-3.r. – Albrechtová)  

� Ping Pong – do 16:00 
(2.-5.r. – Kožená, Štolpová) 

� Vaření – do 16:30   
(1.-6.r. – M. Benešová) 

� Kudy z nudy – do 17:00 
(3.-7.r. – Kopáčková) 

� Chytré hlavičky – do 15:40 
(3.-5.r. – Bošnjaková) 

� Pohybové hry – od 15:30 do 16:30 
(2.-6.r. – Štolpová) 

� Informatika   
        7:00 – 7:50 
(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

 � Atletika  
     14:00 – 14:50 
(2.r. – Švecová) 

�  Deskové hry – do 15:30 
(2.-9.r. – Matochová) 

� Badminton – do 15:40 
(3.-6.r. – Bošnjaková) 

� Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 

� Informatika  – do 15:45 
(1.r. – Šlechtická) 

� Výtvarný kroužek do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 

� Dramatický kroužek – do 17:00 
(3.-5.r. – Kopáčková) 

� Pastelka – do 15:40 
(1.-4.r. – Kožená) 

� Vědník 14:30 – 15:20 
(3.-5.r. – Turková) 

� Keramika   
        6:50 – 8:00 
(1.-3.r. – Benešová) 
 

 �   Flétna 13:15 – 13:40 
(1.-2.r. – Dejmková) 

�   Flétna 13:40 – 14:30 
(2.-5.r. – Dejmková, 
Hutáková) 

� Florbal  
     13:50 – 14:40 
(3.-5.r. – Kucza) 

� Keramika  
     do 15:20 lichý týden 
(4.-5.r. – Wieczoreková) 

� Pohybové hry – do 16:35 
(2.-6.r. – Štolpová) 

� Šachy – do 16:30 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 

� Vaření – do 16:40 
(1.-9.r. – Kožená) 
� Tanečky se zpěvem – do 15:35  
(1.-2.r. – Novoveská) 

� Zábavné čtení 
(2.r. – Hutáková) 
� Informatika  – do 15:45 
(2. r. – Šlechtická) 

� Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-3.r. – Štolpová, Charvátová) 

  � Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r. – Charvátová) 

� Turisticko-p řírodovědný kr. do 17:00 sudý týden 
(1.-6.r. – M. Benešová)  

� Šikovné ruce do 16:05 
(1.-3.r. – Šlechtická) 

� Fotbal  
(1.-5.r. – Albrechtová) 

� Výtvarný kroužek – do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 

� Keramika  – do 16:00 lichý týden 
(1.-2. r. – Benešová) 

� Ping Pong – do 16:10 
(2.-5.r. – Kožená, Bošnjaková) 

� Chytré hlavičky – do 15:40 
(1.-2.r. – Bošnjaková) 

� Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-9. r. – Štolpová, Charvátová) 

  � Fotbal  
(1.r. – Albrechtová) 
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Řešení krizových situací – kontakty 
 
Každý z nás se někdy může ocitnout v nouzi. Uvádíme proto stručný seznam nejčastějších krizových 
situací a kontaktů, kam je možné se obrátit pro pomoc. K dispozici je dětem i jejich rodičům kromě 
třídního učitele i školní poradenský tým, který tvoří výchovné poradkyně a metodici prevence: 
 
Mgr. Lenka Wieczoreková – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, kabinet výchovného poradce v 1. 
patře, telefon 567 573 861, wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz 
 
Mgr. Hana Krepčíková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kabinet výchovného poradce ve 2. patře, 
telefon 567 573 859, krepcikova.hana@zsobreziny.cz 
 
Mgr. Hana Hažmuková – školní metodik prevence, kabinet českého jazyka ve 3. patře,  
telefon 567 573 856, hazmukova.hana@zsobreziny.cz 
 
Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na bezpečný internet), kabinet TV u 
tělocvičny, telefon 567 573 864, findejs.jan@zsobreziny.cz 
 
  
Ve škole také funguje schránka důvěry Vrba (vestibul, chodba u informačního centra), je možné 
využít i odkaz na webové stránce školy. 

1. Opakovaný školní neúspěch 
Ve škole poradí: výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, 
www.pppji.cz, telefon 567 572 416, e-mail pppji@raz-dva.cz 
 
Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz, telefon: 116 111 (bezplatné číslo, nonstop) 
chat: chat.linkabezpeci.cz (pondělí – neděle 15-19 hod., o víkendech ještě navíc v čase 9-13 hod.) 
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů) 
                                        

2. Vztahy ve třídě, škole 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1 

3. Šikana 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1 

4. Konflikt s u čitelem 
Ve škole poradí: výchovný poradce, vedení školy 

5. Záškoláctví 
Ve škole poradí: výchovný poradce 

6. Psychické problémy dítěte (obavy ze školy, osamělost apod.) 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí - viz bod číslo 1 

Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Jihlava, www.psychocentrum.cz, telefon 567 308 855, e-mail: 
psychocentrum@volny.cz 
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7. Psychiatrické problémy dítěte 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: MUDr. Emil Herr (pedopsychiatrická ordinace), Brněnská 455/54, 
Jihlava, telefon 567 552 252 

8. Vztahy s vrstevníky, láska 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1 

9. Problémy doma  
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6 
 
Linka bezpečí – viz bod číslo 1 

10. Návykové látky (alkohol, kouření, drogy) 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava,  www.kacko-
ji.estranky.cz, telefon 567 310 987, 736 523 675, e-mail:  kacko.jihlava@charita.cz 
 
Ambulance pro léčbu závislostí - MUDr. Juraj Tkáč - Vrchlického 57, Jihlava, telefon 567 574 555, 
605 717 470 

11. Internet, telefon, sociální sítě 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1 

12. Gambling, pc hry 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Ambulance pro léčbu závislostí – viz bod číslo 10 

13. Poruchy příjmu potravy 
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce 
 
Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6 
Více informací: www.pppinfo.cz 

14. Svědek 
Pokud jste se stali svědky toho, že je někomu z vašeho okolí ubližováno (nejen ve škole, ale i mimo 
ni) nebo se dostal do jiné tíživé situace, kterou sám nedokáže zvládnout, nebuďte lhostejní a svěřte se 
učiteli, ke kterému máte důvěru. Nikdo z nás neví, kdy bude sám potřebovat pomoc druhých. 
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Výchovná komise školy 
 

- Vedení školy + výchovné poradkyně:  každý čtvrtek ve 13:30 hod. 

- Jednání se mohou zúčastnit i ostatní pedagogové dle potřeby. 

- Náplň: 
− nabízí pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů 
− provádí konzultace týkající se strategie a plánování ve škole 

 
 
 

Vlastní hodnocení školy 
 

Vymezení úspěšné školy 
- je orientována na žáka, má sloužit žákům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu. 
Vysokou úroveň má interakce učitel – žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací 
program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje žákův rozvoj a 
provádí zpětnou vazbu 
- výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se 
odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevřeni k žákovu očekávání, snaží se 
uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby žáků  
- má vysoký standard, pravidelně sleduje výkony a usiluje o dosažení úspěchu 
- má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů výkonů. 
Vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí, pozitivní přístup k disciplině, má poznatky 
o etické identitě žáka 
- podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má 
pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, 
vzájemně spolupracují 
- má dobrého ředitele, který užívá účinný styl řízení, řeší problémy týmově, zná sbor, 
komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst učitelů 
- úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností 

 
 
Oblasti hodnocení 

 
Podmínky ke vzdělání  

Personální podmínky 
Prostorové a materiální podmínky 
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 

Průběh vzdělávání  
Potřeby žáků ve výchovně vzdělávacím procesu 
Školní vzdělávací program a cíle vzdělávání 
Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy 
Vzdělávací proces 
Činnosti žáků ve výchovně vzdělávacím procesu 

Kultura školy 
Podpora školy žákům 
Spolupráce s rodiči 
Vzájemné vztahy 
Výchovné poradenství 
Práce třídního učitele 
Image školy 
Vztahy s regionem a okolím 
Kázeň ve škole 
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Řízení školy 
Cíle a vnitřní hodnoty školy 
Plánování 
Organizace školy 
Vedení lidí 
Kontrola 
Vlastní hodnocení školy 

Výsledky vzdělávání 
Zjišťování výsledků vzdělávání 
Hodnocení výsledků vzdělávání 
Další výsledky vzdělávání 

Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 
Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů 
Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů 
Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů 
Dopad vlastního hodnocení a zdokonalování školy 

 
 

Evaluační metody a nástroje: 
- Dotazníky pro žáky, rodiče a učitele 
- Workshopy – pracovní dílny se zpětnou vazbou 
- Hospitace – vedení školy, metodici a vzájemné hospitace učitelů 
- Hodnotící portfolia učitelů 
- Pozorování 
- Interview 
- Analýza dokumentů 
- Analýza výsledků vzdělávání 
- Analýza edukačních produktů (projekty, žákovská portfolia) 
- Brainstorming 
- Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 25. 9. 2014       Mgr. Pavel Říha 
              ředitel školy 
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Přehled o zaměstnancích školy 
 
Škola: ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava Školní rok: 2014/2015 

         
1. Vyučující  

Příjmení a jméno Praxe Úvazek Kval. Aprobace Vyučuje př. Hod. 
apr. 

Hod. 
neapr. 

Bártů Hana 19 1 VŠ 1. st. 1. st. 21 0 
Bošnjaková Jana - 0,09 SŠ - 1. st. Tv 0 2 
Březina Ladislav 42 0,59 VŠ M, F M, F 13 0 
Burešová Irena 20 1 VŠ 1. st., Aj 1. st. 22 0 
Dejmková Irena 19 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 
Dohnalová Markéta 6 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 
Fehérová Renata 6 1 G Aj Aj 0 22 
Findejs Jan 5 1 VŠ Tv, Aj Tv, Aj, Ze, KAj 20 2 
Hažmuková Hana 10 0,41 VŠ Čj, Ov Vo, Vz 4 5 
Hobzová Šárka 35 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 
Hodálová Miroslava 35 1 VŠ Čj, Hv Čj, Hv, Hum 22 0 
Hotař Jiří 23 1 VŠ Ch, Aj F, Aj, KAj, Sp 11 11 
Hutáková Taťána 18 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 
Chloupková Magda 4 1 VŠ 1. st., Aj 1. st., Aj 22 0 
Jahodová Pavla 1 0,95 VŠ Aj Aj 22 0 
Jelínková Ivana 33 1 VŠ 1.st.,Vv 1. st. 22 0 
Kalná Petra 
nástup 1.12.2014 6 0,64 VŠ Nj Nj 14 0 
Kopáčková Irena - 0,09 SŠ - 1. st. Tv 0 2 
Kovářová Marcela 15 0,77 VŠ Aj Aj 17 0 
Kremláčková Monika 24 1 VŠ 1.st. 1. st. 21 0 
Krepčíková Hana 20 1 VŠ Čj,D Čj, D, Vo, Vz 17 2 
Kucza Libor 23 0,68 VŠ Tv Tv, Př, Sp, Pa 10 5 
Lisová Martina 
uvolněná starostka od  
1.12.2014 

5 1 VŠ Nj Nj, Vv, Sp 14 8 

Matějíčková Leona 18 1 VŠ Čj, D Čj, D, Sp 20 2 
Matochová Lenka 28 1 VŠ 1.st. 1. st. 21 0 
Nekvinda Vladimír 14 1 VŠ M,Ch M, Ch, F-Ch, Inf 11 1 
Nevrklová Lenka 15 0,77 VŠ Nj, La Nj, KNj 17 0 
Obrdlíková Zdeňka 27 1 VŠ M,F M, F, F-Ch 12 0 
Piková Dagmar 34 0,45 VŠ 1.st. 1.st. 10 0 
Průchová Martina 16 1 VŠ 1.st. 1.st. 22 0 
Říha Pavel 36 1 VŠ F,Zpv F, Sp 4 1 
Říhová Hana 4 1 VŠ M,Aj,Vo M, Aj, KAj, Vo 22 0 
Schlögl Rudolf DPP 0,09 VŠ Sp Sp 0 2 
Srbecký Robert 14 0,68 VŠ M,Př Inf, Sp 0 10 
Špulková Iva 29 1 VŠ 1.st., Pv l. st. 22 0 
Štolpová Klára 3 0,45 SŠ - Vv 0 10 
Švecová Petra 4 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 
Turková Libuše 16 1 VŠ Př,Z 1. st., Př, Z 22 0 
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Příjmení a jméno Praxe Úvazek Kval. Aprobace Vyučuje př. Hod. 
apr. 

Hod. 
neapr. 

Waldhauserová Jana 16 1 VŠ Bi,Ch,Z Př, Z, Ch, Př-Z 22 0 
Wieczoreková Lenka 33 1 VŠ 1.st. 1. st 19 0 

 
Vyučující - zástup během školního roku  

Příjmení a jméno Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučuje př. Hod. 
apr. 

Hod. 
neapr. 

Jarošová Eva 
zástup od 6. do 20.10.2014 1 VŠ 1. st. 1. st. apr. zástupy 
Zástěrová Alena 
zástup od 13.11.2014 
 do 23.1.2015 

0,9 VŠ 1. st. 1. st. apr. zástupy 

Parčová Hana 
zástup od 9. do 13.3.2015 0,77 VŠ Př-Ch 1. st. zástup na 1. st. 
Němečková Jitka 
zástup od 26.2. do 25.3.2015 0,95 VŠ 1. st. 1. st. apr. zástupy 
Jeřábková Dagmar 
zástup od 13. do 23.4.2015 0,77 VŠ 1. st. 1. st. apr. zástupy 
Křivohlavá Blanka 
8.9.-24.10.2014 70 hod. VŠ Čj Čj výuka cizince 

ze zemí EU 
 

2. Vychovatelky školní družiny a školního klubu 
Příjmení a jméno Kvalifikace Pracovní zařazení 
Kožená Ilona SPGŠ vedoucí vychovatelka 
Benešová Markéta SŠ vychovatelka 
Bošnjaková Jana SŠ vychovatelka 
Charvátová Jana SPGŠ vychovatelka 
Kopáčková Irena SPGŠ vychovatelka 
Matoušková Renáta SŠ vychovatelka 
Novoveská Zdeňka SPGŠ vychovatelka 
Šlechtická Hana ISŠO vychovatelka 
Štolpová Klára SŠ vychovatelka 

 

3. Další zaměstnanci 
Příjmení a jméno Pracovní zařazení 
Matoušková Renáta pracovnice školní knihovny a inf. centra 
Albrechtová Julie dozor ve školní jídelně 

 

4. Provozní a TH zaměstnanci 
Příjmení a jméno Pracovní zařazení 
Láníková Jaromíra 
odchod 30.4.2015 adm. pracovnice 
Tesařová Gabriela 
nástup od 20.2.2015 adm. pracovnice 
Žďánská Silvie ekonomka 
Hoffmann Rudolf školník 
Atanasčevová Šárka uklizečka 
Berková Marie uklizečka 
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Dvořáková Marcela uklízečka 
Fialová Jana  uklizečka 
Hnatiaková Šárka uklizečka 
Javůrková Jana uklizečka 
Kubištová Liběna 
odchod 30.6 2015 uklizečka 
Žůrková Denisa       
nástup 10.2.2015 uklízečka 

 
5. Školní jídelna 

Příjmení a jméno Pracovní zařazení 
Váchová Miluše vedoucí ŠJ 
Havlíčková Radka adm. pracovnice ŠJ 
Filová Eliška 
zástup od 25.2. do 31.3.2015 

kuchařka 

Flaxová Olga kuchařka 
Hanusková Alena kuchařka 
Hažmuková Jana 
zástup od 5.1. do 29.5.2015 

kuchařka 

Hladková Jana kuchařka 
Jozsová Růžena kuchařka 
Kolářová Nikola kuchařka 
Nešporová Jana kuchařka 
Paroulková Hana kuchařka 
Tomšíková Martina kuchařka 
Tóthová Erika kuchařka 
Váchová Jana kuchařka 
Vlčková Jana kuchařka 
Zemanová Eva kuchařka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené k 30. 6. 2015 
Příjmení a jméno Pracovní zařazení 
Chmelová Jana učitelka 
Lazárková Mastíková Věra uklízečka 
Nekvindová Jana učitelka 
Petrová Petra učitelka 
Píšová Adéla učitelka 
Pišová Jitka učitelka 
Pivoňková Markéta učitelka 
Svobodová Lucie učitelka 
Špejtková Hana učitelka 
Štorková Jitka učitelka 
Tůmová Kateřina kuchařka 
Zerzánková Petra učitelka 
Žižková Šárka učitelka 
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Údaje o zařazení dětí 
Podle výkazu M3 podzimního sběru matrik k 30. 9. 2014 (+ dodatek výkazu M3 k 30. 9. 2015) a podle 
výkazu S53-01 o zahájení povinné školní docházky v ZŠ. 

1. Třídy a žáci podle ročníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Žáci podle státního občanství 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Počet žáků, kteří odešli na střední školy a zpět do mateřských škol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Počet tříd Počet žáků 
celkem z toho dívky 

Celkem 23 579 295 
z toho 1.stupeň 15 364 190 

v tom 

1. ročník 3 82 40 
2. ročník 3 84 50 
3. ročník 3 72 31 
4. ročník 3 64 39 
5. ročník 3 62 30 
6. ročník 2 58 24 
7. ročník 2 54 32 
8. ročník 2 52 25 
9. ročník 2 51 24 

Děti podle státního občanství, 
cizinci podle režimu pobytu  

Stát 
Počet dětí  

celkem 
kód název 
051 Arménie  4 
804 Ukrajina 1 
704  Vietnam  3 
498  Moldavsko  1 
642 Rumunsko 1 
703  Slovensko  1 
840  Spojené státy Americké 1 

 Celkem-součet 12 

  Celkem z toho dívky 

Žáci, kteří ukončili školní docházku  
v 9. ročníku 51 24 

v 8. ročníku 0 0 

Žáci, kteří přešli do víceletých gymnázií  
v 5. ročníku 8 3 

v 7. ročníku 1 1 

Žáci s dodatečným odkladem  0 0 
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4. Žáci školy plnící školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona 

 
  Počet žáků 

Celkem 5 

z toho 

1. ročník 1 

2. ročník 0 

3. ročník 1 

4. ročník 2 

5. ročník 1 
 

5. Individuálně integrovaní žáci s vývojovými poruchami učení  

 
 

  

 

 

 

 6. Individuální vzdělávací plány 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 k 28. únoru 2015 

 

 Počet 
celkem 

z toho 
dívky 

z toho vyžadující zvýšené výdaje 
1.stupeň 
celkem 

z toho 
dívky 

2.stupeň 
celkem 

z toho 
dívky 

Zrakově postižení 0 0 0 0 0 0 
Tělesně postižení  4 2 3 2 0 0 
    z toho těžce postižení 1 0 0 0 1 0 
S vývoj. poruchami učení 44 21 14 6 11 5 
Autisté 0 0 0 0 0 0 

Celkem 48 23 17 8 12 5 

  Počet žáků 
nadaní SVP 

Celkem 1 29 
z toho 1.stupeň 0 17 

v tom 

1. ročník 0 1 
2. ročník 0 3 
3. ročník 0 7 
4. ročník 0 2 
5. ročník 0 4 
6. ročník 0 10 
7. ročník 1 1 
8. ročník 0 0 
9. ročník 0 0 

 
Zapisovaní Zapsaní 

do 
1. třídy 

Převedení 
jinam 

Žádost o 
odklad 

5 letí  
neuzavřeno celkem z toho dívky 

Celkem  101 50 90 0 10 1 

z toho poprvé 90 47 79 0 10 1 
po odkladu 11 3 11 0 0 0 
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1. pololetí 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
1.–5. roč. 6. 7. 8. 9. Celkem 

6. – 9. r. 
Celkem 
1. – 9. r. 

Žáci celkem 79 81 73 64 62 359 58 54 52 51 215 574 
Prospěli 
s vyznamenáním 79 81 71 56 43 330 25 29 21 20 95 425 

Prospěli   2 8 19 29 33 25 31 29 118 147 
Neprospěli      0    2 2 2 
Nehodnoceni      0     0 0 
2 z chování      0     0 0 
3 z chování      0     0 0 
Omluvené h. 
(průměr na žáka) 34,6 31,9 34,7 30,0 35,1  46,0 34,2 52,0 68,8   

Neomluvené hod.      0    10 10 10 
Prům. prospěch 1,00 1,03 1,13 1,18 1,35  1,51 1,48 1,60 1,74   

 

 
2. pololetí 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem  
1.-5. roč. 6. 7. 8. 9. Celkem 

6.-9. r. 
Celkem 
1.- 9. r. 

Žáci celkem 79 81 73 64 62 359 58 54 52 51 215 574 
Prospěli 
s vyznamenáním 79 81 63 54 39 316 22 30 21 17 90 406 

Prospěli   10 10 23 43 36 24 31 32 123 166 
Neprospěli      0    2 2 2 
Konali opravné 
zkoušky      0    2 2 2 

Budou opakovat      0    0 0 0 
Nehodnoceni      0     0 0 
2 z chování      0  1  1 2 2 
3 z chování      0     0 0 
Omluvené h. 
(průměr na žáka) 44,6 44,2 37,7 48,8 39,5  67,4 43,1 55,9 86,0   

Neomluvené hod.      0   26 3 29 29 
Prům. prospěch 1,00 1,04 1,22 1,20 1,45  1,58 1,52 1,61 1,81   
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Přehled kázeňských opatření 
 

Kázeňské opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 

(na vysvědčení) 
169 199 

Napomenutí třídního učitele 33 52 
Důtka třídního učitele 9 14 
Důtka ředitele školy 5 7 
2 nebo 3 z chování 0 2 
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Vzdělávací program školy – 2014/2015 
 
 

Třída Třídní učitel Vzdělávací program 

1.A PaedDr. Matochová Lenka ŠVP ZV Naše cesty k učení 

1.B Mgr. Kremláčková Monika ŠVP ZV Naše cesty k učení 

1.C Mgr. Hana Bártů ŠVP ZV Naše cesty k učení 

2.A Mgr. Hutáková Taťána ŠVP ZV Naše cesty k učení 

2.B Mgr. Hobzová Šárka ŠVP ZV Naše cesty k učení 

2.C Mgr. Špulková Iva ŠVP ZV Naše cesty k učení 

3.A Mgr. Wieczoreková Lenka ŠVP ZV Naše cesty k učení 

3.B Mgr. Dohnalová Markéta ŠVP ZV Naše cesty k učení 

3.C Mgr. Burešová Irena ŠVP ZV Naše cesty k učení 

4.A Mgr. Dejmková Irena ŠVP ZV Naše cesty k učení 

4.B Mgr. Martina Průchová ŠVP ZV Naše cesty k učení 

4.C Mgr. Turková Libuše ŠVP ZV Naše cesty k učení 

5.A Mgr. Chloupková Magda ŠVP ZV Naše cesty k učení 

5.B Mgr. Švecová Petra ŠVP ZV Naše cesty k učení 

5.C Mgr. Jelínková Ivana ŠVP ZV Naše cesty k učení 

6.A 
Mgr. Martina Lisová 
(od 1. 12. 2014 
Renata Fehérová) 

ŠVP ZV Naše cesty k učení 

6.B Mgr. Pavla Jahodová ŠVP ZV Naše cesty k učení 

7.A Mgr. Matějíčková Leona ŠVP ZV Naše cesty k učení 

7.B Mgr. Miroslava Hodálová ŠVP ZV Naše cesty k učení 

8.A Mgr. Říhová Hana ŠVP ZV Naše cesty k učení 

8.B Mgr. Findejs Jan ŠVP ZV Naše cesty k učení 

9.A Mgr. Waldhauserová Jana ŠVP ZV Naše cesty k učení 

9.B Mgr. Hotař Jiří ŠVP ZV Naše cesty k učení 
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Projekt Zdravá škola 
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Solit či nesolit? Všeho s mírou. 
V rámci projektu proběhly 3 aktivity. Do projektu se zapojili všichni žáci i učitelé školy. 

1. aktivita: Sportovní den  
Sportovní den proběhl na dvě části: v květnu 2014 se uskutečnil olympijský víceboj pro všechny žáky 
školy a na konci června 2014 proběhly sportovní a turistické aktivity od 4. do 9. třídy. 
2. aktivita: Začlenění environmentálních aktivit do výuky a provozu školy 
V období do dubna do června 2014 připravila koordinátorka environmentální výchovy ve spolupráci s 
učiteli pro žáky v rámci vyučovacích hodin aktivity s environmentální tématikou na téma sůl.  
V dubnu 2014 proběhla preventivní přednáška na téma všeho s mírou pro všechny žáky 7. ročníku – 
pokračování ročníkového projektu Nezávislí. 
3. aktivita: Veletrh zdraví 
21. a 22. října 2014 se uskutečnil 22. ročník Veletrhu zdraví.  

Všechny aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl. 
- příloha č. 19 
 
Cesty ke zdraví – naše stopy 
V rámci projektu proběhly v tomto roce 2 a půl aktivity, jeden a půl aktivity proběhne v roce následujícím. 
Do projektu se zapojili a zapojí všichni žáci i učitelé školy v obou školních rocích. 

1. aktivita: Sportovní dny – podpora pohybu 
Sportovní den s olympijským vícebojem proběhl 23. června 
2015. Ve dnech 22. a 29. května 2015 absolvovalo 263 žáků a 
učitelů plaveckou štafetu.  
Aktivitu zajistil vedoucí metodického sdružení tělesné 
výchovy Mgr. Jan Findejs. 
2. aktivita: Začlenění environmentálních aktivit do výuky 

a provozu školy 
Od března do června 2015 proběhly v rámci vyučovacích 
hodin aktivity s environmentální tématikou na téma stopa 
(ekologická stopa). Aktivitu odborně zabezpečila 
koordinátorka EVVO ve škole Mgr. Jana Waldhauserová.  
3. aktivita: Preventivní přednášky pro žáky  
6. a 9. ročník – v dubnu a v červnu přednáška k sexuální 
výchově 

V následujícím školním roce proběhne: 
7. a 8. ročníku – v říjnu 7. třídy program Závisláček a 8. třídy 
program Hrou proti AIDS. 
Aktivitu zajišťuje metodička prevence Mgr. Hana 
Hažmuková. 
4. aktivita: Veletrh zdraví 
V říjnu 2015 se uskutečnil 23. ročník Veletrhu zdraví.  
- upoutávka na Veletrh – turnaje ve vybíjené ve 4. a 5. 

ročníku  
- upoutávka na Veletrh – zdravé svačinky (žáci 1. stupně a 7. ročníku), zprávy na Veletrhu zdraví, téma pro 

každoroční Anketu Veletrhu zdraví (zajistila Mgr. Martina Průchová), aktivita s nutriční poradkyní v rámci 
Veletrhu zdraví 

- sportovní část – 20. října 2015 – prezentace sportovních zájmových aktivit 
- Veletrh zdraví – 21. října 2015 – 35 volitelných aktivit, diskuzní fórum, vystoupení pro rodiče 

Všechny aktivity mají společná témata: Cesty ke zdraví – naše stopy. 
- příloha č. 20 
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Celoroční aktivity 
 pitný režim pro žáky 
 spolupráce 1. a 9. ročníků 
 blokové vyučování PřiVýDěj v 6. ročníku 

spojující přírodopis, výtvarnou výchovu a dějepis 
 blokové vyučování Tělorob v 7. ročníku spojující 

tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví a výchovu 
k občanství 

 blokové vyučování MaFyáČek v 8. ročníku 
spojující matematiku, fyziku a český jazyk 

 projekt Kariéra 
 finanční gramotnost v 8. a 9. ročníku 
 blokové a projektové vyučování na 1. stupni (Jsem 

školám, Lexikon dopravních zákonitostí, Lexikon kouzel podzimu, Jihlava, Dopravní výchova, 
Rybník, Co již víme o svém těle, Praha a my, …) 

 zájmové kroužky a aktivity školní družiny (míčové a pohybové aktivity, sportovní kroužky – fotbal, 
florbal, míčové hry, volejbal, plavání, …) 

 besedy s Městskou policií Jihlava 
 organizace a zapojení do sportovních soutěží (Silák roku, florbal, …) 
 návštěvy knihoven, Muzeum Vysočiny, Galerie Vysočiny 
 zapojení do projektu i-Bezpečná škola 
 spolupráce se ZOO Jihlava (PodpoVRCH) 

 

Jednorázové akce, které proběhly ve školním roce 2014/2015 
 adaptační výjezd Poznávání a pravidla 

spolupráce na začátku 6. ročníku 
 projekt Nezávislí pro 7. ročník 
 výjezd Povolání pro 8. ročník 
 projekt Otevřená škola 
 Waterproject – výměnný projekt 

s holandskou školou Pieter Nieuwland 
College v Amsterdamu 

 ukázky sebeobrany 
 exkurze do sběrného dvora na 1. stupni 
 exkurze do jihlavských podniků 
 Fórum mladých – účast žáků školy 
 akce Čistá Jihlava 
 Olympijský víceboj 
 Planeta Země – Východní Afrika 
 karneval pro 1. a 2. ročník 
 sportovní den pro MŠ (ve spolupráci s 8. ročníkem) 
 Máme rádi zvířata – 2. ročník (Chaloupky) 
 škola v přírodě s lyžařským výcvikem, týdenní pobyt na horách – pro žáky 1. ročníku 
 lyžařský výcvikový kurz 5. ročníku 
 lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku 
 Veselé zoubky pro 1. ročník 
 beseda o bezpečném využívání internetu 
 beseda s T. Míkovou – Skleník a lednice – dva v jednom 
 beseda s odsouzenými ženami – 9. ročník 
 Den s lesníkem 
 Den Země na Masarykově náměstí 
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 pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
 kurz první pomoci pro 8. ročník 
 dopravní hřiště pro 4. ročníky  
 sportovní den  
 relaxační výlet zaměstnanců školy na Berounsko 
 plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník 
 nepovinné plavání pro 2. a 5. ročník 
 environmentální aktivity ve výuce 

 
Některé aktivity jsou popsány podrobněji v příloze Další akce ve školním roce 2014/2015 - příloha č. 27. 
 
 
Zprávy z médií 
Noviny jihlavské radnice, únor 2015 
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Environmentální výchova 
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ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 

Třídíme odpad 
V České republice se vyprodukují 2 miliony odpadů ročně, to je 200 kg na osobu. Z tohoto množství 
může vytřídit každý z nás 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů. 
Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu! Přitom pravidelné třídění odpadu 
zabere maximálně tři minuty denně. V ČR třídí pravidelně sedm z deseti lidí. Kdo netřídí? Líný a sobecký 
člověk lhostejný k životnímu prostředí! A jak jsi na tom ty? 

Proč máme třídit odpad? 

- šetříme přírodní zdroje surovin (1 tuna papíru = 2 dospělé stromy!) 
- šetříme energii 
- šetříme peníze (poplatky za odpad se nebudou muset zvyšovat!) 
- snížíme množství odpadu na skládkách 
- správně vytříděný odpad lze znovu zpracovat na nové materiály 
- recyklovat lze téměř 40 % odpadu! 
- třídění je součást moderního životního stylu 
- není nám lhostejná budoucnost životního prostředí 

 

Pravidla třídění odpadu v naší škole 

- třídíme zvlášť papír, plasty a baterie 
- v každé třídě je vyčleněna označená nádoba na tříděný papír, další modré nádoby na papír jsou 

umístěny na chodbách školy 
- žluté nádoby na plasty a modré nádoby na papír jsou umístěné na chodbách školy 
- do nádoby na papír patří použitý kancelářský papír, sešity, použité čtvrtky, balicí papír, kartony, 

papírové obaly, časopisy, noviny, lepenka, obálky atd. 
- do nádoby na papír nepatří papírové kapesníčky, ubrousky, mastný papír, papír s povrchovou 

úpravou (křídový, lakovaný), spodní strany samolepek, nápojové kartony, veškeré plasty a jiný 
odpad 

- do žluté nádoby na chodbě patří PET lahve, nápojové kartony, kelímky od nápojů, jogurtů, 
igelitové tašky, mikroténové sáčky, různé plastové obaly atd. 

- do žluté nádoby nepatří žvýkačky, molitan, guma, PVC 
- PET lahve a nápojové kartony napřed sešlápni 
- použité baterie patří do přenosné nádoby v přízemí u šaten 
- co nejde vytřídit, odhazujeme pouze do odpadkových košů ve třídách 

 

Organizace třídění odpadu 

- třída má stanovenou službu, která dohlíží na správné ukládání odpadu do nádob a pořádek 
- každý je zodpovědný za správné třídění 
- učitelé a zaměstnanci školy průběžně kontrolují dodržování pravidel třídění odpadu 
- zaměstnanci úklidu ve spolupráci s vedením školy a zástupci žákovské samosprávy hodnotí 

kvalitu tříděného odpadu a přístup jednotlivých třídních kolektivů k třídění 
- nejlepší třídní kolektivy budou vyhodnoceny a odměněny 

 

Mgr. Jana Waldhauserová      Mgr. Pavel Říha 
koordinátorka environmentální výchovy     ředitel školy 
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ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 

Pravidla účelného větrání ve třídách 

Věděli jste, že? 

- pouhá pootevřená okna neposkytují čerstvý vzduch a pouze ochlazují zdi 

- správné větrání šetří mnoho energie a je zdravé 

- nedostatek vlhkosti ve vzduchu způsobuje sucho v krku a žízeň 

- nadbytek vlhkosti ve vzduchu podporuje rozvoj plísní 

- optimální teplota ve třídě je 20 °C 

- příliš vysoká teplota ve třídě způsobuje únavu a ospalost žáků 

- každé snížení teploty o jeden stupeň ušetří přibližně 6 % tepelné energie 

- při nedostatečném větrání se ve třídách hromadí vydýchaný oxid uhličitý 

- zvýšená koncentrace oxidu uhličitého způsobuje únavu a zhoršuje schopnost učení 

 

Jak tedy správně větrat? 

- větrat během přestávek nebo na začátku hodiny po příchodu do učebny  

- otevřít okna a nechat zároveň otevřené dveře, aby vznikl průvan 

- v zimě stačí k vyvětrání třídy takto vzniklým průvanem zhruba jedna minuta (vzduch se obnoví a zdi 

nestihnou prochladnout) 

- po vyvětrání uzavřít okna, aby bylo zabráněno dalšímu úniku tepla 

- po opuštění třídy zkontrolovat, zda jsou všechna okna zavřená a jsou zhaslá světla 

 

Kdo má na starost správné větrání? 

- třídní služba nebo určení žáci (možnost zavedení další třídní funkce) 

- žáci sedící ve třídě u oken 

- provozní zaměstnanci 

 

Kdo dohlíží na správné větrání? 

- zástupci energetického týmu ve třídě 

- učitelé (vyučující nebo dozor na chodbě) 

- vedení školy 

- provozní zaměstnanci (školník, uklízečky) 

- ostatní žáci třídy 

 

Jak se bude kontrolovat účelnost větrání? 

- žáci energetického týmu školy vybaveni měřicími přístroji budou během roku opakovaně měřit teplotu, 

vlhkost a hodnotu oxidu uhličitého ve třídách 

- na místě zhodnotí stav a doporučí další opatření 

- s naměřenými výsledky seznámí spolužáky a učitele  

Zpracovala: Mgr. Jana Waldhauserová  
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Přehled uskutečněných aktivit  

Úspěchy v zeměpisné a biologické 
olympiádě 
Žáci naší školy se i letos zúčastnili 
vědomostních olympiád. Výrazného 
úspěchu dosáhl Adam Pel ech ze 7. A, 
který se umístil v okresním kole 
zeměpisné olympiády na krásném 
třetím místě a jen těsně mu unikl postup 
do krajského kola. V biologické 
olympiádě dosáhla nejlepšího výsledku 
Jindřiška Veselá ze 7. B, která nejdříve 
uspěla v okresním kole a třetím místem 
si zasloužila postup do krajského kola, kde nakonec získala pěkné 16. místo. Úspěšní jsme byli i v soutěži 
Mladý chovatel, kde obsadil Šimon Dopita vynikající první místo a zúročil tak své hluboké znalosti z 
vlastního chovu terarijních zvířat. 
 

Přírodovědné bádání 
I v tomto školním roce měli žáci 8. a 9. 
ročníku naší školy možnost navštěvovat 
celoročně zdarma kroužek na 
jihlavském gymnáziu. Pod dohledem 
zkušených učitelů gymnázia si mohli 
vyzkoušet zajímavé pokusy z fyziky, 
chemie a přírodopisu, které propojovala 
společná témata – například voda, 
buňka, svaly, barvy nebo plísně. Cílem 
projektu financovaného z fondů 
Evropské unie bylo u žáků vzbudit 
zájem o přírodní vědy a motivovat je k 

případnému studiu na gymnáziu. Při projektovém dni Veletrh zdraví  - Jako ryba ve vodě si mohli žáci 
vybrat aktivitu, která zájemce seznámila s rybářstvím a ochranou ryb. Mohli si vyzkoušet určování 
běžnějších druhů ryb včetně živých ukázek i prohlédnout si pod mikroskopem rybí šupiny. 
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ZOO PodpoVRCH 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta kolem světa 5. B 
Děti procestovaly všechny kontinenty. Dozvěděli se, jací živočichové zde žijí a jaké rostliny zde rostou. 
Také získali nové znalosti o obyvatelích jednotlivých kontinentů. Program se jim líbil.  
Byl hezky - interaktivně připraven. Využili jsme ho v přírodovědě - rozmanitý život na zemi. 

 

 

 

 
Zvířecí farma – Chaloupky  
Dne 8. dubna 2015 jsme navštívili zvířecí farmu na 
Chaloupkách. Byli jsme rozděleni do skupin. Jedna 
skupina lovila u rybníka vodní živočichy, druhá skupina 
poznávala hospodářská zvířata a jejich rodiny. 
V učebně jsme pak poznávali zvířata z lesa podle zvuků, 
kůže, parohů a obrázků. Dozvěděli jsme se plno nových 
informací. Moc se nám tam líbilo. 
 
 

 
Vzdělávání pedagogů 
Na začátku školního roku byl zakončen projekt Přírodní vědy. Během roku proběhlo několik akcí 
s environmentální tematikou. Všechny aktivity najdete v příloze č. 9. 

Podzimní tvoření z přírodních materiálů 

Lexikon kouzel podzimu 
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Zprávy z médií 
Jihlavské listy, 24. dubna 2015 
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ICT plán školy 

Podle výkazu o ředitelství R13 k 30. září 2014: 

 

 

 

  Žáci 1. stupně při logické olympiádě 

Vybavení z projektu ICT nás baví 

Bobřík informatiky v počítačové učebně 

Waterproject – tvorba prezentací 
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Podklady pro ICT plán 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
ve školním roce 2014/2015 

 

Jedním z předpokladů dobrého učitele je nutnost dbát o své sebevzdělání a zajímat se o nové trendy 
v oboru i ve společnosti. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků vychází z analýzy dalšího 
vzdělávání učitelů z posledních dvou let a jsou v něm zohledněny individuální požadavky jednotlivých 
pracovníků. V tomto školním roce jsou vedením školy stanoveny následující priority: 

a) vzdělávání v rámci projektů ICT nás baví, Přírodní vědy a Otevřená škola 
b) další vzdělání související s realizací ŠVP 

c) semináře (pracovní dílny) spojené s nácvikem komunikace v rámci řešení konfliktů  

d) předávání zkušeností formou vzájemných hospitací 

e) další vzdělání v oblasti informačních technologií a tvorby výukových materiálů 

f)  rozšiřování jazykových kompetencí 

Další vzdělání učitelů je v rámci možností rozpočtu školy podporováno vedením školy i finančně. Na 
každou konkrétní akci je finanční příspěvek dohodnut individuálně.  

Po absolvování vzdělávací akce je povinností příslušného učitele seznámit s jejím obsahem ostatní 
vyučující v rámci metodických seminářů apod. 

Vyhodnocení a individuální plán dalšího vzdělávání projedná ředitel školy s jednotlivými vyučujícími 
v rámci hodnotícího učitelského portfolia na konci školního roku. 
 

Vzdělávání v rámci projektů  
Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol 
města Jihlavy v přírodních a technicky zaměřených předmětech 
- Počítačem podporovaný experiment v práci pedagoga 

o Jana Waldhauserová, Zdeňka Obrdlíková, Pavel Říha, Vladimír Nekvinda 
Cesty k aktivnímu učení 
- 42170/2013-2-881Competitions and Games in English Lessons, Descartes Praha 

o Magda Chloupková 
ICT nás baví 
- Zadávání veřejných 

zakázek 
o Pavel Říha, Vladimír 

Nekvinda, Robert 
Srbecký 

- Metodik ICT ve škole 
o Robert Srbecký 

- Vzdělávání pedagogů 
v oblasti využití moderních 
mobilních dotykových 
zařízení ve výuce 

o Pavel Říha, Irena 
Dejmková, Petra 
Švecová, Ivana 
Jelínková, Hana Bártů, Lenka Matochová, Monika Kremláčková, Martina Průchová, 
Markéta Dohnalová, Zdeňka Obrdlíková, Hana Říhová, Jana Waldhauserová, Libuše 
Turková, Hana Hažmuková, Lenka Nevrklová, Hana Krepčíková, Marcela Kovářová, 
Jana Nekvindová, Renata Fehérová, Martina Lisová 
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- Propojení tabletu a dataprojektoru 
o Pavel Říha, Irena Dejmková, Petra Švecová, Ivana Jelínková, Hana Bártů, Lenka 

Matochová, Monika Kremláčková, Martina Průchová, Markéta Dohnalová, Zdeňka 
Obrdlíková, Hana Říhová, Jana Waldhauserová, Libuše Turková, Hana Hažmuková, 
Lenka Nevrklová, Hana Krepčíková, Marcela Kovářová, Jana Nekvindová, Renata 
Fehérová, Martina Lisová 

- Projektová výuka vedená s ICT 
o Marcela Kovářová, Hana Krepčíková, Jana Waldhauserová, Lenka Nevrklová, Hana 

Říhová, Pavel Říha, Libuše Turková, Lenka Matochová, Martina Lisová, Jana 
Nekvindová, Zdeňka Obrdlíková 

- Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Jazyk a jazyková komunikace 
o Pavel Říha, Martina Lisová, Hana Hažmuková, Jana Nekvindová, Markéta Dohnalová, 

Renata Fehérová 
- Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a jeho svět 

o Monika Kremláčková, Lenka Matochová, Hana Bártů, Martina Průchová, Ivana 
Jelínková 

- Využití moderních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ 
o Marcela Kovářová, Ivana Jelínková, Martina Průchová, Renata Fehérová, Markéta 

Dohnalová, Hana Bártů, Lenka Matochová, Monika Kremláčková, Petra Švecová, 
Irena Dejmková, Jana Nekvindová 

- Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a společnost 
o Hana Krepčíková, Hana Hažmuková, Lenka Nevrklová 

- Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Matematika a její aplikace 
o Ivana Jelínková, Markéta Dohnalová, Martina Průchová, Monika Kremláčková, Hana 

Bártů, Hana Říhová, Zdeňka Obrdlíková 
- Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a příroda 

o Pavel Říha, Zdeňka Obrdlíková, Libuše Turková, Irena Dejmková, Petra Švecová, Jana 
Waldhauserová 

- Sociální sítě ve výuce 
o Libuše Turková, Hana Hažmuková, Hana Krepčíková, Irena Dejmková, Lenka 

Nevrklová, Hana Říhová, Petra Švecová, Jana Waldhauserová, Renata Fehérová, 
Martina Lisová, Marcela Kovářová 

Jak dosáhnout osobního maxima u každého žáka (Erasmus+) 
- Seminář pro schválené žadatele KA1, Erasmus+ školní vzdělávání, DZS, Brno 

o Hana Říhová, Vladimír Nekvinda 
Otevřená škola  
- Zkušenosti práce s problémovým chováním u žáků, využití drumbenů ve školní praxi 

o Šárka Hobzová 
- Možnosti prevence a řešení problémového chování hyperaktivních žáků - Trampolining, 

relaxace, muzikoterapie, arteterapie 
o Petra Švecová, Šárka Hobzová 

- Možná rizika rodinného prostředí ovlivňující školní neúspěch žáků a Specifický vztah 
mezi školou a rodinou a jeho možná úskalí 

o Šárka Hobzová, Jiří Hotař, Leona Matějíčková, Lenka Nevrklová, Dagmar Piková, 
Pavel Říha 

- Využití tabletu pro práci s dětmi – zaměření na reedukaci školní neúspěšnosti 
o Lenka Wieczoreková, Hana Krepčíková, Petra Švecová, Šárka Hobzová 

 

Další vzdělávání vedoucích pracovníků 
- ředitel školy – Pavel Říha  

o 40335/2012-201-726 Instruktor školního lyžování, Jihlavská sportovní spol. 
o Počítačem podporovaný experiment v práci pedagoga 
o CZ.1.07/1.3.50/02.0007 Ředitel – manažer učící se organizace – Výcvik v koučování 

pro vedoucí pracovníky, Vysočina Education  
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o Možná rizika rodinného prostředí 
ovlivňující školní neúspěch žáků a 
Specifický vztah mezi školou a rodinou a 
jeho možná úskalí 

o Diskuzní setkání na podporu pedagogů 
vzdělávající děti/žáky – cizince, NIDV 
Jihlava 

- zástupkyně ředitele – Zdeňka Obrdlíková 
o 17127/2012-25-385 Kurz angličtiny úrovně 

B2, Vysočina Education 
o CZ.1.07/1.3.00/48.0058 Učitel – mentor, Vysočina Education 
o Počítačem podporovaný experiment v práci pedagoga 
o CZ.1.07/1.1.00/26.0038 Nevšední matematika všedního dne 
o CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a 

matematice s využitím potenciálu MU – Fyzika v experimentu a praxi 2, MU Brno 
o CZ.1.07/1.3.50/02.0007 Ředitel – manažer učící se organizace – Výcvik v koučování 

pro vedoucí pracovníky, Vysočina Education 
- zástupce ředitele – Vladimír Nekvinda 

o Erasmus+ - školní vzdělávání s evropskou přidanou hodnotou, DZS, KÚ Jihlava 
o CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji 

Vysočina, úvodní konference 
o Jak efektivně připravit projektovou žádost Erasmus+, Krajský úřad Kraje Vysočina 
o Seminář pro schválené žadatele KA1, Erasmus+ školní vzdělávání, DZS, Brno 
o NIQES – regionální informační setkání, ČŠI Brno 
o NIQES – regionální informační setkání, ČŠI Jihlava 
o Prezentace činnosti vzdělávacího centra ZOO Jihlava 
o Počítačem podporovaný experiment v práci pedagoga 
o Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou, NIDV Jihlava 
o CZ.1.07/1.3.50/50.0010 Metodika v AJ – IT technologie ve výuce angličtiny, Vysočina 

Education 
o CZ.1.07/1.1.00/26.0038 Nevšední matematika všedního dne 
o OP VK pro Kraj Vysočina a Jihočeský kraj, KÚ Kraje Vysočina 
o IT ve škole, Konference Jihlava 
o Bakaláři - Sestavy II. - praktická cvičení 

- metodik ICT – Robert Srbecký 
o 1881/2014-1-128 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV 

Jihlava 
o CZ.1.07/1.3.50/50.0010 Metodika v AJ – IT technologie ve výuce angličtiny, Vysočina 

Education 
o 1355/2015-1-184 Metodik ICT ve škole (v rámci projektu ICT nás baví) 
o IT ve škole, Konference Jihlava 

- výchovná poradkyně – Lenka Wieczoreková 
o 5529/2012-25-41 Školní (ne)úspěšnost a 

možnosti jejího ovlivňování, Descartes 
Brno 

- výchovná poradkyně – Hana Krepčíková 
o 16894/2014-1-529 Rozvoj učitelských 

dovedností – základní kurz, Kritické 
myšlení Praha 

o Brána jazyků otevřená – Etická výchova a 
učebnice, NIDV Jihlava 

o 28562/2011-25-738 Aktuální problémy 
výchovného poradenství, Asociace výchovných poradců, Brno 
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- metodik prevence – Hana Hažmuková 
o 29313/2014-2-667 Rozumíme penězům pro 2. stupeň, Aisis Brno 

 

Absolvování programu celoživotního vzdělávání 
- 1881/2014-1-128 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV 

Jihlava 
o Robert Srbecký 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 
- 7564/2015-1-310 Letní škola anglického jazyka a metodiky, NIDV, Richtrovy boudy 

o Hana Říhová 
- 17127/2012-25-385 Kurz angličtiny úrovně B2, Vysočina Education 

o Petra Švecová, Zdeňka Obrdlíková 
- 33934/2013-1-740 Brána jazyků otevřená – anglický jazyk B1, NIDV Jihlava 

o Jana Waldhauserová, Lenka Nevrklová 
- CZ.1.07/1.3.50/50.0010 Metodika v AJ – IT technologie ve výuce angličtiny, Vysočina 

Education 
o Hana Říhová, Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda 

- 29937/2014-1-777 Konverzační kurz anglického jazyka, NIDV Jihlava 
o Jana Waldhauserová, Lenka Nevrklová 

- 2240/2013-201-60 Teachers PARK – Mezinárodní konference učitelů angličtiny, Brno 
o Pavla Jahodová  

- 38355/2014-1-921 Inspiration day I, Gymnázium Jihlava 
o Hana Říhová 

- 10396/2014-1-310 Metoda CLIL poprvé na naší škole, NIDV Jihlava 
o Irena Burešová 

- LLCE2015: Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: Ako ďalej?, Nitra 
o Pavla Jahodová (včetně prezentace příspěvku) 

- Shaping the Way We Teach English, Office of English Language Programs 
o Jana Nekvindová 

- 37490/2014-2-904 Internet und Landeskunde, Descartes Brno 
o Lenka Nevrklová 

- 5529/2012-25-41 Spiele und kreativer Unterricht im DaF 
o Lenka Nevrklová 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT  
- CZ.1.07/1.3.50/50.0010 Metodika v AJ – IT technologie ve výuce angličtiny, Vysočina 

Education 
o Hana Říhová, Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda 

- Bakaláři - Sestavy II. - praktická cvičení 
o Vladimír Nekvinda 

- Konference IT ve škole, Jihlava 
o Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda 

- vzdělávání v rámci projektu ICT nás baví 
 

Další vzdělávání v souvislosti s ŠVP 
- 7555/2015-1 Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. – 5. ročníku, Tvořivá škola Písek 

o Irena Dejmková 
- 29313/2014-2-667 Rozumíme penězům pro 2. stupeň 

o Hana Říhová, Hana Hažmuková 
- 15779/2012-25-238 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a 

efektivnímu učení (pro žáky se SVP), Descartes Brno 
o Irena Burešová 

- 29872/2014-2-669 Nápadník do hodin matematiky, Fraus Jihlava 
o Petra Švecová 
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- 38235/2014-1-1030 Matematika činnostně ve 4. ročníku, Tvořivá škola Jihlava 
o Martina Průchová 

- 16894/2014-1-529 Rozvoj učitelských dovedností – základní kurz, Kritické myšlení Praha 
o Hana Krepčíková 

- 26872/2014-2-669 Jak na čtenářské strategie, AMV Fraus Jihlava 
o Libuše Turková 

- 1881/2014-1-128 Čtenářské hodiny – efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky, NIDV 
Jihlava 

o Ivana Jelínková 
- 10396/2014-1-310 Výtvarné inspirace, NIDV Jihlava 

o Irena Dejmková 
- 37490/2014-2-904 Didaktické hry v matematice, Descartes Brno 

o Hana Bártů, Martina Průchová 
- 17518/2014-1-618 Činnostní učení Čj v posledním ročníku MŠ, Tvořivá škola Pelhřimov 

o Petra Švecová 
- 6495/2012-25-172 Český jazyk činnostně ve 2. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov 

o Petra Švecová 
- 6495/2012-25-172 Český jazyk činnostně ve 3. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov 

o Petra Švecová 
- 6495/2012-25-172 Český jazyk činnostně ve 4. ročníku, Tvořivá škola Jihlava 

o Martina Průchová 
- 107/2014-1-173 Český jazyk činnostně v 1. ročníku, Tvořivá škola Jihlava 

o Petra Švecová 
- 33934/2013-1-740 Netradiční pomůcky ve výuce M a Čj, NIDV Jihlava 

o Petra Švecová, Ivana Jelínková 
- 959/2015-1-122 Mistr Jan Hus – významná osobnost našich dějin, NIDV Praha 

o Leona Matějíčková 
- CZ.1.07/1.1.00/26.0038 Nevšední matematika všedního dne 

o Zdeňka Obrdlíková, Vladimír Nekvinda 
- CZ.1.07/2.3.00/45.0018 Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice 

s využitím potenciálu MU – Fyzika v experimentu a praxi 2, MU Brno 
o Zdeňka Obrdlíková 

- 15779/2012-25-238 Metody a formy 
práce vedoucí ke čtenářské 
gramotnosti a efektivnímu učení 

o Irena Burešová 
- Konfliktní místa paměti, Antikomplex 

o Leona Matějíčková 
- 26188/2012-25-444 Jazykové hry 

v hodinách češtiny, Descartes Brno 
o Irena Dejmková, Taťána 

Hutáková 
- Brána jazyků otevřená – Etická 

výchova a učebnice, NIDV Jihlava 
o Hana Krepčíková 

- 1881/2014-1-128 Vlastivěda – tematické vyučování a projekty 
o Dagmar Piková 

Vzdělávání ve školní družině 
- 48183/2012-201-918 Učitel – riziková profese aneb jak nevyhořet, Descartes Brno 

o Jana Bošnjaková, Jana Charvátová, Markéta Benešová 
- 6188/2012-25-111 Komunikace v krizových situacích, NIDV Jihlava 

o Jana Bošnjaková, Markéta Benešová 
- 19840/2013-1-449 Jak odolat manipulaci aneb komunikace ve škole, Descartes Brno 

o Ilona Kožená, Hana Šlechtická, Markéta Benešová  
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- 19840/2013-1-449 Základy a nácvik komunikace, Descartes Brno 
o Klára Štolpová, Jana Bošnjaková 

Vzdělávání v ostatních oblastech 
- 37490/2014-2-904 Efektivní nonverbální komunikace jako součást pedagogické 

dovednosti, Descartes Brno 
o Iva Špulková, Lenka Matochová, Irena Burešová 

- Metodický seminář eTwinning školení na míru II, DZS, Jihlava 
o Hana Říhová 

- Erasmus+ - školní vzdělávání s evropskou přidanou hodnotou, DZS, KÚ Jihlava 
o Hana Říhová, Vladimír Nekvinda 

- 39357/2012-201-758 Vlastní osobnost jako nástroj učitele (sebe-koučování pro pedagogy) 
o Ivana Jelínková 

- 10740/2014-1-393 Školní systemické konstelace – jak být autoritou, Tvořivá škola Jihlava 
o Dagmar Piková, Martina Průchová 

- Změny právních předpisů od 1. 1. 2015, Pavel Zeman, Jihlava 
o Jaromíra Láníková, Vladimír Nekvinda 

- 40335/2012-201-726 Instruktor školního lyžování, Jihlavská sportovní spol. 
o Pavel Říha, Hana Říhová 

- 40582/2012-201-805 Instruktor školního lyžování, Sportovní kurzy.cz 
o Magda Chloupková, Ilona Kožená, Petra Švecová, Zdeňka Novoveská 

- Jak efektivně připravit projektovou žádost Erasmus+, Krajský úřad Kraje Vysočina 
o Vladimír Nekvinda 

- 33910/2013-1-665 Mám ve třídě cizince, Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava 
o Irena Burešová 

- 19840/2013-1-449 Jak odolat manipulaci aneb komunikace ve škole, Descartes Brno 
o Iva Špulková, Lenka Matochová 

- 5529/2012-25-41 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování, Descartes Brno 
o Lenka Wieczoreková, Iva Špulková, Irena Burešová 

- 1881/2014-1-128 Úskalí chvály, NIDV Jihlava 
o Leona Matějíčková 

- 6188/2012-25-111 Komunikace v krizových situacích, NIDV Jihlava 
o Monika Kremláčková, Dagmar Piková 

 
 

 
V Jihlavě dne 24. 9. 2015      Mgr. Pavel Říha 

                        ředitel školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránky 7 až 17 byly vytvořeny s podklady Vysočina Education na www.vys-edu.cz, Společnosti pro kvalitu 
školy na www.kvalitaskoly.cz a v tisku. 
  

http://www.vys-edu.cz/
http://www.kvalitaskoly.cz/
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 Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina (Zdravá škola) 

CZ.1.07/1.1.00/53.0014 
Noviny Kraje Vysočina, říjen 2014 
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Škola nebyla zapojena do projektu jako partner. Zástupce ředitele Mgr. Vladimír Nekvinda se zúčastnil 
úvodní konference. Škola byla vybrána pro aktivitu KA4 Síťování škol. 13 pedagogů škol Kraje Vysočina 
navštívilo Veletrh zdraví.  
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Učitel – mentor 
CZ.1.07/1.3.00/48.0058 

 
Projekt Učitel-mentor realizuje Vysočina Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina a jako 
partner Česká asociace mentoringu ve vzdělávání. 
Cílem projektu je zvyšování lektorských a mentorských kapacit pro DVPP na MŠ a ZŠ a individuální 
podpora pedagogů v oblasti aktivizujících forem vzdělávání. Chceme podpořit a motivovat zkušené 
pedagogy k absolvování kurzů mentorských a lektorských dovedností pro následné vedení DVPP. 
Cíle projektu naplníme přípravou a organizací dvou kurzů - 
Učitel-mentor a Prevence školní neúspěšnosti a předcházení 
SPU již v MŠ, dále bude zorganizována stáž do MŠ Kinderwelt 
v Heindenheimu /Německo/ zaměřená na rozvoj 
polytechnických dovedností v MŠ. Ke kurzu Učitel-mentor 
připravíme podpůrný systém. 
Projekt Učitel-mentor se skládá ze 4 KA. 
 
Zástupkyně ředitele Mgr. Zdeňka Obrdlíková se zapojila do 
Klíčové aktivity 1 – Příprava budoucích mentorů. 
 
Jihlavské listy, 9. června 2015 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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ICT nás baví 
CZ.1.07/1.3.00/51.0015 

Škola zapojena do projektu jako jedna z 50 škol v České republice jako partner s finanční účastí. 
Příjemcem dotace byla Společnost pro kvalitu školy, regionálním partnerem pro Kraj Vysočina byla 
Vysočina Education.  
Koordinátoři projektu ve škole: Mgr. Vladimír Nekvinda a Mgr. Robert Srbecký 
Zapojení učitelé: Pavel Říha, Irena Dejmková, Petra Švecová, Ivana Jelínková, Hana Bártů, Lenka 
Matochová, Monika Kremláčková, Martina Průchová, Markéta Dohnalová, Zdeňka Obrdlíková, Hana 
Říhová, Jana Waldhauserová, Libuše Turková, Hana Hažmuková, Lenka Nevrklová, Hana Krepčíková, 
Marcela Kovářová, Jana Nekvindová, Renata Fehérová, Martina Lisová 
 
Zapojení do aktivit projektu: 
1. Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory 
- seminář: Pavel Říha, Vladimír Nekvinda, Robert Srbecký 
- konzultace při veřejné zakázce s právníkem a ICT podporou 
2. Vstupní benchmark 
- Profil Škola 21 
- Vladimír Nekvinda, Robert Srbecký 
3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT 
koučováním 
- kouč: Lubomír Pelech 
- podpořený: Pavel Říha 
4. Podpora pedagogů při integraci ICT 
prostřednictvím mentoringu 
- mentor: Lubomír Pelech 
- podpořeni: všichni zapojení učitelé 
5. Metodik ICT ve škole 
- Robert Srbecký 
6. Vzdělávání Co už máme 
Termín Název Lektor Počet  

účastníků 
Účastníci 

2. 3. 2015 Propojení tabletu 
(netbooku, notebooku) a 
dataprojektoru: využití v 
individuální a skupinové 
práci žáků ve výuce 

Zaoral 20 všichni zapojení učitelé 

 
7. Vzdělávání Co chceme 
Termín Název Lektor Počet  

účastníků 
Účastníci 

19. 1. 2015 Vzdělávání pedagogů v 
oblasti využití 
moderních mobilních 
dotykových zařízení ve 
výuce 

Srbecký, 
Nekvinda 

20 všichni zapojení učitelé 
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8. Vzdělávání Oborové didaktiky  
Termín Název Lektor Počet  

účastníků 
Účastníci 

9. 3. 2015 Člověk a příroda Srbecký, 
Nekvinda 

6 Wal, Obr, Šve, Dej, Ří, Tur 

16. 3. 2015 Matematika a její 
aplikace 

Srbecký, 
Nekvinda 

7 Doh, Jel, ŘíH, Krm, Obr, Brt, 
Pru 

15. 4. 2015 Člověk a společnost Beniačová 3 Krp, Nev, Haž 
20. 4. 2015 Sociální sítě ve výuce Taláček 11 Nev, Lis, Wal, Feh, ŘíH, Krp, 

Haž, Tur, Šve, Dej, Kov 
27. 4. 2015 1. stupeň Rauscherová 11 Doh, Feh, Mato, Jel, Krm, Šve, 

Dej, Brt, Pru, Kov, NeJ 
29. 4. 2015 Člověk a jeho svět Rauscherová 5 Mato, Jel, Krm, Brt, Pru 
30. 4. 2015 Jazyk a jaz. komunikace Bojanovský 6 Doh, Lis, Feh, Haž, NeJ, Ří 
4. 5. 2015 Projektová výuka 

vedená s ICT 
Zaoral 11 Nev, Lis, Wal, Krp, ŘíH, Obr, 

Tur, Ří, Kov, Mato, NeJ 
 

 

9. Evaluace 
- Profil Škola 21 
- Vladimír Nekvinda, Robert Srbecký 
 
Mgr. Vladimír Nekvinda a Mgr. Robert Srbecký lektorovali semináře i na dalších školách: ZŠ T. G. 
Masaryka, Jihlava; ZŠ Jihlava, Křížová a ZŠ Polná (vždy 2 semináře). 
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Zprávy z médií 
Noviny jihlavské radnice, únor 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviny Kraje Vysočina, červen 2015  
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Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města 
Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech 

(Přírodní vědy) CZ.1,07/1.1.36/02.0016 
Zprávy z médií 
Noviny jihlavské radnice, prosinec 2014  

    
Koordinátor projektu na škole: Mgr. Pavel Říha 
Inovátoři: Mgr. Jana Waldhauserová, Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Mgr. Vladimír Nekvinda 
 
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
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Otevřená škola 
CZ.1.07/1.1.00/46.0005 

Noviny jihlavské radnice, březen 2015 
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Zapojení vyučující: 
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Říha 
Pedagogové: 
PaedDr. Lenka Matochová 
Mgr. Šárka Hobzová  
Mgr. Lenka Wieczoreková  
Mgr. Dagmar Piková  
Mgr. Petra Švecová 
Mgr. Lenka Nevrklová 
Mgr. Leona Matějíčková  
Mgr. Jiří Hotař  
Mgr. Hana Krepčíková  
 
Vzdělávání pedagogů – viz str. 2. 
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ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ  
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 
Oblast vzdělávání  

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve školním roce 2014/2015  bylo ve škole evidováno 65 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
Na 1. stupni se vzdělávalo 39 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 20 mělo na 
doporučení PPP nebo SPC vypracovaný IVP  a 14 dohodu o spolupráci rodičů a školy 
z důvodu doporučené integrace bez IVP. Pět dětí mělo vypracovanou dohodu z důvodu 
různých školních obtíží.  
Na 2. stupni se vzdělávalo 26 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvanáct dětí mělo 
vypracovaný IVP z důvodu vývojových poruch učení, jeden žáky měl IVP z důvodu 
mimořádného nadání. Devět dětí mělo doporučenou integraci bez IVP, proto jim byla 
vypracována dohoda o spolupráci rodičů a školy. U dalších čtyř dětí byla vypracována dohoda 
o spolupráci rodičů a školy z důvodů různých školních obtíží.   
Osmnáct dětí školy využívalo zvláštní péče v rámci projektu Otevřená škola.  

 
Spolupráce s asistentkami dyslexie a logopedie 
Dyslektický kroužek vedly paní učitelky Monika Kremláčková, Markéta Dohnalová a Šárka 
Hobzová a navštěvovalo ho 23 žáků. Logopedický kroužek vedla paní učitelka Iva Špulková, 
která se věnovala se 12 žákům, především z 1. ročníku.  

 
Zápis do 1. ročníku 
12., 13. a 14. ledna 2015 proběhly 
schůzky rodičů předškoláků se 
zástupci naší školy v jednotlivých 
mateřských školách. Rodiče zde byli 
informováni o zásadách školní 
zralosti, o potřebách dítěte před 
vstupem do školy, o náplni naší 
školy a možnostech, které nabízíme, 
a také o termínu zápisu do prvních 
tříd. 
V rámci příprav na zápis do 1. tříd se 
uskutečnil 20. ledna 2015 den 
otevřených dveří. Dopoledne si rodiče mohli prohlédnout prostory školy a nahlédnout do 
vyučovacích hodin. Odpoledne, za pomoci žáků 8. ročníku, proběhly dílničky vedené 
učitelkami 1. stupně, kde si předškoláci vyzkoušeli své dovednosti početní, logické, výtvarné i 
jazykové. V závěru si odnesli malý dárek, který pro ně vyrobili žáci 8. ročníku. 
Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 proběhl v pavilonu C zápis do prvních tříd. Všechny učitelky 
prvního stupně se snažily, aby tento významný den v životě předškoláků měl 
neopakovatelnou atmosféru. Zápis samotný byl koncipován jako procházka určitou pohádkou. 
Při „cestování“ pohádkovým příběhem děti plnily nejrůznější úkoly, které svědčily o školní 
zralosti, či nezralosti předškoláků. 
Děti si kromě hezkých zážitků odnesly i desky s logem naší školy, které obsahovaly pamětní 
list a informace o dovednostech budoucího školáka. Dostaly také malý dárek motivovaný 
danou pohádkou.  
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Spolupráce s mateřskými školami 
V prosinci přijaly čtyři mateřské školy (cca 150 předškoláků) pozvání do prvních tříd. 
Předškoláci a školáci se jednu hodinu společně „učili“ a budoucí školáci si mohli prohlédnout 
prostory pavilonu C. 
V říjnu byly pozvány školky Demlova, Mašinka a Duběnka na vystoupení našich školáků 
v rámci Veletrhu zdraví. Hodinový program s ukázkami náplně našich kroužků se uskutečnil 
v tělocvičně ZŠ.  
V říjnu proběhla v dopoledních hodinách drakiáda 1. a 8. ročníku, které se zúčastnily MŠ 
Demlova a Mašinka. V únoru si žáci 1. ročníku společně s předškoláky MŠ Duběnka 
zasoutěžili a zatančili na karnevale v tělocvičně naší školy. 
Žáci 8. ročníku připravili pro předškoláky tří mateřských školek sportovní dopoledne plné 
soutěží a her. Všechny děti na závěr potěšily medaile se zvířátky. 

 
Spolupráce s odbornými pracovišti 
S pracovnicemi PPP Jihlava a SPC Jihlava byly konzultovány IVP a pro PPP byly 
vypracovány záznamy o sledování a vyhodnocování postupů a opatření stanovených IVP.  
 
Koordinace informací a metodické pomoci při práci s talentovanými dětmi, se žáky se 
změněnou pracovní schopností.  
PPP diagnostikovala u jednoho žáka mimořádné nadání a nadprůměrné rozumové 
předpoklady. Byl mu vypracován IVP z důvodu mimořádného nadání. Účastnil se okresního 
kola různých soutěží.  
 
Oblast výchovy 
Koordinace informací a metodické pomoci třídním učitelům při práci se žáky 
s výchovnými problémy, rozbor chování se žákem, třídním učitelem, rodiči, 
harmonogram řešení, nápravy chování žáka. 
Byly řešeny drobné i závažnější výchovné problémy se žáky. Některé problémy byly řešeny 
pouze se žáky, jiné s rodiči a závažnější ve spolupráci s OSPOD. Při řešení některých 
problémů byla rodičům doporučena pomoc psychologa a pomoc nově vzniklého střediska 
výchovné péče. V letošním byla jednou kontaktována Policie ČR při řešení problémů. Ze 
závažnějších výchovných problémů byly řešeny následující: 
1. A – nevhodné chování, ubližování spolužákům 
1. B – časté absence 
1. C – nepřizpůsobivost, časté vyrušování v hodinách, neplnění školních úkolů – řešeno 
s rodiči, vyšetření v PPP a na neurologii, nasazena medikace 
2. C – vztahové problémy mezi žáky 
3. B – nevhodné chování, nepřizpůsobivost a neplnění školních povinností, podvod 
4. B – fyzické ublížení spolužačce, vztahové problémy mezi žáky – sociometrie, spolupráce 
s psychology 
4. C – výchovné problémy, odmítavý postoj ke školní práci 
6. A – nevhodné vyjadřování na facebooku ke spolužačce, vztahové problémy, nepřipravenost 
na výuku – provedena sociometrie třídy 
6. B – lhaní, špatná komunikace v rodině 
7. A – ztráta peněz, vztahové problémy ve třídě, sebepoškozování 
7. B – falešný profil na facebooku, cílené klamání spolužáků, šíření nevhodných fotografií, 
přepisování známek v žákovské knížce 
8. A – vysoká absence, neomluvená absence, vztahové problémy ve třídě – provedena 
sociometrie třídy 
8. B – vztahové problémy ve třídě – provedena sociometrie třídy  
9. A – vulgární, drzé vyjadřování v hodinách, vyjadřování s rasistickým podtextem, vysoká 
absence 



Příloha č. 10 – Zpráva výchovného poradenství 

Stránka 3 z 3 

9. B – opuštění školy vez vědomí vyučujícího, sebepoškozování, nepovolené používání 
mobilního telefonu, drzé vyjadřování v hodinách  
 
Spolupráce s OSPOD, SVP a školní psycholožkou 
Ve spolupráci s OSPOD byly řešeny problémy 2 žáků. Byla navázána spolupráce se SVP. 
S pracovnicí SVP byly konzultovány vztahové problémy ve třídě 4. B – pravidelná setkání 
psychologů se třídou, vztahové problémy v 7. A a sebepoškozování jedné dívky. Na prvním 
stupni bylo doporučeno čtyřem rodinám, na druhém stupni třem rodinám, aby kontaktovaly 
SVP a pokusily se řešit problémy ve výchově ve spolupráci s odborníkem. V letošním roce 
mohla škola v rámci projektu Otevřená škola využívat pomoci školní psycholožky. 
Psycholožka zpracovala sociometrii 8. A a 8. B, spolupracovala s rodiči, řešila aktuální 
problémy žáků, s některými žáky se scházela opakovaně. Pomoc školní psycholožky byla 
velkým přínosem pro žáky, bohužel ale nemohla pokrýt všechny požadavky ze strany školy a 
rodičů. 
 
Profesní orientace žáků 
Informace o středních školách   
Žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - přehled středních škol v Kraji Vysočina a přehled 
středních škol na CD. Informace k výběru střední školy byly průběžně doplňovány na 
speciální nástěnce, s podmínkami přijímacího řízení byli žáci opakovaně seznámeni 
v samostatných hodinách. V listopadu proběhla informační schůzka pro rodiče vycházejících 
žáků, kde byli rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení a informacemi, které se 
bezprostředně týkají žáků končících povinnou školní docházku. V listopadu žáci 9. ročníku 
navštívili Úřad práce ČR. 
 
Spolupráce s některými podniky a středními školami v Jihlavě   
18. března 2015 v rámci projektu Svět práce byly připraveny exkurze do vybraných podniků a 
středních škol v Jihlavě (ZZS Jihlava, Horácké divadlo, Sapeli, ASMJ – Třídírna odpadu, 
Automotive Lighting, Bosch Diesel, SŠPTA Jihlava, OZS Jihlava). 
 
Přihlášky ke studiu, jejich kompletace  
Přihlášky ke studiu byly zpracovány v listopadu 2014 a únoru 2015, v březnu proběhly ve 
škole přijímací zkoušky nanečisto, v červnu byla provedena sumarizace rozmístění žáků na 
střední školy.  

 
Projekt Cesty ke kariéře  
V rámci udržitelnosti projektu Cesty ke kariéře 
se v září uskutečnil dvoudenní výjezd 
zaměřený na volbu povolání pro žáky 8. 
ročníku. Žáci 6. ročníku se v hodinách 
výchovy ke zdraví věnovali různým 
povoláním v rámci rodiny, zpracovávali 
povolání, kterému by se chtěli v budoucnu 
věnovat. Žáci 7. ročníku nahlíželi na volbu 
povolání přes své zájmy a záliby. Žáci 8. 
ročníku mapovali různá povolání konkrétněji a 
žáci 9. ročníku obhajovali své závěrečné 

seminární práce.  
 
V Jihlavě 30. 6. 2015  
 
Zpracovaly: Mgr. Lenka Wieczoreková, Mgr. Hana Krepčíková, výchovné poradkyně 
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava 
Demlova 34, 586 01 Jihlava 

 

 

Minimální preventivní program 
 

2014/2015 
 
 

 

 
 
 

 

„Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zažehnout.“ 

                                                                    Sokrates 
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1) Úvod  
 

V naší škole podporujeme bezpečné a pohodové prostředí, rozvíjíme dobré vztahy mezi 

žáky i učiteli, učíme žáky hledat a zpracovávat informace, zaujímat k nim své postoje. 

Spolupracujeme s rodiči a širokou veřejností. 

 

Jsme zapojeni v národní síti Zdravých škol. Rodičovská veřejnost ve městě zná naši 

profilaci a i díky ní získáváme nové žáky.  

 

   

2) Cíle 
 
Dlouhodobé cíle  

 posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí 

 spolupráce mezi třídními učiteli, výchovnými poradkyněmi a metodiky prevence 

ohledně vzniku a udržení zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé 

školy  

 zvyšování informovanosti učitelů a žáků v dané problematice (sledování nabídky 

odborných školení, odborná literatura v informačním centru školy) 

 zapojení učitelů do realizace MPP  

 podpora zdravého životního stylu  

 podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku  

 vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností  

 

 

Střednědobé cíle  

 diagnostika třídních kolektivů na 1. i 2. stupni 

 provozování schránky důvěry nazvané VRBA a zvyšování její efektivity 

 spolupráce s institucemi (PPP, Dětský domov se školou Jihlava, sociální odbor, 

policie, městská policie…) 

 nácvik sociálních dovedností (sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si 

vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů)  

 

 
Krátkodobé cíle 

 řešení problémů ve třídách   

 nabídka mnoha pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit pro 

žáky 

 
 

3) Analýza současného stavu 
 

Mezi nejčastěji řešené problémy, se kterými se často setkávají pracovníci všech škol, 

patří kouření žáků. Řešili jsme i ojedinělé případy konzumace alkoholických nápojů žáky. 

Jako problém vidíme také vztahy mezi žáky a vztah k majetku druhých i školy.  

 

Věnujeme náležitou pozornost absenci žáků, případné neomluvené hodiny řešíme ihned 

s rodiči, čímž chceme předejít záškoláctví.  

 

Jsme si dobře vědomi toho, že školní úspěšnost našich žáků závisí také na tom, aby se 

ve škole všichni cítili dobře, proto dbáme na tvorbu pozitivního třídního klimatu. Vztahy 

mezi žáky pozitivně formujeme během třídnických hodin, výjezdů i hodin výchov, 

zejména výchovy ke zdraví.  

 

Podporujeme žáky ve využívání moderních informačních technologií, uvědomujeme si 

však rostoucí riziko kyberšikany, zneužívání osobních údajů a dalších nebezpečí 

souvisejících s internetem.  
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V dnešní době je problémem vysoká rozvodovost. I naši školu proto navštěvují žáci 

z nefunkčních rodin, snažíme se je podpořit, protože jsme si vědomi toho, že právě tito 

žáci jsou nejohroženější skupinou.  

 

Už v prvních třídách se snažíme navázat co nejužší spolupráci s rodiči žáků, abychom 

mohli rizikové chování řešit již v zárodku. 

 

4) Cílové skupiny 
 

 všichni žáci – preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu 

školy 

 problémoví žáci, kolektivy – speciálně zaměřené programy 

 pedagogičtí pracovníci – další vzdělávání, aplikace vhodných metod 

 rodiče – spolupráce při řešení problémů, nabídka volitelných předmětů a zájmové 

činnosti 

 jiné instituce – (PPP, OSPOD, PČR) – spolupráce při řešení problémů, vzájemné 

poskytování informací 

 

5) Metody a formy řešení aktivit 
 
 Projekty:  

 Veletrh zdraví   

 Poznávání a pravidla spolupráce  

 Nezávislí 

 Povolání 

 Tělorob 

 Spolupráce 1. a 9. ročníků 

 Evropský den jazyků 

 Otevřená škola 

 

 Dotazníky  

 Ankety 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Soutěže 

 Práce s třídními kolektivy 

 Spolupráce s třídními učiteli (informovanost na webu, nástěnce i na poradách) 

 Spolupráce s rodiči (konzultační hodiny, informace na webových stránkách školy) 

 Kontakt s PPP a dalšími institucemi 

 Systematizace volnočasových aktivit  

 Vkládání informací o dané problematice na webové stránky školy 

 Systematizace, doplňování odborné literatury a časopisů 

 Vedení schránky důvěry VRBA, hledání řešení případných dotazů či problémů   

 

 

Aktivity pro I. stupeň:  

 Zimní škola v přírodě – 1. ročník (leden 2015) 

 Lexikon kouzel podzimu – 2. ročník, zaměřený na pozorování změn v přírodě 

 Jsem školák – 1. ročník, ve spolupráci se žáky 9. ročníku, poznávání školní práce, 

školního prostředí, zařazování žáka do školního kolektivu 

 Jihlava – moje město – 3. ročník, vícedenní projekt zaměřený na poznávání 

historie i současnosti života v Jihlavě 

 Dopravní výchova – 4. ročník, celoroční projekt 

 Co již víme o svém těle – 5. ročník, přírodovědný projekt zaměřený na zdravý 

životní styl, opakování znalostí o lidském těle 

 Praha a my – 5. ročník, měsíční vlastivědný projekt, propojení několika 

vyučovacích předmětů, projekt je doplněn výletem do Prahy 

 Rybník – 4. ročník, týdenní přírodovědný projekt 

 LVK pro žáky 5. ročníku (únor 2015) 
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 Karneval  - 1. a 2. ročník 

 Exkurze u hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

 Besedy s městskou policií (1. ročník – Správná volání + prevence úrazů, Cesta do 

školy + kontakt s cizím člověkem + doprava, 2. ročník – Bezpečné chování doma, 

Malý detektiv, 3. ročník – Základy slušného chování – Neposlušní výletníci, Výlet, 

4. ročník – Mezilidské vztahy (šikana), Správné používání mobilního telefonu a 

internetu, 5. ročník – Alkohol + cigarety (gamblerství)) 

 Zdravé zoubky – 1. ročník 

 Program prevence (první pomoc) – 3. ročník 

 Normální je nekouřit – 2. ročník, program k podpoře zdraví a zdravého životního 

stylu 

 Svět práce – 4. a 5. ročník, exkurze do řemeslných firem 

 

 

Aktivity pro II. stupeň: 

 Poznávání a pravidla spolupráce – dvoudenní projekt konající se mimo budovu 

školy, je určený žákům 6. tříd, vedou jej třídní učitelé jednotlivých tříd, 

cíl: posilování pozitivního klimatu ve třídě, utužování vztahů mezi žáky, bližší 

seznámení s novým třídním učitelem, lepší adaptace na změny související 

s přechodem žáků na 2. stupeň ZŠ, doba realizace: září 2014 (Mladé Bříště) 

 Nezávislí – dvoudenní projekt, účastní se ho žáci 7. tříd s třídními učiteli a 

metodikem prevence, náplň je směrována k prevenci sociálně patologických jevů 

– závislostí, s nimiž se mohou žáci setkat (kromě drog, alkoholu, gamblerství), 

doba realizace: září 2014 (Čeřínek) 

 Povolání – dvoudenní projekt, je určený žákům 8. tříd, vede jej výchovný poradce 

za účasti třídních učitelů, náplň projektu se týká volby povolání (případně střední 

školy) a sebehodnocení, doba realizace: září 2014 (Litohoř) 

 PřiVýDěj – projekt určený žákům 6. ročníku, koná se 4x za školní rok, tříhodinové 

blokové vyučování, žáci si sami zvolí pro daný blok téma jednoho ze tří předmětů 

(přírodopis, výtvarná výchova, dějepis) 

 Tělorob – projekt konající se 3x za školní rok, cílovou skupinou jsou žáci 7. tříd, 

princip fungování je stejný jako u PřiVýDěje, zahrnuje předměty tělesná výchova, 

výchova k občanství a výchova ke zdraví 

 MaFyáČek – projekt pro žáky 8. tříd, 5x ročně, předměty matematika, fyzika, 

český jazyk, princip stejný jako u předchozích dvou projektů 

 LVK – 7. ročník (únor 2015) 

 Svět práce – exkurze do podniků v regionu, spolupráce se SŠ, aktivity související 

s volbou povolání, besedy - 6. – 8. ročník (březen 2015) 

 Beseda s městskou policií – 6. ročník – Kyberšikana, 7. ročník – Právní vědomí, 8. 

ročník – Multikulturalita, 9. ročník – Jednání s policií 

 Spolupráce se zahraničními školami (Nizozemsko, Rakousko – výměnné pobyty 

žáků) 

 Kurz první pomoci (8. ročník) 

 

 

Aktivity pro I. i II. stupeň: 

 Veletrh zdraví – projektový den věnovaný podpoře zdravého životního stylu, žáci 

si vyberou 2-3 aktivity, jimž se během dne věnují, tyto činnosti vedou jak naši 

učitelé, tak hosté z jiných škol či institucí (říjen 2014) 

 Týden environmentální výchovy – ekologická výchova začleněná do jednotlivých 

předmětů (duben - květen 2015) 

 Spolupráce 1. a 9. ročníku – deváťáci jsou oporou prvňáčkům nejprve při orientaci 

ve škole, poté pomáhají s organizací Mikuláše, účastní se společně výletů a dalších 

akcí pořádaných školou 

 Evropský den jazyků – jednodenní akce, prezentace významných světových 

jazyků formou dílen, které si žáci sami vyberou (září 2014) 

 Zapojení do projektu Otevřená škola – podpora 18 žáků, spolupráce s 

psychologem 

 Sportovní dny – dle počasí 
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6)Poradenský tým, třídní učitel 
 

A) Poradenský tým 
 

Poradenský tým školy tvoří vedení školy, výchovné poradkyně, metodici prevence. Nabízí 

pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, provádí konzultace týkající se 

strategie a plánování ve škole, jedná každý čtvrtek od 13:30 v ředitelně školy. 

 

Kontakty: 

www.zsobreziny.cz  vrba@zsobreziny.cz 

   

Mgr. Hana Krepčíková – výchovný poradce pro 2. stupeň 

 konzultační hodiny: po domluvě (kabinet výchovného poradce ve 2. patře)  

 telefon 567 573 859, krepcikova.hana@zsobreziny.cz 

 

Mgr. Lenka Wieczoreková – výchovný poradce pro 1. stupeň 

 konzultační hodiny: po domluvě (kabinet výchovného poradce v 1. patře)  

 telefon 567 573 861, wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz 

 

Mgr. Hana Hažmuková - školní metodik prevence  

 konzultační hodiny: po domluvě (kabinet ČJ - VO)  

 telefon 567 573 856, hazmukova.hana@zsobreziny.cz 

 

Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence pro oblast ICT 

 konzultační hodiny: po domluvě (kabinet TV u tělocvičny)  

 telefon 567 573 864, findejs.jan@zsobreziny.cz  

 

 

Kompetence výchovného poradce: 

 
1. Poradenství v oblasti výchovy 

 metody rozvoje osobnosti (sebepoznání, vzájemná úcta, vztahy mezi vrstevníky, 

vztahy k dospělým, rozhodování, řešení problémů, zaujímání postojů)  
 sociometrické metody  
 pomoc žákům s výchovnými problémy, rozbor příčin, doporučení vhodného 

působení, projednání s rodiči, zajištění spolupráce rodičů a školy  
 spolupráce s odborem sociální péče a PPP v Jihlavě  
 pravidelná setkání s novými učiteli, koordinace jejich třídnické činnosti  
 účast na jednání výchovné komise  
 hospitační činnost  
 spolupráce na projektech školy (Nezávislí, Poznávání a pravidla spolupráce aj.) 

 
  

2. Poradenství v oblasti vzdělávání  

 
 péče o jednotlivce s výukovým selháváním, diagnostika, upřesnění forem práce s 

nimi, časový harmonogram řešení situace, rozbor situace se žákem, spolupráce s 

třídním učitelem, příslušným vyučujícím a s rodiči  
 příprava zápisu do 1. ročníku  
 doporučení pedagogicko-psychologických vyšetření, vhodná zařazení  
 práce s žáky s výukovými obtížemi, spolupráce s PPP a SPC, doporučení pro práci 

učitelů a vychovatelů  
 pomoc při zajištění spolupráce s rodiči  
 

 

 

http://www.zsobreziny.cz/
mailto:vrba@zsobreziny.cz
mailto:krepcikova.hana@zsobreziny.cz
mailto:hazmukova.hana@zsobreziny.cz
mailto:findejs.jan@zsobreziny.cz
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3. Péče o děti s vývojovými poruchami a parciálními defekty 
 doplnění a aktualizace seznamů integrovaných žáků  
 zajištění zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, formy 

hodnocení a klasifikace těchto žáků, zajištění spolupráce na jejich plnění  
 tvorba dohod o spolupráci mezi rodiči a školou  
 spolupráce s třídními učiteli  
 v případě potřeby zajištění návštěvy školy psychology z PPP a komunikace s nimi  
 

4. Profesní orientace žáků 
 sebehodnocení žáků, testové materiály, metodická a konzultační činnost – 

spolupráce s vyučujícími výchovy k občanství a ke zdraví, světa práce 
 informace žákům 9. ročníku – 1 vyučovací hodina, brožura z úřadu práce  
 přehled středních škol a učňovských zařízení – konzultace, nástěnka  
 informační a poradenské středisko – Úřad práce v Jihlavě - návštěva 9. ročníků 

na ÚP  (listopad 2014)  
 spolupráce s některými podniky v Jihlavě – exkurze (březen 2015)  
 informace o volbě povolání pro rodiče (listopad 2014)  
 poradenství žákům a rodičům ohledně podávání přihlášek na SŠ 
 vedení projektu Povolání 
 

5. Poradenská služba 
 konzultace pro rodiče, žáky: dle dohody  
 konzultace pro učitele: dle dohody, jednání výchovné komise  

 
 
Kompetence školního metodika prevence: 
 

 koordinace projektů souvisejících s rizikovým chováním 

 shromažďování odborné literatury 

 zvyšování informovanosti učitelů a žáků v problematice rizikového chování 

 diagnostika třídních kolektivů na 1. i 2. stupni 

 spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradkyněmi ohledně vzniku a udržení 

zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé školy  

 provozování schránky důvěry nazvané VRBA a zvyšování její efektivity 

 účast na výchovných komisích 

 sestavování Minimálního preventivního programu a dohled nad jeho plněním 

 řešení problémů ve vybraných třídách   

 sociometrické metody (dotazníky, ankety apod.) 

 evidence školení pedagogů týkajících se rizikového chování 

 spolupráce s výchovnými poradci, třídními učiteli i rodiči 

 vedení projektu Nezávislí 

 spolupráce na projektech školy (Poznávání a pravidla spolupráce aj.) 

 

 

Kompetence školního metodika prevence pro oblast ICT: 
 

 účast na výchovných komisích 

 informování pedagogů v oblasti bezpečného internetu 
 shromažďování informací z dané oblasti 
 spolupráce při řešení problémů souvisejících s danou problematikou 
 spolupráce na výjezdu Nezávislí 
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B) Třídní učitel 
 

Kompetence třídního učitele: 
 

 důsledná kontrola docházky žáků (oznámení nepřítomnosti zákonným zástupcem 

žáka do 72 hodin) 

 připomenutí školního řádu, pravidel, zopakování pravidel slušného chování před 

každou akcí pořádanou ve škole i mimo ni  

 komunikace se žáky na aktuální témata, utváření vztahů mezi spolužáky – 

třídnické hodiny 

 diskuze o volném čase, využití nabídky volitelných a nepovinných předmětů, sekcí 

školní družiny a klubu, upozornění na možnosti ostatních zařízení pro děti (DDM, 

ZUŠ, DK, …)  

 vypracování přehledu o zájmové a mimoškolní činnosti žáků, nadaných dětech  

 odhalování problémových dětí  

 spolupráce s výchovnou poradkyní a metodiky prevence 

 spolupráce s rodiči: osobní rozhovory (dle potřeby), třídní schůzky (září, červen), 

                                     informační odpoledne (listopad, leden, duben) 

 

 

7) Primární prevence v rámci 
jednotlivých předmětů 

  
Preventivní program je obsažen v rámci výuky zejména v předmětech výchova ke zdraví, 

výchova k občanství, tělesná výchova, výtvarná výchova, chemie i v přírodopisu a dále i 

v jednotlivých projektech (Tělorob, Poznávání a pravidla spolupráce, Nezávislí, 

Spolupráce 1. a 9. ročníků…). Na I. stupni prolíná prevence celou výukou (především 

v prvouce, přírodovědě, vlastivědě a čtení). 

 

Prevence rizikového chování zahrnuje otázky kouření, extremismu politického i 

náboženského, násilí, týrání a zneužívání, vandalismu, rasismu, xenofobie, záškoláctví, 

nebezpečí užívání léků a dalších návykových látek (drogy, alkohol), hazardních her, 

gamblerství, šikany, záškoláctví, kyberšikany, problematiku sociálních sítí, internetu 

apod.  

 

Dále se zabýváme mezilidskými vztahy a výchovou k občanství: člověk a jeho 

začleňování do společnosti, výchova k demokracii – respektování názoru jiných, vlastní 

stanovisko, vyjadřování názorů, zdravotní rizika, občanství, lidská práva a povinnosti.  

 

8) Vzdělávání ŠMP 
 

Mgr. Hana Hažmuková  

 „Pedagogicko-psychologické poradenství pro učitele – školní metodik prevence“ 

(Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzity Karlovy) – dokončeno září 

2010 

- přehled vzdělávání je součástí výroční zprávy školy 

 

 

Mgr. Jan Findejs 

- zapojení do projektu i-Bezpečná škola 

- přehled vzdělávání je součástí výroční zprávy školy 
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9) Měření efektivity programu 
 

Efektivitu projektů hodnotíme anketami, dotazníky v jednotlivých třídách, případně 

diagnostikou třídních kolektivů. Dlouhodobě sledujeme vývoj prospěchu žáků, zejména 

pak počet neomluvených hodin a udělených kázeňských opatření – viz příloha č. 3. 

 

Doporučení pro školní rok 2014/2015:  

 

 Zaměřit se na důsledné dodržování školních pravidel  

 Důsledně sledovat a ihned řešit absenci žáků 

 Zaměřit se na posilování pozitivních vztahů ve třídě 

 Vést žáky k zodpovědnému chování vůči majetku druhých 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Vypracovala: Mgr. Hana Hažmuková, školní metodik prevence 

 

                             Schválil: Mgr. Pavel Říha, ředitel školy 
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Příloha č. 1 
 

Přehled spolupracujících institucí 
 
 
Policie ČR, Jihlava:              604 843 541 - p. Rozehnal 

 

Městská policie, Křižíkova 10, Jihlava:        567 167 502 

        608 910 811  - p. Barák 

 

Krajský úřad Jihlava, Tolstého 15, Jihlava: Mgr. Petr Horký - 564 602 941 

                                                             e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz  

                                                                                                                      

Magistrát města Jihlavy         567 167 208 – pí. J. Machatá 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava:  

       567 572 411 – pí R. Kejnovská 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava:   

        567 574 701 – sekretariát 

 

Centrum primární prevence Vrakbar, U Pivovaru, Jihlava:  567 304 802 

  736 523 660 – pí. P. Kolářová 

 

Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava: 567 310 987 – p. J. Novotný 

Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Ji hlava   567 308 855 – pí L. Vyskočilová 

 
Seznam dalších institucí, které mohou pomoci při řešení krizových situací, viz 

www.zsobreziny.cz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zsobreziny.cz/
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Příloha č. 2 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015  

 
 

Kroužek Vyučující Ročník Termín 
(orientační) 

 Cvičení z českého jazyka 
- příprava k přij. 
zkouškám 

Krepčíková 
Hodálová 

9. A 
9. B 

Pá 7:10 – 8:00 
Pá 7:10 – 8:00 

 Cvičení z matematiky 
- příprava k přij. 
zkouškám   

Říhová 
Obrdlíková 

9. A 
9. B 

Po 7:10 – 8:00  
Po 7:10 – 8:00  

 Florbal Kucza 6. – 9. Po 7:10 – 8:00 
Těl  

 Florbal Kucza 6. – 7.  St 7:10 – 8:00 
Těl 

 Fotbal Albrechtová 6. – 9. Čt 7:10 – 8:00 
Těl 

 Francouzský jazyk Lisová 7. – 9. Čt 14:15 – 15:05 
Jaz2 

 Psaní všemi deseti Chloupková 5. – 9. Čt 7:10 – 8:00 
PU2 

 Řezbářský kroužek Schlögl 5. – 9.  Po 14:20 – 16:00  
Tp  

 Volejbal Findejs 5. – 9. Út 7:10 – 8:00 
Těl 

 Základy programování J. Čech 6. – 9. Út 15:00 – 15:50 
PU1 

 Základy programování J. Čech 6. – 9. Čt 15:00 – 15:50 
PU2 

 Astronomický kroužek Doležalová 4. – 6.  Čt 15:00 – 15:50 
Př od října 

Neplacené kroužky  

 Zajímavá matematika Obrdlíková 6. – 7. Čt 7:10 – 8:00 

 Cvičení z chemie 
(pokusy, příprava na chemickou 
olympiádu) 

Nekvinda 9. ? 7:15 – 8:00 
F-Ch 

 Cvičení z matematiky  
(příprava na olympiády, Cabri, editor 
rovnic)  

Obrdlíková 8. – 9. Út 7:10 – 8:00 

 Cvičení z fyziky Obrdlíková 8. – 9. Út 7:10 – 8:00 

 Kroužek robotiky 
(v rámci projektu SPŠ 
Jihlava) 

D. Búzik 
O. Kočka 6. – 9.  Po 14:30 – 16:30 

 
 
 

Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2014/2015  
 

 Anglický jazyk 1. a 2. ročník 
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2014/2015 
 
 

 
 

  
 

                     ranní činnosti  zájmové kroužky 
13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 
14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

 Informatika  
        7:00 – 7:50 
(3.r. – Šlechtická) 

   Šikovné ruce – do 16:15 
(2.-5.r. – Šlechtická) 
 Fotbal  
(1.-3.r. – Albrechtová)  
 Ping Pong – do 16:00 
(2.-5.r. – Kožená, Štolpová) 
 Vaření – do 16:30   
(1.-6.r. – M. Benešová) 
 Kudy z nudy – do 17:00 
(3.-7.r. – Kopáčková) 
 Chytré hlavičky – do 15:40 
(3.-5.r. – Bošnjaková) 

 Pohybové hry – od 15:30 do 16:30 
(2.-6.r. – Štolpová) 

 Informatika  
        7:00 – 7:50 
(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

  Atletika  
     14:00 – 14:50 
(2.r. – Švecová) 
  Deskové hry – do 15:30 
(2.-9.r. – Matochová) 

 Badminton – do 15:40 
(3.-6.r. – Bošnjaková) 
 Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 
 Informatika – do 15:45 
(1.r. – Šlechtická) 
 Výtvarný kroužek do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 
 Dramatický kroužek – do 17:00 
(3.-5.r. – Kopáčková) 
 Pastelka – do 15:40 
(1.-4.r. – Kožená) 
 Vědník 14:30 – 15:20 
(3.-5.r. – Turková) 

 Keramika  
        6:50 – 8:00 
(1.-3.r. – Benešová) 
 

    Flétna 13:15 – 13:40 
(1.-2.r. – Dejmková) 
   Flétna 13:40 – 14:30 
(2.-5.r. – Dejmková, 
Hutáková) 
 Florbal  
     13:50 – 14:40 
(3.-5.r. – Kucza) 
 Keramika  
     do 15:20 lichý týden 
(4.-5.r. – Wieczoreková) 

 Pohybové hry – do 16:35 
(2.-6.r. – Štolpová) 
 Šachy – do 16:30 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 
 Vaření – do 16:40 
(1.-9.r. – Kožená) 
 Tanečky se zpěvem – do 15:35  
(1.-2.r. – Novoveská) 
 Zábavné čtení 
(2.r. – Hutáková) 
 Informatika – do 15:45 
(2. r. – Šlechtická) 

 Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-3.r. – Štolpová, 
Charvátová) 

   Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r. – Charvátová) 
 Turisticko-přírodovědný kr. do 17:00 sudý týden 
(1.-6.r. – M. Benešová)  
 Šikovné ruce do 16:05 
(1.-3.r. – Šlechtická) 
 Fotbal  
(1.-5.r. – Albrechtová) 
 Výtvarný kroužek – do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 
 Keramika – do 16:00 lichý týden 
(1.-2. r. – Benešová) 
 Ping Pong – do 16:10 
(2.-5.r. – Kožená, Bošnjaková) 
 Chytré hlavičky – do 15:40 
(1.-2.r. – Bošnjaková) 

 Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-9. r. – Štolpová, 
Charvátová) 

  Fotbal 14:00 – 14:50 
(1.r. – Albrechtová) 
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Příloha č. 3 
 

 

Přehled o prospěchu žáků 2013/2014 
 

1. pololetí 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
1.–5. roč. 6. 7. 8. 9. Celkem 

6. – 9. r. 
Celkem 
1. – 9. r. 

Žáci celkem 81 71 62 62 64 340 53 55 53 51 212 552 
Prospěli 
s vyznamenáním 81 70 58 54 48 311 35 26 17 21 99 410 

Prospěli  1 4 8 16 29 18 29 33 28 108 137 
Neprospěli         3 2 5 5 
Nehodnoceni           0 0 
2 z chování          1 1 1 
3 z chování          1 1 1 
Omluvené h. 
(průměr na žáka) 29,6 33,4 25,3 27,5 33,1  27,3 39,6 51,0 70   

Neomluvené hod.         42 60 102 102 
Prům. prospěch 1,00 1,05 1,14 1,26 1,35  1,37 1,51 1,60 1,65   

 

 
2. pololetí 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem  
1.-5. roč. 6. 7. 8. 9. Celkem 

6.-9. r. 
Celkem 
1.- 9. r. 

Žáci celkem 82 70 62 64 64 342 53 55 53 51 212 554 
Prospěli 
s vyznamenáním 82 69 56 53 35 295 32 21 19 17 89 384 

Prospěli  1 6 11 29 47 21 34 32 32 119 166 
Neprospěli         2 2 4 4 
Konali opravné 
zkoušky         1 2 3 3 

Budou opakovat         0 0 0 0 
Nehodnoceni             
2 z chování         1 1 2 2 
3 z chování             
Omluvené h. 
(průměr na žáka) 36,5 34,8 33,1 35,5 41,1  40,7 54,1 61,7 71,6   

Neomluvené hod.        1 18 11 30 30 
Prům. prospěch 1,00 1,05 1,16 1,27 1,42  1,45 1,55 1,81 1,72   
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Přehled kázeňských opatření 2013/2014 
 
 

Kázeňské opatření 1. pololetí 2. pololetí 
Pochvala třídního učitele 

(na vysvědčení) 145 272 

Napomenutí třídního učitele 50 51 
Důtka třídního učitele 24 25 
Důtka ředitele školy 2 5 
2 nebo 3 z chování 3 2 
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Příloha č. 4 

 
UTVÁŘENÍ KLIMATU ŠKOLNÍCH TŘÍD 
 
Charakteristika třídy s pozitivním klimatem 
 
 důvěra, respekt, úcta mezi osobami a skupinami ve škole a okolo ní – žáci, učitelé, 

vedení školy, rodiče 
 vysoká morálka 
 nepřetržitý studijní a společenský růst každého žáka i učitele 
 soudržnost mezi jednotlivci, uvnitř skupin, mezi skupinami 
 obnova a rozvoj školy 
 každodenní péče a starost o vše, co se školou souvisí 
 
Jak utvářet pozitivní klima vyučovací hodiny 
 
 jasně definované a žáky, učiteli i rodiči pochopené cíle školy 
 příležitost k aktivnímu učení 
 individuální přístup 
 různorodé učební prostředí  
 jasná, smysluplná pravidla (např. šk. řád) vytvořená ve spolupráci žáků a učitelů 
 posilování kladného chování 
 efektivní řešení problémů 
 neuzavírání se před problémy a konflikty, nácviky práce s nimi 
 účinná komunikace 
 časté kontakty učitele s rodiči žáků, vzájemná informovanost 
 přenášení odpovědnosti na žáka 
 vedení žáků k uvědomění si důsledků jejich chování a pochopení důvodů případných 

neúspěchů (práce s chybou) 
 pravidelné třídnické hodiny, práce s třídním kolektivem 
 
     - těžiště školního klimatu leží ve vztazích žák-žák, žák-učitel, učitel-učitel 
     - zlepšení klimatu třídy napomáhají školní výlety, vlastní tradice a akce 

 
! Změna školního klimatu je dlouhodobá záležitost, nelze ji udělat přes noc! 
 

POSTUP PŘI DLOUHODOBÉM NEGATIVNÍM KLIMATU VE TŘÍDĚ 
 
 během třídnických hodin se věnovat práci s kolektivem (ankety, vhodné sociální hry, 

neformální rozhovor) 
 seznámit se situací výchovného poradce 
 zúčastnit se schůzky výchovné komise, informovat ji (v případě potřeby požádá vých. 

komise o pomoc PPP)  
 literatura k tématu v IC 
 
Systematická práce se třídou je nejefektivnější prevencí všech sociálně patologických jevů! 
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Příloha č. 5 

PROBLEMATIKA ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Záškoláctví je nejklasičtější asociální poruchou u dětí, kdy se jedná o absenci ve škole bez 
řádného omluvení rodiči či lékařem. Záškoláctví se dopouštějí jedinci, kteří neplní nebo 
nejsou schopni plnit školní povinnosti a dostávají se do stresujících situací (i ze strachu z 
potrestání rodiči). Patří sem i skupina dětí, které škola prostě nebaví. Rozlišujeme záškoláctví, 
které má impulzivní charakter a záškoláctví účelové, plánované.  

 Záškoláctví, které má impulzivní charakter: dítě předem neplánuje, že nepůjde do 
školy, ale reaguje náhle, nepromyšleně nebo odejde v průběhu vyučování. Někdy i 
impulzivně vzniklé záškoláctví trvá několik dnů, než rodiče zjistí, že dítě nechodí do 
školy. Dítě pokračuje v chození za školu ze strachu z následků, protože neví, co by 
mělo dělat. 

 Účelové, plánované záškoláctví: dítě předem plánuje odchod ze školy, vzdaluje se 
pod nejrůznějšími záminkami v době, kdy očekává zkoušení nebo kdy má mít 
neoblíbený předmět nebo neoblíbeného učitele. 

Nejčastější příčiny záškoláctví  
 negativní vztah ke škole (nespravedlivé hodnocení učitele, nuda, šikana, nedostatek 

pozitivního hodnocení, nefungující kolektiv, pocit osamělosti, nepřiměřený stres,…) 
 vliv rodinného prostředí (lhostejnost, nadměrná přísnost či shovívavost rodičů vůči 

dítěti, nedostatek času na dítě) 
 nevhodné trávení volného času 
 
 
POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ  
K hodnocení záškoláctví by se mělo přistupovat citlivě, což následně ovlivní i způsob 
potrestání žáka. Žák by měl nejen rozumově, ale i citově přijmout argumenty pedagoga a 
neměl by své chování řídit pouze hlediskem okamžité výhodnosti a snahou o bezkonfliktní 
vztah. U žáků, u kterých se problémy ve škole objevují opakovaně, slouží učiteli k 
výchovnému působení i psychologická vyšetření a tzv. speciální pedagogická vyšetření. Při 
každém hodnocení záškoláctví by měla být pozornost zaměřena nejen na postih žáka, ale další 
výchovné působení by mělo mít preventivní charakter.   

 seznámit rodiče s jejich povinností nepřítomnost žáka telefonicky, případně osobně 
omluvit do 72 hodin a striktně to po nich vyžadovat (pokud rodič žáka neomluví do 72 
hodin, TU zákonného zástupce telefonicky kontaktuje, aby předešel možnému 
záškoláctví žáka) 

 intenzivně řešit již první náznaky záškoláctví  
 informovat výchovného poradce, kontaktovat rodiče, osobně je seznámit se vzniklou 

situací, společně hledat důvody neomluvené absence i možné řešení 
 z osobních jednání udělat stručný zápis, ve kterém bude konkretizován obsah schůzky, 

datum a podpisy zúčastněných (odmítnou-li se rodiče dostavit, TU si tuto skutečnost 
poznamená), tyto zápisy si TU zakládá 

 pečlivě neomluvené hodiny evidovat, držet se závazných školních pravidel (omlouvat 
absenci co nejdříve), seznámit s těmito pravidly i rodiče v září na třídní schůzce  

 neomluvené hodiny řešit aktuálně, aby se zamezilo rozšíření tohoto sociálně 
patologického chování u daného žáka i u ostatních spolužáků   
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 po poradě s TU může výchovný poradce požádat o vyšetření žáka v PPP 
 návrh výchovného opatření konzultovat s výchovným poradcem, je nutné sjednocení 

udělování vých. opatření za daná provinění (konzultuje výchovná komise) 
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Příloha č. 6 

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY 

 
Definice Michala Koláře: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a 
zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (nadávky, výprask, 
posměch, pomluvy, hrozby, okrádání, obtěžování vč. sexuálního, vyobcování z kolektivu,…). 
 
Charakteristické znaky: záměrnost, dlouhodobost, gradace, nepoměr sil 
 
Rozdíl šikanování x škádlení: 
 
Škádlení = fyzicky nebolí, vzájemný respekt, radost pro oba, bez traumat 
Šikanování = úmysl ublížit, radost agresora, vzniká psych. trauma oběti, agresor má úmysl 
ublížit, agrese bývá samoúčelná, agresor získává pozici, nepoměr sil 
 
Šikana je poruchou vztahů ve skupině, mylná je představa, že šikana bude mít ve třídě 
podmínky, jen když je tam patologická osobnost - MŮŽE BÝT VŠUDE. 
 
Varovné signály šikany  
 
 žák se „drží“ učitele, vchází s ním do třídy, odchází na přestávky ze třídy 
 je sám, nemá kamarády 
 nechodí na TV 
 má velkou absenci 
 zhoršení prospěchu 
 pokles pozornosti 
 ostatní ho přehlížejí, dávají mu pokyny, „kanadské“ žertíky, zesměšňují ho 
 zničené nebo "ztracené" věci, ztráty peněz 
 stopy zranění na těle atd.   
 
Místa, kde šikana nejčastěji probíhá – třída o přestávce, šatny, WC, tělocvična, odlehlá 
místa 
 
 
Prevence: 
 
 zmapování rizikových míst 
 efektivní držení dozorů 
 systematická práce s třídním kolektivem 
 občasné mapování vztahů ve třídě (ankety apod.) během třídnických hodin  
 nárazové kontroly ve třídě třídním učitelem během přestávky 
 důsledné trestání všech projevů násilí 
 vyzdvihování kolegiálního chování 
 otevřená diskuse se třídou (nikdy ji modelově nepřehrávat) 
 
 
ZÁVAZNÁ STRATEGIE VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY 
 
 při podezření na šikanu ihned informovat výchovného poradce nebo vedení školy 
 ochrana oběti, poskytnutí první pomoci  
 vedení školy nebo výchovný poradce v případě vážného fyzického napadení žáka 

uvědomí Policii ČR 
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 vyšetřování probíhá vždy ve spolupráci s vých. poradcem, vedením školy 
 
Postup: 
1. rozhovor s obětí 
2. rozhovor se svědky 
3. rozhovor s agresorem (agresory) 
 
! /rozhovory provést ihned, agresoři nesmí mít příležitost k domluvě, hovoří se s nimi 
zvlášť, nikdy se nesmí konfrontovat agresor a oběť (ani jejich rodiče), ani agresor a svědci/ 
 
Cílem je zjistit:   
kdo je oběť, kdo je agresor, kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho a jak často 
trvá, co je motivem ubližování, jak lze předejít násilí v budoucnu. 
 
Odpovědi na tyto otázky pečlivě zapsat (jde o důkazní materiál), dát všem zúčastněným 
podepsat!  
 
 třídní učitel za přítomnosti výchovného poradce osobně uvědomí o problému 

rodiče zúčastněných žáků  
 tresty pro viníky šikany vzejdou z jednání výchovné komise ve spolupráci 

s třídním učitelem a budou přiměřené závažnosti chování viníků  
 třídní učitel seznámí viníky s tresty 
 třídní učitel kontaktuje rodiče viníků a za přítomnosti výchovného poradce či 

zástupce vedení školy jim osobně oznámí řešení problému (pokud je třeba, jsou o 
vyřešení problému informováni i rodiče oběti) 

 rodiče podepíší výchovným poradcem připravený zápis z jednání  
 na třídnických hodinách se třídní učitel k problému vrátí, rozebere ho se žáky 
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Příloha č. 7 

Postup v případě zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a 

omamných a psychotropních látek žáky, postup při nálezu těchto 
látek ve škole (dle metodického pokynu MŠMT) 

 

A. TABÁKOVÉ VÝROBKY 
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde 

nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření 
vyhrazená. 

 
Konzumace tabákových výrobků ve škole  

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné 
mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 
pokračovat. 

(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše 
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), 
který založí školní metodik prevence do své agendy.  

(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce 
nezletilého žáka. 

(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou 
působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním 
řádem.  
 
 
B. ALKOHOL 
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR 

zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je 
v konzumaci alkoholu podporovat.  

 
Konzumace alkoholu ve škole  

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo 
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 
v další konzumaci zabránit. 

(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a 

životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního 

řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od 
koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí 
vedení školy. 
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(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve škole. 

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od 
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 
v případě, kdy je žák schopen výuky. 

(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-
právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.      

(10) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 
k užívání alkoholických nápojů. 

(11) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě 
předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta 
s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu 
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od 
bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

(12) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 
 
Nález alkoholu ve škole  

(1)  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují 
takto: 
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) Zpracují stručný záznam o události.  

(2)    V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické 

struktury. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol 

nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého 
byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, 
uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je 
přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní 
metodik prevence do své agendy.  

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o 
opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, 
který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
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C. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY 
 
Konzumace OPL ve škole  

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit. 

(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci 
pokračovat. 

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

(4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního 
řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve škole. 

(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola 
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve škole. 

(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce 
vyžadovat pomoc. 

(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i 
v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 

(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa 
bydliště dítěte. 

(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

(12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze 
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením 
školního řádu. 

(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za 
nebezpečné a protiprávní jednání. 

(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 
orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem 
získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním 
testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje 
pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události 
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

(15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 
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Distribuce OPL ve škole  
(1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto 

zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, 
není nijak rozhodující. 

(2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák 
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže 
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako 
trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je 
stanovený školním řádem. 

(1) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, 
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, 
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

(2) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany 
obce s rozšířenou působností. 

(3) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 

 
Nález OPL ve škole  
A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou 

považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
(3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a 

místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a 
uschovají ji do školního trezoru. 

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1)    Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, 

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka 
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník 
tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka 
školy nebo její/jeho zástupce. 

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 
informuje zákonného zástupce žáka. 

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou 
výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady 
jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie 
ČR. 

 
C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou 

OPL u sebe, postupují takto: 
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(1)   Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této   
situace spadá do kompetence Policie ČR. 

(2)   Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 
zástupce žáka. 

(3)  Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U 
žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  
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Příloha č. 8 

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A ALKOHOLEM 

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 

Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního 
jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla:  

 logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při 
otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci 
s poškozeným  

 intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je 
vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, 
pomaleji a v hlubší hlasové poloze  

 odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo 
životě; důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření 
z otravy. 

První pomoc při otravě návykovými látkami 

Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko. 
Maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména tehdy, když k otravě 
došlo vdechováním škodlivých látek. Jestli je to možné, opatřete opatřit informace o 
látce (nebo látku), která byla požita. Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. 
Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy. 

Než přijde lékař: 

Důležité je zjistit, jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při 
vědomí, nebo v bezvědomí 

Při vědomí - k otravě došlo ústy:  

 podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce)  
 vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení  
 zabránit prochladnutí  
 zajistit nepřetržitý dohled  
 ošetřit případná zranění  
 opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita, a předat ji 

přivolanému lékaři 

Při vědomí - k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím:  

 zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu  
 zabránit prochladnutí  
 zajistit nepřetržitý dohled  
 ošetřit případná zranění  
 opatřit informace o látce, která byla požita, a předat ji přivolanému lékaři 

Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 
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Při bezvědomí: 

Nikdy nepodávat nic ústy! 
Nesnažit se vyvolávat zvracení!  

 položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk  
 sledovat dýchání - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a 

odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a 
zahájit dýchání z úst do úst  

 zabránit prochladnutí  
 zajistit nepřetržitý dohled  
 ošetřit případná zranění  
 opatřit informace o látce, která byla požita, a předat ji přivolanému lékaři 

 

Specifika otrav u různých návykových látek: 

Alkohol 

U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. 
Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. 

Marihuana a hašiš 

Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy 
neublížila sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po 
odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy. 

Halucinogeny (tripy) 

Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení 
jednat velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou úzkostné stavy a 
pocity pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. 

Pervitin 

I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože je riziko nesmyslného a 
nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. 

Opiáty (heroin) 

Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je 
bezvědomí a zástava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti. 

Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) 

Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě 
dechu a bezvědomí. 
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Zpráva o činnosti školního metodika prevence 
za školní rok 2014/2015 

 
INFORMACE 

 učitelům byly informace sdělovány na poradách 
 vyučující prošli školením o bezpečném internetu  
 byl přepracován a doplněn minimální preventivní program 
 do ročníkových plánů výchovy ke zdraví byla zařazena aktuální témata z oblasti prevence 

rizikového chování 
 byla rozšířena výuka sexuální výchovy pro žáky 9. tříd 

 
LITERATURA 

 v informačním centru školy je k dispozici „preventivní“ knihovna 
 škola nadále odebírá odborný časopis Prevence (uložen nově v IC) 

 
VRBA 

 žáci měli možnost využívat schránku důvěry Vrba (ve škole i elektronickou formou) – 
využívaná minimálně, žáci řešili problémy nejčastěji přímo s třídními učiteli či výchovným 
poradcem 

 
PROJEKTY 

 škola se zapojila do projektu Otevřená škola, jednou týdně docházela psycholožka Mgr. 
Lenka Formanová 
 

AKTIVITY PRO ŽÁKY 
1. ročník:  

 Škola v přírodě s lyžařským 
výcvikem (leden) 

 Beseda s policií (únor) 
 Veselé zoubky (únor) 
 Beseda s policií + BESIP 

(duben) 
 

2. ročník 
 Beseda s městskou 

policií (říjen) 
 Beseda s policií (únor) 
 Máme rádi zvířata 

(duben) 
 

3. ročník 
 Beseda s policií (únor) 
 Dětský den (červen) 

 
4. ročník 

 Beseda s policií (listopad) 
 Beseda s policií (únor) 
 Dopravní hřiště (duben) 
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 ZOO PodpoVrch (květen) 
 Preventivní program (2. pol., SVP) – 4.B 

 
5. ročník 

 Beseda s policií (listopad) 
 LVK (únor) 
 Beseda s policií (březen) 
 Beseda o bezpečném užívání internetu (duben) 

 
6. ročník 

 Poznávání a pravidla spolupráce – 4. – 5. září, Mladé 
Bříště 

 Beseda s policií – Kyberšikana (listopad) 
 Beseda s policií (únor) 
 Adam a Eva aneb Nejsme stejní (duben) 

 
7. ročník 

 Nezávislí – 4. – 5. září, Čeřínek 
 Beseda s policií – Právní povědomí (listopad) 
 Beseda s policií (únor) 
 LVK (únor) 
 První pomoc – záchranka (květen) 
 Tělorob – témata: 1. Závisláček (VZ+VO) - říjen, 2. Tak trochu jiný svět dětí - beseda 

s dětmi z Dětského domova se školou Jihlava (VZ+VO) - březen, 3. Multikulturalita (VO) 
+ O Brundibárovi, Tomíčkovi a jednom městečku na severu Čech (VZ, problematika 
holocaustu) - červen 
 

8. ročník 
 Povolání – 4. – 5. září, Litohoř 
 Beseda s policií (březen) 
 První pomoc (květen, červen) 
 Sportovní den s MŠ (červen) 

 
9. ročník 

 Beseda s policií – Zvyšování právního povědomí mladých lidí při jednání s policií 
(leden) 

 9. B – exkurze Terezín (březen) 
 Světlo pro AIDS (květen) 
 Beseda se zaměstnanci a odsouzenými ženami z věznice (červen) 
 Čas proměn (červen) 
 Sexuální výchova (červen) 

 
Další aktivity: 

 Evropský den jazyků (září) 
 Sportovní den – 4. – 9. ročník (červen) 
 Veletrh zdraví (říjen) 
 Silák roku (březen) 
 Planeta Země (březen) 
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 Svět práce (březen) 
 Cesty ke zdraví – naše stopy (březen) 
 Fórum mladých aneb Desatero 

problémů města Jihlavy očima žáků 
(březen) 

 Den Země (duben) 
 Dopravní soutěž mladých cyklistů 

(duben) 
 Plavecká štafeta (květen) 
 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI 

 Městská policie Jihlava (besedy) 
 Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě 
 Integrovaný záchranný systém 
 Vyšší zdravotnická škola v Jihlavě 
 Středisko výchovné péče 
 Pedagogicko-psychologická poradna 

 
SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ  

o Podpora zdravého životního stylu – V. Nekvinda (říjen) 
o Komunikace v krizových situacích – D. Piková, M. Kremláčková (říjen) 
o Úskalí chvály – L. Matějíčková (říjen) 
o Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování – I. Burešová, I. Špulková, L. 

Wieczoreková (listopad) 
o Základy a nácvik komunikace – J. Bošnjaková, K. Štolpová (listopad) 
o Jak odolat manipulaci – M. Benešová, I. Kožená, L. Matochová, I. Špulková (prosinec) 
o Mám ve třídě cizince – I. Burešová (leden) 
o Komunikace v krizových situacích – J. Bošnjaková, M. Benešová (březen) 
o Bezpečnost na internetu – vyučující 1. i 2. stupně (duben) 
o Efektivní nonverbální komunikace jako součást pedagogické dovednosti – I. Burešová, L. 

Matochová, I. Špulková 
 

VÝCHOVNÁ KOMISE 
 jednání ve čtvrtek od 13:45 ve složení ředitel školy, oba jeho zástupci, výchovné 

poradkyně pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 2. stupeň a metodici prevence 
 byly řešeny aktuální výchovné a vzdělávací problémy žáků školy, spolupráce s rodiči a 

aktuální využití nabízených vzdělávacích programů, dále byla konzultována vybraná 
strategická rozhodnutí vedení školy 

 
ZÁVĚR 

 Průběh programu postupoval dle předloženého Minimálního preventivního programu na rok 
2014/2015. 

 
 Školní metodička prevence provedla podle zadání výchovné komise sociometrický test ve 

třídách 6. A a 7. A., výstupy byly rozebrány s třídními učiteli a výchovnou poradkyní, stručný 
souhrn byl prezentován na jednání výchovné komise 

 
 V devátých ročnících byla realizována anketa mapující znalosti z oblasti sexuální výchovy, 
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v obou třídách následně ŠMP vedla bloky 
věnované této problematice 
 

 Nově byla navázána spolupráce se 
Střediskem výchovné péče 
 

 Na škole působila v rámci projektu 
Otevřená škola psycholožka Mgr. Lenka 
Formanová 
 

 Byly upraveny a aktualizovány 
ročníkové plány výchovy ke zdraví 
 

 V rámci finanční gramotnosti v 9. 
ročníku pokračovala spolupráce s občanskou poradnou (otázky předlužení, exekucí aj.) 

 
 V červnu 2015 byly domluveny termíny pro projekty Nezávislí, Poznávání a pravidla 

spolupráce a Povolání (všechny ve dnech 3. - 4. září 2015).  
 

 
DOPORUČENÍ 

 Pokračování spolupráce s městskou policií a dalšími organizacemi 
 

 Školní psycholog pro individuální práci s dětmi 
 

 Sociometrie v problematických kolektivech 
 

 Posílení sexuální výchovy 
 

 Větší důraz na problematiku internetové bezpečnosti – koordinace s dalšími vyučujícími 
 
 
 
V Jihlavě dne 24. června 2015 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Hana Hažmuková, školní metodička prevence 
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Školní družina a školní klub 
 
Školní družina k 31. říjnu 2014 

  Počet 

Oddělení 8 

Zapsaní účastníci 268 

v 
tom 

z 1. stupně 268 
   z toho z 1.-2. ročníku 154 
z 2. stupně 2) 0 

Zájmové útvary 33 

Účastníci činnosti ZÚ 551 

z toho plnící povinnou školní 
docházku 551 

 

Školní klub k 31. říjnu 2014 

  Počet 

Oddělení 0 

Zapsaní účastníci 54 

v 
tom 

z 1. stupně 31 
   z toho z 1.-2. ročníku 0 
z 2. stupně 2) 23 

Zájmové útvary 9 

Účastníci činnosti ZÚ 98 

z toho plnící povinnou školní 
docházku 98 

Součástí školní družiny je velké množství aktivit a kroužků  
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2014/2015 
Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu činí za měsíc celkem 150,- Kč. 

Školní družina – ráno 6:00 – 8:00    denně Po Út St Čt Pá □ □ □ □ □ □ 
Školní družina – odpoledne do 17:00 (Pá do 16:30) denně Po Út St Čt Pá □ □ □ □ □ □ 
 
 
 

                     ranní činnosti  zájmové kroužky 
13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 
14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

 Informatika  
        7:00 – 7:50 
(3.r. – Šlechtická) 

   Šikovné ruce – do 16:15 
(2.-5.r. – Šlechtická) 
 Fotbal  
(1.-3.r. – Albrechtová)  
 Ping Pong – do 16:00 
(2.-5.r. – Kožená) 
 Vaření – do 16:30   
(1.-6.r. – M. Benešová) 
 Kudy z nudy – do 17:00 
(3.-7.r. – Kopáčková) 
 Chytré hlavičky – do 15:30 
(3.-5.r. – Bošnjaková) 
 Pohybové hry – do 17:00 
(2.-6.r. – Štolpová) 

 Informatika  
        7:00 – 7:50 
(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

  Atletika  
     14:00 – 14:50 
(2.r. – Švecová) 
  Deskové hry – do 15:30 
(2.-9.r. – Matochová) 

 Badminton – do 15:40 
(3.-6.r. – Bošnjaková) 
 Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 
 Informatika – do 15:45 
(1.r. – Šlechtická) 
 Výtvarný kroužek do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 
 Dramatický kroužek – do 17:00 
(3.-5.r. – Kopáčková) 
 Pastelka – do 15:40 
(1.-4.r. – Kožená) 
 Vědník 14:30 – 15:20 
(3.-5.r. – Turková) 

 Keramika  
        6:50 – 8:00 
(1.-3.r. – Benešová) 
 

    Flétna 13:15 – 13:40 
(1.-2.r. – Dejmková) 
   Flétna 13:40 – 14:30 
(2.-5.r. – Dejmková, Hutáková) 
 Florbal  
     13:50 – 14:40 
(3.-5.r. – Kucza) 
 Keramika  
     do 15:20 lichý týden 
(4.-5.r. – Wieczoreková) 

 Pohybové hry – do 17:00 
(2.-6.r. – Štolpová) 
 Šachy – do 16:30 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 
 Vaření – do 16:40 
(1.-9.r. – Kožená) 
 Zábavné čtení 
(2.r. – Hutáková) 
 Informatika – do 15:45 
(2. r. – Šlechtická) 

 Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-3.r. – Štolpová, 
Charvátová) 

   Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r. – Charvátová) 
 Turisticko-přírodovědný kr. do 17:00 sudý týden 
(1.-6.r. – M. Benešová)  
 Šikovné ruce do 16:05 
(1.-3.r. – Šlechtická) 
 Fotbal  
(1.-5.r. – Albrechtová) 
 Výtvarný kroužek – do 17:00 
(5.-9.r. – Štolpová) 
 Keramika – do 16:00 lichý týden 
(1.-2. r. – Benešová) 
 Ping Pong – do 16:10 
(2.-5.r. – Kožená) 
 Chytré hlavičky – do 15:40 
(1.-2.r. – Bošnjaková) 

 Talentové plavání  
6:40 – 7:45 

(1.-9. r. – Štolpová, 
Charvátová) 

  Fotbal 14:00 – 14:50 
(1.r. – Albrechtová) 
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Výtvarný kroužek 
 
 
 
 
 

             
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti ve výtvarném kroužku se seznamují s širokou 
škálou výtvarných technik jako je malba, kresba, 
jednoduchá grafika, práce s papírem 
a prostorové vytváření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 13 – Školní družina a školní klub 

Stránka 4 z 16 
 

 
              
              
              
              
              
               
 
 
 
 

Informatika 
 
Děti se učí správnému držení myši, orientaci na ploše 
obrazovky a práci s různými programy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šikovné ruce 
Výrobky dětí z kroužku šikovné ruce. 
Žáci pracují s různými materiály, jako je papír, 
textil, keramická hmota a přírodniny. 
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Pastelka 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Děti při práci v kroužku pastelka a  
               jejich krásné výrobky. 
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Badminton 
 
Děti se učí práci s badmintonovou raketou, podání, různé techniky hry a jsou seznámeny se 
základními pravidly hry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistický kroužek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti z kroužku vyrážejí každý týden vstříc 
novému dobrodružství. 
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           Kudy z nudy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hry, výstavy a zvířátka.  Děti z kroužku Kudy z nudy, 
se opravdu nenudí. 
 

Ping- pong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti se učí pravidlům hry a účastní se mnoha turnajů. 
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Vaření  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši školu navštěvuje mnoho talentovaných kuchařů 
a kuchařek. Dobrou chuť. 
 

Šachy 
 
 
              
              

              
              
              
Děti si v kroužku osvojují základní pravidla 
a strategie šachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 13 – Školní družina a školní klub 

Stránka 9 z 16 
 

Pohybové hry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportem ke zdraví! Sport má mnoho  
podob a děti z kroužku Pohybové hry 
si jich už mnoho vyzkoušely. 
 
 
 

Divadelní kroužek 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je libo divadlo?  
Děti z divadelního kroužku 
Vám předvedou spoustu 
pohádkových scén, 
tak jak jste je zajisté ještě neviděli.
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Keramika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Velkou fantazii a šikovné ruce.  
      To vše mají žáci, navštěvující keramický kroužek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chytré hlavičky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Hádanky, rébusy, křížovky a hlavolamy. 
A čím těžší a záludnější, tím lepší. 
Právě toto mají společné děti z kroužku 
Chytré hlavičky. 
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Práce dětí ze školní družiny 
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Vernisáž výtvarného kroužku 
 
V letošním roce se konala již třetí vernisáž výstavy žáků z výtvarného kroužku.  
A i letos měla veliký úspěch. 
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Co se nám povedlo… 
 
I v tomto roce, slavily děti ze školní družiny hned několik úspěchů.  
  

 
 
Děti z výtvarného kroužku se zapojily 
do celorepublikové výtvarné soutěže „Kvalita“. 
Úspěch slavil Ondřej Nevrkla 
s krásným třetím místem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční stromeček… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Již po čtvrté v řadě jsme se umístili v soutěži: 
„O nejhezčí vánoční stromeček“, kterou každoročně pořádají  
Jihlavské listy. Tentokrát na krásném 2. místě. 
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 V krajském kole školních čtyřčlenných týmů v šachu, 
 naši žáci z šachistického kroužku 
 získali skvělé 3. místo (6. – 9. roč.) a 5. místo (1. – 5. Roč.) 
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I letos se nám podařilo vyrobit jednu ze tří nejhezčíc čarodějnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Klára Šindlerová, vychovatelka školní družiny 
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Zprávy z médií 
Jihlavské listy, 2. prosince 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jihlavské listy, 23. prosince 2014 
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Školní knihovna a informační centrum školy 
 

1. Knihovní fond 

  Celkem  Přírůstky za 
školní rok 

Počet knihovních jednotek celkem 7103 257 

v tom 

Knihy 6723 257 
audiovizuální dokumenty (audio 
a videokazety, CD, DVD) 318 0 

ostatní dokumenty (časopisy,  
e-knihy) 62 0 

Úbytek knih. jednotek za školní rok 0 X 
Počet titulů odebíraných periodik 13 X 
Výdaje na nákup knih. fondu v Kč 36150 X 

 

Knižní fond Informačního centra čítá 7 103 ks knih, encyklopedií, pedagogických publikací, knih pro 
výuku cizích jazyků a audiovizuálních dokumentů. 
 

a) Knižní výpůjčky žáků za školní rok:  
- 1 436 knih 
- nejvíce výpůjček 1. stupeň 

 
b) Mimočítanková četba  

- celkem 92 titulů 
- využití především 1. stupněm 
- v průměru 1 třída přečetla 2 knihy za školní rok 
- rozšíření nabídky mimočítankové četby 

pro 2. stupeň 
 
c) Časopisy: 

- pro žáky 9 titulů (ABC, 21. století Junior, Naše příroda, Dráček, Mateřídouška, Příroda, Živá 
historie, Sluníčko, Časostroj) 

- starší čísla časopisů (Svět 100+1, Vesmír, Playstation, Computer, Světem zvířat, Lidé a země, 
Bravo, Bravo Girl, Puls, Zdraví, Vildův svět, Kačer Donald, W.I.T.C.H., Víly, Země pohádek) 

- pro učitele 4 tituly (Učitelské noviny, Creative Amos, Golem, Dekor) 
- + starší čísla časopisů (Rodina a škola, Moderní vyučování, Kritické listy, Školství, Velké 

bitvy historie, Děti a my, Učitelské listy, Informatorium, Závislosti a my) 
- pro výuku anglického jazyka 9 titulů starších čísel (Drive, Gate, R+R, Bridge, Ready, Teen, 

Friendship, Hello, Mary glasgow – Click, Kids‘ News, Club, Current, Team) 
 
d) Žánry které se nejvíce četly 

1. třída Knihy - dětské, o přírodě 
2. třída Knihy - dětské, o přírodě 
3. třída Knihy - dětské, o přírodě, poezie, dobrodružné, 

             mýtů, legend a záhad 
4. třída Knihy - o přírodě, o hudbě, poezie, dobrodružné, 

             ručních prací, mýtů, legend a záhad, encyklopedie 
5. třída Knihy - o přírodě, encyklopedie, o hudbě, dobrodružné , 

             o vědě a technice, ručních prací, poezie, 
             mýtů, legend a záhad, detektivní, fantasy 



Příloha č. 14 – Školní knihovna a informační centrum školy 

Stránka 2 z 4 
 

6. třída Knihy - encyklopedie, o sportu, o hudbě, zeměpisné,  
             dějepisné, dobrodružné, o vědě a technice, 
             dívčí romány, detektivní, fantasy 

7. třída Knihy - chemie, biologie, fyziky, encyklopedie, o sportu, 
             zeměpisné, anglické, dějepisné, o vědě a technice,  
             dívčí romány, sci-fi, fantasy 

8. třída Knihy - chemie, biologie, fyziky, matematiky, encyklopedie, 
             malířství, zeměpisné, anglické, dějepisné,  
             dívčí romány, sci-fi 

9. třída Knihy - chemie, biologie, fyziky, matematiky, encyklopedie,  
             malířství, zeměpisné, dějepisné, českého jazyka 

 
e) Spolupráce s nakladatelstvími: 

- Již několik let pokračuje spolupráce naší školy s českými nakladatelstvími – ALBATROS 
(Klub mladých čtenářů), FRAGMENT (Klub pro všechny školáky), MLADÁ FRONTA 
(Knižní klub), GRADA (Knižní klub). 

- V průběhu školního roku naši žáci obdrželi několik katalogů s rozmanitou nabídkou knih. 
Katalogy obsahují atraktivní a naučné tituly nejen v knižní podobě, ale také multimédia 
(například čím dál oblíbenější audioknihy). Během roku obdrželi i řadu speciálních nabídek 
knižních novinek (např. Vánoce, Čtení na prázdniny). 

 
Těmito aktivitami bychom především chtěli přispět k rozvoji čtenářství u školních dětí.  
  

2. Uživatelé knihovny a služby 
  Počet 

Počet žáků a pedagogů 6) 615 
Počet externích evidovaných uživatelů 0 
Počet výpůjček ve školním roce 1436 
Počet knihovních jednotek ve volném výběru 7103 
Meziknihovní výpůjční služba 0 

v tom jiné knihovně 0 
z jiné knihovny 0 

Rešeršní služba ne  
Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 32 

v tom hodiny informační výchovy 0 
ostatní akce 32 

Otvírací doba v hodinách týdně 41 
 
3. Zpráva o činnosti informačního centra (k 30. 6. 2015) 

 
Provoz Infomačního centra pro žáky 1. – 9. ročníku. 
 
 
 informační centrum je 41 hodin týdně k dispozici pro žáky 

i pedagogy naší školy 

 centrum je dále denně využíváno školní družinou v ranních 
i odpoledních hodinách 
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 Využití pro žáky a pedagogické pracovníky: 
   Výuka v IC – 148 vyučovacích hodin.  

Využití knižního fondu, softwarové nabídky (výukové programy, internet), videotéky a časopisů. 
 

 Projekty a semináře: 
o Veletrh zdraví (22.10.2014) 
o Vyšší zdravotnická škola – přednášky o první pomoci pro žáky 8. tříd (5.5, 18.5., 20.5., 1.6., 2.6., 

4.6.2015) 
o Zkoušky z Aj (MOVERS) žáků 5. ročníku 

(18.-19.5.2015) 
o Zkoušky z Aj (KET a PET) žáků 9. ročníku 

(15.-16.6.2015)  
o Zkoušky nanečisto (18.3.2015) 
o SCIO testy v 6. a 8. ročníku (14.11.2014) 
o Logická olympiáda (6.10., 7.10., 9.10.2014) 
o Matematický KLOKAN (20.3.2015) 
o Přírodovědný KLOKAN (15.10.2014) 
o Bobřík informatiky pro žáky 4. – 9. ročníku  

(12.–14.11.2014) 
o Fyzikální olympiáda (okresní kolo 26.3.2015, 

krajské kolo 30.4.2015) 
o Matematická olympiáda (8.4.2015) 
o Vánoční aktivity (19.12.2014) 
o Projekt Finanční gramotnost pro žáky 9. ročníku (19.9., 24.10., 28.11.2014) 
o Finanční gramotnost žáků 8. ročníku (22.6.2015) 
o Veselé zoubky pro 1. roč. (19.2.2015) 
o Beseda s policií pro žáky 9. ročníku (27.1.2015) 
o Přednáška pro žáky 6. ročníku – Adam a Eva aneb nejsme stejní (27.4.2015) 
o Přednáška pro žáky 9. ročníku - Čas proměn (5.6.2015) 
o Sexuální výchova žáků 9. ročníku (18.-19.6.2015) 
o Obhajoby seminárních prací žáků 9. ročníku v rámci udržitelnosti projektu Cesty ke kariéře (18.-

19.6.2015) 
o Slavnostní předávání osvědčení za seminární práce a certifikátů KET a PET žákům 9. ročníku 

(25.6.2015) 
o Společný projekt 1. a 9. ročníku – rozloučení s deváťáky (25.6.2015) 
o Dne 17.10. a 18.10.2014 proběhl v Havlíčkově Brodě 24. ročník Podzimního knižního veletrhu, 

kterého se každoročně účastníme. Díky finančním prostředkům od Rady rodičů můžeme tohoto 
veletrhu využít k získání knižních novinek a cenově zvýhodněných nabídek pro rozšíření knižního 
fondu našeho informačního centra. 

o Projekty:    
 PřiVýDěj pro 6. ročník 
 TěloROb pro 7. ročník 
 MaFyáČek pro 8. ročník 
 Já a svět práce kolem mě pro 6. ročník 
 Moje zájmy pro 7. ročník 
 Povolání pro 8. ročník 
 Kariéra pro 9. ročník 

o Projekty se zahraničními studenty:  
 Evropský den jazyků (26.9.2014) 
 Irnfritz – Projektový den s rakouskou školou (27.4.2015) 
 Waterproject (9.-16.5.2015) 
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○ Den otevřených dveří (20.1.2015) 
o Žákovská samospráva 

 
 

 Využití pro pedagogické pracovníky: 
o Pedagogická rada 
o Rada rodičů (11.9., 8.1., 4.6.2015)  
o Porady pedagogických pracovníků s vedením školy 
o Školení učitelů:  

 ICT nás baví (3.11., 19.1., 2.3., 9.3., 16.3., 
23.3., 15.4., 20.4., 27.4., 29.4., 30.4., 4.5., 
23.6.2015) 

 IT technologie ve výuce angličtiny (27.11.2014) 
 Otevřená škola – seminář „ Možná rizika rodinného prostředí ovlivňující školní neúspěch 

žáků“ a „Specifický vztah mezi školou a rodinou a jeho možná úskalí“ (13.1.2015) 
 Cambridge University Press – prezentace nových materiálů pro učitele Aj (23.3.2015) 
 Seminář – Bezpečnost na internetu (20.4.2015) 

 
o Metodická sdružení 
o Schůzky učitelů se žáky 
 

 Možnost pořizování kopií pro projekty a podklady do výuky: 
o kopie využívají žáci i učitelé 

 
 

V Jihlavě 21. 9. 2015 
Zpracovala: Bc. Renáta Matoušková   
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Školní jídelna 
 

Školní jídelna ZŠ Otokara Březiny ve školním roce 2014/2015 vařila obědy pro žáky a zaměstnance: ZŠ 
Otokara Březiny, Jihlava, ZŠ Jihlava, Demlova 32 a pro soukromou střední školu TRIVIS. Připravuje 
obědy pro hosty a účastníky akcí pořádaných školou (Veletrh zdraví, Evropský den jazyků, 
Waterproject). Připravuje také pitný režim pro žáky ZŠ Otokara Březiny. Celkem bylo přihlášeno ke 
stravování 1156 strávníků, pro které se uvařilo 189 283 obědů.  
Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou druhů hlavních jídel. K pití je nabízen výběr, různé druhy čaje, 
100% džus apod. Každý den je k dispozici voda, v teplejším období voda s citrusy, 1 x týdně bio mléko. 
Do jídelního lístku jsou zařazovány nové receptury. 
Všichni zaměstnanci školní jídelny se pravidelně účastní školení v oblasti BOZP, PO a hygienického 
minima. Dvě vybrané pracovnice se účastnily dalšího ročníku školení s názvem Nové trendy v moderním 
vaření. 
Cena obědů od 1. 9. 2014 
Kategorie: 7 – 10 let     23 Kč 
                  11 – 14 let   25 Kč 
                  15 a více     27 Kč 
 
Ze základní školy Otokara Březiny se stravovalo 541 žáků což je 93,4 % žáků školy. 
Ze základní školy Demlova se stravovalo 380 žáků což je 83,3 % žáků školy. 
V souladu s novelou vyhlášky o školním stravování bylo umožněno, na základě smlouvy s rodiči žáka,  
donést pro žáka do školní jídelny připravenou dietu doma.  
 
 

Zpracovala: Bc. Miluše Váchová, vedoucí školní jídelny 
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Počty zaměstnanců a počet uvařených obědů viz statistika: 
 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2014 
 
2. Počet uvařených obědů 

  
Vydaná jídla 

ve šk.roce 2013/14  
v tisících 

v měsíci říjnu 
2014 

Počet 
obědů 177,1 21518 

 
3. Evidenční počet zaměstnanců 

  Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměst. 

Vedoucí jídelny 1 1 

Kuchaři 5 5 

Pracovníci v provozu 8 7,5 

Technicko-hospodářští pracovníci 1 1 

Jiní pracovníci 0 0 

Celkem 15 14,5 
 

 
 

  
Strávníků (dětí, žáků a studentů) celkem 1052 

v tom 
strávníků 

přípravná třída 17 
1. stupně základní školy 602 
2. stupně základní školy 319 
ze středních škol 105 

Ostatní strávníci (zaměstnanci škol) 104 
celkem 1156 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
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Přehled plnění výstupů projektu (k 31. prosinci 2014) 
V tomto školním roce jsme odevzdali závěrečnou (pátou) monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 
Škola naplnila všechny výstupy projektu.  

 
Číslo 

šablony Splněno Plán % 

I/2 288 288 100 

II/2 216 216 100 

III/2 540 540 100 

IV/2 144 144 100 

V/2 504 504 100 

Inovace 1692 1692 100 

I/3 8 8 100 

II/3 5 5 100 

III/3 24 24 100 

IV/3 2 2 100 

V/3 6 6 100 

DVPP 45 45 100 

 

Vzdělávání v rámci projetu Cesty k aktivnímu učení (EU peníze školám) 
- metodický kurz pro učitele cizích jazyků (II/3) 

o 42170/2013-2-881Competitions and Games in English Lessons, Descartes Praha 
(Magda Chloupková) 

Přehled vytvořených sad během projektu 
 
Sada Autoři Rok Zaměření Kategorie a podkategorie 
Anglický jazyk Adventures Mgr. Marcela Kovářová, 

Mgr. Hana Říhová 
2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 

komunikace/Cizí jazyk - anglický 
Anglický jazyk Happy 
House 1 a 2 

Mgr. Šárka Žižková, 
Renata Fehérová 

2013 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Chit Chat 1 Mgr. Šárka Žižková, 
Renata Fehérová 

2013 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Chit Chat 2 
pro 4. ročník 

Mgr. Šárka Žižková, 
Renata Fehérová 

2013 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Project 1 Mgr. Šárka Žižková, 
Renata Fehérová 

2013 1. a 2. 
stupeň 

Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Project 2 Mgr. Hana Říhová, Mgr. 
Jan Findejs 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Project 3 Mgr. Marcela Kovářová, 
Mgr. Jiří Hotař 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Talk Time 
1 

Mgr. Marcela Kovářová, 
Renata Fehérová, Mgr. 
Jan Findejs 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Talk Time 
2 

Mgr. Marcela Kovářová, 
Renata Fehérová, Mgr. 
Jan Findejs 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anglický jazyk Talk Time 
3 

Mgr. Marcela Kovářová, 
Mgr. Šárka Žižková, Mgr. 
Jan Findejs 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - anglický 

Anorganická chemie Mgr. Jiří Hotař, Mgr 
Vladimír Nekvinda 

2014 2. stupeň Člověk a příroda/Chemie 
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Český jazyk 1. ročník Mgr. Monika 
Kremláčková, Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Markéta Dohnalová, Mgr. 
Iva Špulková, Mgr. Petra 
Petrová 

2012 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 2. a 3. ročník Mgr. Monika 
Kremláčková, Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Dagmar Piková, Mgr. Iva 
Špulková, Mgr. Taťána 
Hutáková 

2013 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 2. stupeň Mgr. Leona Matějíčková, 
Mgr. Miroslava 
Hodálová, Mgr. Hana 
Krepčíková 

2013  2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 4. a 5. ročník Mgr. Ivana Jelínková, 
Mgr. Šárka Hobzová 

2013 1. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Český jazyk a 
literatura 

Člověk a jeho svět 1. 
ročník 

Mgr. Monika 
Kremláčková, Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Markéta Dohnalová, Mgr. 
Iva Špulková, Mgr. 
Taťána Hutáková, Mgr. 
Irena Burešová 

2013 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 2. a 3. 
ročník 

Mgr. Monika 
Kremláčková, Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Petra Petrová, Mgr. Iva 
Špulková, Mgr. Taťána 
Hutáková 

2014 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 2. 
ročník 

Mgr. Monika 
Kremláčková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Petra Petrová, Mgr. Iva 
Špulková, Mgr. Taťána 
Hutáková, Mgr. Markéta 
Dohnalová 

2013 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 3. 
ročník 

Mgr. Monika 
Kremláčková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Petra Petrová, Mgr. 
Dagmar Piková, Mgr. 
Taťána Hutáková, Mgr. 
Lenka Wieczoreková, 
Mgr. Kristina Pokorná 

2013 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho svět 4. a 5. 
ročník 

Mgr. Ivana Jelínková, 
Mgr. Šárka Hobzová 

2013 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost Mgr. Leona Matějíčková, 
Mgr. Hana Hažmuková, 
Mgr. Hana Krepčíková, 
Mgr. Hana Říhová 

2014 2. stupeň Člověk a společnost 
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Fyzika 6. ročník Mgr. Soňa Novotná 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Fyzika 
Fyzika 7. ročník Mgr. Zdeňka Obrdlíková 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Fyzika 
Fyzika 8. ročník Mgr. Pavel Říha 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Fyzika 
Fyzika 9. ročník Mgr. Zdeňka Obrdlíková 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Fyzika 
Geometrie 6. ročník Mgr. Vladimír Nekvinda 2014 2. stupeň Matematika a její aplikace 
Geometrie 7. ročník Mgr. Vladimír Nekvinda 2014 2. stupeň Matematika a její aplikace 
Geometrie 8. ročník Mgr. Zdeňka Obrdlíková, 

Mgr. Vladimír Nekvinda 
2014 2. stupeň Matematika a její aplikace 

Informatika 7. ročník Mgr. Robert Srbecký 2014 2. stupeň Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 8. ročník Mgr. Soňa Novotná 2014 2. stupeň Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 9. ročník Mgr. Robert Srbecký 2014 2. stupeň Informační a komunikační 
technologie 

Logické úlohy 1. - 3. 
ročník 

Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Petra Petrová, Mgr. 
Taťána Hutáková, Mgr. 
Dagmar Piková 

2013 1. stupeň Matematika a její aplikace 

Matematika 4. a 5. ročník I Mgr. Petra Švecová 2013 1. stupeň Matematika a její aplikace 
Matematika 4. a 5. ročník 
II 

Mgr. Irena Dejmková 2014 1. stupeň Matematika a její aplikace 

Německý jazyk Gramatik Mgr. Martina Lisová, 
Mgr. Lenka Nevrklová 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - německý 

Německý jazyk 
Hörverstehen und 
Lesenverstehen 

Mgr. Martina Lisová 2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - německý 

Německý jazyk Ping Pong 
1 - 6 

Mgr. Markéta Pivoňková, 
Mgr. Lenka Nevrklová 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - německý 

Německý jazyk Ping Pong 
7 - 12 

Mgr. Iva Šestáková, Mgr. 
Markéta Pivoňková 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - německý 

Německý jazyk Sprechen Mgr. Lenka Nevrklová, 
Mgr. Martina Lisová 

2014 2. stupeň Jazyk a jazyková 
komunikace/Cizí jazyk - německý 

Numerické počítání 1. - 3. 
ročník 

Mgr. Monika 
Kremláčková, Mgr. Lenka 
Wieczoreková, PaedDr. 
Lenka Matochová, Mgr. 
Petra Petrová, Mgr. Iva 
Špulková, Mgr. Taťána 
Hutáková, Mgr. Dagmar 
Piková, Mgr. Markéta 
Dohnalová 

2013 1. stupeň Matematika a její aplikace 

Organická chemie Mgr. Jiří Hotař, Mgr 
Vladimír Nekvinda 

2014 2. stupeň Člověk a příroda/Chemie 

Přírodopis 6. ročník I Mgr. Soňa Novotná 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 6. ročník II Mgr. Soňa Novotná 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 6. ročník III Mgr. Soňa Novotná 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 7. ročník I Mgr. Jana Waldhauserová 2012 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 7. ročník II Mgr. Jana Waldhauserová 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 7. ročník III Mgr. Jana Waldhauserová 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodopis 8. ročník - 
Člověk 

Mgr. Libor Kucza 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 

Přírodopis 8. ročník - Savci Mgr. Libor Kucza 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis 
Přírodověda 4. a 5. ročník Mgr. Libuše Turková 2013 1. stupeň Člověk a jeho svět 
Seminář Př/Ze 9. ročník I Mgr. Jana Waldhauserová 2012 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis a 

Zeměpis 
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Seminář Př/Ze 9. ročník II Mgr. Jana Waldhauserová 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Přírodopis a 
Zeměpis 

Vlastivěda 4. a 5. ročník Mgr. Petra Švecová, Mgr. 
Irena Dejmková 

2014 1. stupeň Člověk a jeho svět 

Zeměpis 6. ročník Mgr. Jitka Benešová 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
Zeměpis 7. ročník I Mgr. Jitka Benešová 2012 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
Zeměpis 7. ročník II Mgr. Jitka Benešová 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
Zeměpis 8. ročník Mgr. Jitka Benešová 2014 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
Zeměpis 9. ročník I Mgr. Jana Waldhauserová 2012 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
Zeměpis 9. ročník II Mgr. Jana Waldhauserová 2013 2. stupeň Člověk a příroda/Zeměpis 
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Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045) 

I v letošním školním roce pokračovaly tři aktivity ověřované v projektu, který probíhal v letech 2011 až 
2012. Projekt Cesty ke kariéře byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali 18. března exkurze do 
řemeslnických dílen. Letos jsme rozšířili exkurze do 
řemeslnických dílen - kamnářství, krejčovství, 
sklenářství a opravna obuvi. Tradičně jsme žákům 
umožnili návštěvu firem Kamenosochařství Buršík, 
Umělecké kovářství Habermann, Zahradnictví 
Psychiatrické léčebny v Jihlavě a středních škol 
v Jihlavě s oborem hodinář, truhlář a klempíř. Žáci tyto 
návštěvy kladně hodnotili ve svých portfoliích 
i ve slohových pracích. V průběhu celého roku 
využívali učebny praktických činností. Vznikaly 
výrobky z polotovarů podle Metodiky Řemesla, ale 
i nové z různých materiálů. Pro žáky jsou stále 
atraktivní i stavebnice, kde mohou pustit uzdu své fantazii. Se stavebnicemi Merkur zabodovali žáci 9. 
ročníku. V krajském kole soutěže Stavíme z Merkuru se umístili na 5. místě. 

Na druhém stupni se daří na stále vyšší úrovni realizovat 
aktivitu Moje kariéra. V 6. a 7. ročníku proběhly v předmětu 
Výchova ke zdraví projekty Já a svět práce kolem mě a Moje 
zájmy. Díky podpoře rodičů se 4. – 5. září mohl uskutečnit 
výjezd žáků 8. ročníku. Byl úvodem do projektu Povolání, 
který pokračoval v zimních měsících v předmětu Svět práce 
a vyvrcholil prezentacemi žáků, které se týkaly jejich 
vysněného povolání. Žáci 9. ročníku zahájili práci na svých 
„seminárkách“ také v září. Výsledek své celoroční práce 
prezentovali 18. a 19. června před porotou. Učili se 
vyhledávat a třídit materiály, zpracovat je do šablony podle 
předem stanovených pravidel.  V letošním roce dvě žákyně 

zpracovávaly svoji práci celou v anglickém jazyce. 
V angličtině ji i velmi výborně obhájily.  

Žáci řezbářského kroužku vystavovali svoje práce 
na Magistrátě Města Jihlavy. Vernisáž se uskutečnila 
6. března 2015. Poděkování za uskutečněné aktivity 
v rámci kroužku patří manželům Schlöglovým.  

Jsme rádi, že všechny aktivity projektu, které 
pomáhaly rozvíjet u žáků kompetence spojené 
s volbou povolání, zdárně pokračovaly i v letošním 
školním roce.  

Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Bc. Renáta Matoušková 

exkurze žáků řezbářského kroužku  

u restaurátora ve Stonařově 



Příloha č. 17 – Cesty ke kariéře 

Stránka 2 z 5 
 

Zprávy z médií 
www.vysocina-news.cz, 24. února 2015 

Vernisáž na Magistrátu města Jihlavy 
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Projekt Kariéra – 9. ročník 
Prezentace Michala Pavlíčka u obhajoby seminární práce na konci června 2015: 
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Waterproject 
výměnný pobyt žáků  

 
Na Základní škole Otokara Březiny v 
Jihlavě probíhá od roku 2000 
přírodovědně zaměřený výměnný 
projekt Waterproject mezi naší školou a Pieter 
Nieuwland College v Amsterdamu. V minulosti byl 
projekt podpořen z Fondu Vysočiny, v letošním roce 
proběhl bez finanční podpory, projekt zajistila škola 
a rodiče zúčastněných žáků. 
Mezi hlavní náplň projektu patří:  
 kontakty s partnerskými školami Pieter 

Nieuwland College a Cygnus Gymnasium 
v Amsterdamu  
 získávání jazykových zkušeností v anglickém 

jazyce, navázání kontaktů s holandskými rodinami 
a poznávání života v jiné zemi 

 zkoumání vody a půdy v Holandsku a v České republice, studium přírodních věd  
 seznámení se s rozdíly přírody v okolí Amsterdamu (jezera a kanály v Amsterdamu, písečné duny 

na pobřeží) a přírody v České republiky (Praha, Vysočina, Moravský kras) 
Dvacet tři žáků osmého a devátého ročníku navštívilo v říjnu 2014 Nizozemsko. Žáci byli ubytováni 
v holandských rodinách. V květnu naopak přivítali naši žáci 22 holandských studentů u nás v Jihlavě. 
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Žáci zapojení do české části projektu 
Czech Dutch 

 

Adriana 
Moravcová 

 

Zina Lűschen 

 

David Nezveda 

 

Meyer Nagengast 

 

Dominik Štajnc 

 

Thomas ten Wolde 

 

Dominika 
Cempírková 

 

Anne Julia Boele 

 

Hana Jurgová 

 

Samuel Fischer 

 

Jakub Musil 

 

Mika Ehrhardt 

 

Jan Chlup 

 

Julius Teunissen 

 

Jan Straka 

 

Robel Beyene 
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Czech Dutch 

 

Jana Kováříková 

 

Roselynn van 
Beekveld 

 

Jiří Straka 

 

Jiri Simons 

 

Kateřina Salátová   

 

Kateřina 
Svěráková 

 

Cas de Wolf 

 

Kateřina 
Žahourková 

 

Fons Brauers 

 

Leona 
Držmíšková 

 

Noor Wilders 

 

Markéta 
Mikinová 

 

Aenea van den 
Busken 

 

Martina 
Homolová 

 

Izy Meerman 
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Czech Dutch 

 

Matěj Mareš 

 

Thijs van der Marck 

 

Michal Pavlíček 

 

Gabriël Nibte 

 

Natálie Burianová 

 

Lisa 
Schoenmaeckers 

 

Natálie Kmentová 

 

Gina Spadaro 

 

Simona 
Tomanová 

 

Julia Krebbers 

 

Tereza Novotná 

 

Maxime de Jong 

 

Vojtěch Molva 

 

Jasper Alberda 
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Část první – pobyt v Holandsku 
Saturday September 
27 

evening 19:00 h (appr.) 
The bus arrives at the Pieter Nieuwland College; the hostfamilies 
pick up their guests.  

   
Sunday September 
28 

all day Host family activities  

   
Monday September 
29 

morning 09.30 h 
The bus arrives at the Pieter Nieuwland College 
09:45 h 
All 46 pupils (CZ, NL) and teachers (CZ, NL) meet at the Pieter 
Nieuwland College. 
10:00 h 
The bus leaves for an excursion to ‘The Zaansche Schans’. 
12:00 h  
Pancakes (free for all pupils). 

 afternoon 13:00 h 
The bus leaves for a trip to the sea (Castricum) 
15:00 h  
The bus leaves from Castricum for the Pieter Nieuwland College. 
16.00 h (appr.) 
The bus arrives at the Pieter Nieuwland College. 

 evening All pupils take water samples near the host family’s house!  
All pupils take a jar with a watersample, as explained in biology 
lessons. 

   
Tuesday September 
30 

morning Pupils: take the biology water samples with you! 
09.20 h – 11.00 h 
- science activities: biology in Waterland (BIW) 
- classrooms: 214 and 216 
- teacher: Harry den Hartog, S. van Vuuren, CZ-teachers 

 afternoon  
14.20 h – 16.10 h 
- science activities: biology/microscopy (BIM) 
- classrooms: 214 and 216 
- teacher: Harry den Hartog, S. van Vuuren, CZ-teachers 

 evening Free 
   
Wednesday October 
1 

morning 10.45 h 
All  46 pupils (CZ + NL) meet at the Pieter Nieuwland College at 
the bus.  
11.00 h  
The bus leaves from the Pieter Nieuwland College to Purmerend, 
only with the CZ-pupils! The NL-pupils go home or may stay at 
school. 

 afternoon 16.45 h 
The NL-pupils meet at the Pieter Nieuwland College to wait for the 
bus. 
17.00 h (appr.) 
The bus is back at the Pieter Nieuwland College. The NL-pupils 
take their guests to the host families.  

 evening Important: take water samples near the host family’s house for the 
science experiments! Use a glass jar (jampotje) or something like 
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that.  
   
Thursday October 2 morning Take your water samples to school for the science lessons! 

09.20 h – 11:00 h  
- science activities: chemistry and physics  
- classrooms: 210 + laboratory 
- teacher: Hans van Dijk, technical assistents, CZ-teachers 

 afternoon 12:15 h 
All 46 pupils (CZ, NL) and teachers (CZ, NL) meet at the bus.. 
12:30 h 
The bus leaves to the ‘Amsterdamse Bos’ (The Amsterdam Wood) 
for science activities. 
13:00 u 
Waterbiking and science activities on the water. 
16:00 h (appr.) 
The bus leaves for the Pieter Nieuwland College. 
16.30 u (appr.) 
The bus arrives at the Pieter Nieuwland College 

 evening free 
   
Friday October 3 morning 08.25 h – 10:10 h 

- preparing and presentation of the biology poster 
- classrooms 214 + 216 
- teachers: Hans van Dijk and CZ-teachers. 
10.10 h – 13:00 h (appr.) 
- making the powerpoint for the presentation 
- classrooms 201 + 202 
- teachers: Hans van Dijk and CZ-teachers. 

 afternoon Preparations of the good-bye dinner; packing the cases! 
 evening 17:00 h 

Preparing the good-bye dinner at school (canteen) (Pupils take food 
to school for the goodbye dinner)  
18:00 h 
Good-bye dinner at the Pieter Nieuwland College; host families are 
present!. 
20:00 h (appr.) 
The bus leaves for Jihlava. 
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Část druhá – pobyt v České republice 

 
 

 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jihlava  
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Programme of Waterproject – May 2015 
 

Date Time Programme 
Sat, May 9 about 20:00? Arrival in Jihlava 
Sun, May 10 8:00 

 

 

 

 
 
about 19:00 

Departure to Prague 
(showing round the town in groups – about 1 ½ hours, lunch – 
individually in the centre, 
together: by a cableway to Petrin – visit of the observation 
tower) 
Going back to Jihlava 
Arrival in Jihlava 

Mon, May 11 8:00 – 13:50 
14:15 – 16:00 

Activities at school (lunch booked in the school canteen) 
The ZOO 

Tue, May 12 9:00 
 
afternoon 
evening 

Departure to Jedovnice  
lunch  
Visit of Macocha and Punkva caves 
After dinner orientation running race 

Wen, May 13 7:30 

 

12:00 
about 14:00 

Breakfast  
visit of the mill in Rudice (walking) 
Lunch 
Arrival in Jihlava 

Thu, May 14 8:30 
12:00 
13:30 – 16:00 

tour around Jihlava (meeting on the square)  
lunch 
sport activities 

Fri, May 15 8:00 – 13:00 

16:30 
till about 20:00 

Activities at school (lunch booked in the school canteen) 
Presentations  
Good-bye party 

Sat, May 16 7:00 Departure to Amsterdam 
 

All activities start and finish at school. 
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Další informace, včetně fotografií najdete ve školním zpravodaji – červen 2015 – příloha č. 29 
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Solit či nesolit? Všeho s mírou. 

 
V rámci projektu proběhly 2 aktivity v tomto předchozím školním roce:  

1. aktivita: Sportovní den  
Sportovní den proběhl na dvě části: v květnu 2014 se uskutečnil olympijský víceboj pro všechny žáky 
školy a na konci června 2014 proběhly sportovní a turistické aktivity od 4. do 9. třídy. 
 
2. aktivita: Začlenění environmentálních aktivit do výuky a provozu školy 
V období do dubna do června 2014 připravila koordinátorka environmentální výchovy ve spolupráci s 
učiteli pro žáky v rámci vyučovacích hodin aktivity s environmentální tématikou na téma sůl.  
V dubnu 2014 proběhla preventivní přednáška na téma všeho s mírou pro všechny žáky 7. ročníku – 
pokračování ročníkového projektu Nezávislí. 
 

Poslední aktivita – 21. a 22. října 2014 se uskutečnil 22. ročník Veletrhu zdraví.  
Aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl. 
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+ podrobnější popis najdete na dalších 
stranách v brožuře k Veletrhu zdraví. 
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Základní škola Otokara Březiny,  

Jihlava, Demlova 34 
 

 
 

 
Solit či nesolit? Všeho s mírou. 

22. Veletrh zdraví 
22. října 2014 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Příloha č. 19 – Solit či nesolit? Všeho s mírou. 

Stránka 4 z 12 

 
 

 

 
 

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 

srdečně vás zveme na diskuzní fórum, které proběhne na 
 

22. VELETRHU ZDRAVÍ 
 

22. října 2014 od 10:00 do 10:45 v informačním centru školy 

 

v rámci projektu Solit či nesolit? Všeho s mírou. 
 

Dopolední program pro žáky:  

8:10 – 13:30  přes 30 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve spolupráci s partnery  

 

Odpoledne otevřených dveří pro rodiče a veřejnost: 

14:30 – 16:30  Prezentace aktivit školy 

16:30 – 17:30 Vystoupení žáků v tělocvičně 

 

Co je u nás k vidění? 
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl 

Výstava zdravých jídel a receptář jídel – tematické zaměření - sůl a všeho s mírou 

Anketa zaměřená na zdravý životní styl 

Prezentace dalších projektů 

Diagnostika složení těla na přístroji InBody230  

Měření krevního tlaku 
 

Bližší informace najdete na internetových stránkách školy  www.zsobreziny.cz. 

 

Chcete udělat něco pro své zdraví?  Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.  

 

 

V Jihlavě 13. října 2014        Mgr. Pavel Říha 

              ředitel školy 
 

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21.

http://www.zsobreziny.cz/
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava    Aktivity 22. Veletrhu zdraví     školní rok 2014/2015 

 Aktivita Pomůcky Místo Zajišťuje Dozor  
Pomocníci 

1.  
aktivita 
8:10 –  
9:30 

2.  
aktivita 
9:45 –  
11:05 

3.  
aktivita 
11:20 – 
12:40 

Počet 
žáků 

 

1. 1. pomoc  
i pomoc tonoucímu ve slaném moři 

 3. A Zdravotní 
asistentky 

 3. – 6. 5. – 9. - 10 

2. Aranžování 
-příprava podzimní dekorace s profesionální 
květinářkou  
(všeho s mírou ) 

50, - Kč 
 
 

8. B Petra Filová 
Květinka, Polná 

Štolpová 3. – 7. 3. – 9. 6. – 9. 18 

3. Šikovné ruce – slané těsto  4. A Dejmková  4. – 6. 4. – 6. - 10 
4. Divadlo - dramatická výchova 

Sůl nad zlato 
 Divadelní sál 

ZŠ Demlova 
Turková 
 

 4. – 5. 4. – 5. - 10 
 

5. Příprava jídla 
1. Slané chobotničky a jiná mořská zvířátka 
2. Plněné mušličky sýrovou náplní 
3. Šneci se šunkou z listového těsta 

10,- Kuchyňka OZS Jihlava 
R. Machová 

Benešová 3. – 7. 3. – 6. 6. – 9. 12 

6. Pokusy se solí 
 

 5. A Chloupková  3. – 5. 3. – 5. - 12 

8. Truhlářská dílna – solnička za dřeva  Dílna SŠ stavební, 
Jihlava 
R. Schlögl 

 5. – 9. 5. – 9. 6. – 9. 10 

9. Chemie – pokusy se solí   F-Ch Hotař 
Bartesová 

 6. – 8. 6. – 8. 6. – 8. 18 

10. Městská policie –  
Všeho s mírou 

 3. B Městská policie 
paní Klimešová 

Dohnalová 3. – 5. 3. – 5.  15 

11. Geocaching - Slaný poklad – turistika a 
orientace s GPS navigací – hledání pokladů 
(celé dopoledne) 

 Sraz uč. Př, 
návrat 12:40 

Waldhauserová  6. – 9. - - 15 

12. 
 

1. aktivita - odborná porota k vyhodnocení jídla 
2. aktivita - odborná porota k vyhodnocení 
literární soutěže a vytvoření výstavy oceněných 
prací 

 PU2 Matějíčková 
Hodálová 
 

 5. – 9. 5. – 9.  5 

13. Himalájská sůl 
-kde se bere, jaké má účinky, kde ji použít. 
Vyrobíme si slanou horu. 

Nůžky, 
lepidlo 

Jaz 1 Kovářová  3. – 9. 3. – 9.  10 

14. Keramické solničky z pálené hlíny (je možné  Pkč – Vv DDM Jihlava Wieczoreková 3. – 7. 3. – 9. 6. – 9. 16 
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 Aktivita Pomůcky Místo Zajišťuje Dozor  
Pomocníci 

1.  
aktivita 
8:10 –  
9:30 

2.  
aktivita 
9:45 –  
11:05 

3.  
aktivita 
11:20 – 
12:40 

Počet 
žáků 

 

využít i jako dárek) I. Melounová 
15. Keramické solničky z pálené hlíny (je možné 

využít i jako dárek) 
 4.B Šlechtická 

Bošnjaková 
 3. – 5. 3. - 5. - 12 

16. Sportovní aktivity 
 

 Tv Kucza  3. – 5. 6. - 7. 8. – 9. 12 

17. Trampolíny – koordinace pohybu 
 

 Tv Findejs  3. – 7. 3. – 7. 6. – 9. 10 

18. Multipolis 
Pokud máte rádi deskové hry, přijďte si tuto netradiční 
zahrát. Během jedné hodiny prožijete celý den ve 
společnosti nových kamarádů. Podnázev hry je 
"Přemýšlíme o lidech". 

 8. A  Říhová - 6. – 9. 6. – 9. 10 

19. Economica 
přijďte si vyzkoušet rozšířenou verzi hry, kterou jste se 
naučili v září. Je možno investovat do více podniků a 
vydělat tak víc peněz. 

 8. A  Říhová 9. - - 10 

20. Taneční podložky 
(koordinace pohybu) 

 5. B Švecová  3. – 5. 3. – 5. - 12 

21. Robotika 
je solí dnešního průmyslu. Pojďte si s námi vyzkoušet, 
jaké to je navrhnout, postavit a naprogramovat si svého 
vlastního robota ze stavebnice Lega. 

  6. B Búzik, 
Kočka 

Krepčíková 5. – 9. 6. - 9. 6. – 9. 9 

22. Solná jeskyně – návštěva solné jeskyně 
SALINERA 

15Kč 1.sk.celé 
dopoledne 
8:10 – 11:05 
2.sk.  
9:45-11:15 

 Burešová 
 
Jahodová 

3. - 5.  
 

6. - 9. 

- 12 
 
8 

23. Chovatelství - (hadi, šneci, chameleon,…)   9. B DDM Jihlava 
T. Rychetský 

 3. – 7. 3. – 9. 6. – 9. 15 

24. Malování na hedvábí a sůl s vyučující a žáky 
SUPŠ v Heleníně 

30 Kč šátek 
40 Kč šál 

7. A SUPŠ, Helenín 
V. Šádová 

Průchová 5. – 7. 3. – 9. 6. – 9. 10 

25. Deskové hry- chcete si zahrát nebo se je naučit  Jaz2 DDM Jihlava 
P. Matějíček 

Piková 3. – 9. 3. – 7. 6. – 9. 12 

26. Výroba náušnic – jako krystaly soli 
 

30 Kč 6. A Lisová  5. – 9. 5. – 9. 6. – 9. 12 
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 Aktivita Pomůcky Místo Zajišťuje Dozor  
Pomocníci 

1.  
aktivita 
8:10 –  
9:30 

2.  
aktivita 
9:45 –  
11:05 

3.  
aktivita 
11:20 – 
12:40 

Počet 
žáků 

 

27. Hotelová škola Světlá  9. A Hotelová škola 
Světlá 

Krepčíková 3. – 9. 3. – 7. 6. – 9. 12 

28. Masáže nohou 
(vykoupeme je nejprve v soli?) 

 3. C Iva Šestáková Dohnalová 3. - 6. 6. - 9.  10 

29. Šachy a logické hry 
 

 IUC Charvátová  3. – 7. 3. – 9. - 8 

30. Kosmetičky a kadeřnice- 
Líčení a péče o pleť 

 7. B OZS Jihlava Fehérová 6. – 9. 3. – 6. 6. – 9. 14 

31. Redakční rada  
celé dopoledne 

 PU1 Hažmuková M. Kohout 6. – 9.   15 

32. Aby záda nebolela 
1.sk.- dětská jóga s básničkou 
2.sk.-jóga pro zdravá záda 

 Učkodo Jitka 
Macháčková 

Krepčíková 3. - 5. 6. - 9.  12 

33. Nebudu ve škole 
Napište se, pokud víte, že nebudete ve škole. 

        

34. Poradna zdravého životního stylu 
Jak je to se solí? 
Analýza složení vlastního těla speciálním přístrojem, 
měření tlaku krve. 

Psací 
potřeby a 
poznámkový 
blok 

5. C K. Vítů  7. – 9. 7. – 9. 7. – 9. 12 

35. Hlavolamy  4. C 
Př 

M. Němeček 
J. Čopák 

Srbecký  6. – 9. 6. – 9. 8 

 
 

Odpoledne (14:30 – 16:30): 
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl 

Výstava a receptář zdravých jídel (tematické zaměření sůl a všeho s mírou)  

Anketa zaměřená na zdravý životní styl 

Prezentace dalších projektů a spolupracující mateřské školy 

Diagnostika složení těla na přístroji InBody230, měření krevního tlaku 
Vystoupení v tělocvičně (16:30 – 18:00) 
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Rozmístění tříd na Veletrhu zdraví  
 

Pavilon C 
  Kuchyňka 

5) VÝROBA 
POKRMŮ 

OZS Jihlava 
Machová 
Benešová 

    

2.A 
Hutáková 
Veletržní 
aktivity 

2.C 
Špulková 
Veletržní 
aktivity 

1.A 
Matochová 

Veletržní aktivity 

1.B 
Kremláčková 

Veletržní aktivity 

2.B 
Hobzová 

Veletržní aktivity 

1.C 
Bártů 

Veletržní 
aktivity 

IUC 
29) ŠACHY 

1. aktivita 
Charvátová 

Dílna 
8) SŠ STAVEBNÍ 
ÚPRAVA DŘEVA 

solničky 
Schlögl 

Kabinet PČ Kabinet ŠD Školní klub 
 

   

 
 
Dozory na chodbách – v době přestávek  
(9:30 – 9:45;  11:05 – 11:20;  12:40 – 12:50): 
3.patro: Fehérová 
2.patro: Dohnalová, Piková 
1.patro: Nevrklová, Hodálová, Matějíčková 
přízemí: Novoveská 
 

Dozory u šaten: 
11:30 – 12:15  Březina 
12:15 – 13:00  Špulková 
13:00 – 13:45  Fehérová 
13:45 – 14:30  Chloupková 
14:30 – 15:30  Hobzová 
15:30 – 16:30  Wieczoreková 

Dozory v jídelně: 
od 11:30  Albrechtová 
12:00 – 12:50   Bártů 
12:50 – 13:30  Dohnalová 
13:30 – 14:00  Hotař 

 
 
Přebírání jídla:  7:00 – 8:05  Matějíčková, Hodálová 
Anketa:    Nevrklová     
Dokumentace:   Srbecký + redakční rada 
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Pavilon B 
 

 7.B 
30) KOSMETIČKY 

OZS Jihlava 
Cirhanová 

 
Fehérová 

7.A 
24) MALOVÁNÍ  
NA HEDVÁBÍ 
SUPŠ textilní 

Kozlíková 
 

Průchová 

6.B 
21) ROBOTIKA 
SŠPTA Jihlava 
Búzik, Kočka  

 
Krepčíková  

UčKoDo 
32) JÓGA PRO 

ZDRAVÁ ZÁDA 
Macháčková 

 
Krepčíková 

8.A 
19) ECONOMICA 
35) MULTIPOLIS 

 
Říhová 

 
 

9.A 
27) HOTELOVÁ ŠKOLA 

Petrovičová 
 

Krepčíková 

FCh 
9) CHEMIE – 

POKUSY SE SOLÍ 
Bartesová, Hotař 

3.C 
28) MASÁŽE 

NOHOU 
Šestáková 

 
Dohnalová  

3.B 
10) MĚSTSKÁ 

POLICIE 
Klimešová 

 
Dohnalová 

Jaz2 
25) DESKOVÉ 

HRY 
Matějíček 

 
Piková 

4.C 
4) DIVADLO 

Turková 
35) 

HLAVOLAMY 
Němeček (2. akt.) 

3.A 
1) PRVNÍ POMOC 

OZS Jihlava 
Marešová 

           
Piková 

Jaz1 
13) HIMALÁJSKÁ SŮL 

Kovářová 

Informační 
Centrum 

DISKUZNÍ FÓRUM 
Říha, Matoušková 

 

PU2 
12) LITERÁRNÍ 

SOUTĚŽE A JÍDLA 
Matějíčková 

Hodálová 
31) REDAKČNÍ 

RADA 
Hažmuková, Kohout 

5.C 
34) PORADNA 
ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO 

STYLU 
Vítů 

 
Březina 

5.B 
20) TANEČNÍ 
PODLOŽKY 

Švecová  
 

4.B 
15) KERAMIKA 

Benešová  
Šlechtická  

 

5.A 
6) POKUSY SE SOLÍ 

Chloupková   
 

4.A 
3) ŠIKOVNÉ RUCE 

 Dejmková 
 

Tělocvična 
16) SPORTOVNÍ 
AKTIVITY 
17) TRAMPOLÍNA 

Findejs 
Kucza 

Učebna Pkč 
14) KERAMIKA 

DDM 
Melounová 

 
Wieczoreková  

8.B 
2) 

ARANŽOVÁNÍ 
KVĚTINKA 

POLNÁ 
Filová 

Štolpová 

9.B 
23) 

CHOVATELSTVÍ 
DDM 

Rychetský 
  
 

6.A 
26) VÝROBA 

NÁUŠNIC 
Lisová 

Př 
11) GEO-sraz 

Waldhauserová 
29) ŠACHY 

Charvátová (2. akt.) 
35) HLAVOLAMY 

Čopák (3. akt.) 

 
MIMO ŠKOLU 

 
22) SOLNÁ JESKYNĚ 

Burešová 
Jahodová 
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Spolupracující organizace: 
 

Mateřská škola Mozaika, Jihlava 
Střední škola stavební, Jihlava 
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 
Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava-Helenín 
Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí 
Státní zdravotní ústav, Jihlava 
Dům dětí a mládeže, Jihlava 
Městská policie, Jihlava 
Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová 
Salinera – solná jeskyně 
VZP Jihlava 
 
Děkuji všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy,  
kteří se podílí na úspěšném průběhu 22. ročníku Veletrhu zdraví.   
        Mgr. Pavel Říha, ředitel školy 
 
 

Vystoupení v tělocvičně 
úterý 21. 10. 2014 
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Zprávy z médií 
Jihlavské listy, 17. října 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jihlavský deník, 23. října 2014 
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www.kr-vysocina.cz, 23. září 2014 
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Cesty ke zdraví – naše stopy 
 

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování 
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

 
V rámci projektu proběhly 4 aktivity. Do projektu se zapojili všichni žáci i učitelé školy v obou školních rocích. 

1. aktivita: Sportovní dny – podpora pohybu 
Sportovní den s olympijským vícebojem proběhl 23. června 2015. Ve dnech 22. a 29. května 2015 
absolvovalo 263 žáků a učitelů plaveckou štafetu.  
Aktivitu zajistil vedoucí metodického sdružení tělesné výchovy Mgr. Jan Findejs. 
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2. aktivita: Začlenění environmentálních aktivit do výuky a provozu školy 
Od března do června 2015 proběhly v rámci vyučovacích hodin aktivity s environmentální tématikou na 
téma stopa (ekologická stopa). Aktivitu odborně zabezpečila koordinátorka EVVO ve škole Mgr. Jana 
Waldhauserová.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ ukázka – seznam hodin z třídní knihy, ve kterých proběhly environmentální aktivity projektu 
  
 
 

3. aktivita: Preventivní přednášky pro žáky  
6. a 9. ročník – v dubnu a v červnu přednáška k sexuální výchově 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další aktivity proběhnou v následujícím školním roce: 

7. a 8. ročníku – v říjnu 7. třídy program Závisláček a 8. třídy program Hrou proti AIDS. 
Aktivitu zajistila metodička prevence Mgr. Hana Hažmuková. 
 
4. aktivita: Veletrh zdraví 
V říjnu 2015 se uskutečnil 23. ročník Veletrhu zdraví.  
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Studijní cesta učitelů do Dánska 
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Zprávy z médií 
Zprávy v dánském tisku 
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Movers – Language exams for 5th grade 
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Očima účastníků 
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Zkoušky KET (Key English Test)  
a PET (Preliminary English Test) 

 
 

Dear 9th graders! 
The KET and PET exams are getting closer and closer... So strengthen your brains and get ready for 15th 
and 16th June. Check enclosed files, if you have any questions, come and ask us. We cross our fingers for 
you. GOOD LUCK!! :-) 
Your English teachers 
 
Jazyková zkouška KET je první zkouškou Cambridge ESOL dle úrovně pokročilosti. Certifikát KET 
hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. 
PET patří do řady zkoušek Cambridge ESOL. Je druhým stupněm zkoušek a je určen pro úroveň 
intermediate. 
Tyto zkoušky jsou prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek. 
 
Rada Evropy: KET - A2, PET - B1 (Stupně znalostí podle Rady Evropy) 
Využití: Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky 
hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina 
zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání.   
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Testování žáků 
 
Matematický klokan 2015 
březen 2015, 439 žáků 2. – 9. ročníku ve 4 kategoriích 

 
 
 
 
 
Ukázka zadání pro 6. a 7. ročník:        
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Průměrné výsledky tříd - Matematický klokan 
2015 



Příloha č. 23 – Testování žáků 

Stránka 2 z 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přírodovědný klokan 2014 
říjen 2014, 34 žáků 8. a 9. ročníku ve 4 kategoriích 

 
 
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. 

1 Mlčák Martin 9. B 87 

2 Látera Filip 9. A 78 

3 Kunová Kateřina 8. B 77 

4 Chlupáčková Anežka 9. A 71 

5 Tomanová Simona 9. A 69 

6 Držmíšková Leona 9. A 66 

6 Kružík Vít 9. B 66 

8 Mikinová Markéta 9. A 65 

9 Cempírková Dominika 9. B 64 

10 Navrátil Libor 9. B 63 

10 Novotná Tereza 9. B 63 
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Nadaní žáci, soutěže a olympiády 
 
Škola podporuje nadané a talentované děti širokou nabídkou zájmových kroužků a aktivit školní družiny 
a školního klubu (např. deskové hry, šachy, přípravy na olympiády, …). Škola se zapojuje do většiny 
soutěží vědomostních, uměleckých i sportovních. Kompletní výsledky soutěží a olympiád jsou ve 
Školním zpravodaji – červen 2015 – příloha č. 29.  

 
Stavíme z merkuru 
Žáci Tereza Novotná, Jakub Čopák, Jan Chlup 
a Martin Mlčák se zúčastnili druhého ročníku 
dovednostní soutěže Stavíme z Merkuru, kterou 
vyhlásil Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci 
s firmou Bosch Jihlava. 
 Úkolem našich žáků-techniků bylo sestavit vesmírné 
vozítko, které se pohybuje, zatáčí a zdolává překážky.  
K dispozici byla stavebnice Merkur 8 s dvěma motory.  
V průběžné části soutěže jsme naše vozítko TOI TOY 
otestovali, zdokumentovali jeho možnosti a natočili 
tříminutové video, které jsme zaslali odborné porotě 
k posouzení.  „Hurá, hurá, sláva“ – postoupili jsme do 

krajského kola mezi 11 nejlepších týmů. To se uskutečnilo 27. a 28. května v areálu 22. základny 
vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. 
Během soutěže se o nás vojáci vzorně starali.  
„Je to adrenalin, dnes je to adrenalin“ – těmito 
slovy povzbuzoval sebe i spolužáky při soutěži 
Honza Chlup. A to se vyplatilo. Vozítko jsme 
sestavili v rekordním čase 2,5 h a náš TOI TOY 
obsadil krásné 5. místo. Každý žák obdržel 
stavebnici Merkur 4 a spoustu dalších dárků od 
sponzorů soutěže.  Po soutěži jsme si prohlédli 
řídící věž letecké základny, úsek biologické 
ochrany letiště – dravce, viděli jsme výcvik 
strážních psů s ukázkou jejich dovedností a také 
nám bylo dovoleno posadit se do skutečných 
bojových vrtulníků. 

 Mgr. Jiří Hotař, vedoucí týmu 
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Zprávy z médií 
Noviny Kraje Vysočina, únor 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kr-vysocina.cz, 27. května 2015 
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Projekt Příběhy našich sousedů – Paměť národa 
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých 
a devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí s Post Bellum na několik měsíců stanou 
rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, 
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou 
reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se 
vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. 
Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. 
Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách: 
 
http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/jihlava/frantisek-chlup  

 
 
Na těchto stránkách najdete celý příběh Františka Chlupa, 
odkazy na videa, fotogalerii z tvorby projektu i z archivu 
pana Chlupa. Další informace najdete ve zpravodaji – 
příloha č. 29. 
  

http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/jihlava/frantisek-chlup
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Vědomostní, umělecké a sportovní soutěže  
Kompletní přehled výsledků najdete ve školním zpravodaji – příloha č. 29 na stranách 25 – 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zprávy z médií 
Jihlavské listy, 18. listopadu 2014   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okresní kolo chemické olympiády 

Čestné uznání Lukáši Starému z výtvarné soutěže 
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Výlet za poznáním 
Úspěšní reprezentanti 1. až 4. ročníku si užili připravený program na zámku v Jaroměřicích a poté 
navštívili kozí farmu v Ratibořicích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jejich starší spolužáci si mohli vybrat ze dvou variant: 
- památník Prokopa Diviše v Příměticích u Znojma, znojemské podzemí a procházku na zříceninu 

Hardegg v Rakousku 
- minigolf v Jihlavě 
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Zájmové kroužky  
Aktivity ve školní družině jsou součástí přílohy o školní družině – příloha č. 13. 
Žáci ve vyšších ročnících mohli vybírat z následujících zájmových kroužků: 
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Nadace Depositum Bonum – Elixír do škol  
 

Každý třetí čtvrtek 
odpoledne se v učebně 

fyziky scházeli učitelé fyziky ze základních a 
středních škol z Jihlavska na setkání 
regionálního centra Nadace depositum Bonum 
v rámci programu Elixír do škol. 

Elixír do škol je vlajkový projekt Nadace 
Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit 
výuku technických a přírodovědných oborů na 
základních a středních školách. Cílem setkání 
byla pomoc učitelům fyziky oživit hodiny a 
prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou 
výuku s důrazem na získání osvojených 
znalostí. Někdy stačí velmi málo – třeba když 
učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí 
přirozenou zvídavost dětí. 

Program se přizpůsobuje potřebám návštěvníků - například se zkouší nové experimenty a postupy 
do výuky, diskutují se časté problémy, které žákům dělá určitá látka. V dubnu se uskutečnila exkurze na 
pracoviště AV ČR TOKAMAK a školní reaktor Vrabec na ČVUT v Praze. 

          Zpracoval: Mgr. Jaroslav Salák 
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Evropský den jazyků 
 

 
 
Od roku 2001 se 26. září po celé Evropě pořádají akce, které připomínají, kolik jazyků v Evropě je. 
A vězte, že to je vysoké číslo – údajně je v Evropě 225 domorodých jazyků.  

Naše škola se k oslavě jako již tradičně přidá, i když my překročíme hranice Evropy, a zavítáme 
v některých dílnách mnohem dále.  

Letošním tématem je hlavní město země, do které se vydáte.  

Těšte se a hlaste se co nejdříve!! V zájmu hesla „first-come, first-serve” první tři přihlášení ze třídy 
mohou dílnu navštívit, ostatní se budou muset přihlásit jinam! 

Vybírat si můžete z 18 dílen podle jazyka. Pokud máte chuť a ochotu spolupracovat na zprávách 
z jednotlivých aktivit, můžete si místo jazykové dílny zvolit dílnu Redakční rada. V této dílně budete 
spolupracovat s paní učitelkou Hažmukovou. 

 Časový harmonogram: 
 8:15 – 8:45 slavnostní zahájení, společné pro všechny žáky i lektory 

 9:00 – 9:45  dílny  

 9:45 – 9:55 přestávka  

 9:55 – 10:40 dílny  

 11:00 – 13:00 práce s třídními učiteli (tvorba pozdravu z hlavního města) 

 

 S sebou potřebujete tužku, pastelky, voskovky, fixy, nůžky, lepidlo. 
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Evropský den jazyků očima našich redaktorů 
 
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Tímto 
citátem byl panem ředitelem Pavlem Říhou v pátek 
26. září 2014 slavnostně zahájen Evropský den 
jazyků, který již tradičně proběhl na naší škole. 
Průběh tohoto zajímavého projektu zdokumentovala 
žákovská redakční rada. 
Evropský den jazyků byl zahájen v jídelně, kde se 
slova ujal pan ředitel Pavel Říha. Pan učitel Jiří 
Hotař představil jednotlivé lektory a jejich 
pomocníky (helpery) z řad našich žáků. Poté se 
všichni žáci odebrali na předem zvolené dílny, po 
nichž následovala práce s třídními učiteli. 
Po skončení jednotlivých dílen se všichni lektoři sešli u kulatého stolu. Sdělovali si své pocity a názory 
z dílen a práce s dětmi. Většina učitelů pozitivně hodnotila, že žáci byli šikovní, hodně se zapojovali. 
„Strašně moc se ptali a byli aktivní, obecně mě překvapila aktivita, kterou ukázal 2. stupeň," chválila si 
žáky ze své skupiny paní učitelka Lisová. Pro příští rok nebyly ze strany lektorů podány žádné návrhy na 
změny. 
 
Postřehy redaktorů – tyto aktivity navštívily a popsaly  Klára Zachová a Tereza Formáčková ze 7. B: 
 

Norsko – norština lektoři: J. Uchytil, T. Ježek 
Oba dva lektoři nás seznámili se spoustou zajímavých a 
naučných věcí. Například že norština byla v minulosti 
ovlivněna dánštinou. Nebo že spisovné typy norštiny jsou 
dva: Bokmål nebo Nynorsk. „Dalo by se říct, že každý Nor 
má své vlastní nářečí a každý Nor umí anglicky,“ říká lektor 
J. Uchytil. 
„Nachází se zde spousta vodopádů, losů, sobů, a dokonce se 
zde mohou lovit velryby,“ dovysvětlil kolega T. Ježek. 
Norština má velmi složitou výslovnost. Ukázalo se nám to na 

větě: „Hvordan går det?“ neboli „Jak se máš?“ 
„Byl to výborný a zábavný program a nejvíce mi chutnaly vafle, mňam!!“ říká Vojtěch Pertl. 
 
Indie – hindí  lektorka: E. Vaňková 
Ani zde jsme se nenudili. Lektorka Vaňková nás 
seznámila se zde žijícím obyvatelstvem a hlavním 
městem. „Můžete jet v autě a v protisměru spatřit 
náklaďák, velblouda, ale i slona!" 
Naučila nás, že děkuji se řekne „Shukriyaa" a že 10 
rupií jsou u nás 4 Kč. „No, a pokud se mužům u nás 
nebude chtít pracovat, můžou jet za prací do Indie. Tam 
vydělávají spíše ženy," a ukázala nám obrázek sedících 
mužů u prodejny, kteří si povídají. 
,,Indie je zajímavá země. Zjistila jsem, že nejznečištěnější město světa je Dillí," říká žákyně 7. B Barbora 
Bruknerová. 
Spolužačka Jindřiška Veselá dodala: „Mně se to také moc líbilo, bavilo mě poznávat život místních lidí." 

http://www.zsobreziny.cz/system/files/images/galleries/140926_edj_2014.jpg
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USA - americká angličtina  Lektor: O. Pospíšil 
Při příchodu do třídy mě uvítala veliká barevná mapa s mnoha městy v Americe. Lektor nás seznámil s 
životem v jižní Americe v 90. letech minulého století, kdy zde vládlo otroctví. Další nové slovo bylo 
Capitol, což je nejvyšší dům, jiný dům nesmí být vyšší. 
„Bylo to tady dobré, jsem velice spokojený a přijdu sem i příště," říká žák 7. B Filip Musil. 
 
Vietnam – vietnamština lektor: D. Nguyen 
Tento velmi šikovný lektor je žákem 8. B. Z této země pochází a je ochoten nám o ní vyprávět. Nová 
slova byla: Bac - teta, strýc, Ba – táta, Me - máma, Dng - děda a spousta dalších. 
Teď již vím, že se zde pěstuje rýže a batáty a mezi denní stravu patří mořské plody, zelenina a rýže. 
Hlavní město je Ha Noi a je zde rybolov. 
„David měl hezkou prezentaci, ale mohlo tu být více klidu," říká žákyně 7. B Karolína Ester Heřmanová. 
 
Další aktivity navštívily a popsaly Dominika Stará z 9. A a Katka Žahourková z 8. A: 
Arménie – arménština lektorka: S. Grigoryan 
Prvním kurzem byla arménština. Spolu 
s lektorkou S. Grigoryan jsme nahlédli 
do kultury Arménů. Dozvěděli jsme se 
něco o arménských památkách a 
spisovatelích, hercích. Paní lektorka 
také hovořila o rozdílech ve městech, a 
že u nich v Arménii je rodina brána 
celkově, nemají bratrance a sestřenky 
jako my, všem se u nich říká bratr 
nebo sestra. A jedním z 
nejoblíbenějších jídel v Arménii je 
takzvaná "studená polévka ", to je bílý 
jogurt, voda, okurka a tymián, prý je to 
moc dobré. Ale nejzajímavější bylo 
hůlkové písmo a styl mluvení. 
 
Itálie – italština  lektorka: M. Pajdová 
Druhým kurzem byla italština. Po Římě nás provedla lektorka paní M. Pajdová. Nejlepším tématem bylo 
jídlo. Italské sýry, špagety a pizza, kdo by to neznal, ale málokdo ví, 
že třeba taková chilli paprička má kořeny právě v Itálii a je mnohdy hlavní ingrediencí do pizzy. Na tabuli 
nám paní Pajdová psala slovíčka a také jsme dostali pracovní listy a obrázky a fotky z Itálie. 
 
Francie – francouzština lektorka: M. Lisová 
Ve třetím kurzu nás zavedla paní učitelka Martina Lisová do Francie. Tam jsme se dozvěděli, že na 
každém rohu můžeme ochutnat výborné pečené bylinkové šneky nebo ústřice „zakáplé“ olivovým olejem. 
Naše paní učitelka ve Francii strávila skoro dva roky a tak se naučila jejich zvykům. Následovala 
prohlídka Paříže. 
Rada paní učitelky: Nejhezčí pohled na Francii je z Vítězného oblouku a nikdy nemějte hlad ve 14:00, 
protože od 13:00 do 15:00 je ve Francii všude zavřeno, všechny obchody a restaurace si dávají šlofíka. A 
po Paříži jedině metrem nebo vlakem TGV (v překladu vlak velké rychlosti). 
Povídali jsme si také o mostu zámků, krásném pro zamilované srdce, dozvěděli jsme se, že na tomto 
mostu je hodně zámků. Nejkrásnější zahrady a zámky jsou prý podle paní učitelky na Loaře. Na 
pracovním listu byly znaky spojené s naší zemí a francouzské heslo Rovnost, volnost, bratrství. 
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Německo – němčina  lektorka: L. Nevrklová 
Jako čtvrtý jazyk jsme měli němčinu. Paní učitelka Nevrklová nás provedla Berlínem. Díky ní jsme se 
dozvěděli mnoho nových informací, třeba že v Berlíně jsou dvě zoologické zahrady nebo že v egyptském 
muzeu je k vidění Nefertiti. 
 
Následující aktivity navštívily a popsaly Kristýna Sedmíková a Katka Svěráková z 8. A: 
Turecko – turečtina  lektorka: H. Říhová 
Paní učitelka nám ukazovala fotky, jak studovala pět měsíců v Turecku. Mají tam hodně krásných 
památek. Sochy prvního tureckého prezidenta mají úplně všude. Istanbul je krásné město plné různých 
mešit. Zajímavé město je prý Kapadokie, je to město ve skalách. A jedna informace, co si lidé hodně 
pletou, je hlavní město. Hlavním městem Turecka je Ankara. Dozvěděli jsme se různá slovíčka, 
například: Ahoj- Merhabe, Dobrý den- Lyi Günler. 
 
Německo – němčina  lektorka: I. Šestáková 
Žáci si vytvářeli, jak by se domluvili v německy mluvících zemích. Paní učitelka jim psala na tabuli 
otázky, jak by se tam domluvili. Hodila by se nám tato slovíčka: Kolik to stojí? - Wieviel kostet es? Kdo 
jsem? - Wo bin ich? Kolik je hodin? - Wie spat ist es? 
 
Slovinsko – slovinština lektorka: B. Obrdlíková 
Od paní učitelky jsme se dozvěděli, že hlavní město Slovinska je Lublaň. Byla tak hodná a pustila žákům 
video, jak vypadá Slovinsko. Zajímavostí Lublaně je, že není povinné nosit na kole helmy. Také nám 
řekla pár užitečných slovíček jako například: Teče- Utíkat, Tancovat- Plesati, Češka- Česká republika. 
 
Sýrie – arabština  lektorka: M. Sallamounová 
Paní Sallamounová nám říkala, že se musí na trzích smlouvat a že si Syřané potrpí na zlato. Svatbu mívají 
o 100 lidech a berou to jako malou svatbu. Lidé v Arábii jsou ochotní, když se někdo zeptá na cestu, ten 
tázaný dotyčný, když to ví, tak tam doprovodí, nebo když to neví, tak se zeptá každého, koho zná i nezná, 
aby to pomohl najít, nebo když to neví, tak projdou klidně celé město, jen aby to našli. 
 
Kolumbie – španělština lektorka: A. Dvořáková 
Paní lektorka nám říkala, že nejhezčí holky jsou v Kolumbii. Když nejsou namalované a učesané, 
nevyjdou skoro ani z ložnice. I kdyby neměly co jíst, krása je přednější. Ve filmech nehrají skutečné 
kolumbijské dívky, ale vysoké, blonďaté, štíhlé dámy, ve skutečnosti jsou Kolumbijci malí a tmavší, ve 
filmech jsou skutečné Kolumbijky třeba služky. 
 
Tyto aktivity navštívili a popsali Kvido Kříž a Matěj Mareš z 8. A: 
Středoafrická republika – Bangi – sango  lektoři: M. Fous a její manžel 

Baro me! Zdravím Tě! Toto je jedno z mnoha 
slovíček, která jsme se naučili v hodině SANGA. A 
tady je něco o Bangi, kde se tak mluví. Hlavní město 
Bangui je postaveno u hraniční řeky Ubongi. V době 
nepokojů se lidé snažili přeplavat tuto řeku, většina se 
utopila nebo byla sežrána krokodýly. Řeka je totiž 
hodně široká a má silný proud a velké peřeje (bangi = 
peřeje). Nesmí se zde fotit. Uprostřed města je 
kruhovitý kámen (bod nula), od kterého se měří 
vzdálenost v zemi. Odsud se vyváží dřevo, zlato a 
diamanty. Na vodopádech Chutes de Boali Waterfalls 
se nachází jediná vodní elektrárna ve střední Africe. 
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Rusko – ruština  lektorka: L. Karneyeva 
Paní lektorka nám představila Rusko. Toto je naše 
shrnutí. Hlavní město je Moskva, protéká jí řeka 
Moskva. Současný prezident je Vladimir Putin, 
který sídlí v moskevském Kremlu (prezidentský 
palác). Rusko je největší zemí světa. Rozkládá se 
v Evropě a Asii. Cílem turistů jsou památky jako 
moskevský Kreml, Chrám Vasila Blaženého, 
Bolšov teatr, moskevské metro, Gum (největší a 
nejdražší obchodní dům). 
 
Švédsko – švédština   
lektorka: P. Jarošová 
Hej, här är något om Sweden. Ahoj, tady je něco 
o Švédsku.  
Hlavní město je Stockholm. Švédsko se nachází na severu Evropy na Skandinávském poloostrově. Mají 
netradiční způsob ochucování jídla. Sladké jídlo solí a slané jídlo sladí, my sami jsme ochutnali osolené 
bonbóny. Mají třeba 9 chodů (6 předkrmů, hlavní chod a dezert). Snídani a večeři mají na způsob 
švédských stolů. Nejzajímavější je třeba ledový hotel, ledový bar a ledová restaurace. Jen vstup stojí 600 
Kč. Nejznámější švédská skupina je ABBA. Švédi rádi hrají hokej, florbal a bandy (hokej s míčkem na 
ledě). Rádi jí ryby a masové kuličky. 
 
Itálie – latina   lektorka: M. Pivoňková 
Hlavní město je Řím. Mluvilo se zde latinsky. Uprostřed města leží Vatikán, ve kterém sídlí papež a 
mluví se zde pořád latinsky. Nejnavštěvovanější památky jsou Koloseum, Forum Romanum, Panteon. 
Panteon je chrám všech antických bohů. Koloseum je divadlo a nejčastěji se zde odehrávaly gladiátorské 
hry. Koloseum pojme 50 000 lidí. Má podzemní chodby, ve kterých se nachází šatny, klece a vodopády. 
Nesmělo se zde chodit ve fialovém oblečení. 
 

Velká Británie – angličtina  lektorka: M. 
Kovářová 
Hello. This is England history. 
Hlavní město je Londýn. Mluví se zde anglicky. 
Londýnem protéká řeka Temže. Velká Británie je 
stále královstvím. Zajímavé je, že z královského 
paláce se stala věznice, ve které bylo popraveno 
několik princů, králů a královen Anglie. Říká se, 
že zde straší jejich duchové. Hlavní palác hlídají 
Beefeateři (požírači hovězího) s havrany. 
 
 

 
Práce dětí ze 4. C paní učitelka Libuše Turková 
Děti třídy 4. C dnes vytvářely londýnské noviny Times. Dostaly různá slova s vysvětlivkou a na ně měly 
utvořit poutavý příběh do novin. Např. Poledník - Bylo zjištěno, že dne 28. 9. 2056 ve 2 hodiny prošel 
nultým poledníkem 1000000. obyvatel. 
„Všichni jsme novináři, pracujeme ve skupinkách a já jsem šéfredaktor," řekla nám paní učitelka 
Turková, „hlavní je, aby to bylo gramaticky správně a aby zde bylo hodně obrázků." 
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„Mě to bavilo, vymýšlet a psát," říká Kristýnka 
Kalinová. „Mě zas zvýrazňovat a vystřihávat," 
doplnil ji Karel Mareš. 
„A bavilo by tě být novinářem, až budeš 
velký?" zeptala jsem se další skupiny. „Ne, mě 
by to nebavilo. Trvalo by nám to spoustu dní, 
než bychom to dodělali," vysvětlila Sabina 
Rožková. 
I když se žáci 4. tříd zařazování do dílen 
nezúčastnili, paní učitelka jim vymyslela super 
program, který jim skoro závidím. 
 

Práce dětí ze 4. B  
paní učitelka Martina Průchová 

I první stupeň se zúčastnil Evropského dne jazyků, proto jsme se šli podívat do 4. B. Tématem třídy 4. B 
bylo 24 hodin v Londýně. Děti si hledaly informace o londýnských památkách, posílaly pohledy domů 
rodičům a obědvaly v restauraci Jamie Oliver's Fifteen. Tím jejich celodenní výlet neskončil, navštívily 
totiž koncert v O2 aréně. Den ukončily návštěvou wimbledonského hřiště. 
 
Po ukončení práce s lektory se stali žáci odborníky a seznámili své spolužáky se zajímavostmi 
navštívených zemí. Celá třída sestavila mapu jazyků. 
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Evropský den jazyků proběhl i malých dětí v 1. až 3. ročníku. 
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Zprávy z médií 
www.kr-vysocina.cz, 2. října 2014 
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Projekty ve výuce na 1. stupni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci si se zájmem prohlédli nejznámější pamětihodnosti Prahy. Prošli jsme od Národního muzea přes Václavské náměstí, 
Prašnou bránu, Staroměstské náměstí, Karlův most na Pražský hrad, Chrám sv. Víta. Procházku jsme končili u Lorety. 
Odpoledne jsme zhlédli výukový film v Planetáriu, kde si mimo jiné děti vyzkoušely jízdu na simulátoru (lunochodu) po 
měsíci. Výlet se jim velice líbil, i když byli všichni zcela unavení po celodenním chození. Odměnou jim bylo Planetárium. 

Žáci 5. B si v rámci projektu řemesla vyzkoušeli šití - přišívání 
knoflíku. Nejprve si vyrobili pěkný větrníček z pěnového 

papíru. Následně si na něj přišili knoflík jako ozdobu. Práce 
jim šla pěkně od ruky. Někteří měli pouze nesnáze s děláním 
uzlů a zapošíváním.  Výsledek potěšil i chlapce, kteří měli z 

šití malé obavy. Všichni byli spokojeni a měli radost z krásné 
ozdoby, kterou vytvořili. O to víc, neboť většina výrobků byla 
zaslána na dobročinnou akci, kde budou větrníčky prodávány 

a výtěžek této akce půjde na léčbu dětí cystickou fibrózou. 

Se stavebnicí VOLTÍK jsme pracovali dvojici. Na 
pokusech jsme zjišťovali, kterými materiály prochází 
elektrický proud a zda vznikl elektrický obvod. (5. C) 

Žáci si vyzkoušeli řemeslo - zahradnictví. Nejprve sázeli - 
rozmnožovali rostliny břečťan a brslen. Každý si zasadil do 

hlíny svoje části (řízky) rostlin a následnou péčí budou 
zjišťovat, jak je schopná rostlina takto sama zakořenit a růst 
dál. Práce je velice bavila a už se těší, jak se o rostlinku budou 
starat. Dále jsme vyráběli ze semen rostlin slunečnice, proso, 
obilí) obrázek slunečnice. Děti zjišťovali, že semínka mohou 
být použita také jako dekorativní materiál. Z výrobku měli 
radost a těšili se, jak obdarují maminky a babičky. (5. B) 

Program Veselé zoubky v 1. ročníku. 
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  Taneční vystoupení ZUŠ Jihlava – 1. stupeň 

Se třídou 5. B jsme se zúčastnili edukační dílny v Oblastní 
galerii Vysočina s názvem Čtyři pojetí figury. Zhlédli jsme 

nejprve výstavu, kde jsme se zaměřili na malbu 
realistickou a stylistickou. Poté jsme si sami zkusili vytvořit 
postavu na balicí papír ve skutečné velikosti. Následně jsme 

ji zpracovali pomocí koláže. Použili jsme různé látky, 
alobaly aj. Práce byla zajímavá a do školy jsme si donesli 

krásnou výzdobu.  

Lezecká stěna 4. A 

Horácké divadlo Jihlava – Bajaja, pěšák snů 

Paní učitelka nás poprosila, jestli bychom nasbírali víčka pro 
její známé. Mají totiž postiženého syna. A proto jsme se 

rozhodli, že mu pomůžeme. S naší třídou 4. A jsme sbírali celý 
rok. Víček jsme měli hodně. O pololetním vysvědčení nám paní 

učitelka chtěla udělat radost a nechala nás z víček stavět 
obrázek. Napadlo nás udělat logo školy. 
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Velikonoční aktivity ve třídě 2. C – beseda o velikonočních 
zvycích, matematické velikonoční počítání  

Den Země (4. A) 

Zúčastnili jsme se akce "Den s lesníkem", která byla 
zaměřená na poznání života v lese, práce v něm a jeho 

ochrana. Žáci poznávali rostliny, listy a zvěř z lesa. Viděli, 
jak se stahuje dřevo z lesa koňmi. Společně si vyrobili 

dřevěnou budku pro ptáčky. Nejvíce byli nadšení, když si 
mohli pohladit netopýry. (5. B) 

Pohádkový ostrov 2. A 
Na základě příběhu a knížky Robinson Crusoe jsme se 
dostali na pohádkové ostrovy, které jsme popisovali a 

kreslili v hodině ČJ a VV. 

Hodina kouzel a čar ve 4. C 

Zatím neumíme nechat zmizet školu ani vykouzlit dort, ale vyzkoušeli 
jsme si, že dobře udělaný trik může hodně lidí zmást a vypadá jako 
kouzlo. Velmi dobrou kouzelnicí byla Nela.  Ale i triky= kouzla ostatních 
jsme obdivovali a někteří podlehli našemu nátlaku a svoje tajemství nám 
prozradili. 

Prvňáčci z 1. A si připravili pro své rodiče tři pohádky a dvě 
písničky, které předvedli v rámci třídní schůzky na konci 
školního roku. Vyrobili si kulisy, přinesli pěkné kostýmy a 
hlavně se zvládli naučit text, což rodiče odměnili velkým 

potleskem. 
Páteční slunečné ráno jsme začali společným zpěvem a 
tancem na chodbě pod vedením Dagmar Pikové. To se 

nám to pak s veselou myslí učilo! 
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Plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku 

Rotundy 4. B 

Žáci 5. B si v pracovních činnostech zkusili práci provazníka - 
splétali provázky do snopu. Takto si připravili závěs, na který 

poté lepili jarní ozdoby z papíru, které si sami vyrobili. Práce je 
bavila a měli radost, že si vyzdobí doma např. vstupní dveře. 

Žáci 5. C a sluneční soustava v hodině informatiky. 
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Lexikon kouzel – 2. ročník 
 
  

ZOO 
Výrobky z listů 

Jaro - Velikonoce 

Hrátky se zvířátky 2. A 

Chaloupky 
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Projekt Jihlava – 3. ročník 
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Karneval 
26. února 2015 

  

Ve čtvrtek 26. února proudily zástupy pohádkových 
postaviček, zvířátek, čarodějů, princezen a mnoha 
dalších krásných nápaditých masek do tělocvičny, kde 
byl pro žáčky prvních tříd a předškoláčky z mateřské 
školky připraven karneval. Proběhl v duchu hudby, 
tance, soutěží a nejednoho překvapení… 
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Celoroční projekty na 2. stupni (PřiVýDěj, Tělorob, MaFyáČek) 
 
V 6. – 8. ročníku pokračovaly celoroční projekty blokového vyučování: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PřiVýDěj (6. ročník, přírodopis  
+ výtvarná výchova + dějepis) 

MaFyáČek (8. ročník, matematika + fyzika  
+ český jazyk)  

TěloROb (7. ročník, tělesná + rodinná  
+ občanská výchova)  
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 Finanční gramotnost  
9. ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ročník 
 
  

Aktivita na Veletrhu zdraví 
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Exkurze 

 
  

Dne 19. 2. 2015 8. a 9. ročníky absolvovaly exkurzi v Památníku Terezín. Čekala nás spousta zajímavých věcí. Exkurze začala v 
Muzeu ghetta, dále nás čekala prohlídka města s výkladem, dopolední část jsme uzavřeli v kolumbáriu a bývalé márnici. Po 
výborném obědě v přestavěných Magdeburských kasárnách nás průvodkyně zavedla na židovský hřbitov, kde dodnes stojí 

krematorium. Cestou nás čekalo překvapení v podobě nutrií, s nimiž se žáci rozdělili o zbytek svých svačin. Zbytek času jsme 
strávili v Malé pevnosti. Kolem 16. hodiny na nás čekal autobus a mohli jsme po dni plném poučení a emocí vyrazit zpět do svých 

domovů. 

Exkurze 6. ročníku do Brna 

Dne 2. prosince jsme se vydali na dlouhou cestu do Příbrami. 
Tam nás čekala exkurze v památníku Vojna u Příbrami. Po 

příjezdu jsme zhlédli krátký dokument o dobách komunismu. 
Poté následovala prohlídka tábora. Mezitím jsme si museli 

vyplnit náš pracovní list. Táborem nás prováděl sympatický 
pán, který nám vyprávěl o životě uvězněných lidí. Ke konci 

prohlídky jsme se podívali do malého bunkru, který sloužil k 
uvěznění až 35 lidí najednou. Celá exkurze se nám velmi líbila, 

akorát byla velká zima.  
Zpracovali Kateřina Žahourková a Dominik Babák 

Řemesla - Obuvník 
Svět práce – Třídírna odpadu 
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Spolupráce 1. a 9. tříd 
 Prvním rokem ve škole provázeli prvňáčky již tradičně žáci 9. ročníku. 
 

 

  

Společné čtení Tvoření z kaštanů 
Vánoce 

Loučení na konci roku. 

Pouštění draků 

Halloween 
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Poznávání a pravidla spolupráce, Nezávislí, Povolání 
 
 
  Poznávání a pravidla 4. – 5. září 2014 

Jako již tradičně, vyrazili šesté třídy na tábor do Mladého Břiště 
u Humpolce. Cílem akce je, jak je už z názvu patrné, aby se žáci lépe 

poznali, a také, aby se zlepšili v dodržování pravidel.  

Nezávislí 4. – 5. září 2014 
Cílem projektu je uvědomění si nespočetného množství závislostí, se kterými se 
můžeme setkat. Žáci jsou vedeni k tomu, že každou závislostí mohou být manipulováni. 
Při různých aktivitách byli vedeni k uplatňování a formulování vlastních názorů a 
respektování názorů druhých. 
Žáci rozvíjeli během výjezdu pravidla spolupráce a vzájemné vztahy. 
Na výjezdu panovala příjemná atmosféra, povedlo se i počasí. Akce se poprvé 
uskutečnila na Čeřínku. 

Povolání 4. – 5. září 2014 
Pro žáky připraveny aktivity zaměřené na volbu povolání. 
Areál Sportland umožňuje báječné sportovní vyžití 
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Spolupráce s místními organizacemi 

Městská knihovna + pobočka Březinova 
 
 
  

Besedy v knihovně.  Křížovky, rébusy, šifry, čtení textu, vyhledávání informací. Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve skupinové práci. 

Druhá třída šla poprvé do knihovny. Zde na nás čekal Hurvínek 
a pěkně si s námi povídal. Řekl nám, jak máme zacházet 

s knihami, jak si můžeme knihy půjčovat. Tak se z nás určitě 
stanou dobří čtenáři a knížek si budeme vážit. 

Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny 

16. března třída 8. B navštívila Městskou knihovnu 
Jihlava, prohlédla si oddělení pro dospělé, hudební 

oddělení, vyslechla si historii budovy. V závěru si žáci i 
krátce zasoutěžili. 
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Městská policie 

 

 

ZOO 

Beseda s městskou policií 5. C 
Na Veletrhu zdraví 

Beseda s panem Křoustkem v 9. ročníku Beseda v 1. třídě 

V přírodovědě jsme se dozvěděli, že voda je něco, co 
skoro ani nevnímáme, ale bez čeho není život na Zemi 

možný. Naše otázky týkající se vody nám měla tak trochu 
vysvětlit návštěva PodpoVRCHu při ZOO Jihlava. A tak 
se stalo. Nejdříve jsme si povídali i hráli na vodní kapky a 

zkoušeli si představit, jaké formy má voda. Pak jsme 
konečně vyrazili do areálu ZOO a naše průvodkyně nám 
velmi podrobně a hezky povídala o zvířátkách, které buď 

vodu skoro nepotřebují, nebo by bez vody rychle 
uhynula. Byl to hezký program. (4. C) 

Tak jsme využili letní počasí a vypravili se do ZOO v Jihlavě! 
Výlet to byl ale poněkud neobvyklý. Prohlídku zvířat jsme si totiž 

sami komentovali a naše znalosti následně ověřili testem. Je 
důležité podotknout, že všechny informace i text testu byly v 

němčině, a ještě důležitější je, že jsme dobře rozuměli i plynule 
mluvili. Před odchodem jsme vyzkoušeli i zdejší zmrzlinu a 

dětská hřiště. (6. AB) 
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Střední škola stavební Jihlava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerie Vysočiny 
 

 
 
 
  

Návštěva Oblastní galerie Vysočiny 5. C 
Prohlídka výstavy současných českých sochařů. 

Prohlídka putovní výstavy obrazů Poklady Vysočiny. 
Výtvarná dílna – Autoportrét. 

Zúčastnili jsme edukační dílny v OGV. Žáci mohli zhlédnout 
výstavu mladých moderních umělců. Sami si poté vyzkoušeli 
techniky - modelování z chleba, vyšívání obrázků a linoryt. 

Nejvíce je zaujal lynorit. Technika je sice náročnější - rytí dláty 
do lina, ale žáci byli nadšení z výsledku. Odnesli si krásné 

obrázky a zážitky. (5. B) 

Svět práce v 6. ročníku 

Na Veletrhu zdraví 

Exkurze řezbářského kroužku do dílen v Heleníně  

Další spolupráce se Střední školou stavební najdete v příloze č. 17 Cesty ke kariéře. 
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Spolupráce s mateřskými školami – Akce pro předškoláky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Kroužek pro žáky 8. ročníku (5 žáků naší školy + Mgr. Jiří Hotař) a exkurze. 
Žáci navštívili Centrum zelených vědomostí EDEN v Bystřici nad P.,  VUT v Brně - projekt Formule 
Student, odbornou přednášku o převodovkách, v Okříškách firmy Fraenkische a MannHummel. Žáci 
motivováni ke studiu techniky a cizích jazyků. 

            Schůzka budoucích prvňáčků 

Zápis do 1. tříd 

Veletrh zdraví 

Sportovní den pro předškoláky 
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Vánoce  
 

 
 
 
  

V rámci geometrie a pracovních činností jsme 
skládali z dřevěných, barevných dřívek vánoční 

stromky, které by mohli být použity jako vánoční 
přání. Žáky práce bavila, mohli zapojit svoji fantazii, 

procvičili jemnou motoriku. (5. B) 
Děti si v kroužku vaření zkusily uplést svoji první 

vánočku. Moc se jim povedla. 

Vánoce u nás ve třídě byly skutečně šťastné  
a veselé!!! 

Vánoční aktivity 
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Hory 

  

Škola v přírodě – 1. ročník, Suchá Rudná, leden 2015 

Lyžařský kurz – 5. ročník, Svratka, únor 2015 

Lyžařský kurz – 7. ročník, Deštné v Orlických horách, únor 2015 

Další informace z lyžařských kurzů včetně denních zpráv najdete na www.zsobreziny.cz. 



Příloha č. 27 – Další akce školního roku 

Stránka 21 z 26 
 

Školní výlety  

květen – červen 2015  
 
 
  
  

Rokštejn 1. A 23 žáků 9. B se zúčastnilo výletu na Bítov.  
Počasí se velmi vydařilo, děti se mohly i koupat. Strava výborná. 

Řásná u Telče, 6. B 

8. A dostala letos za úkol si výlet zorganizovat samostatně. 
Žáci si sami vybrali, kam pojedou, zjišťovali, jak se do kempu 

dostanou, připravovali si navzájem aktivity. Někomu se 
zadaný úkol povedl lépe, někomu hůř, nicméně všichni si výlet 
krásně užili. Asi nejlepší bylo koupání v zatopené pískovně a 

pak několik aktivit, u kterých se všichni výborně pobavili. 
Škoda jen, že se nezúčastnili všichni žáci ze třídy. 

Výlet - JAROŠŮV MLÝN, ZOO VYŠKOV, 2. A 

Zúčastnili jsme se sportovního výletu v Ck - Beruška v Počátkách u Pelhřimova. 
Zažili jsme různá dobrodružství. Žáci si vyzkoušeli lezení v lanovém centru, sjezd 
lanovkou, paintball, sumozápasy, bojové hry v lese, hledání pokladu podle GPS, 
noční hru. Mohli si vyzkoušet svoje fyzické schopnosti a dovednosti - koordinaci, 

rychlost, sílu a odvahu. Také jsem šli od vlaku a na vlak vždy 4 km pěšky, takže si 
vyzkoušeli také svoji zdatnost a vytrvalost. Druhý den jsme navštívili v Žirovnici 

Muzeum knoflikářství, pivovarnictví a krejčovství. Nejvíce je zaujalo, jak se vyrábí 
knoflíky z perleti. Výlet se zdařil a všichni si odváželi spoustu zážitků. (5. B) 
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Inzerce v tisku 
 
Jihlavské listy, 9. ledna 2015   
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Noviny jihlavské radnice, leden 2015 
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Akce zaměstnanců  
 
 
 
 
 
  

Den učitelů 

Výlet na Berounsko 

Vánoční posezení 
Posezení na závěr školního roku 

Oslava narozenin 
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Závěr školního roku 

26. června 2015 
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Zprávy v tisku 
Noviny Kraje Vysočina, červenec – srpen 2014 
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Seznam videí vydaných během školního roku 

 
 
 
Následující videa najdete na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/user/zsobreziny  
 

- Veletrh zdraví 2014 – říjen 2014 
- Sůl nad zlato – divadelní představení 4. C – říjen 2014 
- Mikuláš a čerti přišli mezi žáky – prosinec 2014 
- Vánoční příběh 4. B – prosinec 2014 
- Dramatický kroužek – předvánoční představení – prosinec 2014 
- Škola v přírodě – 1. ročník – leden 2015 
- LVK 7. ročník – únor 2015 
- LVK 5. ročník – únor 2015 
- Příběhy našich sousedů – prezentace projektu – červen 2015 
- Besídka 3. A – červen 2015 
- Zakončení školního roku 2014/2015 – rozloučení deváťáků – červen 2015 

 
Na DVD byly vydány prezentace žáků v rámci projektu Waterproject.  

https://www.youtube.com/user/zsobreziny


Příloha č. 29 – Školní zpravodaj 

    Základní škola Otokara Březiny 
   Jihlava, Demlova 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní 
zpravodaj 

Solit či nesolit? Všeho s mírou. – Veletrhu zdraví 

 

Waterproject – pokusy u řeky Jihlava 



- 2 - 

 

Přehled vycházejících žáků – školní rok 2014/2015 
 

Ve školním roce 2014/2015 končí základní vzdělávání 51 žáků 9. ročníku.  

Sedm žáků odchází na osmileté gymnázium a jedna žákyně na šestileté gymnázium. 

 
Počet žáků  

na školu 
Škola Obor 

Počet žáku  
na obor 

13 Gymnázium Jihlava 

VG 8-leté 5 (V) 

Gymnázium 7 

Gymnázium se sportovní přípravou 1 

1 
Gymnázium Suverénního řádu 

maltézských rytířů ve Skutči 
Bezpečnostně právní činnost 1 

2 
Manažerská akademie - střední odborná 

škola, s.r.o. 
Ekonomika a podnikání 2 

5 

Obchodní akademie, Střední 

zdravotnická škola, Střední odborná 

škola služeb a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky Jihlava 

Kuchař - číšník 1 

Obchodní akademie 1 

Zdravotnický asistent 3 

1 
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, 

soukromá střední odborná škola s.r.o. 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

4 Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. 

VG 8-leté 2 (V) 

VG 8-leté 1 (VII) 

Gymnázium 1 

3 
Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Třešť 

Cukrář 2 

Kuchař - číšník 1 

2 
Střední odborná škola civilního letectví, 

Praha - Ruzyně 
Ekonomika a podnikání 2 

1 
Střední odborná škola sociální u Matky 

Boží Jihlava 
Sociální činnost 1 

1 Střední odborné učiliště gastronomie Kuchař - číšník 1 

1 Střední průmyslová škola Třebíč Informační technologie 1 

15 
Střední škola průmyslová, technická 

a automobilní Jihlava 

Elektrotechnika 1 

Informační technologie 6 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 
2 

Obrábeč kovů 1 

Strojírenství 4 

Strojní mechanik 1 

3 Střední škola stavební Jihlava Stavebnictví 3 

5 Střední uměleckoprůmyslová škola 

Ekonomika a podnikání 1 

Scénická a výstavní tvorba 2 

Užitá malba 2 

2 
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní 

Jihlava, s.r.o. 
Bezpečnostně právní činnost 2 

 

Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě. 
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Waterproject 
 

Po dvou letech opět proběhl v tomto 

školním roce Waterproject, kterého se 

zúčastnilo 23 žáků z 8. a 9. ročníku. 

Jako již tradičně první část proběhla 

na podzim v Amsterdamu a všichni si ji 

náležitě užili. Součástí programu jsou 

vždy chemické a biologické pokusy, které žáci 

provádí na základě anglických manuálů se svými 

holandskými partnery. I když to možná zní složitě, 

všichni to bez problémů zvládli. Ani letos nechyběly 

během týdenního pobytu výlety k moři, k typickým 

holandským mlýnům, do Purmerendu a toulky po 

Amsterdamu.  

Pokračování v ČR má také již léty 

osvědčený program: Punkevní 

jeskyně, které jako vždy každého 

nadchly, chemické a biologické 

pokusy ve škole, návštěva ZOO, výlet 

do Prahy. Malou obměnou byl závod 

po Jihlavě, při kterém se údajně 

něco nového dozvěděli nejen 

Holanďané, ale i Češi.  Milým 

překvapením pro zúčastněné učitele 

byla vysoká úroveň anglických 

prezentací, kterou předvedli 

holandsko-české skupinky v rámci páteční závěrečné prezentace, takže nejen angličtí 

učitelé mohli být na naše žáky náležitě hrdí.  

Za organizační tým věřím, že si zúčastnění žáci celý projekt užili, že se naučili spoustu 

nového, ale hlavně že poznali nové kamarády, se kterými se snad v budoucnu ještě někdy 

setkají. 
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Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045) 
 

I v letošním školním roce pokračovaly tři aktivity ověřované v projektu, který probíhal 

v letech 2011 až 2012. Projekt Cesty ke kariéře byl podpořen Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali 18. března 

exkurze do řemeslnických dílen. Letos jsme 

rozšířili exkurze do řemeslnických dílen - 

kamnářství, krejčovství, sklenářství a opravna 

obuvi. Tradičně jsme žákům umožnili návštěvu 

firem Kamenosochařství Buršík, Umělecké 

kovářství Habermann, Zahradnictví Psychiatrické 

léčebny v Jihlavě a středních škol v Jihlavě 

s oborem hodinář, truhlář a klempíř. Žáci tyto 

návštěvy kladně hodnotili ve svých portfoliích 

i ve slohových pracích. V průběhu celého roku využívali učebny praktických činností. 

Vznikaly výrobky z polotovarů podle Metodiky Řemesla, ale i nové z různých materiálů. Pro 

žáky jsou stále atraktivní i stavebnice, kde mohou pustit uzdu své fantazii. Se stavebnicemi 

Merkur zabodovali žáci 9. ročníku. V krajském kole soutěže Stavíme s Merkurem se umístili 

na 5. místě. 

Na druhém stupni se daří na stále vyšší úrovni realizovat aktivitu Moje kariéra. 

V 6. a 7. ročníku proběhly v předmětu Výchova ke zdraví projekty Já a svět práce kolem mě 

a Moje zájmy. Díky podpoře rodičů se 4. – 5. září mohl uskutečnit výjezd žáků 8. ročníku. 

Byl úvodem do projektu Povolání, který pokračoval v zimních měsících v předmětu Svět 

práce a vyvrcholil prezentacemi žáků, které se týkaly jejich vysněného povolání. Žáci 

9. ročníku zahájili práci na svých „seminárkách“ také v září. Výsledek své celoroční práce 

prezentovali 18. a 19. června před porotou. Učili se vyhledávat a třídit materiály, zpracovat 

je do šablony podle předem stanovených pravidel.  V letošním roce dvě žákyně zpracovávaly 

svoji práci celou v anglickém jazyce. V angličtině ji i velmi výborně obhájily.  

Žáci řezbářského kroužku vystavovali svoje práce 

na Magistrátě Města Jihlavy. Vernisáž se uskutečnila 

6. března 2015. Poděkování za uskutečněné aktivity 

v rámci kroužku patří manželům Schlöglovým.  

Jsme rádi, že všechny aktivity projektu, které 

pomáhaly rozvíjet u žáků kompetence spojené 

s volbou povolání, zdárně pokračovaly i v letošním 

školním roce.  

Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Bc. Renáta Matoušková exkurze žáků řezbářského kroužku  

u restaurátora ve Stonařově 



- 5 - 

 

 
 

 

Solit či nesolit? Všeho s mírou. 
Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace 

principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. 
 

Solit či nesolit? Všeho s mírou. To bylo téma již 

22. ročníku Veletrhu zdraví, který proběhl ve 

středu 22. října 2014 na Základní škole Otokara 

Březiny v Jihlavě. Veletrh byl tradičně zaměřen 

na motivaci ke zdravému životnímu stylu. Žáci 

strávili dopoledne na předem zvolených 

aktivitách, které byly zaměřeny na téma 

veletrhu. Dopoledne proběhlo v informačním 

centru školy pro pozvané hosty diskuzní fórum. 

Potom si mohli hosté prohlédnout výstavku 

zdravých jídel a zúčastnit se činnosti žáků v jednotlivých aktivitách.   

Odpoledne se škola otevřela pro veřejnost, která obdivovala práce žáků. Někteří rodiče si 

s dětmi zahráli šachy a hru Finanční svoboda, mohli navštívit divadelní představení. 

Zajímavosti o soli se účastníci veletrhu dozvěděli zapojením se do ankety. Veletrh byl jako 

každý rok zakončen vystoupením žáků v tělocvičně. 

Všichni účastníci veletrhu odcházeli s řadou příjemných prožitků, nových vědomostí 

a inspirací. 

 

Spolupracující organizace:  
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 

Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava-Helenín 

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

Mateřská škola Mozaika, Jihlava 

Střední škola stavební, Jihlava 

Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí 

Státní zdravotní ústav, Jihlava 

Dům dětí a mládeže, Jihlava 

Městská policie, Jihlava 

Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová 

Salinera – solná jeskyně 

VZP Jihlava 

 

Děkujeme všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy, kteří se podíleli 

na úspěšném průběhu 22. ročníku Veletrhu zdraví.  
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Diskusní fórum 

 

Vystoupení v tělocvičně 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1. a 2. ročník 
I naše třída se zapojila do aktivit Veletrhu zdraví. Na 

písničku Strašidelná jsme všichni tancovali v tělocvičně. 

Druhý den jsme si ve třídě povídali o soli, dělali salát 

a zvířátka ze slaného těsta. Také jsme měli spoustu šikulků, 

kteří se zúčastnili 

výtvarné a literární 

soutěže. 

2. C 
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Veletrh zdraví očima našich redaktorů 
 

Ve středu 22. října se konal Veletrh zdraví. Tématem bylo Solit, či nesolit? Všeho 
s mírou. Tomuto tématu byly přizpůsobené všechny aktivity. Veletrh zdraví je vlastně 
velká akce, v které zaujímá své místo i vystoupení žáků před rodiči a blízkými. 
V rámci této události se vyhlašovali vítězové literární, výtvarné soutěže a soutěže 
o zdravé jídlo. Každý žák z druhého stupně se předem přihlásil na tři různé aktivity 
a dopoledne všechny tyto aktivity navštívil. Poté čekala na žáky třídnická hodina 
s třídními učiteli. Jednou z aktivit byla i redakční rada, která měla popsat jednotlivé 
aktivity. 

Tereza Formáčková, 7. B 
 

Aby záda nebolela 

V učebně UČKODO hrála pomalá, 

uklidňující hudba a paní J. Macháčková 

ukazovala, jak správně provádět cviky 

pro zdravá záda. Poté se žáci zvedli 

a začala jakási výuka o dechu – jak 

správně dýchat, o tom, že na dechu 

závisí nálada (stres, strach – pokud si 

např. při stresu ustanovíte, po jakých 

intervalech budete dýchat, zmírní se). 

Také dělali tzv. krokodýlí cviky, čímž 

protahujeme svaly u obratlů. Dostali se 

také k výdrži, což je postoj v nějaké poloze a pravidelně nádech, výdech. Zaujaly mě „testy 

svalů“. Nakonec paní rozdala mandaly, obrázky, které přináší štěstí, klid. Na tuto aktivitu 

jsem sice přihlášená nebyla, ale velmi mě zaujala, naučila jsem se spoustu cviků, vřele 

doporučuji.  

Leona Držmíšková, 9. A 

Touto aktivitou nás prováděla paní Jitka Macháčková. Děti se dozvěděly, jaké důsledky 

mají skřípnuté nervy v zádech, který sval v těle je největší a další různé zajímavé 

informace. Vyzkoušely si také různá cvičení, ať už dechová, nebo na protažení svalů 

a kloubů. Po protažení zjistily, že se cítí více uvolněně a připadaly si lehčí. Paní Macháčková 

jim ukázala i nějaké pozice jako třeba orla, lva, medvěda a psa. 

Mně osobně se to velmi líbilo, protože jsem se 

dozvěděla spoustu nových informací o našem těle. 

Kateřina Kunová, 8. B 

 

Taneční podložky 

Touto aktivitou nás provázela paní učitelka 

Švecová, je to jednoduchá pohybová hra náročná 

hlavně na nohy. Po pár zatancovaných písničkách 

nemůžete pomalu ani chodit. „Tato aktivita se mi 

velice líbí,“ říká Kateřina z 3. B. 

Já taneční podložky znala již dříve, ale i tak jsem 
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odcházela s bolavýma nohama. Tuto aktivitu bych zhodnotila jako velice podařenou 

a zábavnou. 

Reakce žákyň z 5. B: „Mohly jsme si vyzkoušet taneční podložky, skákací míčky, skákání 

přes gumu, aktivita se nám velice líbila,“ řekly Tereza Vytisková a Kateřina Procházková.    

Kateřina Kočková, 7. A 

Desková hra Multipolis 

Ve třídě 8. A se konala aktivita „Multipolis“. 

Desková hra Multipolis je založena na 

přemýšlení za jiné postavy, které se 

dostávají do různých problémů a složitých 

situací. Tato hra je vyráběna speciálně do 

škol pro žáky na rodinnou a občanskou 

výchovu. Hra Multipolis je dostupná 

i v digitální verzi, která jde stáhnout na této 

stránce http://www.multipolis.cz/uvodni-

stranka.aspx. Tuto aktivitu můžu doporučit, je zábavná a vhodná pro kolektiv a i se něco 

třeba naučíte. 

Jakub Musil, 8. A 

Aranžování 

Travnáč, medvěd, myš Míra, veverka, to vše se dnes dalo 

vyrobit na aranžování. Žáci si vybrali květináče podle své 

oblíbené barvy, poté si vzali silonovou punčochu a naplnili 

ji travním semenem a pilinami, poté si silonku vytvarovali 

do kulata. Dovnitř naplněné a vytvarované silonky se vložil 

knot a silonka se pevně zavázala, vznikla z toho hlavička. 

Děti si svoje silonky ozdobily nalepovacími očky a látkou, 

ze které vyrobily uši, ocas a pusu, nakonec hlavičku vložily 

do květináče a vznikl z toho např. medvěd nebo veverka. 

Jak jsem psala na začátku, hlavička je naplněná travním semenem, když děti přijdou domů 

a naplní květináč vodou, tak za 3 dny jim na vršku hlavičky vyrostou travnaté „vlasy“ a je 

z toho květinový travnáč! Na pomoc tu byla paní vychovatelka Štolpová a paní Petra Filová 

z Květinky z Polné. 

Reakce žáků: „Moc se nám to líbilo. Dělali jsme květináčové travnáče. Mohli jsme si je 

vyzdobit, jak chceme. Měli jsme na pomoc drátky, špendlíky a látku, užili jsme si to.“ 

Natálie Kmentová, 8. B 

Deskové hry - DDM Jihlava 

V učebně Jaz 2 se uskutečnila aktivita Deskové hry. Žáci si pod vedením pana Matějíčka 

z DDM mohli vyzkoušet několik různých her. Mezi ně patřily například Svět v kostce, 

Dobble nebo Dominion. Zahráli si také hry Cink a Evoluci. Velmi se pobavili u hry Aktivity 

Gold. Úkolem hráčů, kteří hrají ve dvojicích, je, aby si vybrali mezi pantomimou, kreslením, 

nebo popisováním určitého slova na vybrané kartičce. Vše musí stihnout v daném časovém 

limitu. Matyáš Hartmann ze 4. A byl ve dvojici s Janem Matějčkem z 3. B a měl za úkol 

nakreslit autopilota. Honza, bohužel, neuhodl.  Oba chlapci se ale shodli, že deskové hry 

jsou super. 

Martin Kohout 

http://www.multipolis.cz/uvodni-stranka.aspx
http://www.multipolis.cz/uvodni-stranka.aspx
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Ve třídě Jaz 2 se konala aktivita Deskové 

hry. Deskové hry byly zaměřeny zejména na 

hraní a naučení deskových her. Děti si 

udělaly skupiny většinou po třech, někdy 

i po čtyřech, a vybraly si nějakou hru, 

kterou by chtěly hrát. Pokud tu hru 

neuměly hrát, tak jim to vedoucí aktivity 

vysvětlili a naučili. Děti si mohly v průběhu 

aktivity hrát i jiné hry, než si vybraly, měly 

rozmanitý výběr od logických her až po 

legrační. Vedoucí byli vstřícní. Aktivita byla 

suprová, ale jediné, co bych jí vytknul, byli 

ti jedinci, které to vyloženě nebavilo a dávali to najevo. 

Dalibor Pertlík, 7. B 

Divadlo – dramatická výchova 

V prostorách divadla ZŠ Demlova jsme si nejdříve procvičovali hlasivky složitými 

i jednoduchými jazykolamy. „Děti se mají ještě hodně co učit,“ říká s úsměvem učitelka 

Libuše Turková. Vyzkoušeli jsme si zahrát reakci na různé situace ze života. Např. jak 

přesvědčit rodiče, aby nám uvařili naše oblíbené jídlo a podobné. Vyvrcholením aktivity byla 

pohádka “Sůl nad zlato“ hraná přítomnými dětmi. Ani kostýmy nechyběly :-)  

Aktivitu hodnotím kladně, i když se do představení nezapojili všichni. (To byla chyba 

nevčasného upozornění vedení.) Myslím, že si to všichni až na pár výjimek užili. Příště bych 

viděla jako lepší více času při této aktivitě :-)  

Hodnocení: **** 

Bára Saša Menčíková, 7. A 

Himálajská sůl  

V učebně vládla příjemná atmosféra, na tabuli byl z dataprojektoru puštěn dokument 

o Himálajích. Byla v něm překrásná příroda, kterou nás provázeli Češi, kteří putují právě 

těmito horami, k tomu hrála uklidňující a překrásná meditační hudba a uprostřed místnosti 

jsme měli kamennou solnou lampu, kde byla voňavá svíčka. Vyráběly se zde také malé 

himálajské hory z papíru s překvapením… 

Dostali jsme totiž kamínky a kousky této 

soli a byla zde k ochutnání i himalájská sůl. 

Když jsme měli slepeno a polepeno, doslali 

jsme papír, kde byly informace, které jsme 

srolovaly a přivázaly k hoře mašlí. I já 

ochutnala a musím říct, že to bylo slané, ale 

na rozdíl od naší soli mi chutnala jinak, byla 

zvláštně jiná. Himálajská sůl je mnohem 

zdravější než normální a spolu s paní 

učitelkou Kovářovou jsme se podívali na 

prezentaci, kde byly různé kvízy, otázky, 

skrývačky atd. Papír s informacemi i se vzorkem soli a kamenem této soli jsme si mohli 

odnést.  

Dominika Stará, 9. A 
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Hotelová škola Světlá 

V rámci Veletrhu zdraví jsem navštívila 

aktivitu s názvem Hotelová škola 

Světlá. Paní učitelka Lisová nám o této 

střední škole vyprávěla ve vaření, 

protože ji studovala. 

I spolužáci mi říkali, že minulý rok se 

jim tato aktivita líbila. Hlavním 

tématem bylo shakeování. Napadlo mě, 

že by nebylo špatné shakeování 

vyzkoušet, tak jsem to zkusila. 

Po příchodu do třídy mě přivítaly dvě 

milé slečny a chlapec, který dělal zajímavé triky s láhví a shakerem. Trochu mě zklamalo, že 

na prostřených stolech nestály různé druhy drinků, ale obložené talíře šunkou, zeleninou, 

petrželovou natí a pomazánkou (tuňákovou, lososovou a česnekovou). Slečny byly oblečené 

do číšnických a kuchařských oděvů. Každému z nás daly šest koleček nakrájeného rohlíku 

a řekly: „Nyní si nakrájená kolečka namažte, ozdobte šunkou a zeleninou a můžete si je pak 

vyměnit.“ Mně s Míšou moc přidělená lososová pomazánka nechutnala, a tak jsme si přisunuly 

židli ke spolužačkám, které měly naši oblíbenou česnekovou. O rohlíky a pomazánku jsme se 

praly jako malé děti. A na konec nám pustili opravdové profíkové shakeování. 

Aktivita se mi líbila, akorát mi tam chybělo trochu více zábavy a pití. 

Klára Zachová, 7. B 

Kosmetičky a kadeřnice 

Aktivita se konala v 7. B. Nejprve jsme dostaly malý dotazník ohledně péče o pleť a péče 

o tělo vůbec. Ke každé otázce nám holky něco řekly, poradily nebo ukázaly. Poté se mohly 

dvě dobrovolnice nechat nalíčit. Daly nám make-up, linky, lesk na rty a někomu i řasenku. 

Nebo jsme si mohly nechat udělat nehty, výběr z barev byl opravdu velký. Mohly jsme si 

také nechat udělat peeling ruky. Nakonec pár rad od kosmetiček: 

1. Odličujeme se dvakrát denně (ráno, večer). 

2. Nehty bychom si neměly často odličovat. 

3. S peelingem to taky nepřeháníme (1x až 2x za tři týdny). 

4. Kouření a alkohol škodí taky naší pleti (vrásky, mastnota). 

Moje zhodnocení: Opravdu se mi to líbilo, holky byly příjemné a šikovné, myslím taky, že se 

někdo určitě rozhodl jít právě na tuto školu. 

Šárka Nováková, 7. A 

Chemie - pokusy se solí 

Přihlásil jsem se na tuto aktivitu, protože mě pokusy baví. 

Pokusy se solí se konaly v učebně fyziky a chemie pod 

dohledem pana učitele Hotaře. Mě moc bavily, protože 

jsme si zkusili mnoho zajímavých pokusů se solí. Pokusy 

byly i nebezpečné, protože jsme pracovali s plamenem, 

ale pod dohledem jsme to zvládli. Pokusy byly změna 

barvy plamene, vysychání slané vody na sůl a další. Rád 

bych na tuto aktivitu šel i další rok. Proto tuto aktivitu doporučuji všem. 

Tomáš Dejmek, 7. B 
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Robotika 

Přihlásil jsem se sem, protože mě baví 

vytvářet nové věci. Robotika byla vlastně 

o stavebnici Mindstorms z lega. Sestavoval 

jsem velkého robota. Základem byla 

programová deska. Nejprve jsem sestavil 

podvozek, který poháněl celého robota. 

Následovalo čidlo na změnu zvuku (při 

tlesknutí se robot rozjel, nebo naopak 

zastavil). Potom následovalo čidlo na tmavou 

a světlou barvu, které rozeznalo dráhu po černé a po bílé barvě. Přistavěl jsem i dálkové 

čidlo a dotykové čidlo. Dálkové zastavilo robota třeba při přiblížení na 20cm od překážky. 

A to dotykové zastavilo robota při srážce s překážkou. A nakonec jsem připojil otočné 

rameno, které otáčivým pohybem odpalovalo balónky. Vše se průběžně připojovalo dráty 

k programové desce. Na programové desce se pak nastavovaly všechny robotovy pohyby. 

Tato stavebnice mne velmi zaujala. Doporučuji všem vynalézavým klukům i holkám tuto 

aktivitu.    

Vojtěch Žďánský, 7. B 

Solná jeskyně 

Jednou z aktivit byla solná jeskyně, doprovod nám 

dělala paní učitelka Jahodová. Zjistily jsme, že 

jeskyně má pro nás velmi blahodárné účinky. Léčí 

kožní nemoci, jako je lupénka a akné. Často ji také 

navštěvují lidé s dýchacími problémy. Strávily 

jsme tam 45 minut, což se vyrovná třídennímu 

pobytu u moře, ale takto krátká návštěva zatím 

žádné účinky nemá. Na zlepšení nemocí bychom ji 

musely navštěvovat minimálně dvakrát týdně 

pravidelně celý měsíc. Nachází se tu sůl 

z Mrtvého moře a polských solných dolů, jen na podlaze je soli jedna tuna. Zbylých sedm 

tun se nachází na stěnách, které jsou vyrobeny ze slisované soli. Většinu pobytu v jeskyni 

jsme strávily prosíváním a zahrabáváním se solí. Moc se nám tam líbilo.  

Natálie Kmentová a Hana Jurgová, 8. B 

Sportovní aktivity 

Sportovní aktivity se konaly v tělocvičně 

pod vedením pana učitele Kuczy. Na začátku 

jsme si dali rozcvičku a zahráli si mrazíka. 

Po zahřátí nás pan učitel rozdělil do 3 

skupin (barevná, žlutá a oranžová). Já jsem 

patřil do žluté. Poté jsme se rozhodli, že si 

zahrajeme basketbal. Každý hrál 2krát 

zhruba po 5 minutách. Potom jsme si udělali 

malou soutěž. Házeli jsme na 3 koše po pěti 

pokusech. Tudíž bylo maximum 15 košů, já 

jich trefil pouze 11. Po dokončení soutěže jsme skákali přes švihadlo. Skákali jsme zhruba 
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20 minut. Když zbývalo cca 20 minut do konce, pan učitel vymyslel novou hru. V těch 

týmech jsme si museli 10krát nahrát. Jenže hrály všechny týmy proti sobě a jen na půlce 

tělocvičny. Nakonec jsme skákali do duchen. Nejprve jsme museli udělat kotrmelec, potom 

kotrmelec přes tyčku a jako poslední salto. Poté jsme skákali přes trampolínu. Skákali jsme 

jenom salta. Měli jsme na to jen pár minut, protože hodina se blížila ke konci. Sportovní 

aktivity byly celkem dobré. Jen mě naštvalo, že jsme nehráli florbal. Už se moc těším na 

příští rok. 

Matěj Mareš, 8. A 

Chovatelství 

Ve třídě 9. B se konalo chovatelství. Přišli dva lidé, kteří nám 

ukázali svoje zvířata. Měli jsme tam na ukázku například morče, 

pískomila, chameleona, agamu, hada a spoustu dalších. Kdo chtěl, 

mohl si ta zvířata vyfotit. Pán vzal pokaždé jedno zvíře a začal 

nám o něm povídat. Každý z žáků si chtěl zvíře pochovat. 

U některých zvířat měl pán strach, aby nás nepokousala. Nakonec 

jsme si napsali test, aby prověřili, co jsme si zapamatovali. 

V testu jsme měli různé otázky o tom, co jsme se dnes dozvěděli. 

Některé otázky byly lehké, ale u některých jsem nevěděla. 

Myslím, že tato aktivita byla užitečná a moc se mi líbila. 

Kateřina Svěráková, 8. A 

Výroba náušnic  

Tuto aktivitu vedla paní učitelka Lisová. Bylo 

nutné donést 30 korun za spotřebu korálků. To 

ovšem nikomu nevadilo, protože jsme si za to 

odnesli nádherné náušnice. Paní učitelka nám 

předvedla styl vyrábění jménem ketlování. Na 

výrobu jsme použili ketlovací jehle, korálky 

a ketlovací kleštičky. Většina tento způsob 

neznala, proto to bylo pro mnohé velmi zajímavé. 

Náušnice si můžeme vyrábět i doma, proto je 

tato aktivita velmi užitečná pro děti, které mají 

zájem vyrábět si náušnice samy. 

Kateřina Žahourková, 8. A 

Jako každý rok se i letos konala aktivita pro výrobu náušnic. Na starosti ji měla paní 

učitelka Martina Lisová. Letošním úkolem na této aktivitě bylo naučit se ketlovat. Na první 

pohled to vypadalo velice snadně. Realita však byla jiná, i ti nejšikovnější s tím měli 

problémy. Naštěstí paní učitelka byla velice ochotná a vždy každého zachránila. Na výrobu 

náušnic si děti mohly vybrat ze spousty korálků různých tvarů a velikostí. Na to, jak je 

ketlování těžké, se nakonec všem dětem podařilo vyrobit nádherné náušnice. 

Hana Jurgová, 8. B 

Aktivita: Masáže nohou 

Tato aktivita byla velmi příjemná. Ze začátku jsme si máchali nohy ve slané vodě, která je 

určena k masážím. Poté přišly masáže. Celá tato aktivita ale nebyla pouze o masírování 

nohou, ale také jsme si předvedli, jak určit zdraví, což bylo něco nového a zajímavého. Když 

se mačká palcem na nějaké místo, dokážeme zjistit, zda má člověk zdravý určitý orgán. 
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Např. na palci se dá zjistit zdraví mozku. To ale nebylo všechno. Masírování nohou se dá 

využít i při první pomoci. Při masáži určité části můžeme uvolňovat epileptický záchvat, než 

přijedou záchranáři. Touto poučnou a zajímavou aktivitou nás provázela paní učitelka 

Šestáková.  

Kateřina Žahourková, 8. A 

Malování na hedvábí a sůl 

Touto aktivitou nás prováděla paní učitelka 

z textilní školy z Helenína, paní V. Šádová. 

Ukázala nám, jak se maluje na hedvábí a jaké 

ornamenty z barvy dokáže udělat sůl. Každý z nás 

si koupil kus hedvábí, buď ve tvaru čtverce, nebo 

obdélníku, vybral si barvy, kterými chce malovat 

a mohl začít vytvářet své dílo. Po vytvoření jsme 

dílo museli vyfénovat, aby lépe uschlo, a vyžehlit, 

aby se barva v pračce nesmyla. 

Malování na hedvábí se mi velmi líbilo a doufám, že všichni, co tam byli, si to užili stejně 

jako já.  
Kateřina Kunová, 8. B 

Městská policie 

Ve 3. B se konala aktivita městské policie, která 

se odvíjela především kolem internetu, jeho 

temných stránek a nebezpečí, která na nás 

číhají. Základní motto bylo: Bezpečný internet. 

Na začátku si žáci vyplnili anonymní dotazník 

o používání internetu a webu. Dále si zahráli dvě 

hry. První byla Bezpečně na internetu, ve které 

každý napsal na papírek dvě pravdivé a dvě nepravdivé informace o sobě a poté ho dal do 

krabice. Losem se papírek dostal k někomu jinému a ten hádal, jaké informace jsou 

pravdivé. Pak už následovala hra Přidat si do přátel. Během aktivity Kryštof Jahoda z 5. A 

řekl: „Zatím je to velmi dobrá aktivita!“ Žáci z 5. C si zapamatovali: „Čím méně přátel na 

facebooku, tím lépe.“ Na závěr každý dostal jako upomínkový předmět propisovací tužku 

s logem městské policie, nebo pravítko potištěné důležitými čísly. 

Martin Kohout 

Šachy a logické hry 

V učebně IUC si žáci mohli užít šachy. 

Odehrávaly se tam velmi napínavé partie. S paní 

vychovatelkou Charvátovou jsme si zopakovali 

základní pojmy, jako například vidličky, malá 

a velká rošáda nebo braní mimochodem. Součástí 

této aktivity byla možnost zahrát si s většími, 

plastovými figurami na větší ploše. Ta se setkala 

s velkým úspěchem a s velkou oblibou a chtělo se 

jí zúčastnit mnoho žáků. Všichni hráči na závěr 

řekli, že se jim aktivita moc líbila. 

Martin Kohout 
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Economica 

Ve třídě 9. A se konala aktivita Economica. Economica je hra, kde se učíte princip 

správného fungování firmy. Tuto hru jsem hrála poprvé, takže jsem nevěděla pravidla, ale 

naštěstí s pomocí spolužáků jsem se v tom zorientovala. Je to vlastně docela jednoduché. 

Na začátku si vyberete, v jakém oboru chcete podnikat (např. poradenská firma, 

automobilka nebo elektrárna) a poté se různě přesouváte podle toho, jaká je poptávka, 

nabídka, a přidáváte manažery pro firmu. Jako doplněk podporujete charitativní akce atd. 

(např. psí útulek, rozvoj nových léků, knihovna atd). Cílem této hry je seznámit se 

s podnikáním. 

Leona Držmíšková, 9. A 

Keramika  

Pod vedením paní Ivy Melounové a dozorem 

paní učitelky Lenky Wieczorekové jsme se 

seznámili se světem keramiky. Chvíli jsem 

seděla a poslouchala o druzích keramických 

hlín, prohlíželi jsme si hotové výtvory, 

které nám byly poslány. Když něco lepíte, 

musíte použít blátíčko. Děti začaly 

modelovat a lepit. Mohli jsme si vybrat buď 

bílou, nebo hnědou hlínu. A já? Mě nechaly 

paní učitelky uplácat si mističku. Keramika byla úžasná!  

Dominika Stará, 9. A 

Pokusy se solí 

Ve třídě 5. A byla aktivita Pokusy se 

solí. V této aktivitě šlo o různé 

chemické pokusy. Děti se rozdělily na 

skupinky po třech až čtyřech a vybraly 

si jeden z pěti pokusů. Jedním z pokusů 

byl pokus ''sopka''. Na tento pokus se 

děti připravily tak, že si vzaly papírové 

noviny, lepidlo a tvrdý papír. Z novin 

udělaly ''sopku'' a dovnitř té sopky 

nasypaly jedlou sodu. Pak se vzal ocet 

a nalil se na jedlou sodu. Bylo to velice 

zajímavé. Aktivita byla dobře 

promyšlená a také zábavná. Všechny to bavilo, což bylo jedině dobře. 

Dalibor Pertlík, 7. B 

Šikovné ruce - slané těsto 

Přišli jsme do třídy 4. A na první aktivitu Šikovné ruce. 

Měli jsme za úkol vyrobit nějaký výrobek ze slaného 

těsta. Potřebovali jsme k tomu vykrajovátka, nůž, 

váleček a slané těsto. Paní učitelka Dejmková nám dala 

slané těsto obarvené potravinářským barvivem. Sami 

bychom těsto nestihli připravit. Těsto bylo červené 

a oranžové, ale díky soli zesvětlalo. Vzali jsme si 
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váleček a rozváleli těsto. Z těsta jsme vykrajovali různé 

tvary např. dýně, smajlíky, splétali copánky… Nakonec jsme 

si mohli vyrobit něco z rychleschnoucí hmoty, abychom 

rukama cítili rozdíl mezi těstem ze soli a hladké mouky, 

které je hrubé, a rychleschnoucí hmotou, která je hladká. 

Na závěr jsme si vystřihli podložky ze čtvrtky a nalepili na 

ně látku, aby naše výtvory vynikly na barevné podložce. 

Vytvořili jsme si tak drobné dárky. 

Natálie Poláčková a Sabina Lacenová, 4. A 

Truhlářská dílna - solničky ze dřeva 

Solničky jsme vyráběli z tří kusů. Nejdříve jsme zaoblili 

středovou část a potom obrousili a srazili hrany na bočních 

kusech, ve kterých je otvor na pepř a sůl. Nakonec jsme je 

slepili. 

Hodnocení Tomáše Kopeckého a George Štefla z 5. C: „Moc 

se nám to líbilo.“ 

Moje hodnocení: „Asistenti byli fajn.“ 

Anna Švancarová a Šárka Nováková, 7. A 

Trampolíny 

V tělocvičně se konala aktivita Trampolíny. 

Trampolíny byla aktivita na odreagování, vedl ji 

pan učitel Jan Findejs. Nebylo to nic moc 

namáhavého, nejprve pan učitel chtěl, abychom 

se rozcvičili se skupinou pana učitele Libora 

Kuczy, který vedl jinou sportovní aktivitu. Po 

rozcvičení jsme se přesunuli rovnou na 

trampolíny. Střídali jsme se po minutě, bylo nás 

deset, takže jsme se během doby, než na nás 

přišla řada, museli nějak zabavit. Pan učitel nám 

dovolil dělat různé cviky na pásu z žíněnek. 

Hezky jsme si zaskákali. Cílem této aktivity bylo 

zabavit se a odreagovat. 

Dalibor Pertlík, 7. B 

Příprava jídla 

Aktivita se konala v kuchyňkách. Připravovali jsme šneky 

a mořské plody z listového těsta. S přípravou nám pomáhali dva 

studenti Michal a Nikča. Nejdříve nás upozornili, že před 

každou přípravou bychom si měli umýt ruce. Potom nám ukázali 

různé druhy solí, např. černou, mořskou nebo himálajskou sůl. 

Se solí bychom to neměli přehánět - není úplně zdravá, ale 

špetka soli určitě nikomu nikdy neublížila. 

Moje hodnocení: „Bylo fajn si něco upéct a oba kuchaři byli 

opravdu šikovní a zruční.“ 

Anna Švancarová, 7. A 
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Další ohlasy na Veletrh Zdraví: 
Zpráva 4. A: 

Veletrh zdraví se nám moc líbil. U všech aktivit jsme se snažili a přemýšleli. Nejvíc se nám 

líbilo chovatelství. Všichni bychom chtěli, aby byly příští rok ještě další aktivity.  

Žáci 4. A se těší na příští Veletrh zdraví. 

Hodnocení 4. B: 

Veletrh zdraví se nám moc vydařil. Měli jsme malou nehodu v chovatelské aktivitě: málem 

nám had uškrtil spolužačku! Naštěstí to přežila. Jinak byli všichni spokojeni. A pak jsme se 

v pořádku sešli ve třídě. 

 

Soutěže během Veletrhu zdraví a jejich výherci: 
Soutěž o zdravé jídlo 

Za úkol bylo uvařit či připravit co nejméně 

slané jídlo. Do soutěže se přihlásilo asi 47 

dětí. Jsou tu různé typy jídel, například 

saláty, pečivo, chuťovky, šneci a nakonec 

někdo připravil suši. Jídla jsou různě 

naaranžována, například se zeleninou. 

U každého jídla byl recept a jméno kuchaře. 

Jsou tu i ochutnávky. Na závěr jsme 

ochutnali nějaká jídla. Hodně nám chutnaly 

sušenky z bílého vína. Probíhala soutěž 

o nejlepší zdravé jídlo. 

Výherci, o kterých rozhodla dětská porota:  

Slaná jídla: 

1. Barbora Musilová – 3. C 

2. Sophia Lauerová – 2. B 

3. Natálie Kalandrová – 4. A 

Sladká jídla: 

1. Tomáš Zelený – 3. C 

2. Eliška Jindřichová – 3.  

3. David Karakhanyan – 3. C 

Denis Mizler a David Dvořák, 6. B 

Literární soutěž 

Jako každý rok i letos se konala literární 

soutěž. Byla rozdělena do dvou kategorií. 6. 

a 7. ročník psal na téma „Solný skřítek“ a 8. 

a 9. ročník na téma „Bez soli to nejde“. 

Všichni žáci druhého stupně v hodinách 

českého jazyka zpracovali nějakou formou 

své téma a odevzdali ho vyučujícím. Ti z nich 

vybrali ty nejlepší a poté je vystavili na 

nástěnkách. Z těch nejlepších byly poté 

vybrány tři nejlepší výtvory, které byly 

oceněny. O výhercích rozhodla dětská porota. 

 

Výsledková listina: 



Příloha č. 29 – Školní zpravodaj 

6. - 7. ročník: 

1) Petr Částka, Vojtěch Galovič – 6. B 

2) Sára Štefková – 7. B 

3) Tereza Přenosilová, Gloria Grace – 6. B  

 

8. - 9. ročník: 

1) Sára Staňková – 9. B 

2) Natálie Kmentová, Barbora Henzlová,  

Vendula Václavíková – 8. B 

3) Dominika Cempírková, Lucie Váchová, 

Anežka Dvořáková – 9. B 

Martin Kohout 

Výtvarná soutěž 

Téma letošní soutěže bylo: krystaly kolem 

nás. Výsledky na 2. stupni: 

1. místo: Natálie Burianová, 8. A 

2. místo: Hana Jurgová, 8. B 

3. místo: Sára Štefková, 7. B 

4. místo: Kateřina Kozlová, 8. A 

5. místo: Dominika Stará, 9. A 

Speciální cena za fantazii: Ondřej 

Nevrkla, 6. A 

 
Anketa 

Anketní otázky: 

Co víme o soli? 
1. Ze kterého století pochází první 

písemná zmínka o soli jako přísadě do jídla? 

Wann liest man zum ersten Mal über Salz 

im Essen? 

a/ 6.n.l.  b/ 6.př.n.l.  c/ 16.n.l. 
2. Má sůl pro člověka i jiný význam, než 

že slouží jako dochucovadlo, popř. jaký? 

Estne sal pro vita hominis necessarius? 

a/ano  b/ ne  c/nevím 
3. Čím lze sůl v jídle nahradit? If you don’t use salt, what will you use? bylinkami a 

cukrem  b/ houbami a zeleninou  c/ ořechy a  rozinkami 

4. Jaké prvky obsahuje sůl (chemické složení)? Welche Elemente findet man im Salz? 

a/ chlor a sodík  b/ draslík a vápník  c/ jod a uhlík  
5. Jaká je doporučená denní dávka soli pro dospělého člověka? Quantité de sel 

recommandée par jour et par adulte? 

a/ 15g  b/ 5g  c/ 25g 
6. Na jaká onemocnění působí sůl blahodárně? Which health problems can salt make 

better? 

a/ obtíže střevní  b/ obtíže srdeční  c/ obtíže dýchací a kožní 
7. Kde se nachází nejslanější voda na světě? Ubi in Terra aqua salsissima est? 

a/ Mrtvé moře  b/ Kaspické moře  c/ Baltské moře 
Jaké jsou znalosti dotazovaných? To ukazuje následující graf: 
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem redaktorům za jejich obětavou práci, zejména 
pak našemu bývalému žákovi Martinu Kohoutovi, který (nejen) v redakční radě pilně 
pracoval celý den. Dále děkujeme s paní učitelkou Říhovou rodičům, kteří našli odvahu 
a zúčastnili se naší rodinné dílny, která proběhla ve středu 22. října odpoledne. 

Mgr. Hana Hažmuková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další ročník proběhne v rámci projektu Cesty ke zdraví – naše stopy 21. října 2015. 
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Cesty ke zdraví  

– naše stopy 
 

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace 
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

 

Environmentální aktivity 

V měsíci dubnu 2015 připravili učitelé pro žáky v rámci vyučovacích 

hodin aktivity s environmentální tématikou na téma stopa 

(ekologická stopa). Aktivitu odborně zabezpečí koordinátorka EVVO 

ve škole Mgr. Jana Waldhauserová. 

 

Plavecká štafeta 

V rámci projektu Cesty ke zdraví – naše stopy 

proběhla 22. a 29. června 2015 plavecká štafeta. 

V pronajatém bazénu ZŠ Demlova měli plavci za 

úkol libovolným plaveckým způsobem zaplavat 

délku dvou bazénů (32,5 m). Čas 

měřili pomocníci z řad žáků 8. a 9. 

ročníku, ten však nebyl tím 

nejdůležitějším. Našim cílem bylo 

zapojit co největší počet žáků 

a učitelů. Příští rok mohou žáci 

svůj plavecký styl trénovat 

v kroužku talentového plavání. 

Každý účastník plavecké štafety 

získal osvědčení. 

Na závěr trochu statistiky: 263 žáků a učitelů uplavalo 8547,5 m průměrným časem 

41,22 s. Ze všech nejrychlejší byl plavec Šimon Dopita z 8. A v čase 20,2 s. 

Mgr. Jan Findejs a Mgr. Libor Kucza 

 

Sportovní den 

Pětiboj pro žáky 4. - 9. ročníku se uskutečnil v úterý 23. června 

2015 v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny. 

Zápisem do skupin a zvolením barvy se rozdělili žáci do družstev, 

ve kterých plnili jednotlivé disciplíny  pětiboje: 

 Hod na cíl 

 Přeskok přes lavičku 

 Člunkový běh 

 Skok z místa 

 Přeskok přes švihadlo 

 

Dalšími aktivitami projektu budou na podzim preventivní besedy a Veletrh zdraví.  
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Evropský den jazyků - 26. září 
 

Jako každoročně se na naší škole uskutečnil 

Evropský den jazyků. Tentokrát na téma 

Pohlednice z hlavního města. 

Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých 

informací o dané zemi a jejím hlavním městě 

a společně se svými třídními učiteli vytvořili 

mapu světa s jednotlivými státy a městy. 

Renata Fehérová 

 

Zkoušky z angličtiny  
Movers 5. ročník 

Dne 18. a 19. května 2015 se na naší škole uskutečnily 

každoroční zkoušky z anglického jazyka MOVERS 

pro páté ročníky.  

Slavnostní zahájení proběhlo dne 18. května 

v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemné 

zkoušky a ústní zkoušku pod vedením rodilých mluvčí - 

Kerry Farárik, Steve Catt. 

V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 8. A 

(Tereza Husková, Kateřina Kozlová, Jana Kovaříková 

a Viktorie Straková).  

Dne 21. května proběhlo slavnostní vyhlašování v divadelním sále ZŠ Demlova. Všichni žáci 

ve zkoušce uspěli, a tak nám nic nebránilo v předání certifikátů a dárků za úspěšné 

absolvování zkoušek. 

Renata Fehérová 

Key English Test (KET) 

Dne 15. června 2015 se na naší škole uskutečnily zkoušky KET. Těchto 

zkoušek se účastnily tři ze čtyř skupin.   

Ráno v 8:00 bylo zahájení v informačním centru, kde jsme se dozvěděli 

průběh dne a postupně jsme odcházeli buď na speaking, nebo na writing a listening. 

Ve speakingu jsme byli rozděleni do dvojic, po kterých jsme plnili zkoušku. Hodnotící komise 

pro speaking byl Steve Catt a Karry Farárik, oba rodilí mluvčí. Ve speakingu se nás ptali 

na různé otázky, kde bydlíme, kolik máme sourozenců 

atd. Potom jeden z nás dostal papír s otázkami a druhý 

odpovídal. Ve writingu a listeningu byla plná třída, kde 

každý seděl sám v lavici. Paní učitelka důkladně 

vysvětlila pravidla pro test a žáci se pustili 

do vyplňování.  

Jakub Čopák, 9. B  
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Preliminary English Test (PET for Schools) 
Test Cambridge English: Preliminary for Schools / PET 

for Schools, je verzí testu Cambridge English: Preliminary, 

která je speciálně uzpůsobena pro studenty ve školním věku. 

Využívá činnosti a obsah, které odrážejí jejich zkušenosti a zájmy, a dodává tak žákům 

sebedůvěru k využívání angličtiny. Zkouška je přizpůsobena, tak aby zvyšovala jejich 

motivaci učit se angličtině. PET for Schools je zkouška splňující stupeň B1 mezinárodně 

uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy.  

Této události se zúčastnili 16. června 2015 ti nejlepší „angličtináři“ z devátého ročníku 

poprvé v historii školy. 

Toto jsou jména našich hrdinů : 
ʘ Václav Abrahám a Natálie Poukarová 

ʘ Nikola Mojžíšová a Lily Leová 

ʘ Jan Chlup a Markéta  Mikinová 

ʘ Anna Pohořelá a Leona Držmíšková 

ʘ Jakub Čopák a Jakub Škrdla 

ʘ Simona Tomanová a Aneta Kašnová 

Nervozita, strach a adrenalin, to dnes čekalo 

naše spolužáky, kteří usilují o certifikát PET, 

a všichni jsou zvědaví, jak to dopadne. 

Čekal je rozhovor s Angličanem Stevem Cattem 

a testy LISTENING a READING AND 

WRITING, které byly velmi záludné, ale my 

věříme, že ho zvládnou. Pod taktovkou paní 

učitelky Fehérové u rozhovoru se Stevem 

a podporou pana učitele Findejse u testu 

LISTENING a na konec test READNING AND 

WRITING s paní učitelkou Kovářovou - to vše 

musí naše ESA zvládnout, aby získali certifikát 

PET for Schools… 

Dominika Stará, Markéta Kujalová, 9. A 

 

Němčina nekouše 
První setkání s němčinou po prázdninách proběhlo 

8. září 2014 za asistence Tandem-animátorky Evy 

Heczkové. 

Zábavnou a interaktivní formou si žáci pod jejím 

vedením zopakovali téma Farben a Tiere 

a vyzkoušeli si, co vše znají o německy mluvících 

zemích.  

Mgr. Lenka Nevrklová 
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Irnfritz – spolupráce s rakouskou školou 
V pondělí 27. dubna 2015 opět přivítala naše 

škola přátele z partnerské základní školy 

v rakouském Irnfritzu. Tentokrát jsme 

zpracovávali téma Zdravý životní styl. 

Během dne proběhlo několik aktivit: 

seznamovací hra, orientace v potravinové 

pyramidě, práce s recepty, příprava pokrmů, 

pohybové a kvízové úkoly. Společně jsme také 

poobědvali ve školní jídelně. 

Atmosféra byla velmi přátelská. Všichni 

ochotně komunikovali, a tak jsme si mohli 

společně užít slunečný jarní den. 

2. setkání s přáteli z Irnfritzu se uskutečnilo 

15. června 2015 v Rakousku. Pokračovali jsme 

v tématu Zdravý životní styl. 

Zapojili jsme se do čtyř aktivit. Připravovali 

jsme zdravé a chutné občerstvení, vyráběli 

dekorace na stůl (aby jedly i oči), zkusili jsme si 

relaxační techniku "Klangschalen" a v okolí školy 

jsme si zahráli na orientační běh. Cílem tedy 

bylo ve stanoveném čase najít všechna 

stanoviště s úkoly a správně je vyřešit. Před 

odjezdem jsme si stihli ještě prohlédnout školu, 

která je nově zrekonstruována. 

Mgr. Lenka Nevrklová 

Mit Deutsch im ZOO 

Tak jsme využili letní počasí a vypravili 

se 29. května do ZOO v Jihlavě! Výlet to 

byl ale poněkud neobvyklý. Prohlídku 

zvířat jsme si totiž sami komentovali 

a naše znalosti následně ověřili testem. 

Je důležité podotknout, že všechny 

informace i text testu byly v němčině, a 

ještě důležitější je, že jsme dobře 

rozuměli i plynule mluvili. Před odchodem 

jsme vyzkoušeli i zdejší zmrzlinu 

a dětská hřiště. 

žáci 6. A a 6. B 
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Okénko školní družiny 
 

Nedílnou součástí školy byla během školního roku školní družina, která poskytuje zájmové 

vzdělávání žáků ve volném čase. Cílem zájmového vzdělávání ve školní družině je obohatit 

denní program žáka a nabídnout dostatek námětů ke správnému trávení volného času. Děti 

zde pracují jako jeden kolektiv, upevňují přátelské vztahy a učí se ohleduplnosti a slušnému 

chování. Školní družina nabízí širokou škálu zájmových kroužků, kde děti rozvíjí svůj talent 

a učí se novým dovednostem, ať už se jedná o sport, umění, přírodu nebo vědomosti. K naší 

radosti dosahují úspěchů a ocenění na předních místech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18. června proběhla na naší škole vernisáž výtvarného kroužku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinkou letošního roku se stal dramatický kroužek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný kroužek uspěl v letošním roce hned třikrát. 

Čarodějnice – 1. Místo, Ondřej Nevrkla, celostátní soutěž „Kvalita“ – 3. Místo, Vánoční 

stromeček - 2 . místo 

 

Nabídku aktivit školní družiny na školní rok 2015/2016 najdete na www.zsobreziny.cz. 

  



- 24 - 

 

Soutěže a olympiády 
Projekt Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Příběh Františka Chlupa 

Tento rok jsme se zapojili do projektu 

o pamětníkovi, o němž jsme měli zjistit co nejvíce 

zajímavých informací, vyslechnout si jeho životní 

příběh, zpracovat v několika formách a poté ho 

veřejně odprezentovat. 

Naše začátky byly velmi komplikované, jelikož 

pamětnice, jejíž životní příběh jsme se rozhodli 

zpracovávat, náhle onemocněla a nakonec zemřela. 

Naštěstí jsme se dozvěděli o panu Františkovi, 

kterého jsme již předtím zvažovali, ale kvůli jeho nemoci jsme ho raději nechtěli vyrušovat. 

Jelikož se ale jeho zdravotní stav zlepšil, s radostí přijal naši nabídku, aby se stal součástí 

našeho projektu. 

V březnu se náš tým – Anna Pohořelá, Anežka Chlupáčková, Bára Saša Menčíková, Jan 

Chlup, Simona Tomanová a paní učitelka Leona Matějíčková – poprvé setkal s panem 

Františkem a jeho manželkou Stanislavou. Ten den jsme u nich strávili skoro 5 hodin 

a poslouchali jsme jejich zážitky z období 2. světové války i let komunismu, které jsme my 

nezažili a některé se nám zdály až neuvěřitelné vzhledem k tomu, na co jsme zvyklí dnes. 

Z tohoto setkání jsme odcházeli s natočeným videem a záznamem zvuku, který jsme 

odeslali porotě. Naším dalším úkolem bylo zpracovat příběh našeho pamětníka do písemné 

podoby. Tento úkol nebyl jednoduchý, jelikož jsme nemohli napsat vše, co nám pan Chlup 

řekl, protože by to bylo moc dlouhé. I tak ale naše slohová práce, na níž se podílely Anička 

se Simčou, měla téměř 5 stran. 

Nejtěžší, ale také nejzajímavější částí našeho projektu bylo zpracování do podoby, která 

bude náš projekt reprezentovat na webu i v budoucnu, navíc jsme se snažili volit formu 

neobvyklou. Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli pro video, ve kterém se budou střídat 

prvky loutkového divadla s fotkami a videy pana Chlupa. 

Nejdříve jsme museli namalovat obrázky jako pozadí pro naše video a k nim postavičky. 

O veškeré kresby se postaraly Bára a Anežka. Poté jsme natočili naše loutkové divadlo na 

kameru. Celý příběh vyprávěl František, kterému propůjčil svůj hlas Honza. 

Nakonec jsme hotová videa zpracovávali a stříhali na počítači a s tím nám pomohl i Michal 

Petrovič. Ve videu jsme ukázali každodenní život pana Chlupa před 2. světovou válkou i 

během ní a jeho zážitky, jako například setkání s německými vojáky, problémy s gestapem 

či podpálení chalupy. Dále jsme zpracovali jeho život za komunismu a problémy, které měl 

se svou rodinou v této těžké době. 

Poslední věc, která nás čekala, byla prezentace, která proběhla 15. června 2015 v gotickém 

sále jihlavské radnice, kde tříčlenná porota rozdělila poslední body, a všechny jihlavské 

školy s napětím čekaly, která z nich bude mít ten nej, nej projekt. 

Z projektu jsme si odnesli mnoho zkušeností a nových vědomostí. Jsme rádi, že jsme se 

mohli seznámit s manžely Chlupovými a vyslechli si jejich zážitky. 

Závěr bychom věnovali poselství pana Chlupa: 

“Važte si svobody, protože ta se nedá koupit a nebyla vždy samozřejmostí.“  
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Stavíme z Merkuru 
Žáci Tereza Novotná, Jakub Čopák, Jan Chlup 

a Martin Mlčák se zúčastnili druhého ročníku 

dovednostní soutěže Stavíme z Merkuru, kterou 

vyhlásil Krajský úřad Kraje Vysočina ve 

spolupráci s firmou Bosch Jihlava. 

 Úkolem našich žáků-techniků bylo sestavit 

vesmírné vozítko, které se pohybuje, zatáčí 

a zdolává překážky.  K dispozici byla stavebnice 

Merkur 8 s dvěma motory.  V průběžné části 

soutěže jsme naše vozítko TOI TOY otestovali, zdokumentovali jeho možnosti a natočili 

tříminutové video, které jsme zaslali odborné porotě k posouzení.  „Hurá, hurá, sláva“ – 

postoupili jsme do krajského kola mezi 11 nejlepších týmů. To se uskutečnilo 27. a 28. 

května v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Během soutěže 

se o nás vojáci vzorně starali.  

„Je to adrenalin, dnes je to adrenalin“ – těmito slovy povzbuzoval sebe i spolužáky při 

soutěži Honza Chlup. A to se vyplatilo. Vozítko jsme sestavili v rekordním čase 2,5 h a náš 

TOI TOY obsadil krásné 5. místo. Každý žák obdržel stavebnici Merkur 4 a spoustu dalších 

dárků od sponzorů soutěže.  Po soutěži jsme si prohlédli řídící věž letecké základny, úsek 

biologické ochrany letiště – dravce, viděli jsme výcvik strážních psů s ukázkou jejich 

dovedností a také nám bylo dovoleno posadit se do skutečných bojových vrtulníků. 

 Mgr. Jiří Hotař, vedoucí týmu 

Vědomostní soutěže  
Celostátní kola 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

80. Macek Filip 5. B Bobřík informatiky Mini 

149. Pelech Adam 7. A Bobřík informatiky Benjamin 

179. Kalandrová Natálie 4. A Bobřík informatiky Mini 

179. Remešová Eva 5. C Bobřík informatiky Mini 

179. Šlechtická Nela 4. B Bobřík informatiky Mini 

287. Držmíšková Elena 5. B Bobřík informatiky Mini 

287. Hacko Matěj 4. C Bobřík informatiky Mini 

315. Čopák Jakub 9. B Bobřík informatiky Kadet 

315. Kunová Kateřina 8. B Bobřík informatiky Kadet 

375. Musil Marek 5. B Bobřík informatiky Mini 

391. Mikinová Markéta 9. A Bobřík informatiky Kadet 

433. Ferdan Tomáš 5. C Bobřík informatiky Mini 

440. Blažek Filip 7. B Bobřík informatiky Benjamin 

549. Popovyčová Julie 7. B Bobřík informatiky Benjamin 

Žáci naší školy se i letos zúčastnili vědomostních olympiád. 

Výrazného úspěchu dosáhl Adam Pelech ze 7. A, který se umístil 

v okresním kole zeměpisné olympiády na krásném třetím místě 

a jen těsně mu unikl postup do krajského kola. V biologické 

olympiádě dosáhla nejlepšího výsledku Jindřiška Veselá ze 7. B, 

která nejdříve uspěla v okresním kole a třetím místem si zasloužila 

postup do krajského kola, kde nakonec získala pěkné 16. místo. 
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Úspěšní jsme byli i v soutěži Mladý chovatel, kde obsadil Šimon Dopita vynikající první 

místo a zúročil tak své hluboké znalosti z vlastního chovu terarijních zvířat. 
Krajská kola 

Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

5. Jan Straka 8. B Programování ZŠ 

16. Jindřiška Veselá 7. B Biologie D 

účast Adam Pelech 7. A Logická olympiáda 2. st. 

účast Lenka Pfeiferová 2. C Logická olympiáda 1. st. 

účast Vladimír Srb 2. B Logická olympiáda 1. st. 

 
Okresní kola 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Josef Hajdar Salloum 7. B Anglický jazyk I. A  

1. Šimon Dopita 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 

2. David Nguyen 8. B Anglický jazyk II. A 

2. Jan Straka 8. B Programování ZŠ 

2. Nikola Schönová 7. B Německý jazyk I. A 

3. Adam Pelech 7. A Zeměpis B 

3.  Jindřiška Veselá 7. B Biologie D 

3. Josef Hajdar Salloum 7. B Německý jazyk I. A 

3. Miloš Uhlíř 9. A Programování ZŠ 

3. Natálie Kmentová 8. B Německý jazyk II. A 

3.  Pavel Procházka 8. B Německý jazyk II. A 

3. – 4. Martin Čopák 6. A Pythagoriáda 6.r. 

4. David Nguyen 8. B Programování ZŠ 

4. Dominik Žák 3. A Recitace 2.-3. 

4. Jakub Pernička 6. A Mladý chovatel 6. – 9. 

4. Viktorie Pavlišová 4. A Recitace 4.-5. 

5. Kvido Kříž 8. A Mladý chovatel 6. – 9. 

5. - 6. Eva Remešová 5. C Matematika Z5 

5. – 8. Martin Čopák 6. A Matematika Z6 

5. – 8. Matěj Matoušek 6. A Matematika Z6 

5. – 12. Vojtěch Novotný 6. B Pythagoriáda 6.r. 

7. Šimon Dopita 8. A Biologie C 

8. – 10. Simona Salavová 7. B Matematika Z7 

8. – 10. Vojtěch Žďánský 7. B Matematika Z7 

8. - 10. Klára Nečadová 5. A Matematika Z5 

9. Denisa Bernátová 8. A Mladý chovatel 6. – 9. 

9. Jan Chlup 9. A Chemie D 

9. Matěj Matoušek 6. A Zeměpis A 

9. Nikola Mojžišová 9. A Zeměpis C 
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9. – 13. Vojtěch Novotný 6. B Matematika Z6 

10. – 11. Jan Chlup 9. A Fyzika E 

10. - 11. Martin Mlčák 9. B Chemie D 

10. - 11. Tereza Novotná 9. B Chemie D 

10. – 15. Simona Salavová 7. B Pythagoriáda 7.r. 

11. - 12. Jakub Škrdla 9. A Matematika Z9 

12. – 17. Hana Jurgová 8. B Matematika Z8 

12. – 17. Karolína Itterheimová 8. A Pythagoriáda 8.r. 

12. – 17. Kateřina Žahourková 8. A Matematika Z8 

12. – 20. Adam Pelech 7. A Matematika Z7 

13. - 17. Nela Šlechtická 4. B Matematika Z5 

15. Denisa Bernátová 8. A Biologie C 

17. Martin Fasora 6. B Biologie D 

17. – 18. Václav Abrahám 9. A Český jazyk I. kat. 

18. Matěj Mareš 8. A Matematika Z8 

18. - 22. Elena Držmíšková 5. B Matematika Z5 

20. Vojtěch Humler 7. B Biologie D 

22. Jan Chlup 9. A Dějepis  

22. Kateřina Salátová 8. B Biologie C 

23. – 29. Kateřina Žahourková 8. A Pythagoriáda 8.r. 

24. Filip Versteeg 9. B Dějepis  

24. – 25. Tereza Novotná 9. B Český jazyk I. kat. 

28. - 29. Kateřina Procházková 5. C Matematika Z5 

31. – 39. Martin Fasora 6. B Pythagoriáda 6.r. 

40. – 53. Jan Staněk 6. B Pythagoriáda 6.r. 

42. – 54. Dalibor Pertlík 7. B Pythagoriáda 7.r. 

42. – 54. Vojtěch Žďánský 7. B Pythagoriáda 7.r. 

59. – 65. Kateřina Jonášová 7. A Pythagoriáda 7.r. 

účast David Nguyen 8. B Matematika Z8 

účast Filip Versteeg 9. B Chemie D 

účast Jakub Čopák 9. B Fyzika E 

účast Jakub Čopák 9. B Matematika Z9 

účast Jan Straka 8. B Matematika Z8 

účast Karolína Itterheimová 8. A Matematika Z8 

účast Kateřina Zachová 5. B Matematika Z5 

účast Martin Fasora 6. B Matematika Z6 

účast Martin Mlčák 9. B Fyzika E 

účast Martina Homolová 9. B Chemie D 

účast Matěj Mareš 8. A Pythagoriáda 8.r. 

účast Natálie Burianová 8. A Matematika Z8 

účast Nikola Schönová 7. B Matematika Z7 

účast Sara Penn 5. A Matematika Z5 

účast Tomáš Procházka 7. A Matematika Z7 

 

Matematický turnaj  

Dne 29. ledna řešilo 45 žáků zcela dobrovolně tři hodiny různé 

úlohy z přírodních věd, zejména z matematiky. Hlavy daly 

dohromady tříčlenné týmy ze 7. – 9. ročníků.  Matematické 

klání, včetně vyhodnocení a vyhlášení výsledků, zajistili 

studenti Gymnázia v Jihlavě – Josef Čech a Kateřina 

Navrátilová.  
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Kategorie A 

1. místo Markéta Mikinová, Anežka Chlupáčková, Natálie Poukarová (9. A) 

2. místo Martina Homolová, Tereza Novotná, Vít Kružík (9. B) 

3. místo Jan Chlup (9. A), Martin Mlčák, Jakub Čopák (9. B) 

Kategorie B 
1. místo Maximilian Tomek, Jan Straka, David Nguyen (8. B) 

2. místo Matěj Mareš, Hana Jarošová, Kristýna Sedmíková (8. A) 

3. místo Nikola Schönová, Simona Salavová, Julie Popovyčová (7. B) 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Kategorie I (4. – 6. r.) 

7. místo  Vojtěch Janků (4. B), Matyáš Ileček (5. A), Eva Remešová, Lucie Malíková (5. C) 

Kategorie II (7. – 9. r.) 

8. místo Kateřina Svěráková, Kateřina Žahourková, Dominik Babák, Matěj Mareš (8. A) 

 

Soutěž mladých zdravotníků 
8. místo kategorie 2. st. 

 

Umělecké soutěže  
Celostátní soutěže 
Pořadí Jméno Třída Název 
3. Ondřej Nevrkla 6. A "Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu" 

Naši žáci byli oceněni také v dalších soutěžích a akcích (např. 

vyrobili nejkrásnější čarodějnici, vyzdobili vánoční panel, nastrojili 

vánoční stromeček …). 

 

Sportovní soutěže - jednotlivci 
 

Šachy – Liga Vysočiny mládeže – 11 turnajů celkově (krajská kola) 
Aleš Havelka, Erik Martinek a Michal Petrovič startovali v individuálních soutěžích 

za Gambit Jihlava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí Jméno Třída Kategorie 

2. Nikola Schönová 7. B D14 

3. Markéta Mikinová 9. A D16 

8. Tomáš Dejmek 7. B H14 

9. Michal Petrovič 9. B H16 

10. Kateřina Klausová 3. B D10 

11. Julie Machovcová 3. A D10 

12. Tomáš Nekvinda 3. A H10 

17. Jáchym Spilka 3. B H10 

21. Aleš Havelka 1. A H10 

29. David Skořepa 5. C H12 

32.  Erik Martinek 7. B H14 

38. Filip Kaláb 3. C H10 

57. Jáchym Brabec 2. A H10 

66. Matyáš Klaus 1. A H10 
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Další sporty 
Anežka Chlupáčková z 9. A reprezentovala Kraj Vysočina na 

Hrách VII. Olympiády dětí a mládeže. Anežka se zapojila do 

atletických soutěží na 800 m, ve skoku vysokém a ve štafetě 

na 4x60 m. 

Okresní kola 

Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší 

desítce.  
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Anežka Chlupáčková 9. A Silák roku dívky 

2. Jakub Škrdla 9. A Přespolní běh st. žáci 

5. Anna Machovcová 6. A Přespolní běh ml. žákyně 

7. (1. v 6. r.) Žofie Chlupáčková 6. A Silák roku dívky 

8. (2. v 6. r.) Vendula Straková 6. B Silák roku dívky 

10.  Markéta Zelenková 6. A Přespolní běh ml. žákyně 

10. Ondřej Novák 7. A Přespolní běh ml. žáci 

10. (3. v 8. r.) Kateřina Žahourková 8. A Silák roku dívky 

12. Romana Pecinová 7. A Přespolní běh ml. žákyně 

12. (7. v 9. r.) Zdeněk Sommer 9. A Silák roku chlapci 

15. (5. v 7. r.) Michaela Freyová 7. B Silák roku dívky 

17. Jolana Svobodová 6. A Přespolní běh ml. žákyně 

22. (8. v 8. r.) Tereza Husková 8. A Silák roku dívky 

26. (7. v 9. r.) Aneta Kašnová 9. A Silák roku dívky 

26. (11. v 8. r.) Ondřej Částka 8. B Silák roku chlapci 

28. (4. v 7. r.) Dalibor Pertlík 7. B Silák roku chlapci 

34. David Rybníček 7. A Přespolní běh ml. žáci 

37. (15. v 9. r.) Lukáš Pulda 9. A Silák roku chlapci 

41. (13. v 9. r.) Markéta Mikinová  9. A Silák roku dívky 

69. (9. v 6. r.) Ivo Rambousek 6. A Silák roku chlapci 
 

Sportovní soutěže - družstva 
Z černobílých polí 

Dne 18. února 2015 proběhl v Havlíčkově Brodě 

Krajský přebor škol Vysočiny v šachu 2014/2015 

žáků 1. – 5. tříd. Zde naši zástupci ve složení: David 

Skořepa 5. C, Filip Kaláb 3. C, Pavel Blažek 3. C, 

Jáchym Spilka 3. B a Tomáš Nekvinda 3. A obsadili 

po urputných partiích krásné 5. místo.  

O dva dny později na stejném místě bojovali žáci 

6. – 9. tříd. Družstvo naší školy ve složení: Jan 

Straka 8. B, Tomáš Dejmek 7. B, Erik Martinek 

7. B a Michal Petrovič 9. B obsadilo svým skvělým 

výkonem úžasné 3. místo.  

K úspěchu blahopřejeme. 

Charvátová Jana, vedoucí šachových kroužků 
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Krajské kolo 
2. místo Volejbal chlapci 6. – 9. r. 

Martin Fasora (6. B), Vojtěch Mitkov (8. A), Miroslav Pecina, 

Ondřej Částka, Vojtěch Molva, Jan Straka, Jiří Straka, 

Maximilian Tomek, Adam Dubovský (8. B), Michal Pavlíček 

(9. B) 

3. místo Šachy  6. – 9. ročník 

Jan Straka (8. B), Michal Petrovič (9. B), Erik Martinek, Tomáš 

Dejmek (7. B) 

3. místo Házená    starší žákyně 

Kateřina Svěráková, 

Natálie Burianová (8. A), 

Kateřina Salátová, Tereza Holubová, Natálie 

Kmentová, Michaela Vyhlídalová, Vendula Václaviková, 

Adriana Moravcová, Kateřina Kunová (8. B), Anežka 

Chlupáčková, Markéta Mikinová, Simona Tomanová 

(9. A) 

5. místo Šachy  1. – 5. ročník 

David Skořepa (5. C), Filip Kaláb, Pavel Blažek (3. C), 

Jáchym Spilka (3. B) a Tomáš Nekvinda (3. A) 

5. místo Házená     mladší žákyně 

Veronika Vlachová, Žofie Chlupáčková (6. A), Eliška Krejčí, Kristýna Váchová, Daniela 

Václavková (6. B), Vendula Hrubá, Nikola Cempírková (7. A), Tereza Šťávová, Tereza 

Formáčková, Michaela Freyová, Adéla Klimešová (7. B) 

6. místo Minifotbal  starší žáci 

Ondřej Částka, Vojtěch Molva, Pavel Procházka, Miroslav Pecina (8. B), Jakub Škrdla, 

Václav Abrahám, David Kittler, Filip Látera (9. A), Vít Kružík, Libor Navrátil, Jakub Čopák 

(9. B) 

 
Okresní kolo 
1. místo Šachy  1. – 5. ročník 

- postup do krajského kola 

1. místo Šachy  6. – 9. ročník 

- postup do krajského kola 

1. místo Házená    starší žákyně 

- zároveň krajské kolo 

1. místo Volejbal chlapci 6. – 9. r. 

- postup do krajského kola 

2. místo Minifotbal starší žáci 

- postup do krajského kola 

2. místo Fotbal McDonald’s Cup, 1. – 3. r. 

Tobiáš Neruda (1. C), Jan Molva (2. A), Matěj Němec (2. B), Lukáš Dejmek, Hynek Jirků, 

Dominik Žák (3. A), Vojtěch Petřík (3. B), Filip Kaláb, David Karakhanyan, Štěpán Krpálek, 

Jan Matejček, Adam Matejček, Vojtěch Weselý (3. C), Jonáš Weselý (4. B) 
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3. místo Házená    mladší žákyně 

- zároveň krajské kolo 

3. místo Přespolní běh mladší žákyně 

Anna Machovcová, Markéta Zelenková, Jolana Svobodová (6. A), Romana Pecinová (7. A) 

4. – 6. místo Florbal mladší žáci 

5. místo Házená     starší žáci 

5. – 6. místo Florbal starší žákyně 

5. – 6. místo Florbal mladší žákyně 

5. – 6. místo Basketbal starší žákyně 

5. – 6. místo Basketbal And1 Cup mladší 

žáci 

5. – 8. místo Basketbal starší žáci 

5. – 8. místo Florbal starší žáci 

7. místo Přespolní běh mladší žáci 

7. místo Házená     mladší žáci 

7. místo Basketbal And1 Cup mladší žákyně 

7. – 9. místo Fotbal McDonald’s Cup, 4. – 5. r. 

8. místo Vybíjená  4. – 5. r. 

10. místo Volejbal  dívky 6. – 9. r. 

11. místo Přespolní běh starší žáci 

11. – 12. místo Minifotbal mladší žáci 

 

Výlety za odměnu 
1. až 4. ročník 

Každoročně naše škola odměňuje děti, které ji v průběhu školního roku zdařile 

reprezentovaly v různých oblastech. Odměnou 

byl letos výlet na zámek Jaroměřice, kde byl 

připraven bohatý program - veselá loutková 

pohádka O Šípkové Růžence, prohlídka části 

zámku, zlatým hřebem ale byla možnost 

převléknout se do dobových kostýmů 

a seznámit se s životem dětí na šlechtických 

dvorech. Krásná byla i procházka upraveným 

zámeckým parkem, žáci si také měli možnost 

zakoupit různé drobné upomínkové předměty 

vyrobené klienty v chráněných centrech. 

Druhou část výletu tvořila návštěva nedaleké kozí farmy v Ratibořicích, při které se děti 

seznámily s historií i současností farmy, mohly si prohlédnout a být v kontaktu s místními 

obyvatelkami stájí a pastvin - s osmi sty bílými kozičkami a kůzlaty. Nakonec si mohly 

ochutnat a potom i zakoupit výrobky z kozího mléka. Výlet se ve spolupráci s pěkným 

počasím velmi vydařil k velké spokojenosti všech zúčastněných a příští rok se budou všichni 

určitě snažit uspět při různých akcích, aby mohli jet na další Výlet za odměnu. 
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5. až 9. ročník 

Starší žáci si mohli jako každý rok vybrat ze dvou variant: 

sportovní aktivitu – minigolf v Jihlavě nebo výlet za poznáním 

do Znojma a okolí. Akce se uskutečnila v posledním týdnu 

školy. 

Výlet učitelů 

I naši učitelé se zúčastnili výletu za odměnu. 

Naše putování začalo prohlídkou Hamousova 

statku v obci Zbečno a pokračovalo turistikou 

údolím řeky Berounky až na hrad Křivoklát. 

Druhý den jsme mohli obdivovat krásnou 

přírodu v okolí zatopených lomů Malá a Velká 

Amerika a Mexiko a hradu Karlštejn. 

Náš výlet byl zakončen výstupem na nově 

otevřenou rozhlednu Špulka s naučnou Ptačí 

stezkou. 

                                                 Za kolektiv pracovníků Mgr. Iva Špulková 

Projekty ve výuce 
Tělorob 

Během školního roku proběhly v rámci 

projektu Tělorob tři bloky. První blok tvořil 

opět  Závisláček, druhý pak ve spolupráci 

s Dětským domovem se školou Jihlava beseda 

s jeho klienty a navazující aktivity. Ve třetím 

bloku se mohli žáci rozhodnout mezi beach 

volejbalem, tematikou multikulturalismu 

a holocaustu.  

 

Finanční gramotnost 

Žáci 9. ročníku si ve třech blocích zvyšovali svou 

finanční gramotnost. Využívali při tom mimo jiné 

stolní hry Finanční svoboda a Oeconomica. Velmi 

přínosný byl blok vedení panem Škarkou z občanské 

poradny, se kterým žáci řešili skutečné případy 

ohledně dluhů a exekucí.  

Mgr. Hana Hažmuková 
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Filtrace vody 

Mít k dispozici čistou vodu bereme jako 

samozřejmost. Ale co když je špinavá? Vyzkoušeli 

jsme metodou filtrace vykouzlit ze špinavé vody 

čistou. Použili jsme k tomu různé filtry. Pečlivě 

jsme vše zaznamenávali do pracovních listů. 

Dokonce jsme soutěžili, které skupince se práce 

podaří nejlépe. Ještě štěstí, že nás ve skupince 

bylo víc, protože vytvořit složený filtr jedny ruce 

nezvládnou! Nakonec jsme se dozvěděli, že čistou 

vodu mají rádi třeba rosničky, lososi, vydry, perlorodky...  

Mgr. Libuše Turková a děti ze 4. C 

Den s lesníkem 

9. června 2015 se třída 5. C zúčastnila na Malém 

Heulose programu „DEN S LESNÍKEM“. Naučnou 

stezku pro žáky připravily Lesy ČR s. p. Hradec Králové, 

krajské ředitelství Jihlava a Odbor životního prostředí 

magistrátu města Jihlavy. Žáci se seznámili s lesem 

a s prací lesníků, zahráli si hru, poznávali stromy 

a rostliny v lese. Dozvěděli se zajímavosti o zvěři 

v našich lesích, zamýšleli se nad ochranou přírody 

a lesa. Zhlédli také ukázku práce s motorovou pilou při těžbě dřeva a přibližování dříví 

koněm. Na konci trasy čekalo žáky přezkoušení a malá odměna. 

5. C se učila Pod po VRCHem 

Žáci 5. C navštívili Centrum PodpoVRCH a ve 

vzdělávacím programu si prohloubili znalosti 

z přírodovědy o rozmanitosti životních podmínek 

v podnebných pásech. 

V pavilonu Africká savana blíže poznávali živočichy 

a pozorovali typické rysy krajiny v savaně. 

Zhlédli i dokumentární ekologický film o nutnosti 

ohleduplného a šetrného chování každého z nás 

k přírodě a životnímu prostředí na planetě Zemi. 

Mgr. Ivana Jelínková 

Přírodovědné bádání 

I v tomto školním roce měli žáci 8. a 9. ročníku naší 

školy možnost navštěvovat celoročně zdarma 

kroužek na jihlavském gymnáziu. Pod dohledem 

zkušených učitelů gymnázia si mohli vyzkoušet 

zajímavé pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu, 

které propojovala společná témata – například voda, 

buňka, svaly, barvy nebo plísně. Cílem projektu 

financovaného z fondů Evropské unie bylo u žáků vzbudit zájem o přírodní vědy a motivovat 

je k případnému studiu na gymnáziu. 

Mgr. Jana Waldhauserová 
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Den s lesníkem 

 Dne 9. června 2015 jsme šli se třídou na Heulos, abychom 

se podívali na naučnou stezku, kterou připravily Lesy ČR. 

Bylo tam 7 stanovišť. Postupně jsme se u každého 

zastavili a poslechli si zajímavé informace o lese 

a zvířatech, která v něm žijí. Viděli jsme trofeje vysoké 

zvěře, lebky několika druhů zvířat, slyšeli jsme vábničky 

napodobující srnu a kachnu. Zajímavé bylo vyprávění 

o rychlosti střely při vystřelení ze zbraně. Potom jsme 

poznávali podle listů a plodů druhy stromů. Sestavovali 

jsme puzzle ve tvaru lišky a sovy. Mluvili jsme 

o lýkožroutovi smrkovém. Překvapilo nás, jak hebký 

sametový povrch těla má netopýr. Hladili jsme si poštolku, 

kunu a neustále v kleci pískalo mládě kalouse ušatého. To 

byla zvířata ze záchranné stanice v Pavlově. Viděli jsme práci s motorovou pilou. Největší 

zážitek bylo tahání klád s koněm Ronem. Zkoušeli jsme si táhnout klády sami, ale kůň má 

přece jenom větší sílu, proto nám to moc nešlo. Na závěr nás ještě lesníci přezkoušeli 

z toho, co bychom měli znát, a opravdu nás 

chválili, jak nám to šlo. Dostali jsme ještě sladkou 

odměnu a různé drobnosti. 

Den s lesníkem se nám moc líbil a těšíme se na 

další takové akce. 

Mgr. Irena Dejmková, 4. A 

 Katalogy cestovních kanceláří 

Žáci ve 4. B vytvářeli v rámci vlastivědy katalogy 

vlastních cestovních kanceláří. Nejprve vzpomínali 

na prázdniny a do katalogů zaznamenali místa, 

která navštívili a doporučili je ostatním. V zimě 

přidali nabídku zimních zájezdů do rozličných 

skiareálů. Všem se tato práce povedla, protože 

byla dobrovolná. 

Mgr. Martina Průchová, 4. B 

Projekt Jihlava 

V rámci projektu Jihlava naše město navštívila třída 

3. A historické centrum, včetně prohlídky radnice, 

katakomb, brány Matky Boží a hradeb.  Žáci si tak 

prohloubili svoje znalosti nejen o historii svého 

města, ale poznali i jeho současnost. 

Mgr. Lenka Wieczoreková, 3. A 

Žáci 3. B objevovali krásy města Jihlavy. Čekali je 

úkoly na náměstí, které plnili ve skupinkách. 

Navštívili radnici, kde je  provedl průvodce a předal 

jim mnoho zajímavostí. Objevování končilo u brány Matky boží, která třeťákům za odměnu 

dala krásný výhled.             Mgr. Markéta Dohnalová, 3. B 

Michaela Srbová, 4. B 
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Lexikon kouzel přírody 

V letošním školním roce se všechny tři druhé ročníky zapojili do realizace celoročního 

projektu Lexikon kouzel přírody. 

Hned v září jsme byli na výukovém programu v ZOO s názvem Hrátky se zvířátky. Zde jsme 

se dozvěděli spoustu informací o způsobu života zvířat. 

V říjnu jsme se zúčastnili Veletrhu zdraví. 

Vystupovali jsme v tělocvičně na písničku 

Dády Patrasové – Strašidelná. Další aktivitou 

bylo tvoření z těsta. Třetí aktivitou byla 

příprava zeleninového salátu. 

V zimě jsme chodili sáňkovat, klouzat se 

a koulovat. Před Vánoci jsme dělali vánoční 

přáníčka, měli jsme vánoční matematiku, 

zpívali koledy. Nejvíce jsme se však těšili na 

rozbalování dárků.  

Na jaře jsme měli besedu o velikonočních 

zvycích -jako je pečení beránka, jidášů, pletení pomlázky a barvení vajíček. 

Nejvíce jsme se ale těšili na Chaloupky, na výukový program Máme rádi zvířata. Byli jsme 

rozděleni do tří skupin. Jedna šla k rybníku, kde lovila vodní živočichy. Druhá se seznámila 

s domácími zvířátky na farmě. Poslední skupina poznávala lesní zvěř podle rohů a parohů, 

kůží a zvuků. 

V květnu a v červnu jsme chodili hodně do přírody 

a poznávali jehličnaté a listnaté stromy, keře, lesní 

plody. Učili jsme se, jak se máme v  přírodě chovat. 

Na konci školního roku jsme jeli na výlet. Třídy 2. A 

a 2. C jeli do ZOO Vyškov, do Dinoparku a Jarošova 

mlýna ve Veverské Bítýšce. Žáci 2. B byli v lanovém 

centru v Počátcích. 

Na rozloučení se školním rokem jsme si připravili 

besídku pro rodiče, na které jsme ukázali, co vše jsme se naučili. Odměnou nám byly 

usměvavé tváře a potlesk všech přítomných. 

Deset měsíců školní docházky uteklo jako voda a teď HURÁ NA PRÁZDNINY! 

za žáky a vyučující 2. ročníku Mgr. Iva Špulková 

Spolupráce 1. a 9. ročníku 

Naši prvňáčci se sešli 1. září 2014 ve školní 

jídelně, kde proběhlo slavnostní zahájení školní 

výuky. Po skončení slavnostního uvítání odvedli do 

tříd prvňáčky žáci 9. ročníku. Od té chvíle začala 

u mnohých nových kamarádství. Deváťáci své 

prvňáčky podporovali a pomáhali jim. Společně 

pouštěli draky, prožili Halloween, Mikulášskou 

nadílku, Vánoce i Velikonoce. Za tato velice milá 

setkání, starost a velkou podporu prvňáčků patří 

našim deváťákům obrovské poděkování.  

Mgr. Hana Bártů  
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Děti dětem 

V úterý 28. dubna 2015 proběhlo 

v prostorách Městské knihovny 

pobočka Březinova již třetí setkání 

žáků naší školy a žáků ZŠ speciální 

a Praktické školy pod názvem Děti 

dětem. Při něm vystoupila hudební 

skupina Raraši se svým programem 

plným písniček a také naši žáci 

ze 4. B a Dominik Máca ze 4. A, Julie 

Machovcová ze 3. A a Zuzana Kourková 

z 2. B si připravili pěkný program 

jarních písní, skladeb a básniček. Všem 

děkujeme za snahu při 

nácviku a  reprezentaci naší školy. 

Mgr. Dagmar Piková 

Školní výlety 
Na výlet jsme vyrazili do blízkého okolí Jihlavy na 

známou zříceninu hradu Rokštejn. Na výletě jsme si 

užili nejen prohlídku hradu, ale i malou koupel v řece 

Brtničce a jízdu vlakem (pro některé děti první 

v životě). Počasí bylo překrásné a výlet se velmi 

vydařil. 

PaedDr. Lenka Matochová, 1. A 

 

Poslední školní výlet naší třídy jsme prožili v krásné 

přírodě jižní Moravy. Ubytování jsme měli zajištěné 

v kempu na Vranovské přehradě, navštívili jsme 

zámek ve Vranově nad Dyjí a poznávali jsme 

i přírodu národního parku Podyjí. 

Mgr. Jana Waldhauserová, 9. A 

 

Na Den dětí třída 6. A vyrazila společně s paní 

učitelkami Fehérovou, Jahodovou a paní 

Matouškovou na školní výlet do kempu v Řásné u Telče.  

Žáci se zapojili do sportovních ale i naukových aktivit. 

Prošli si i stezku odvahy. Byli ubytováni v chatkách po 

4 s vlastním sociálním zařízením. 

V úterý po snídani jsme společně vyrazili krásnou 

přírodou na 8 km pochod do Telče. Zde měli žáci 

rozchod a společně poté jsme navštívili místní zámek. 

Po prohlídce jsme odjeli vlakem do Jihlavy. Výlet se 

nám dle názorů žáků vydařil. 

Renata Fehérová, 6. A  
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Loučíme se, 9. B 
Minulé roky utekly jako voda. 

V této škole jsem poznala 

spoustu přátel, získala mnoho 

vědomostí. Teď nebude 

lehké odejít. Stále budu 

vzpomínat na tuto školu, 

hlavně v dobrém. (Sára 

Staňková) 

Na škole je hodně dobrých 

učitelů, kteří se nám snažili 

pomoct v učení a za to jim 

patří jedno velké díky. 

(Martina Homolová) 

Celých devět let jsme získávali nové vědomosti, pracovali s informacemi a naučili jsme se 

moc nového. Většina učitelů byli fajn lidi. (David Nezveda) 

Loučíme se se základní školou O. Březiny po devíti letech. A bez smutku to nejde. Musím 

poděkovat všem spolužákům za to, jací jsou, a všem učitelům za výdrž.  (Jiří Kalanin) 

Na této škole se mi moc líbilo. Určitě bych ji všem doporučila. Jsou tu skvělí učitelé. Zažila 

jsem tady lepší i horší časy, ale přesto bych nejraději neodcházela. Tato škola mi bude 

chybět. (Kristýna Neckařová) 

Učitelé, které jsme tu měli, nám vždycky rádi pomohli.   Dominik Štajnc, 9. B 

Myslím si, že tahle škola je rozhodně super volba pro základní školu tady v Jihlavě. 

Neustále se v ní něco děje a i v té hlavě mi něco zůstalo. Díky za celých devět let. (Libor 

Navrátil) 

Doufám, že se budu stále potkávat se spolužáky a kamarády ze základní školy. Samozřejmě 

bych se chtěl i nadále vídat se suprovými učiteli, kteří nás dokázali podržet, pomáhali nám 

a naučili nás hodně věcí. Moc se mi po této škole a po lidech v ní bude stýskat. (Michal 

Pavlíček) 

Tak po devíti letech budeme odcházet na různé střední školy a naše třída se rozejde. Prožil 

jsem tu mnoho, získal jsem dobré přátele. Doufám, že na střední škole to bude také tak 

a že se snad všichni ještě několikrát sejdeme.  (Martin Mlčák) 

Pamatuji si, jak jsem šla do první třídy. A teď budu nastupovat na střední. Poznala jsem 

hodně kamarádů, se kterými se v budoucnu budu chtít určitě opět setkat. Po celou dobu 

školní docházky jsme se mohli zapojovat do rozmanitých a zajímavých aktivit. Jednalo se 

o mnoho výukových a poznávacích projektů. Jeli jsme do Anglie, absolvovali jsme výměnný 

pobyt v Holandsku, chodili do kroužků a dovídali se pro život užitečné a potřebné 

informace. To vše nám pomohlo v přípravě na další studium. (Tereza Novotná) 

Na ZŠ O. Březiny jsem prožil devět let a vůbec toho nelituji. Každý rok jsem si moc užil 

a myslím, že jsem se něco i naučil. Našel jsem si dobré kamarády. Myslím si, že přístup 

všech učitelů a učitelek ke svým žákům je velmi dobrý. Často mi pomohli a moc jim za to 

děkuju. (Michal Němeček) 

Za několik dní vyjdeme z naší školy naposledy. Celou budoucnost máme ještě před sebou, ale 

už i krásné zážitky za sebou. (Filip Versteeg) 
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Svoje působení na této škole jsem si užil i přesto, že většinou jsem byl pro ostatní „šprt“. 

Měl jsem tu svoje kamarády, které mám rád. Vážil jsem si všech učitelů, protože vím, že 

vše pro nás dělali v dobrém a že by nám pomohli s jakýmkoli problémem.  

Musím poděkovat všem učitelům za to, co nejen pro nás udělali, ale i za to, co určitě ještě 

udělají pro naše mladší spolužáky. Děkuji vám! (Vít Kružík)  

Co bylo, už nebude, 9. A 
Do této školy chodím 9 

let. To je zhruba 60 % 

našeho života. Asi 90 

měsíců, přes 2 000 dní 

a okolo 12 000 hodin – 

to je čas, který jsme 

zde strávili. Tato doba 

nás určitě nějak 

ovlivnila. Všichni zde 

máme kamarády, 

oblíbené učitele, 

oblíbené prostředí. To 

vše se po odchodu na 

střední školu změní a všichni budeme tyto věci opět hledat. (Václav Abrahám) 

Asi jako každý předškolák i já jsem se nemohla dočkat. Moc jsem se těšila do školy. Mamka 

mě ráno vystrojila a tatínek mi stále opakoval, že musím vykročit pravou nohou. Oba byli 

nervózní a já plná úsměvu. V první třídě jsem byla ráda, že za mnou chodila moje 

deváťačka. Moc jsem si přála už být deváťačkou a teď jí jsem, ale není to tak úžasné. 

Proč? Prožívám polední rok s lidmi ze třídy. Ať mezi námi bylo cokoli, budou mi chybět 

a byla bych nejraději o devět let zpátky. (Eliška Klímová) 

Až v osmé třídě jsem si uvědomil, že mi to všechno ve škole k něčemu je. Konec devátého 

ročníku se blíží a pocity začínají být všelijaké. Loučím se s lidmi, s kterými jsem prožil 

devět let, pět dnů v týdnu. (Tomáš Rous) 

Ze všeho nejvíce si budu pamatovat lyžařské výcviky. Z těch mám nádherné vzpomínky. 

Začalo to v páté třídě, kdy jsem byla poprvé na lyžích. Bylo to prostě super. Díky lyžím 

jsem poznala spoustu nových lidí. Jsem ráda, že mi tyto skvělé vzpomínky a zážitky 

zůstanou. Jsem ráda, že jsem mohla chodit devět let právě na tuto školu. (Markéta 

Kujalová) 

Když jsme před devíti lety přišli, všichni jsme se těšili na nové kamarády a na to, jak se 

naučíme psát. Mohu nyní potvrdit, že naše „předsevzetí“ se opravdu vyplnila. Všichni umíme 

psát a alespoň v jednom člověku vidíme toho kamaráda. Mrzí mě, že odcházíme, nikam 

nechci, ale letos už prý propadnout nesmíme, tak musím přijmout fakt, že po letošních 

prázdninách bude všechno jinak. (Markéta Mikinová) 

Připadá mi, že si tu se všemi dobře rozumím, a jsem vděčná, že jsem přestoupila na tuto 

školu a poznala tak úžasné lidi a přátele. Sama na sobě pozoruji, jak jsem se za tu dobu 

změnila. Myslím, že jsem dospěla a získala mnoho nových zkušeností a vědomostí, které mi 

pomohou v obyčejném životě, v jednání s lidmi. (Anežka Chlupáčková) 

Já se s vámi loučím a přeji vám, ať prožijete školu v pohodě. Ahoj, ahoj. (David Ježek) 
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Plánované akce školního roku 2015/2016 
Hlavní akce školního roku 

18. 9. 2015  Evropský den jazyků – 26. září 

21. 10. 2015  Veletrh zdraví  

(v rámci projektu Cesty ke zdraví – naše stopy) 

22. – 23. 1. 2016  Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří) 

16. 3. 2016  Svět práce 
Spolupráce s rodiči 

10. 9. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

17. 9. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

12. 11. 

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi 

15:00 – 17:00 

14. 1. 15:00 – 17:00 

14. 4. 15:00 – 17:00 

2. 6. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

9. 6. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

Uzavření klasifikace 

Pá 22. 1. Uzavření klasifikace – 1. pololetí 

Po 25. 1. Hodnotící pedagogická rada 

Čt 28. 1.  Vysvědčení za 1. pololetí 

Pá 24. 6.  Uzavření klasifikace – 2. pololetí 

Po 27. 6. Hodnotící pedagogická rada 

Čt 30. 6.  Vysvědčení za 2. pololetí 

Exkurze, výlety, studijní pobyty 

4. – 9. 1. Škola v přírodě – Suchá Rudná žáci 1. ročníku 

24. – 28. 1. Lyžařský výcvikový kurz – Svratka žáci 5. ročníku 

20. – 27. 2. Lyžařský výcvikový kurz  žáci 7. ročníku 

16. 3.  Svět práce – exkurze  4. – 9. ročník  

23. 5. – 3. 6. Školní výlety  

Projekty, různé 

3. – 4. 9. Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště 6. ročník 

3. – 4. 9. Projekt Nezávislí – Jalovec 7. ročník 

3. – 4. 9. Projekt Povolání – Litohoř 8. ročník 

3. – 4. 9. Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci 9. ročník 

19. – 26. 9. Studijní výjezd do Anglie 8. – 9. ročník 

10. 3. Planeta Země 2. stupeň 

15. 3.  Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy 9. ročník 

květen Zkoušky Movers 5. ročník 

červen Sportovní den   

21. – 22. 6. Zkoušky KET, PET 9. ročník 

23. – 24. 6. Obhajoby seminárních prací 9. ročník 

Prázdniny a státní svátky 
28. 9., 28. 10., 17. 11., 28. 3. Svátky ve školní dny 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny 

29. 1. Pololetní prázdniny 

8. – 14. 2. Jarní prázdniny 

24. – 25. 3. Velikonoční prázdniny 

1. 7. – 31. 8.  Hlavní prázdniny 
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Kontakty školy 
 

www.zsobreziny.cz   567 573 850 
Jméno Funkce Telefon E-mailová adresa 

Mgr. Pavel Říha ředitel školy 567 573 852 riha.pavel@zsobreziny.cz 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková 
Mgr. Vladimír Nekvinda 

zástupci ředitele 
školy 

567 573 853 
567 573 854 

obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 
nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz 

Mgr. Hana Bártů 
Mgr. Hana Krepčíková 

výchovné 
poradkyně 

567 573 861 
567 573 859 

bartu.hana@zsobreziny.cz 
krepcikova.hana@zsobreziny.cz 

Ilona Kožená vedoucí školní 
družiny 567 573 869 kozena.ilona@zsobreziny.cz 

Gabriela Tesařová sekretářka ředitele 567 573 850 tesarova.gabriela@zsobreziny.cz  

Ing. Silvie Žďánská hospodářka školy 567 573 851 zdanska.silvie@zsobreziny.cz  

Bc. Miluše Váchová vedoucí školní 
jídelny 567 573 871 vachova.miluse@zsobreziny.cz 

Bc. Renáta Matoušková 
pracovnice 

informačního 
centra 

567 573 865 matouskova.renata@zsobreziny.cz  

Radka Havlíčková školní jídelna 
objednávka jídel 567 573 870 havlickova.radka@zsobreziny.cz  

 

 
 

 

 

 

Služby vedení školy o prázdninách 
Každou středu od 9 do 11 hodin.  

Přesný rozpis bude uveden na internetových stránkách  

a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy. 

 

Přejeme příjemné prožití prázdnin. Sejdeme se opět v úterý 1. září 2015. 
 

Redakční rada: 

Mgr. Miroslava Hodálová, Mgr. Vladimír Nekvinda 

Žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny 

Foto tříd na str. 38 Leona Nerudová 

Během školního roku proběhlo velké množství 

aktivit v rámci výuky, kroužků a školní družiny. 

Všechny se do našeho Zpravodaje nevejdou. 

Podrobnější přehled najdete od listopadu 2015 

na stránkách školy ve výroční zprávě za školní 

rok 2014/2015.  
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Autorkou fotografií je Leona Nerudová. 


