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Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

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
1.2 Název a adresa zřizovatele
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 28 Jihlava
1.3 Součásti školy
Součást
Základní škola

IZO
108 047 628

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

23

Počet žáků:

552 (k 30. 9. 2013)

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 38 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 2013/2014 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 1995 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 (pořízeno z EU peníze školám).
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 se již stalo nedílnou součástí 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. K dalšímu
využití informačního centra patří práce na projektech a prezentace výstupů před rodiči.
Ze zadní části informačního centra byla vytvořena projektová místnost.
Škola pro potřeby výuky využívá celkem 12 odborných učeben.
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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.
Na konci školního roku začala rekonstrukce tělocvičny – zejména výměna osvětlení a obložení,
která proběhla především z hygienických důvodů (omezení hlučnosti). Dokončení prací je
plánováno na polovinu září 2014.
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.
Tematické 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 tematické plány jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou každému
k dispozici na intranetu školy.
Druhou třídu navštěvovalo jedno německé dítě. Na škole nadále působí lektorka německého
jazyka.
1.12 Další podrobnosti o škole
Škola je dlouhodobě zapojena do řady projektů:
a) EU peníze školám

Cesty k aktivnímu učení – příloha č. 16
b) Zdravá škola a řada dílčích projektů




Zapojení do projektů Místní agendy 21 a Zdraví 21 – podpora z rozpočtu Kraje
Vysočina
 Jako ryba ve vodě
o Veletrh zdraví
o příloha č. 20
 Solit či nesolit? Všeho s mírou.
o příloha č. 19
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

c) Projektové vyučování


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

d) Mezinárodní projekty


Přírodovědný projekt Waterproject ve spolupráci se školou Pieter Nieuwland
College v Amsterdamu – příprava výjezdu v září 2014



Projekt spolupráce s partnerskou školou v Blaere v Dánsku – příprava výjezdu
učitelů v říjnu 2014
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Projekt spolupráce se školou v rakouském Irnfritzu

 Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu – příloha č. 18
e) Minimální preventivní program – příloha č. 11
1.13 Školská rada
-

má šest členů (2 rodiče, 2 učitelé, 2 zástupci magistrátu)

-

složení školské rady od začátku roku 2012:
 Karel Čamra
zástupce rodičů
 Ing. Iveta Čopáková
zástupce rodičů
 Lubomír Drápela
zástupce zřizovatele
 Bc. Lenka Jelínková
zástupce zřizovatele
 Mgr. Ivana Jelínková
zástupce školy
 Mgr. Zdeňka Obrdlíková
zástupce školy

místopředsedkyně
zapisovatelka
předsedkyně

-

v tomto školním roce se sešla v září 2013 a v dubnu 2014

-

kompetence jsou stanoveny zákonem

-

funkční období školské rady končí 31. prosince 2014, v následujícím školním roce
proběhnou volby do nové školské rady

1.14 Školní jídelna
-

jídelna vařila pro 2 základní školy – naši školu a ZŠ Jihlava, Demlova 32, pro střední školu
Trivis a od ledna 2014 pro Mateřskou školu Březinova 30 (děti umístěny na ZŠ Jihlava,
Demlova 32)

-

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 2014)
Počet
Počet pracovních Počet přípojných
Druh místnosti
místností
stanic
míst
Běžné třídy

23

23

46

Odborné učebny

7

7

14

40
2
2
4
8
2
27
1

44
2
4
8
10
4
11
2

Počítačová učebna
2
Ředitelna
1
Sekretariát
2
Kancelář zástupců
1
Informační centrum
1
Sborovna
1
Kabinety
13
Herna ŠD
1
- celkový počet počítačů: 158
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-

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

1.19 Mezinárodní spolupráce
Název, zodp. osoba
Sportovní aktivity
v Jihlavě a Irnfritzu
Pivoňková Markéta
Lisová Martina
Trepte Grit Meike

Země

Oblast spolupráce

HS Irnfritz

Dolní Rakousko

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

Výměna zkušeností
Říhová Hana
Říha Pavel

Blaere school, Aars

Aars, Dánsko

Výměnné pobyty žáků a učitelů.
Spolupráce učitelů. Informační
centra. Od roku 1996.

Waterproject
Nekvinda Vladimír
Findejs Jan
Říhová Hana

Pieter Nieuwland
College

Amsterdam
Nizozemsko

Výměna zkušeností
Nekvinda Vladimír
Říha Pavel

Cygnus
Gymnasium

Amsterdam
Nizozemsko

Organizace

1.20 Vlastní hodnocení školy
-

škola vypracovala Vlastní hodnocení školy v říjnu 2014

-

oblasti hodnocení

o
o
o
o

Podmínky vzdělávání
Průběh a výsledky vzdělávání
Kultura školy
Řízení školy

- zpracováno v samostatném dokumentu
o přístupno v ředitelně a informačním centru školy
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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 nově nastoupily tři vyučující prvního stupně, dvě vyučující anglického jazyka (jedna
jako zástup za dlouhodobou nemoc) a jedna vyučující německého jazyka. Do školní družiny
nastoupila jedna nová vychovatelka.
3.1 Přehled zaměstnanců
-

vyučující, vychovatelky, THP a provozní zaměstnanci, zaměstnanci školní jídelny

-

příloha č. 2

4. Údaje o zápise do 1. třídy
-

z toho

výsledky zápisu k 15. 2. 2014
Zapisovaní

Celkem
poprvé
po odkladu

celkem

z toho dívky

100
85
15

48
44
4

Zapsaní
do
1. třídy
90
77
13

Převedení
jinam

Žádost
o odklad

5 letí
neuzavřeno

2
1
1

7
6
1

1
1

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Zařazení dětí
- přehled žáků školy k 30. 9. 2013
-

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
-

Česká školní inspekce – výběrové šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
o 4. ročník – Člověk a jeho svět
o 8. ročník – Přírodovědná gramotnost a Anglický jazyk
o květen 2014

-

Společnost pro kvalitu školy – testování Čj, M, Aj a Př+Fy+Che (Čs)
o 3., 5. 7. a 9. ročník
o březen a duben 2014
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-

Matematický klokan
o 2. až 9. ročník
o březen 2014

-

ve všech testech prokázali naši žáci nadprůměrné výsledky

-

v prosinci 2013 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 2014

-

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 a Městská policie v naší tělocvičně
organizovala tradičního Siláka roku

–

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
soutěžích a v letošním roce poprvé i ve sportovních soutěžích, absolvovali za odměnu zájezd,
který podpořila Rada rodičů, v tomto roce si úspěšní soutěžící mohli vybrat ze tří variant:
exkurze na Letiště Praha (2. stupeň), Pohádková říše v Kamenici nad Lipou (1. stupeň) nebo
lanové centrum v ZOO Jihlava

–

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
- příloha č. 21

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1 Vzdělávání zaměstnanců
Plán rozvoje pedagogických pracovníků je součástí plánu činnosti školy
Škola je zapojena do několika projektů Vysočina Education:
-

Metodika v anglickém jazyce
i-Bezpečná škola
Projekt Ředitel – manažer učící se organizace
Otevřená škola
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Dalším projektem, ve kterém je škola zapojena je projekt Statutárního města Jihlava s názvem
Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy
v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech (reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0016)
– příloha č. 9
7.2 Jednodenní seminář učitelů anglického jazyka
Škola má akreditovaný seminář pro učitele anglického jazyka v mateřských, základních
a středních školách. Akce se konala 19. března 2014. Seminář proběhl pod akreditací č. j.
40372/2012-201-871. Organizaci zajišťuje Mgr. Iveta Nečadová a vyučující 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
8.2 Ve školním roce 2013/2014 byly na škole vydány:
-

vlastní žákovská knížka pro 4. a 5. třídu a pro 2. stupeň

-

Ozvěny Veletrhu zdraví 2013 – příloha č. 29

-

Školní zpravodaj v červnu 2014 – příloha č. 29

-

fotokniha k projektu Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu

-

fotokniha z projektu Jako ryba ve vodě

-

videa z akcí – seznam v příloze č. 28

8.3 Poznávání a pravidla spolupráce – projekt 6. ročníku
-

adaptační projekt 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

-

dodavatel: Laktea

8.5 Sportovní dny
-

sportovní den v rámci projektu Jako ryba ve vodě – září 2013

-

sportovní den v rámci projektu Solit či nesolit? Všeho s mírou. – červen 2014

-

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

-

přílohy č. 6 a 27

8.6 Lyžařské výcvikové kurzy
1. ročník
– leden 2014
– škola v přírodě v Suché Rudné, jejíž součástí byl i základní lyžařský výcvik
– z důvodu nedostatku sněhu cestovali žáci za sněhem na Praděd
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5. ročník
– únor 2014
– Svratka
7. ročník
– únor 2014
– Deštné v Orlických horách
-

příloha č. 27

8.7 Exkurze v jihlavských podnicích a středních školách
-

v průběhu konference učitelů anglického jazyka byla pro žáky 6. – 9. ročníků připravena
nabídka exkurzí a aktivit

8.8 Poznávací zájezdy a akce učitelů
-

poznávací výlet na Domažlicko

-

posezení u příležitosti Vánoc, Dne učitelů, závěru školního roku

-

příloha č. 27

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

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

-

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
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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 pošesté den věnovaný nejen evropským jazykům

-

uskutečnil se 27. září 2013

-

letošní téma: hudba

-

příloha č. 26

8.17 Nezávislí – projekt 7. ročníku
-

preventivní program spojený s výjezdem

-

příloha č. 27

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 2014 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
20. Jako ryba ve vodě
24. Nadaní žáci, soutěže a olympiády
27. Další akce ve školním roce
28. Videa – florbalisté ve vysílání ČT

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
-

v tomto školním roce kontrola neproběhla

10.Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, příspěvková organizace, měla ve školním
roce 2012/2013: 529 žáků ve 22 třídách, z toho 312 dětí na prvním stupni ve 14 třídách a 217 dětí
na druhém stupni v 8 třídách.
V září 2013 začal školní rok 2013/2014 s celkovým počtem žáků 552 ve 23 třídách, z toho 342
dětí na prvním stupni v 15 třídách a 210 dětí na druhém stupni v 8 třídách.
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Školní jídelna uvařila za rok 2013 celkem 169 926 porcí jídel. Z toho v rámci školního stravování
bylo připraveno celkem 154 001 obědů. Pro žáky ZŠ Otokara Březiny to bylo 84 813 porcí jídel,
pro žáky ZŠ Jihlava, Demlova 32 to bylo 54 465 porcí jídel a pro studenty TRIVIS – Střední školy
veřejnoprávní to bylo 14 723 porcí jídel.
V rámci závodního stravování se ve školní jídelně připravilo celkem 15 682 obědů, z toho pro
vlastní zaměstnance 9 668 a pro zaměstnance ZŠ Jihlava, Demlova 6 014 obědů. V doplňkové
činnosti bylo připraveno pro cizí strávníky celkem 243 obědů.
Ve škole v roce 2013 pracovalo celkem 72 zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený počet
zaměstnanců rozdělený na pedagogy je 39,616, na nepedagogy 23,007 a celkem je 62,623.
Průměrný plat za rok 2013 za pedagogy činil 27 537 Kč, za nepedagogy 13 427 Kč a celkový
průměrný plat za zaměstnance je 22 353 Kč.
Hospodaření
Základní škola Otokara Březiny hospodařila v roce 2013 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 2013, byly prostředky finančních fondů.
Příspěvek na provozní výdaje od Magistrátu města Jihlavy činil 5 902 624 Kč plus 4 000 Kč
na dofinancování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z této částky byly
stanoveny závazné ukazatele, jejichž vyhodnocení plnění je uvedeno v jedné z následujících
tabulek.
Dotaci poskytnutou MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) obdržela škola v částce
21 392 000,- Kč, dále účelovou dotaci na rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy
k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu
Evropské unie“ (UZ 33435) v částce 20 900,- Kč.
V roce 2012 jsme dostali zálohovou platbu na dotaci na projekt MŠMT „EU peníze školám“ (UZ
33123) ve výši 1 510 698,60 Kč a v roce 2013 platbu ve výši 1 007 132,40 Kč. V rámci tohoto
projektu jsme utratili v roce 2012 částku 1 033 875,00 Kč a v roce 2013 767 021,29 Kč.
Nevyčerpanou část 716 934,71 Kč jsme převedli na rezervní účet. Realizace tohoto projektu je
od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014.
Další dotace získala škola v roce 2013 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 „Jako ryba ve vodě“). Příprava probíhala
od března do listopadu 2013. Veletrh zdraví vyvrcholil 22. října, kdy žáci a učitelé připravili
vystoupení v tělocvičně. Dopoledne žáci pracovali v různých aktivitách dle svého výběru. Škola
v rámci Veletrhu zdraví spolupracuje s řadou partnerů. Celkové náklady na tuto akci byly 103
703,00 Kč, dotace činila 60 000,- Kč.
Od 6. 9. 2012 do 30. 6. 2013 se realizuje na naší škole projekt Tradice a zvyky v Česku
a Rakousku ve spolupráci s rakouskou školou v Irnfritzu. Tato spolupráce probíhala již pátým
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
k vyplacení v částce 5 785 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých
projektů Vysočina – Dolní Rakousko. V roce 2012 činily výdaje na realizaci tohoto projektu
45 640,00 Kč, přičemž dle smlouvy nám bude proplacena dotace ve výši 85 % (38 794,00 Kč).
V roce 2013 činily výdaje 94 706,30 Kč, dle smlouvy 85 % bude nárokováno 80 500,36 Kč. Stále
čekáme na proplacení asi 119 294,36 Kč (dle daného kurzu).
Na tuto spolupráci s partnerskou školou v Irnfritzu navazuje projekt „Sportovní aktivity v Jihlavě
a Irnfritzu“ se zahájením 27. 9. 2013 a ukončením projektu 30. 6. 2014. Celkový rozpočet je
5 605,38 EUR. Finanční příspěvek pro naši školu je 4 764 EUR a bude vyplacen až po ukončení
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projektu. V roce 2013 byly výdaje spojené s tímto projektem ve výši 39 862,00 Kč, dle smlouvy
bude proplacena částka 33 882,70 Kč (85 %).
Škola získala od Sdružení rodičů věcný dar ve výši 53 938 Kč ve formě potřeb pro tělesnou
výchovu, hraček do školní družiny, knih do informačního centra a potřeb do výtvarné výchovy.
Od Československé obchodní banky získala věcný dar 25 ks LCD monitorů v celkové hodnotě
8 750 Kč. Dále škola získala na základě předávacího protokolu 5 ks licencí WinPro 8 a 30 ks
licencí Windows Pro 8 od Statutárního města Jihlavy za 136 530,35 Kč.
Rezervní fond v roce 2013 byl použit ve výši 20 000 Kč na nákup učebnic. Fond odměn byl
čerpán v celé výši 45 000 Kč.
Dalšími výnosy z hlavní činnosti (viz vyhodnocení nákladovosti za r. 2013 v hlavní činnosti) byly
výnosy za obědy žáků základních škol (ZŠ Otokara Březiny a ZŠ Jihlava, Demlova 32) a za obědy
studentů střední veřejnoprávní školy Trivis v částce 3 685 135,16 Kč, výnosy za obědy závodního
stravování za obě základní školy ve výši 584 387,18 Kč, úroky z běžných účtů u Komerční banky
v částce 9 751,41 Kč; náhrady za poškozené učebnice, nevrácené čipy a plnění od pojišťovny
ve výši 40 550,08 Kč. Za školní družinu činily výnosy 411 450 Kč.
Škola si též vylepšila finanční rozpočet svojí doplňkovou činností.
Doplňková činnost
V doplňkové činnosti získala školní jídelna stravováním cizích strávníků výnosy v hodnotě
14 561,07 Kč prodejem 243 obědů. V ceně obědů jsou zahrnuty náklady na potraviny v hodnotě
5 917,05 Kč, osobní náklady v částce 4 300,00 Kč, věcná režie v hodnotě 4 331,88 Kč a zisk
12,14 Kč.
Pořádali jsme již 13. ročník jednodenního semináře pro učitele angličtiny. Z této činnosti činily
výnosy 114 100,00 Kč, náklady 99 189,56 Kč a zisk 14 910,44 Kč.
Za zájmové kroužky bylo vybráno celkem 172 640,- Kč. Finanční prostředky ve výši 135 986,- Kč
byly použity na kancelářský a úklidový materiál, učební pomůcky, na mzdové náklady, náklady
na energie, teplo a opravy. Zisk činí 36 654,00 Kč.
Výnosy z pronájmu nebytových prostor v roce 2013 činily 241 602,24 Kč. Zjištěné náklady
vztahující se k této činnosti činily 221 095,- Kč (materiál kancelářský, čistící, energie, teplo,
opravy, služby a osobní náklady). Vyčíslení zisku z této činnosti je 20 507,24 Kč.
Celkový zisk z doplňkové činnosti činí 72 083,82 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-819/2013-200)
-

vyhlašovatel: MŠMT

-

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nenastoupil plánovaný žák na naši školu, proběhla výuka
českého jazyka na Základní škole Pelhřimov, Osvobození.

-

V září 2013 nastoupila do šestého ročníku školy žákyně z Bulharska bez znalosti českého
jazyka. Od 1. října do 30. listopadu 2013 jsme zaměstnali paní učitelku Mgr. Marii
Škachovou, která žákyni pomohla získat základní znalosti českého jazyka.

-

Výuka pomohla v ostatních předmětech a začlenění do kolektivu běžné třídy.

-

výše získané dotace: 20 900,- 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 Jako ryba ve vodě
-

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 2013

-

aktivity projektu:
o sportovní den – září 2013
o Veletrh zdraví – říjen 2013
o týden environmentální výchovy – podzim 2013

-

přílohy č. 6, 20 a 29

13.2 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 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.

o 3. aktivita: Veletrh zdraví


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

o Všechny aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl.
o přílohy č. 6 a 19
13.3 Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu
-

projekt podpořen částkou 4764 € (tj. 122 330,- Kč) Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj

-

dvě jednodenní setkání
o 13. prosince 2013 v Jihlavě
o 14. května 2014 v Irnfritzu

-

sportovní a výtvarné aktivity

-

příloha č. 18
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13.4 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

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

13.5 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 bude pokračovat do 31. prosince 2014

-

výstupy projektu:
o 1692 digitálních učebních materiálů
o vzdělávání pedagogů – 45 osvědčení

-

příloha č. 16

14 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)

-

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

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava (výchova ke zdraví,
První pomoc – kurzy pro žáky i učitele)
Středisko Chaloupky (přírodovědné programy)

-

Státní zdravotní ústav v Jihlavě (výchova ke zdraví a spolupráce na projektu Zdravá škola)
Střední školy v Jihlavě i regionu a další instituce (organizace při zajišťování Veletrhu zdraví)
 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
 Střední škola stavební Jihlava
 Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 Střední uměleckoprůmyslová škola textilní Helenín
 Dům dětí a mládeže Jihlava
 Květinka Polná
 Taneční skupina Elvis
Bosch Diesel (zajišťování jazykové výuky)
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 2014

Mgr. Pavel Říha
ředitel školy
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Příloha č. 1 – Plán činnosti školy

Základní škola Otokara Březiny
Demlova 34, Jihlava
www.zsobreziny.cz

Plán činnosti školy
Školní rok 2013/2014
Obsah:
Koncepce školy
Hlavní úkoly pro tento školní rok
Organizace školního roku - termíny
Metodická sdružení
Další vzdělávání učitelů
Rozvojové projekty na škole
Společné akce pro pracovníky školy
Kontaktní adresy
Počty žáků
Personální zajištění školy
Rozmístění tříd
Rozdělení kompetencí
Zájmová činnost na škole
Řešení krizových situací
Výchovná komise školy
Vlastní hodnocení školy

Stránka 1 z 16

Příloha č. 1 – Plán činnosti školy
Motto:
"Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, 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
-

dokončit realizaci projektu Cesty k aktivnímu učení - Šablony

-

dbát o přirozené respektování školního řádu a pravidel slušnosti, z porušování těchto pravidel
vyvozovat konkrétní důsledky

-

dodržovat pravidla využívání informačních technologií ve škole (NETIKETA)

-

udržovat příjemné a čisté prostředí ve všech prostorách školy, respektovat školní i osobní
majetek

-

společně vytvářet klidné a bezpečné prostředí pro školní práci

-

kladnou motivací a poskytováním zpětné vazby zvyšovat výkony žáků s ohledem na jejich
individuální schopnosti
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Organizace školního roku - termíny
Hlavní akce školního roku

27. 9. 2013 Evropský den jazyků – 26. září
23. 10. 2013 Veletrh zdraví (v rámci projektu Jako ryba ve vodě)
24. – 25. 1. 2014 Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)
19. 3. 2014 Konference učitelů AJ
12. 9.
19. 9.
14. 11.
16. 1.
10. 4.
5. 6.
12. 6.

Spolupráce s rodiči
Rada rodičů
17:00, informační centrum
Třídní schůzky
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.
15:00 – 17:00
Informační odpoledne
15:00 – 17:00
pro rodiče s dětmi
15:00 – 17:00
Rada rodičů
17:00, informační centrum
Třídní schůzky
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

Pá 24. 1.
Po 27. 1.
Čt 30. 1.
Pá 20. 6.
Po 23. 6.
Pá 27. 6.

6. – 11. 1.
17. – 21.2.
únor
19. 3.
26. 5. – 6. 6.

5.- 6.9.
5.- 6.9.
5.- 6.9.
6.9.
15. 3.
květen
30. 5.
3. 6.
1.- 7.6.
červen
19. – 20. 6.

Uzavření klasifikace
Uzavření klasifikace – 1. pololetí
Hodnotící pedagogická rada
Vysvědčení za 1. pololetí
Uzavření klasifikace – 2. pololetí
Hodnotící pedagogická rada
Vysvědčení za 2. pololetí

Exkurze, výlety, studijní pobyty
Škola v přírodě – Suchá Rudná
Lyžařský výcvikový kurz – Svratka
Lyžařský výcvikový kurz
Svět práce – exkurze
Školní výlety

žáci 1. ročníku
žáci 5. ročníku
žáci 7. ročníku
4. – 9. ročník

Projekty, různé
Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště
Projekt Nezávislí – Jalovec
Projekt Povolání – Litohoř
Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy
Zkoušky Movers
Planeta Země
Sportovní den ke Dni dětí
Studijní výjezd do Anglie
Zkoušky KET
Obhajoby seminárních prací

28. 10.
29. a 30. 10.
21. 12. – 5. 1.
31. 1.
10. – 14. 3.
17. – 18. 4.
1. 5.
8. 5.
28. 6. – 31. 8.

6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
9. ročník
5. ročník
2. stupeň
8. – 9. ročník
9. ročník
9. ročník

Prázdniny a státní svátky
Státní svátek
Den vzniku samostatného čs. státu
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny + 21. 4. Pondělí velikonoční
Svátek
Svátek práce
Státní svátek
Den vítězství
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 5. 9. 2013

3. Podíl na materiálním vybavování kabinetu daného předmětu

průběžně

4. Sestavení plánu olympiád a soutěží (zajištění jmenovitě)

do 16. 9. 2013

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

průběžně

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 20.6.2014

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) předávání zkušeností formou vzájemných hospitací
c) další vzdělání v oblasti informačních technologií a tvorby výukových materiálů
d) 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.
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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)
iii. 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
„Jako ryba ve vodě“ – 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. tvorba a ověřování výukových materiálů
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) Mezinárodní projekty
Název, zodp. osoba
Organizace
HS Irnfritz
Sportovní aktivity
v Jihlavě a Irnfritzu
Pivoňková Markéta
Lisová Martina
Trepte Grit Meike
Waterproject
Nekvinda Vladimír
Findejs Jan
Říhová Hana
Studijní cesta
do Anglie
Findejs Jan

Země
Dolní
Rakousko

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

Pieter
Nieuwland
College

Amsterdam
Purmerend
Nizozemsko

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

Londýn

Anglie

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

k) Řada dalších projektů zahrnutých ve školním vzdělávacím programu
a. Zeleninový a ovocný den, Vesmír, Jihlava, Dopravní výchova, Lexikon kouzel,
Spolupráce 1. a 9. ročníku…….
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Společné akce pro pracovníky školy se zaměřením
na kulturu, sport a relaxaci
-

Lyžařský zájezd na běžky

- leden, únor 2014

-

Sklípek

- duben 2014

-

Turistický zájezd
Posezení

- červen 2014
- Vánoce, Den učitelů, konec školního roku

Možnost návštěvy školního bazénu

- středa 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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Počty žáků 2013/2014
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Personální zajištění školy 2013/2014
Ředitel školy:
Mgr. Říha Pavel
Statutární zástupce:
Mgr. Obrdlíková Zdeňka
Pedagogický zástupce:
Mgr. Nekvinda Vladimír
Vedoucí školní družiny:
Kožená Ilona
Výchovný poradce:
Mgr. Wieczoreková Lenka
Mgr. Krepčíková Hana
Metodik prevence:
Mgr. Hažmuková Hana
Mgr. Findejs Jan
Třídní učitelé:
1.A Mgr. Hutáková Taťána
1.B Mgr. Hobzová Šárka
1.C
Mgr. Špulková Iva

F, Ztv
M, F
M, Ch

1. st.
Čj, D, Vo

Sekretářka, personální a mzdová agenda:
Láníková Jaromíra
Ekonomka, účetní:
Ing. Žďánská Silvie
Školní informační centrum:
Matoušková Renáta
Správce počítačové sítě:
Mgr. Srbecký Robert
Vedoucí školní kuchyně:
Bc. Váchová Miluše
Školník:
Hoffmann Rudolf

6.A
6.B

Mgr. Matějíčková Leona
Mgr. Hodálová Miroslava

Čj, D, Sp
Čj, Hv

M, Aj, Vo
Aj, Tv

2.A
2.B
2.C

Mgr. Wieczoreková Lenka
Mgr. Dohnalová Markéta
Mgr. Burešová Irena

7.A
7.B

Mgr. Říhová Hana
Mgr. Findejs Jan

3.A
3.B
3.C

PaedDr. Matochová Lenka
Mgr. Kremláčková Monika
Mgr. Pokorná Ivona

8.A
8.B

Mgr. Waldhauserová Jana Ch, Př, Z
Mgr. Benešová Jitka
Z, Tv, Vv

4.A
4.B
4.C

Mgr. Chloupková Magda
Mgr. Čápová Kateřina
Mgr. Jelínková Ivana

9.A
9.B

Mgr. Kucza Libor
Mgr. Hotař Jiří

5.A
5.B
5.C

Mgr. Švecová Petra
Mgr. Dejmková Irena
Mgr. Turková Libuše

Netřídní učitelé:
Mgr. Novotná Soňa
Mgr. Krepčíková Hana
Mgr. Srbecký Robert
Fehérová Renata
Mgr. Pivoňková Markéta
Mgr. Piková Dagmar
Mgr. Lisová Martina
Mgr. Jahodová Pavla
Ing. Raymondová Jarmila
Mgr. Hažmuková Hana
Trepte Grit Meike
Schlögl Rudolf

Školní družina:
Bošnjaková Jana
Štolpová Klára
Charvátová Jana
Šlechtická Hana
Kopáčková Irena
M,Př,Inf,F
Novoveská Zdeňka
Čj, D, Vo
Benešová Markéta
M, Př,Inf.
Aj
Třídy:
Nj
1.st.
Učitelé:
Nj, Sp
Vychovatelky:
Aj
THP, školník, inf. centr.
Aj
Uklízečky:
Vo
Vedoucí ŠJ, kuchařky
Lekt. Nj
Sp
Celkový počet:

Stránka 8 z 16

Tv, Př, Sp
Aj, Ch, Sp

23
1.st.15, 2.st.8
38
8
4
8
14
72
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ZŠ Otokara Březiny, Jihlava – rozmístění tříd a IT ve školním roce 2013/2014
(verze 2013-09-10)

Pavilon C

Učebna Hv
(společná)
1.A - 29

Hutáková
Učebna
Vv-Tp

1.C - 25
Špulková

Kuchyňka
(společná)
2.C - 24
Burešová

2.B - 23
Dohnalová

Kabinet PČ

Kabinet ŠD

Školní klub

1.B - 29
Hobzová

2.A - 23
Wieczoreková

Interaktivní uč.
IUC

8.A - 26
Waldhauserová
Jazyková
učebna 1
5.B - 22
Dejmková

Pavilon B

Fy-CH

IC

Tělocvična

6.B - 27
Hodálová

6.A - 26
Matějíčková

8.B - 26
Benešová

UčKoDo

7.A - 28
Říhová

3.C - 20
Pokorná
Počítačová
učebna 2
Učebna
Pkč

3.B - 20
Kremláčková
4.C - 21
Jelínková
7.B - 27
Findejs

Jazyková
učebna 2
5.A - 20
Švecová
9.B - 26
Hotař

5.C - 21
Turková
4.B - 20
Čápová
9.A - 25
Kucza

3.A - 23
Matochová
4.A - 22
Chloupková
Učebna
přírodopisu

Kabinet Př
Počítačová učebna
1

Učebna s interaktivní tabulí - 23
Učebna s dataprojektorem - 11
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Exkurze
Olympiády, soutěže
Úklid okolí školy, dvůr
Pitný režim
Sklad učebnic 1. st.
Komise BOZP
Evidence úrazů
Dyslektická asistentka
Logopedická asistentka
Evidence narozenin žáků
– vestibul
Koordinace výzdoby

Rozdělení kompetencí 2013/2014
Předsedové metodických sdružení:
1. – 3. roč.
Kremláčková
Čj
Hodálová
M
Novotná
F
Obrdlíková
Aj
Fehérová 1. st., Říhová 2. st.
Nj
Pivoňková
Př
Waldhauserová
Ch
Hotař
D
Matějíčková
Z
Waldhauserová
Vo
Hažmuková
Vv
Benešová
Hv
Hodálová
Tv
Findejs
Tp
Schlögl 6.r., Kucza 9.r.
Pp
Hotař
Vz
Krepčíková
Inf.tech.
Srbecký
Péče o dom.
Matějíčková

předsedové MS
předsedové MS, Nekvinda
Hotař
Waldhauserová
Hutáková
Nekvinda, Říha, Láníková
Nekvinda, Láníková
Hobzová
Špulková

Šlechtická
C0 – Štolpová, C1 – Kremláčková
B0 – Benešová, B1 – Švecová, B2 –
Fehérová, B3 – Benešová, vestibul –
Dejmková
Koordinace DVPP
Říha, Obrdlíková, Nekvinda
Granty na škole
Obrdlíková, Nekvinda, Srbecký,
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

Správci pracoven:
F - Ch
Obrdlíková
Př
Kucza
Nj
Lisová
Tělocvična
Kucza
Hřiště
Findejs
Pozemek
Hotař
Skleník
Hotař
Sborovna
Obrdlíková
Aj
Jahodová
Poč. učebny
Srbecký
UčKoDo3B
Krepčíková
Tp
Kucza
Herna
Šlechtická
IUC
Fehérová
Vv-Pkč
Benešová, Dejmková

Akce školy:
Veletrh zdraví - říjen
EDJ
Lyžařské kurzy
Dětské sport. dny
– 1. stupeň
– 2. stupeň
Konference učitelů Aj

Svět práce

Správci kabinetů (učebních pomůcek):
Čj
Hodálová
Vo
Hažmuková
Z
Waldhauserová
Pp
Hotař
Tv
Findejs
Aj
Fehérová
Vv
Benešová
Tp
Kucza
Hv
Hodálová
D
Matějíčková
F
Obrdlíková
1. - 2. roč.
Matochová
3. - 5. roč.
Švecová
Kuchyňka
Matějíčková
ŠD
Kopáčková
Př
Kucza
Ch
Waldhauserová
M
Novotná
Nj
Pivoňková
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

Říha, Nekvinda,
Obrdllíková
Říhová, Fehérová
Hutáková, Findejs, Kucza
třídní učitelé
Kucza, Findejs, Benešová
Nečadová, Říhová,
Fehérová, Říha, Nekvinda,
Srbecký
Krepčíková

Projekty:
a) Zdravá škola
b) Projekty na 2. stupni
PřiVýDěj
TěloRoOb
MaFyáČek
c) projekty na 1. stupni - koor.
d) Poznávání a pravidla spolupráce
e) Nezávislí – 7. roč.
f) Povolání
g) Kariéra 9. roč.
h) Spolupráce 1. a 9. ročníku
i) ESF – šablony

Waldhauserová
Kucza
Novotná
Jelínková, Kremláčková
Matějíčková
Findejs
Krepčíková
Hodálová
Krepčíková
Říha, Nekvinda, Srbecký

Spolupráce se zahraničím
a) Rakousko (Irnfritz)
b) Holandsko - Waterproject
c) Anglie (studijní výjezd)

Pivoňková, Trepte
Nekvinda, Findejs, Říhová
Findejs

Uvádějící učitelé:
Čápová, Chloupková
Pokorná
Jahodová
Raymondová
Bošnjaková
Schlögl
Lisová

Jelínková
Kremláčková
Říhová
Fehérová
Kožená
Obrdlíková
Pivoňková
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Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014
Úhrada za každý zájmový kroužek činí 80,- Kč měsíčně.
Kroužek



Vyučující

Ročník



Krepčíková
Cvičení z českého jazyka
- příprava k přij. zkouškám Matějíčková
Novotná
Cvičení z matematiky
Obrdlíková
- příprava k přij. zkouškám
Benešová,
Florbal
Kucza



Florbal

Kucza

6. – 7.



Fotbal

Albrechtová

6. – 9.



Francouzský jazyk

Lisová

7. – 9.



Kinball

Findejs

6. – 9.



Psaní všemi deseti

Novotná

5. – 9.



Řezbářský kroužek

Schlögl

5. – 9.



Volejbal



Astronomický kroužek



Kucza,
Findejs
Podařil
Doležalová

9. A
9. B
9. A
9. B
6. – 9.

5. – 9.
4. – 6.

Termín
(orientační)
Čt 7:10 – 8:00
Čt 7:10 – 8:00
Po 7:10 – 8:00
Po 7:10 – 8:00 F-Ch
Po 7:10 – 8:00
Těl
Čt 7:10 – 8:00
Těl
St 7:10 – 8:00
Těl
Po 14:15 – 15:05
Pá 7:10 – 8:00
Těl
Čt, Pá 7:10 – 8:00
PU2
Po 14:20 – 16:00 Tp
(lichý – zač./sudý –
pokr.)
Út 7:10 – 8:00
Těl
Po 14:20 – 15:20
Př (od října)

Neplacené kroužky


Zajímavá matematika



Cvičení z chemie

Říhová
Nekvinda

(pokusy, příprava na chemickou
olympiádu)

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

Obrdlíková

6. – 7.

St 7:10 – 8:00
MMU

9.

? 7:15 – 8:00
F-Ch

8. – 9.

Út 7:10 – 8:00

Způsob platby školní družiny, zájmových kroužků a kroužků jazyka
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)
- předem – do 25. předchozího měsíce
4. Při nezaplacení bude žák z docházky vyřazen
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2013/2014
Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu činí za měsíc celkem 150,- Kč.
Školní družina – ráno 5:45 – 8:00

denně

Školní družina – odpoledne do 17:00 (Pá do 16:30)

 Informatika

7:00 – 7:50
(3.-4. r. – Šlechtická)

 Informatika

St

Čt

Pá

Po

Út

St

Čt

Pá

 Badminton – do 15:40

 Atletika

7:00 – 7:50
(3.-5. r. – Šlechtická)

Út

zájmové kroužky
14:40 – 15:30
(pokud není uvedeno jinak)
 Šikovné ruce – do 16:15
(2.-5.r. – Šlechtická)
 Fotbal
(1.-3.r. – Albrechtová)
 Ping Pong – do 16:05
(2.-5.r. – Kožená, Štolpová)
 Vaření – do 16:30 sudý týden
(1.-5.r. – M. Benešová)
 Vaření – do 16:30 lichý týden
(5.-9.r. – M. Benešová)
 Kudy z nudy – do 17:00
(3.-7.r. – Kopáčková)
 Chytré hlavičky – do 15:40
(2.-4.r. – Bošnjaková)

zájmové kroužky
13:40 – 14:30

ranní činnosti

denně

Po

14:00 – 14:50
(2.r. – Švecová)

(3.-6.r. – Bošnjaková)

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

 Informatika – do 15:45

(1.-2.r. – Šlechtická)
 Výtvarný kroužek do 17:00
(3.-5.r. – Štolpová)
 Vaření – do 16:40
(1.-9.r. – Kožená)
 Vědník – do 16:20 lichý týden
(3.-6.r. – Turková)

 Deskové hry – do 15:30
(2.-9.r. – Matochová)
 Flétna 13:40 – 14:30
(2.-5.r. – Dejmková)
 Florbal
13:45 – 14:35
(2.-5.r. – Kucza)
 Keramika
13:40 – 15:20 lichý týden
(3.-5.r. – Wieczoreková)

 Keramika

6:50 – 8:00
(1.-2. r. – Benešová)

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

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

 Pastelka – do 15:40

(1.-4.r. – Kožená)
 Tanečky se zpěvem – do 15:35
(1.-2.r. – Novoveská)
 Informatika – do 15:40
(2. r. – Šlechtická)

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

 Turisticko přírodovědný kr. do 17:00 sudý t.

(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)
 Keramika – do 16:00 sudý týden
(2.-3. r. – Čápová)

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



Talentové plavání
7:00 – 7:50
(1.-9. r. – Štolpová,
Charvátová)
začne později
(rekonstrukce bazénu)

Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2013/2014

Úhrada za kroužek činí 80,- Kč měsíčně.


Anglický jazyk 1. a 2. ročník
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zájmové kroužky
15:35 – 16:25

 Fotbal

(3.-5.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 učitelem
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
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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
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

Mgr. Pavel Říha
ředitel školy

V Jihlavě dne 18. 9. 2013
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Přehled o zaměstnancích školy
Škola:

ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava

Školní rok: 2013/2014

1. Vyučující
Příjmení a jméno

Benešová Jitka
nástup MD od 25.8.2014

Burešová Irena
Čápová Kateřina
Dejmková Irena
Dohnalová Markéta
Fehérová Renata
Findejs Jan
Hažmuková Hana
Hobzová Šárka
Hodálová Miroslava
Hotař Jiří
Hutáková Taťána
Chloupková Magda
Jahodová Pavla
Jelínková Ivana
Kremláčková Monika
Krepčíková Hana
Kucza Libor
Matějíčková Leona
Matochová Lenka
Nekvinda Vladimír
Nevrklová Lenka
zástup za MD od 6.1.2014

Novotná Soňa
Obrdlíková Zdeňka
Piková Dagmar
Pivoňková Markéta
nástup MD od 10.1.2014

Pokorná Ivona
Raymondová Jarmila
Říha Pavel
Říhová Hana
Schlögl Rudolf
Srbecký Robert
Špulková Iva
Švecová Petra
Trepte Meike Grit
Turková Libuše
Waldhauserová Jana
Wieczoreková Lenka

Praxe Úvazek Kval.

Aprobace

Vyučuje př.

Hod.
apr.

Hod.
neapr.

3

1

VŠ

Tv, Z

Tv, Z, Vv, ZdTv

10

12

20
7
18
5
5
4
9
34
34
22
17
3
0
32
22
18
21
17
28
13

1
1
1
1
1
1
0,23
1
0,95
0,91
1
1
0,77
1
1
1
0,73
1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
G
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1. st., Aj
1. st.
1. st.
1. st.
Aj
Tv, Aj
Čj, Ov
1. st.
Čj, Hv
Ch, Aj
1. st.
1. st., Aj
Aj
1.st.,Vv
1.st.
Čj,D
Tv
Čj, D
1.st.
M,Ch

1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
Aj
Tv, Aj, Ze, KAj
Vo, Vz
1. st.
Čj, Hv, Hum
Aj, KAj, Sp
1. st.
1. st., Aj
Aj
1. st.
1. st.
Čj, D, Vo, Vz
Tv, Př, Sp, Vz, SSp
Čj, D, Vo
1. st.
M, Ch, F-Ch

22
22
22
22
0
20
3
21
22
16
22
22
17
22
22
17
7
20
22
11

0
0
0
0
22
2
2
0
0
4
0
0
0
0
0
2
9
2
0
0

14

0,64

VŠ

Nj, La

Nj

14

0

6
26
33

1
1
0,45

VŠ
VŠ
VŠ

M, Př, Inf
M,F
1.st.

M, F, Inf, Př
M, F, F-Ch
1.st.

18
11
10

4
0
0

5

0,64

VŠ

Nj, La

Nj

14

0

0
0
34
2
DPP
12
28
3
15
15
15
31

1
1
1
1
0,09
0,55
1
1
0,14
1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1.st.
Aj
F,Zpv
M,Aj,Vo
Sp
M,Př
1.st., Pv
1. st.
lektor
Př,Z
Bi,Ch,Z
1.st.

1. st.
Aj
F, Sp
M, Aj, KAj, Vo, Vz
Sp
Inf, Sp
l. st.
1. st.
NJ, KNj
1. st.
Př, Z, Ch, Př-Z
1. st

22
0
4
22
0
0
22
22
3
22
22
19

0
12
1
0
2
7
0
0
0
0
0
0
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Vyučující - zástup během školního roku
Příjmení a jméno

Nejedlá Marie
3.12.2013-30.6.2014

Škachová Marie
1.10.-30.11.2013

Hod.
apr.

Hod.
neapr.

Úvazek

Kvalifikace

Aprobace

Vyučuje př.

DPP

VŠ

1. st,Aj

1. st.

apr. zástupy

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
Benešová Markéta
Bošnjaková Jana
Charvátová Jana
Kopáčková Irena
Matoušková Renáta
Novoveská Zdeňka
Štolpová Klára
Šlechtická Hana
Němečková Jitka

SPGŠ
SŠ
SŠ
SPGŠ
SPGŠ
SŠ
SPGŠ
SŠ
ISŠO

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

VŠ

vychovatelka

zástup od 5. do 29. 5.2014

3. Další zaměstnanci
Příjmení a jméno

Pracovní zařazení

Matoušková Renáta
Albrechtová Julie

pracovnice školní knihovny a inf. centra
dozor ve školní jídelně

4. Provozní a TH zaměstnanci
Příjmení a jméno
Láníková Jaromíra
Žďánská Silvie
Hoffmann Rudolf
Atanasčevová Šárka

Pracovní zařazení
adm. pracovnice
ekonomka
školník

nástup od 14.7.2014

Berková Marie
Dvořáková Marcela
Fialová Jana
nástup od 17.2.2014

Hnatiaková Šárka
Javůrková Jana
Kubištová Liběna
Líbalová Magda

uklizečka
uklizečka
uklízečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklízečka

ukončení PP 30.6.2014

Marešová Dagmar
Mastíková Věra
nástup MD od 8.3.2014
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5. Školní jídelna
Příjmení a jméno

Pracovní zařazení

Váchová Miluše
vedoucí ŠJ
Havlíčková Radka adm. pracovnice ŠJ
Flaxová Olga
kuchařka
Hanusková Alena
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. 2014
Příjmení a jméno

Pracovní zařazení

Bártů Hana
Chmelová Jana
Lazárková Mastíková Věra
Nekvindová Jana
Petrová Petra
Pišová Jitka
Píšová Adéla
Pivoňková Markéta
Průchová Martina
Svobodová Lucie
Špejtková Hana
Tůmová Kateřina
Zerzánková Petra
Žižková Šárka
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učitelka
učitelka
uklízečka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
kuchařka
učitelka
učitelka

Příloha č. 3 – Údaje o zařazení dětí

Údaje o zařazení dětí
Podle výkazu M3 podzimního sběru matrik k 30. 9. 2013 (+ dodatek výkazu M3 k 30. 9. 2014) a podle
výkazu S53-01 o zahájení povinné školní docházky v ZŠ.

1. Třídy a žáci podle ročníků

Počet tříd
Celkem
z toho 1.stupeň
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
v tom 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

23
15
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Počet žáků
celkem z toho dívky
552
279
342
166
83
49
70
29
63
38
63
28
63
22
52
30
55
26
52
23
51
34

2. Žáci podle státního občanství
Děti podle státního občanství,
cizinci podle režimu pobytu
Stát
kód
název
051 Arménie
276 Německo
704 Vietnam
498 Moldavsko
642 Rumunsko
703 Slovensko
840 Spojené státy Americké
Celkem-součet

Počet dětí
celkem
2
1
3
1
1
2
1
11

3. Počet žáků, kteří odešli na střední školy a zpět do mateřských škol
Celkem z toho dívky
Žáci, kteří ukončili školní docházku

Žáci, kteří přešli do víceletých gymnázií

v 9. ročníku

51

34

v 8. ročníku

1

0

v 5. ročníku

7

3

v 7. ročníku

3

0

0

0

Žáci s dodatečným odkladem
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4. Žáci školy plnící školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona
Počet žáků
7

Celkem

z toho

1. ročník

0

2. ročník

1

3. ročník

3

4. ročník

2

5. ročník

1

5. Individuálně integrovaní žáci s vývojovými poruchami učení
z toho vyžadující zvýšené výdaje
Počet z toho
1.stupeň
z toho
2.stupeň z toho
celkem dívky
celkem
dívky
celkem
dívky
Zrakově postižení
1
1
1
1
0
0
Tělesně postižení
2
1
2
1
0
0
z toho těžce postižení
1
0
1
0
0
0
S vývoj. poruchami učení 38
21
14
10
3
1
Autisté
1
0
1
0
0
0
Celkem
42
23
18
12
3
1

6. Individuální vzdělávací plány
Celkem
z toho 1.stupeň
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
v tom 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Počet žáků
nadaní
SVP
2
21
0
18
0
1
0
3
0
3
0
5
0
6
1
2
0
0
0
1
1
0

7. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 k 28. únoru 2013

celkem

z toho dívky

106

53

Zapsaní
do
1. třídy
85

87
9

49
4

76
9

Zapisovaní

Celkem
z toho

poprvé
po odkladu
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Převedení
jinam

Žádost o
odklad

5 letí
neuzavřeno

0

10

1

0
0

10
0

1
0
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Přehled o prospěchu žáků 2013/2014
1. pololetí
Ročník

Celkem
Celkem
6. 7. 8. 9.
1.–5. roč.
6. – 9. r.
81 71 62 62 64
53 55 53 51
340
212
1. 2. 3. 4. 5.

Žáci celkem
Prospěli
81 70 58 54 48
s vyznamenáním
1 4 8 16
Prospěli
Neprospěli
Nehodnoceni
2 z chování
3 z chování
Omluvené h.
29,6 33,4 25,3 27,5 33,1

311

35 26 17 21

99

410

29

18 29 33 28
3 2

108
5
0
1
1

137
5
0
1
1

102

102

1
1
27,3 39,6 51,0

(průměr na žáka)

Neomluvené hod.
Prům. prospěch

Celkem
1. – 9. r.
552

70

42 60
1,00 1,05 1,14 1,26 1,35

1,37 1,51 1,60

1,65

2. pololetí
Ročník

Celkem
Celkem
6. 7. 8. 9.
1.-5. roč.
6.-9. r.
82 70 62 64 64
53 55 53 51
342
212
1. 2. 3. 4. 5.

Žáci celkem
Prospěli
82 69 56 53 35
s vyznamenáním
1 6 11 29
Prospěli
Neprospěli
Konali opravné
zkoušky
Budou opakovat
Nehodnoceni
2 z chování
3 z chování
Omluvené h.
36,5 34,8 33,1 35,5 41,1
(průměr na žáka)

Neomluvené hod.
Prům. prospěch

295

32 21 19 17

89

384

47

21 34 32 32
2 2

119
4

166
4

1

2

3

3

0

0

0

0

1

1

2

2

30

30

40,7 54,1 61,7

1
1,00 1,05 1,16 1,27 1,42

Celkem
1.- 9. r.
554

18 11

1,45 1,55 1,81
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Přehled kázeňských opatření
Kázeňské opatření
Pochvala třídního učitele

1. pololetí

2. pololetí

145

272

50
24
2
3

51
25
5
2

(na vysvědčení)

Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2 nebo 3 z chování
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Vzdělávací program školy – 2013/2014
Třída

Třídní učitel

Vzdělávací program

1.A

Mgr. Hutáková Taťána

ŠVP ZV Naše cesty k učení

1.B

Mgr. Hobzová Šárka

ŠVP ZV Naše cesty k učení

1.C

Mgr. Špulková Iva

ŠVP ZV Naše cesty k učení

2.A

Mgr. Wieczoreková Lenka

ŠVP ZV Naše cesty k učení

2.B

Mgr. Dohnalová Markéta

ŠVP ZV Naše cesty k učení

2.C

Mgr. Burešová Irena

ŠVP ZV Naše cesty k učení

3.A

PaedDr. Matochová Lenka ŠVP ZV Naše cesty k učení

3.B

Mgr. Kremláčková Monika ŠVP ZV Naše cesty k učení

3.C

Mgr. Pokorná Ivona

ŠVP ZV Naše cesty k učení

4.A

Mgr. Chloupková Magda

ŠVP ZV Naše cesty k učení

4.B

Mgr. Čápová Kateřina

ŠVP ZV Naše cesty k učení

4.C

Mgr. Jelínková Ivana

ŠVP ZV Naše cesty k učení

5.A

Mgr. Švecová Petra

ŠVP ZV Naše cesty k učení

5.B

Mgr. Dejmková Irena

ŠVP ZV Naše cesty k učení

5.C

Mgr. Turková Libuše

ŠVP ZV Naše cesty k učení

6.A

Mgr. Matějíčková Leona

ŠVP ZV Naše cesty k učení

6.B

Mgr. Miroslava Hodálová

ŠVP ZV Naše cesty k učení

7.A

Mgr. Říhová Hana

ŠVP ZV Naše cesty k učení

7.B

Mgr. Findejs Jan

ŠVP ZV Naše cesty k učení

8.A

Mgr. Waldhauserová Jana

ŠVP ZV Naše cesty k učení

8.B

Mgr. Benešová Jitka

ŠVP ZV Naše cesty k učení

9.A

Mgr. Kucza Libor

ŠVP ZV Naše cesty k učení

9.B

Mgr. Hotař Jiří

ŠVP ZV Naše cesty k učení
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Soupis aktivit projektu Zdravá škola ve školním roce 2013/2014
Projekty podpořené z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21:
Jako ryba ve vodě
V rámci projektu proběhly 3 aktivity. Do projektu se zapojili všichni žáci i učitelé školy.
1. aktivita: Sportovní den
Sportovní den byl v červnu dvakrát kvůli počasí odložen a nakonec proběhl v polovině září 2013.
2. aktivita: Týden environmentálních aktivit
V říjnu a první polovině listopadu připravili vyučující pro žáky v rámci vyučovacích hodin aktivity
s environmentální tématikou. Aktivitu zabezpečila koordinátorka EVVO ve škole. Pro žáky 1., 5. a 9.
ročníku jsme objednali program Eon truck.
3. aktivita: Veletrh zdraví
V říjnu 2013 se uskutečnil 21. ročník Veletrhu zdraví. Aktivita vyvrcholila v úterý a ve středu 22. – 23.
října 2013.
Všechny aktivity měly společné téma voda a ryby.
- příloha č. 20

Solit či nesolit? Všeho s mírou.
V rámci projektu proběhly 2 aktivity v tomto školním roce. Poslední aktivita proběhne v říjnu 2014.
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 uskuteční 22. ročník Veletrhu zdraví.
Všechny aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl.
- příloha č. 19
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Celoroční aktivity











pitný režim pro žáky
spolupráce 1. a 9. ročníků
blokové vyučování Tělorob v 7. ročníku
spojující tělesnou výchovu, výchovu ke
zdraví a výchovu k občanství
blokové vyučování PřiVýDěj v 6. ročníku
spojující přírodopis, výtvarnou výchovu
a dějepis
blokové vyučování MaFyáČek v 8.
ročníku spojující matematiku, fyziku a
český jazyk
blokové a projektové vyučování na 1.
stupni (Domácí zvířata, 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, Policií ČR
návštěvy knihoven

Jednorázové akce, které proběhly ve školním roce 2013/2014
 adaptační výjezd Poznávání a pravidla spolupráce na začátku 6. ročníku
 projekt Nezávislí pro 7. ročník
 výjezd Povolání pro 8. ročník
 podzimní sportovní den pro 1. stupeň (ve spolupráci s 9. ročníkem)
 besedy v knihovnách
 Lexikon kouzel podzimu
 Eon MisePlus+
 škola v přírodě s lyžařským výcvikem,
týdenní pobyt na horách – pro žáky 1. ročníku
 lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku
 Veselé zoubky pro 1. ročník
 přípravný lyžařský výcvikový kurz pro 5.
ročník
 projekt Méně solit (KHS Jihlava a SZÚ
Praha)
 karneval v 1. a 2. ročníku
 pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
 kurz první pomoci pro 8. ročník
 dopravní hřiště pro 4. ročníky
 organizace a zapojení do sportovních
soutěží
 sportovní den
 relaxační výlet zaměstnanců školy na Šumavu
 plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník
 nepovinné plavání pro 2. a 5. ročník
 environmentální aktivity ve výuce
 Program prevence dětských úrazů – 3. ročník
Některé aktivity jsou popsány podrobněji v příloze Další akce ve školním roce 2013/2014 - příloha č. 27.
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Zprávy z médií
Jihlavské listy, 27. června 2014
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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
koordinátorka environmentální výchovy
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Přehled uskutečněných aktivit
Výuka zeměpisu v šestém ročníku byla doplněna topografickou vycházkou do okolí školy, ve které žáci
nacvičovali práci s mapou a buzolou.
Žáci všech ročníků na druhém stupni v průběhu roku zpracovávali žákovské prezentace, které měly
většinou velmi dobrou úroveň.
Všichni žáci druhého stupně se zúčastnili zajímavého výukového programu Planeta Země 3000 –
Indonésie.
V semináři z přírodopisu a zeměpisu jsme se v zeměpisné části věnovali základům geoinformatiky,
družicovému průzkumu Země, práci s turistickou navigací a geocachingu.
V průběhu školního roku byly do výuky zeměpisu zařazovány aktivity s environmentální tématikou
související se školními projekty Jako ryba ve vodě a Solit či nesolit? Všeho s mírou.
Pro děti s hlubším zájmem o zeměpis proběhlo na naší
škole tradiční školní kolo zeměpisné olympiády.
Vítězi ve svých kategoriích porovnali své znalosti
v okresním kole s ostatními soutěžícími a nejlépe se
dařilo Adamovi Pelechovi, který v této soutěži získal
třetí místo a jen těsně mu tak unikl postup do
krajského kola.
Žáci 8. A se na školním výletě vypravili do CHKO
Třeboňsko, kde absolvovali turistický program
věnovaný poznávání zdejší krajiny a praktické
orientaci v přírodě.
Na závěr roku se vybraní žáci zúčastní výletu za odměnu do Prahy, kde navštíví letiště Václava Havla
a Prokopské údolí.
Výuka přírodopisu byla zpestřena v šestém ročníku
čtyřikrát blokovým vyučováním PřiVýDěj.
V prvním bloku si žáci nalovili a mikroskopovali
vodní organismy. Ve druhém bloku řešili různé
hádanky, rébusy a doplňovačky, které měli vztah k
vodnímu prostředí a vodním organismům. Třetí blok
byl pojatý jako detektivní hra, při které žáci pomocí
postupně získaných indicií odhalili živočicha, který
vyniká v živočišné říši rekordů. Informace o tomto
živočichovi pak prezentovali svým spolužákům. Při
posledním bloku žáci navštívili zoologickou zahradu, kde se zúčastnili výukového programu Cesta do
pralesa, jehož součástí byla i prohlídka Amazonského pavilonu s odborným výkladem.
Žáci v šestém, sedmém a v osmém ročníku absolvovali v průběhu roku laboratorní práce, kde měli
možnost především mikroskopovat různé přírodniny související s probíraným tématem.
Žáci osmého ročníku se zapojili do projektu První pomoc do škol. Nacvičovali první pomoc a mohli si
prakticky vyzkoušet nácvik masáže srdce, umělého dýchání a nakonec si mohli prohlédnout i sanitku a
setkat se se skutečnými záchranáři.
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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.
Během Vánočních aktivit si žáci mohli zvolit
aktivitu, ve které se naučili hrát strategickou stolní
hru Ekopolis. Pokročilejším variantám této hry se
věnovaly žákyně devátého ročníku v semináři
z přírodopisu a zeměpisu. V tomto semináři jsme
rozvíjeli i jiná témata související s ekologickou
tématikou. Některé žákyně si vybraly a zpracovaly
seminární práci s přírodopisnou tématikou, které
budou prezentovat a obhajovat před spolužáky a
učiteli v závěru školního roku.
Další zpestření do výuky přineslo využití měřících
přístrojů z projektu Přírodní vědy na školách v
Jihlavě, které jsme využili u biologických pokusů v
semináři z přírodopisu a dále především v běžné výuce v šestém a osmém ročníku.
Pro děti s hlubším zájmem o přírodopis proběhlo na naší škole tradiční školní kolo biologické olympiády.
Vybraní žáci porovnali své znalosti v okresním kole s ostatními soutěžícími a nejlépe se dařilo Šimonovi
Dopitovi, který v této soutěži zvítězil, postoupil do krajského kola a v něm obsadil výborné desáté místo.
Již pravidelně se naše škola účastní také soutěže Mladý chovatel, kterou organizuje DDM Jihlava. I v této
soutěži jsme dosáhli pěkného umístění.

V zajímavém prostředí jsme se dozvídali
informace o známých i méně známých ptácích.
Bylo fajn, že jsme se rozdělili do skupinek a
postupně obešli všechna stanoviště. Úkoly
jsme plnili svědomitě, ale také jsme se
zastyděli, když jsme o známém ptáku tak málo
věděli. Ale proto jsme tam přece šli!
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Lexikon kouzel podzimu

Podzimní tvoření z přírodních materiálů
E-on misePlus
Žáci si vyzkoušeli interaktivní způsobem řešit
úkoly z problematiky šetření elektrické
energie.
Zahráli
si
na
bojovníky
s "energožrouty", řešili různé vědomostní
kvízy, zkoušeli si zapojit elektrický obvod aj.
Nakonec jako dárek obdrželi výbavu
správného ochránce energie.
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ICT plán školy
Podle výkazu o ředitelství R13 k 30. září 2013:

Tablety ve 2. B
V rámci opakování učiva neživé přírody a životního
prostředí si žáci 3. B poprvé vyzkoušeli jmenovité
interaktivní "hlasování" s našimi hlasovacími "vajíčky"
ActiVote. A šlo jim to výborně, většina žáků měla
všechny odpovědi bez chyby. Nakonec všichni
zaslouženě dostali jedničky, protože nejhorším
výsledkem byly pouhé dvě chyby.

Žáci si vyzkoušeli v rámci vlastivědy při opakování látky ze
čtvrté třídy o České republice práci na hlasovacím zařízení.
Aktivita je bavila. Bylo to pro ně zpestření a odpadly
obavy z "písemky."
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Podklady pro ICT plán
Škola: ICT - Hodnocení: ICT plán 13/14

Indikátor

Aktuální stav k 1.9.2013

Plánovaný stav k 31.8.2014

1. řízení a plánování
Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je
aktivně ověřována každodenní praxí a šířena ven.

role ICT ve
vizi školy

Návrh opatření:
- neustále rozvíjet stávající IT systémy - podporovat rozvoj IT dovedností u vyučujících a žáků podporovat rozvoj komunikačních systémů pro rodiče a školu
Komentář:
Plán je komplexně integrován do celého ŠVP.
Proces je aktivně podporován vedením školy a
akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor
podporuje využití technologií v celé škole.

ICT plán

Učitelé naplňují plán v rámci každodenních
výukových činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně
zapojují do hledání nových inovativních postupů a
metod práce.

Návrh opatření:
- využívat informační systémy Bakaláři a Moodle v rámci každodenních výukových činností
Komentář:
Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení
přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího
sledování osobního pokroku každého jednotlivce.
Návrh opatření:

využití ICT
ve výuce

Udržovat systém Moodle aktualizovaný. Zajišťovat metodickou podporu pro stávající a nově nastupující
vyučující.
Komentář:
- žáci aktivně používají systém Moodle - Moodle využívají i z domácích počítačů, úkoly zpracovávají vždy
v rámci svých možností (časových i osobních) tak, aby je splnili k danému datu - využívána vazba učitel žák (komunikace pomocí zpráv, možnost vrátit úkol k dopracování s doprovodným souborem od
vyučujícího)

akceptace
přijaté
strategie

Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své plány na
využití ICT prostřednictvím opakujících se jednání
a porad se zaměstnanci, žáky, rodiči a
zřizovatelem. Všichni zúčastnění jsou obeznámeni
s obsahem.

Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu
využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k
posilování etického a odpovědného přístupu k
technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a
celou komunitou aktivně odsuzované.

Návrh opatření:
Dodržování školní Netikety. Využívání metodických materiálů, např. Seznamsebezpecne.cz
Komentář:
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Indikátor

specifické
vzdělávací
potřeby

Aktuální stav k 1.9.2013

Plánovaný stav k 31.8.2014

Škola podporuje zavádění různých metodických
postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům
odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení
výukových cílů.

Škola má implementován plně inkluzivní model
využití ICT (případně i dalších specializovaných
pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle
osobního vzdělávacího plánu.

Návrh opatření:
Komentář:
2. ICT ve Školním vzdělávacím programu
Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a
ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky.

porozumění
učitelů

Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového
využití ICT a umí je aplikovat v praxi.

Návrh opatření:
Spolupráce vyučujících s ICT koordinátorem a vedením školy při plánování výuky.
Komentář:
Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se
převážně na využití ICT ke zdokonalování
tradičních forem výuky skupin i jednotlivců.

vzdělávací
plán

Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace
ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit.

Návrh opatření:
Komentář:
Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se
vzdělávat formou konstruktivně pojatých
předmětových i mezipředmětových aktivit.

zkušenosti
většiny
učitelů

Výukové metody využívající ICT jsou orientovány
na žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy
skutečných, na poznávání orientovaných aktivit a
spolupráce.

Návrh opatření:
- Mafyáček, TěloRob, PříVyDěj a další projektová výuka a mezipředmětové aktivity
Komentář:
Soustavné využívání ICT žáky vede k tvorbě
vlastních digitálních obsahů a e-portfolií. Výuková
spolupráce jde nad rámec vlastní školy. Etická
pravidla jsou většinově akceptována.

zkušenosti
většiny
žáků

Návrh opatření:
- podpora práce s Wi-Fi v běžných vyučovacích hodinách - podpora a akutalizace systému Moodle zapojení do projektu e-bezpečná škola - vytvoření bezpečného prostředí, metodických materiálů
Komentář:

specifické
vzdělávací

Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků,
kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy.
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Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke
sledování výukových výsledků žáků tak, aby
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Indikátor

Aktuální stav k 1.9.2013

potřeby

Plánovaný stav k 31.8.2014
snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho
vhodným způsobem řešit.

Návrh opatření:
- vhodné výukové programy - školení vyučujících
Komentář:
3. profesní rozvoj
Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a
hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v
oblasti ICT též individuálně.
uvědomění
a zapojení

Učitelé mají potřebu soustavného profesního
rozvoje, kterou uspokojují prostřednictvím
aktivního zapojení do pracovních skupin (typicky
online – např. na portálu RVP), vytvářejí si osobní
kontakty a seznamují se s aktuálními výzkumy.

Návrh opatření:
Komentář:
Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje
všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT
koordinátor).
plánování

Program profesního rozvoje v oblasti ICT je
připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně
všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem.

Návrh opatření:
Komentář:
- profesní rozvoj ICT zaměstnanců je podporován vedením školy a koordinátorem ICT
Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na
využití ICT ve vzdělávání.

Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje
program profesního rozvoje na základě plánu
rozvoje celé školy a v souladu s jejími specifickými
potřebami.

zaměření
Návrh opatření:
Komentář:
Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží
se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům.

sebedůvěra

Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje
zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s
kolegy ve vlastní škole i mimo ni.

Návrh opatření:
- využívání školní Databáze a materiálů a kurzů v Moodle - zapojení do EU peníze školám - tvorba DUMů
Komentář:

neformální
způsoby
profesního

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi
všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak
online.
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Indikátor
rozvoje

Aktuální stav k 1.9.2013

Plánovaný stav k 31.8.2014

Návrh opatření:
- školní Databáze, Moodle
Komentář:
4. integrace ICT do života školy
Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT
pro vzájemné spojení i pro přístup do školy
odkudkoliv a kdykoliv.

dostupnost

Návrh opatření:
- zvýšit konektivitu k serverům
Komentář:
ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách
školy, kde je jejich nasazení přínosné.

využití

Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i
mimo rámec vlastní školní komunity.

Návrh opatření:
- vyšší využití systému PASCO
Komentář:
Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a
zabývá se především pomocí ostatním učitelům
implementovat nejvhodnější metody využití
technologií.

metodická
podpora

Ve škole je naplňována vize využití technologií.
Koordinátor ICT je jejím duchovním vůdcem, ale
není jediným propagátorem a pomocníkem
schopným pomoci ostatním. Úspěšné postupy jsou
předávány jiným školám.

Návrh opatření:
Komentář:

prezentace
na
internetu

Školní web je vytvářen využitím vhodného
redakčního systému a obsahuje nejen aktuální
informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli,
tak žáky.

Návrh opatření:
Komentář:

eLearning

Kromě LMS je používán specializovaný systém
řízení školy integrující výukové materiály, záznamy
výukových výsledků žáků (známky, e-portfolio),
rozvrh apod. Rozlišuje různé pravomoci uživatelů
(včetně rodičů).
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využívá vhodný počítačový systém, jehož
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Aktuální stav k 1.9.2013

Plánovaný stav k 31.8.2014

Návrh opatření:
Komentář:
- Bakaláři - Moodle
Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem
apod. jsou využívány různé nástroje internetu
(email, Skype, webový kontaktní formulář, textové
zprávy).
spojení s
vnějším
světem

Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní
komunitě pravidelně aktualizované informace o
sobě. Do komunikace s vnějším světem se
zapojují i učitelé – např. formou osobních či
třídních blogů.

Návrh opatření:
- využívání komunikace v rámci e-mailu, Bakalářů a zpráv přes Moodle
Komentář:
Učitelé společně s žáky pravidelně navrhují a
úspěšně realizují výukové projekty využívající
nejvhodnější aktuální ICT nástroje – nejlépe se
zahraniční účastí. Výsledky této činnosti publikují.

projekty

Návrh opatření:
- spolupráce se zahraničím - Holandsko, projekt Waterproject
Komentář:
ICT plně integrovány téměř do všech činností tak,
že jejich přítomnost je chápána jako
samozřejmost.

pohled
žáka

Návrh opatření:
- kvalitní počítače s odpovídajícím vybavením v každé třídě - rozvoj ICT v Informačním centru školy posilování WI-Fi sítě školy
Komentář:
5. ICT infrastruktura
Plán nákupu ICT sleduje více souvislostí. Kromě
ceny též standardizaci vybavení, záruční
podmínky, ekologickou likvidaci apod.

plán
pořizování
ICT

Návrh opatření:
- využívání sponzorských darů, EU peníze školám i vlastních zdrojů - zakoupení nového serveru,
poštovního systému - upgrade stávajích serverů - upgrade většiny klientských stanic na Windows 7
Komentář:

LAN a
internet

Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité
souvislosti a je koordinován s výukovými cíli
jednotlivých předmětů.

Všechna data vztahující se k výuce (např. eportfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače
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Indikátor

Aktuální stav k 1.9.2013

Plánovaný stav k 31.8.2014

kdekoli na internetu v případě, že má uživatel
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec
nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena.
Návrh opatření:
- zvyšování kapacity a konektivity vnitřních databázových serverů a systému Moodle - navýšení kapacity
a zabezpečení školní Wi-Fi sítě.
Komentář:
Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje
stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její
koncepční rozvoj v souladu s ŠVP.
technická
podpora

Návrh opatření:
Komentář:
Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají
a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a
vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními
(např. na <a
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>).

digitální
učební
materiály

Návrh opatření:
Další využívání online materiálů (např. activucitel.cz, rvp.cz, dumy.cz). Nákup elektronických učebnic
(Fraus, Nová škola).
Komentář:
Pronikání ICT do života školy směřuje k
všudypřítomnému využívání prezentačních i
mobilních zařízení učiteli i žáky.

ICT
vybavení

Návrh opatření:
- posílení výkonu a zabezpečení Wi-Fi sítě školy - upgrade centrální části sítě (servery, switche)
Komentář:
- PC s výukovým software s připojením na internet je v každé třídě školy - Informační centrum s 8 PC
pro žáky
Na všech školních počítačích je k dispozici
potřebný software, který je legální. Existuje
systém evidence softwaru pro případný
softwarový audit.

licence

Škola má propracovanou politiku nákupu
potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v
prostorách školy.

Návrh opatření:
- vytvořit systém evidence software na kvalitnější bázi, než-li je v systému Bakaláři
Komentář:
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Příloha č. 9 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2013/2014
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:






splnění zbývajících výstupů projektu Cesty k aktivnímu učení
další vzdělání související s realizací ŠVP
předávání zkušeností formou vzájemných hospitací
další vzdělání v oblasti informačních technologií a tvorby výukových materiálů
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. Pro tento školní rok je stanovena ve
většině případů 50% spoluúčast na financování DVPP.
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 projetu Cesty k aktivnímu učení (EU peníze školám)
-

-

-

-

čtenářská a informační gramotnost (I/3)
o 33934/2013-1-740 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a
efektivnímu učení, NIDV Jihlava (Ivana Jelínková, Monika Kremláčková, Hana
Krepčíková)
o 1204/2013-201-24 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ,
Descartes Brno (Irena Dejmková, Taťána Hutáková)
o 6188/2012-25-111 Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti (Leona Matějíčková)
metodický kurz pro učitele cizích jazyků (II/3)
o 16824/2012-352 Den učitelů německého jazyka, Spolek germanistů a učitelů němčiny
(Lenka Nevrklová)
o 48183/2012-201-918 Písničky pro teenagery, Descartes Praha (Martina Lisová)
digitální technologie (III/3)
o 6495/2012-25-172 Interaktivní tabule a PC pro učitele, Tvořivá škola (Magda
Chloupková, Šárka Hobzová, Lenka Wieczoreková, Irena Burešová, Ivona Pokorná,
Lenka Matochová, Monika Kremláčková, Iva Špulková, Taťána Hutáková, Dagmar
Piková, Libuše Turková, Markéta Dohnalová, Ivana Jelínková, Kateřina Čápová, Petra
Švecová)
o 1881/2014-1-128 PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci (Zdeňka Obrdlíková, Pavel
Říha)
o 1881/2014-1-128 Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps, NIDV Jihlava
(Markéta Dohnalová, Hana Říhová, Robert Srbecký, Zdeňka Obrdlíková, Vladimír
Nekvinda, Soňa Novotná)
matematická gramotnost (IV/3)
o splněno v předchozím školním roce
přírodovědná gramotnost (V/3)
o 11668/2013-201-254 Jak získat žáky pro fyziku?, JČMF Vlachovice (Zdeňka
Obrdlíková)
o 39357/2012-201-758 Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů, NIDV
Jihlava (Irena Dejmková, Libuše Turková, Petra Švecová)
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Další vzdělávání vedoucích pracovníků
-

-

-

-

-

-

ředitel školy – Pavel Říha
o 6505/2012-25-181 Školská legislativa/Aktuální změny ve školských a obecných
právních předpisech, Vysočina Education
o Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách (ICT
profesionál), NIDV Jihlava
o 1881/2014-1-128 PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci
o Informační seminář o projektu Kariérní systém – Jihlava, NIDV Jihlava
zástupkyně ředitele – Zdeňka Obrdlíková
o 17127/2012-25-385 Kurz angličtiny úrovně B2, Vysočina Education
o 49635/2012-201-917 Svět energie, ČEZ Litoměřice
o 49635/2012-201-917 Svět energie, ČEZ Havlíčkův Brod
o 6495/2012-25-172 Fyzika činnostně v 7. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o 19840/2013-1-449 Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce, Descartes Brno
o 1881/2014-1-128 PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci
o Matematika pro všechny, JČMF, Jihlava
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Nebezpečný a nezákonný obsah na
internetu, Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ
o 6495/2012-25-172 Fyzika činnostně v 6. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o 19840/2013-1-449 Přechod od aritmetiky k algebře, Descartes Brno
o Informační seminář o projektu Kariérní systém – Jihlava, NIDV Jihlava
o 11668/2013-201-254 Jak získat žáky pro fyziku?, JČMF Vlachovice
zástupce ředitele – Vladimír Nekvinda
o iSET – modul školního testování, Niqes – ČŠI Jihlava
o Novely právních předpisů k 1. 1. 2014, Pavel Zeman, Jihlava
o 20678/2013-2-567 ActivConference 2013, Brno
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Nebezpečný a nezákonný obsah na
internetu, Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Workshop k tvorbě Plánu e bezpečné školy
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Závěrečný odborný seminář projektu
o Seminář pro ředitele škol k programu Erasmus+ pro školy, MŠMT Praha
o Konference IT ve škole, Krajský úřad Kraje Vysočina
výchovná poradkyně – Lenka Wieczoreková
o Respektovat a být respektován – poradní den, MŠ a SPC Demlova
výchovná poradkyně – Hana Krepčíková
o 12005/2013-201-296 Multimédia ve výuce dějepisu, PANT Jihlava
o 1881/2014-1-128 Individuální výchovný program – smlouvy se školou, NIDV Jihlava
o 27327/2012-25-513 Cesty minulostí – metodické a didaktické postupy I
o 12005/2013-201-296 Inovativní metody v dějepisné praxi – světové dějiny 20. století,
PANT Jihlava
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Nebezpečný a nezákonný obsah na
internetu, Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ
o 33934/2013-1-740 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a
efektivnímu učení, NIDV Jihlava
metodik prevence – Hana Hažmuková
o 16189/2010-25-403 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně, KFP Brno
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Nebezpečný a nezákonný obsah na
internetu, Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ
metodik prevence – Jan Findejs
o CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Nebezpečný a nezákonný obsah na
internetu, Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ
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Absolvování programu celoživotního vzdělávání
-

-

-

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – rozšiřující studium CŽV, Karlova
univerzita Praha
o Libor Kucza
Speciální pedagogika – vychovatelství, bakalářský program, Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
o Renáta Matoušková, Markéta Benešová
Studium v oblasti pedagogických věd, Pedagog volného času, Univerzita Hradec Králové,
PedF (Vysočina Education)
o Jana Bošnjaková, Klára Štolpová

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
cizích jazyků

-

- 40372/2012-201-871 Jednodenní seminář pro
učitele angličtiny – ZŠ Otokara Březiny Jihlava (účast a
podíl na organizaci)
o Irena Burešová, Dagmar Piková, Marcela
Kovářová, Markéta Dohnalová, Šárka Obrdlíková, Jiří Hotař,
Renata Fehérová, Magda Chloupková, Marie Nejedlá, Jan
Findejs, Hana Říhová
- CZ.1.07/1.3.50/50.0010 Metodika v anglickém
jazyce
o Marcela Kovářová (Teaching Knowledge Test)
 62 hodinový Teachers training course
 Module 1 Language and background to language learning and teaching
 Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching
 Module 3 Managing the teaching and learning process
1881/2014-1-128 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka, NIDV Jihlava
o Lenka Nevrklová
Teachers PARK – Mezinárodní konference učitelů angličtiny, Brno
o Pavla Jahodová
17127/2012-25-385 Kurz angličtiny úrovně B2, Vysočina Education
o Petra Švecová, Zdeňka Obrdlíková
16824/2012-352 Den učitelů německého jazyka, Spolek germanistů a učitelů němčiny
o Lenka Nevrklová
48183/2012-201-918 Písničky pro teenagery, Descartes Praha
o Martina Lisová
28279/2011-25-668 Konverzační kurz anglického jazyka, NIDV Jihlava
o Jana Waldhauserová, Lenka Nevrklová

Vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti ICT
-

-

20678/2013-2-567 ActivConference 2013,
Brno
o Vladimír Nekvinda
o 6495/2012-25-172 Interaktivní tabule a
PC pro učitele, Tvořivá škola
o Magda Chloupková, Šárka Hobzová,
Lenka
Wieczoreková,
Irena
Burešová, Ivona Pokorná, Lenka
Matochová, Monika Kremláčková,
Iva Špulková, Taťána Hutáková,
Dagmar Piková, Libuše Turková,
Markéta Dohnalová, Ivana Jelínková, Kateřina Čápová, Petra Švecová
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-

-

-

-

-

-

-

-

Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách (ICT
profesionál), NIDV Jihlava
o Pavel Říha, Robert Srbecký
CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola:
Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu,
Jak vyučovat bezpečně a etické užívání on
line technologií na ZŠ a SŠ
o Hana Krepčíková, Hana Hažmuková,
Jan Findejs, Hana Říhová, Robert
Srbecký, Vladimír Nekvinda, Jiří Hotař,
Zdeňka Obrdlíková
27650/2012-25-586 Interaktivní tabule
činnostně – Čj 1, Tvořivá škola Pelhřimov
o Hana Bártů
CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola
Závěrečný panel – konference projektu ICT
Workshop k tvorbě Plánu e bezpečné školy
profesionál, 14. - 15. ledna 2014 v Třešti
o Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda
1881/2014-1-128 Využití tabletu jako
nástroje zpětné vazby, NIDV Jihlava
o Jitka Benešová
10396/2014-1-310 Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ, NIDV
Jihlava
o Irena Dejmková, Petra Švecová
CZ.1.07/1.3.50/01.0014 i-Bezpečná škola: Závěrečný odborný seminář projektu
o Vladimír Nekvinda
1881/2014-1-128 Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps, NIDV Jihlava
o Markéta Dohnalová, Hana Říhová, Robert Srbecký, Zdeňka Obrdlíková, Vladimír
Nekvinda, Soňa Novotná
iSET – modul školního testování, Niqes – ČŠI Jihlava
o Vladimír Nekvinda
Konference IT ve škole, Krajský úřad Kraje Vysočina
o Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda

Další vzdělávání v souvislosti s ŠVP
-

-

27327/2012-25-513 Cesty minulostí – metodické a didaktické postupy I
o Hana Krepčíková
6495/2012-25-172 Přírodověda činnostně v 5. ročníku, Tvořivá škola Jihlava
o Ivana Jelínková, Kateřina Čápová
33934/2013-1-740 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu
učení, NIDV Jihlava
o Ivana Jelínková, Monika Kremláčková, Hana Krepčíková
1204/2013-201-24 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. r. ZŠ, Descartes Brno
o Irena Dejmková, Taťána Hutáková
Matematika pro všechny, JČMF, Jihlava
o Zdeňka Obrdlíková
Kurz zpívání s prof. Baldem Mikulicem Werbeck metoda pro odhalení hlasu
o Markéta Dohnalová
10396/2014-1-310 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, NIDV Jihlava
o Markéta Dohnalová, Iva Špulková
11668/2013-201-254 Jak získat žáky pro fyziku?, JČMF Vlachovice
o Zdeňka Obrdlíková
19840/2013-1-449 Přechod od aritmetiky k algebře, Descartes Brno
o Zdeňka Obrdlíková
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-

-

-

-

-

39449/2011-25-933 Matematika činnostně ve 2. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o Petra Švecová
39449/2011-25-933 Matematika činnostně v 5. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o Martina Průchová, Petra Švecová, Irena Dejmková
2540/2013-201-144 Vyjmenovaná slova, slovní druhy, Tvořivá škola Jihlava
o Ivana Jelínková, Petra Švecová, Irena Dejmková, Kateřina Čápová
39449/2011-25-933 Geometrie ve 3. a 4. ročníku, Tvořivá škola Jihlava
o Kateřina Čápová
39489/2012-201-674 Moderní československé dějiny, Člověk v tísni, Praha
o Leona Matějíčková
6495/2012-25-172 Fyzika činnostně v 6. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o Zdeňka Obrdlíková
6495/2012-25-172 Fyzika činnostně v 7. ročníku, Tvořivá škola Pelhřimov
o Zdeňka Obrdlíková
10396/2014-1-310 Rozvíjení rozumového potenciálu – Zkušenost zprostředkovaného
učení, NIDV Jihlava
o Petra Švecová
12005/2013-201-296 Inovativní metody v dějepisné praxi – světové dějiny 20. století,
PANT Jihlava
o Leona Matějíčková, Hana Krepčíková
12005/2013-201-296 Multimédia ve výuce dějepisu, PANT Jihlava
o Leona Matějíčková, Hana Krepčíková
1881/2014-1-128 Čtenářské hodiny – efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky
o Leona Matějíčková, Hana Krepčíková
1881/2014-1-128 Didaktické hry (nejen) v matematice, NIDV Jihlava
o Ivana Jelínková
27327/2012-25-513 Nudná vlastivěda? Ani náhodou!, NIDV Jihlava
o Petra Švecová
1881/2014-1-128 Individuální výchovný program – smlouvy se školou, NIDV Jihlava
o Hana Krepčíková
Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení čtenářská
pregramotnost, program je podpořen resortním úkolem MŠMT, NIDV Jihlava
o Petra Švecová
26062/2012-25-409 Jak na genetickou metodu?, AMV Fraus Jihlava
o Hana Bártů
49635/2012-201-917 Svět energie, ČEZ Havlíčkův Brod
o Zdeňka Obrdlíková
49635/2012-201-917 Svět energie, ČEZ Litoměřice
o Zdeňka Obrdlíková
39357/2012-201-758 Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů, NIDV
Jihlava
o Irena Dejmková, Libuše Turková, Petra Švecová
Židé, dějiny a kultura, projekt MŠMT, Židovské muzeum v Praze, Brno
o Leona Matějíčková
16189/2010-25-403 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně, KFP Brno
o Hana Hažmuková, Hana Říhová
27650/2012-25-586 Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku, Tvořivá škola
Pelhřimov
o Petra Švecová

Vzdělávání ve školní družině
-

Studium v oblasti pedagogických věd, Pedagog volného času, Univerzita Hradec Králové,
PedF (Vysočina Education)
o Jana Bošnjaková, Klára Štolpová
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-

-

CZ.1.07/1.3.50/01.0003 Prezenční kurzy v rámci projektu ZŠ a MŠ Dušejov – podpora
pedagogického asistenství v Kraji Vysočina
o Jana Bošnjaková, Klára Štolpová
5529/2012-25-41 Praktická první pomoc – co umět a jak ji učit, Descartes Brno
o Jana Bošnjaková

Vzdělávání v ostatních oblastech
-

-

-

-

Školení první pomoci pro učitele ZŠ
Kraje Vysočina
o Jana Bošnjaková, Irena
Burešová, Kateřina Čápová,
Markéta Dohnalová, Magda
Chloupková, Soňa Novotná,
Ivona Pokorná, Robert
Srbecký
12784/2013-201-184 Žák
s radikálními postoji, Asi-milovaní,
Jihlava
o Hana Říhová
33934/2013-1-740 Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích, NIDV Jihlava
o Petra Švecová, Šárka Hobzová
5529/2012-25-41 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování, Descartes Brno
o Libuše Turková
19840/2013-1-449 Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce, Descartes Brno
o Zdeňka Obrdlíková
38880/2011-25-807 Škola a emoce, Descartes Brno
o Irena Burešová
6505/2012-25-181 Školská legislativa/Aktuální změny ve školských a obecných právních
předpisech, Vysočina Education
o Pavel Říha, Robert Srbecký, Silvie Žďánská
Novely právních předpisů k 1. 1. 2014, Pavel Zeman, Jihlava
o Jaromíra Láníková, Vladimír Nekvinda
Informační seminář o projektu Kariérní systém – Jihlava, NIDV Jihlava
o Pavla Jahodová, Pavel Říha, Zdeňka Obrdlíková

V Jihlavě dne 24. 9. 2014

Mgr. Pavel Říha
ředitel školy

Stránky 7 až 12 byly vytvořeny s podklady Vysočina Education na www.vys-edu.cz a v tisku.
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Metodika v anglickém jazyce
Projekt je zaměřen na zvyšování a podporu metodických kompetencí učitelů anglického jazyka a učitelů
nejazykových předmětů, které vedou k účinné realizaci všech cílů kurikulární reformy, podporují rozvoj
celoživotního vzdělávání žáků a jejich větší šance na uplatnění na trhu práce. Klíčové aktivity (On-line
kurzy pro vyučující anglického jazyka, Nové technologie pro anglický jazyk, CLIL casting na středních
školách) umožní aprobovaným i neaprobovaným učitelům zdokonalení se v metodických dovednostech.
On-line kurzy jsou zaměřeny na metodiku AJ, aktivita 2 je zaměřena na využití ICT ve výuce a zvýšení
počítačové kompetence samotných učitelů.
Účastníci třetí aktivity získají také nové
počítačové kompetence a připraví metodické
materiály pro metodu CLIL. Realizátorem
projektu je Vysočina Education ve spolupráci s
partnerem - British Council, který poskytuje
kurzy, které vyvinuli přední odborníci partnera a
jsou využívány po celém světě.
Do aktivity 1 jsou zapojeny:
- Teaching Knowledge Test
o Mgr. Marcela Kovářová
o Mgr. Hana Říhová
- Primary Essentials
o Renata Fehérová
Do aktivity 2 je zapojena Mgr. Jana Nekvindová.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
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i-Bezpečná škola
CZ.1.07/1.3.50/01.0014
Realizační tým ZŠ Otokara Březiny:
- Pavel Říha – ředitel školy
- Vladimír Nekvinda – zástupce ředitele školy
- Robert Srbecký – koordinátor ICT
- Hana Krepčíková – výchovná poradkyně
- Jan Findejs – metodik prevence
Absolvované akce během školního roku 2013/2014:
Rodičovský seminář
Seminář „Děti online aneb jaká rizika hrozí dětem na internetu“ určený především rodičům a zájemcům
ze strany pedagogického sboru a místní komunity proběhl na škole 9. října 2013.
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Hana Krepčíková
Hana Hažmuková
Jan Findejs
Hana Říhová
Robert Srbecký
Vladimír Nekvinda
Jiří Hotař
Zdeňka Obrdlíková

Workshop k tvorbě Plánu e bezpečné školy
 Zjištění stavu tvorby e plánu zapojené školy
 Konzultace k e plánu s mentory/poradci
o Robert Srbecký, Vladimír Nekvinda
o 5. února 2014
Závěrečný odborný seminář projektu
 informace o průběhu projektu, sdílení zkušeností, nové trendy
o Vladimír Nekvinda
o 6. května 2014
Výstupy z klíčové aktivity č. 4 projektu
i-Bezpečná škola
Tým proškolených učitelů/zástupců v rámci každé z
10 zapojených škol do projektu i-Bezpečná škola
zpracoval materiál "Plán e-bezpečnosti na škole",
které budou sloužit jako příklady dobré praxe.
- příloha č. 21
Tento projekt je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky
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Zprávy z médií
Jihlavské listy, 10. ledna a 27. června 2014

Noviny jihlavské radnice, říjen 2013
a leden 2014
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Ředitel - manažer učící se organizace
CZ.1.07/1.3.50/02.0007
Harmonogram: 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015
Rozpočet: 4 127 000,-Kč
Škola se zapojila do KA 03 - Rozvoj
manažerských
kompetencí
vedoucích
pracovníků škol a školských zařízení.

Partnerskou Základní školu JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě navštívili ředitel a oba zástupci na podzim
2013.
Dvoudenní seminář Kvalita ve vzdělávání aneb od snů a snažení k podpoře a realitě v Penzionu Rytířsko
absolvovali Mgr. Pavel Říha a Mgr. Zdeňka Obrdlíková.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
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Zprávy z médií
Noviny Kraje Vysočina, červen 2013
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Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města
Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech
Zprávy z médií
Noviny jihlavské radnice, červenec 2013

Koordinátor projektu na škole: Mgr. Pavel Říha
Inovátoři: Mgr. Jana Waldhauserová, Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Mgr.
Vladimír Nekvinda
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Exkurze na meteostanici a měření s přístroji v řece Jihlavě

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Zprávy z médií
Noviny jihlavské radnice, září 2013

Noviny jihlavské radnice, březen 2014
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Otevřená škola
www.kvalitaskoly.cz:

Zprávy z médií
Noviny jihlavské radnice, září 2014
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
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ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1. Oblast vzdělávání
-

péče o žáky se specifickými poruchami učení a výukovými problémy
Na 1. stupni mělo speciální vzdělávací potřeby 43 žáků, z toho 25 bylo integrováno
s IVP a 18 žáků mělo dohodu o spolupráci rodiny a školy.
Žáci s IVP: 1. B – 2 žáci, 2. A – 2 žáci, 2. B – 1 žák, 2. C – 3 žáci, 3. A – 1 žák, 3. B –
1 žák, 3. C – 1 žák, 4. A – 1 žák, 4. B – 2 žáci, 4. C – 1 žák, 5. A – 4 žáci, 5. B – 3
žáci, 5. C – 3 žáci.
Na 2. stupni bylo 17 dětí se specifickými výukovými potřebami. Tři děti měly
vypracovaný IVP z důvodu vývojových poruch učení, dva žáci měli IVP z důvodu
mimořádného nadání. Pět dětí mělo doporučenou integraci bez IVP, a proto jim byla
vypracována dohoda o spolupráci rodičů a školy. U dalších 7 dětí byla vypracována
dohoda o spolupráci rodičů a školy z důvodů různých školních obtíží. U dívky v 8. A,
která začínala s výukou německého jazyka později než ostatní děti, byl vytvořen
dlouhodobý plán na doplnění učiva z Nj, aby na konci 8. ročníku byla na stejné
úrovni znalostí jako ostatní děti.

-

spolupráce s asistentkami dyslexie a logopedie
Kroužek logopedie vedla Mgr. Iva Špulková (1. ročník).
Nápravu dyslektických a dysortografických obtíží zajišťovaly Mgr. Monika
Kremláčková – 2. a 3. ročník, Mgr. Šárka Hobzová – 5. ročník a Mgr. Markéta
Dohnalová – 3. a 4. ročník

-

příprava zápisu do 1. ročníku
V listopadu přijaly čtyři mateřské školy (cca 150 předškoláků) pozvání do prvních
tříd. Společně se jednu hodinu „učili“a mohli si prohlédnout prostory pavilonu C, kde
jsou umístěny první a druhé třídy. V říjnu jsme školky Demlova, Mašinka, Březinova
113 pozvali na vystoupení našich školáků v rámci Veletrhu zdraví. Hodinový program
s ukázkami náplně našich kroužků se uskutečnil v tělocvičně ZŠ. 21. ledna 2014 se
v rámci příprav na zápis do 1. tříd uskutečnil Den otevřených dveří. Dopoledne si
rodiče mohli prohlédnout prostory školy a nahlédnout do vyučovacích hodin.
Odpoledne, za pomoci žáků 8. ročníku, proběhly dílničky vedené učitelkami1. stupně,
kde si předškoláci vyzkoušeli své dovednosti početní, logické, výtvarné i jazykové.
V závěru si odnesli malý dáreček, který pro ně vyrobili též žáci 8. ročníku. V lednu
2014 proběhly schůzky rodičů předškoláků a zástupců naší školy v jednotlivých
mateřských školách. Rodiče zde byli informovaní o zásadách školní zralosti,
o potřebách dítěte před vstupem do školy, o náplni práce naší školy a možnostech,
které nabízíme, a také o termínu zápisu do prvních tříd, který se uskutečnil 24. a 25. 1.
2014. Zápis proběhl v pavilonu C v prvních a druhých třídách. Všechny učitelky
prvního stupně se snažily, aby tento významný den v životě předškoláků měl
neopakovatelnou atmosféru. Zápis samotný byl koncipován jako procházka určitou
pohádkou. Děti plnily nejrůznější úkoly, které svědčily o školní zralosti předškoláků.
Kromě hezkých zážitků si také odnášely pamětní list, desky s logem naší školy a malý
dáreček motivovaný danou pohádkou.

-

spolupráce s MŠ Březinova 113
Návštěva prvňáků v MŠ – prosinec 2013
Karneval – únor 2014
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-

spolupráce s MŠ Demlova a Mašinka
2. A – v rámci projektu (společný výlet do Dýňového světa, Velikonoce ve školce)

-

v případě potřeby zajištění návštěvy psychologa a speciálního pedagoga ve škole
a komunikace s nimi
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, s žáky
se změněnou pracovní schopností
PPP diagnostikovala u dvou žáků mimořádné nadání a nadprůměrné rozumové
předpoklady. Jednalo se o žáka 6. a 9. ročníku. Oběma žákům byl vypracován IVP
z důvodu mimořádného nadání. Nadaní žáci se účastnili okresních a krajských kol
různých soutěží, mohli pracovat ve školních kroužcích. Chlapec 7. ročníku, který se
intenzivně věnuje plavání, byl částečně uvolňován z vyučování a s rodiči byl
vypracován individuální plán na doplňování učiva.

2. Oblast výchovy
-

koordinace informací a metodické pomoci třídním učitelům při práci s žáky
s výchovnými problémy, rozbor chování s žákem, třídním učitelem, příslušným
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. V letošním roce
nebyla kontaktována Policie ČR při řešení problémů. Ze závažnějších výchovných
problémů byly řešeny následující:
 2. B - celoroční problémy s chováním jednoho žáka, komplikovaná spolupráce
s matkou
 3. B – porušování tř. pravidel u jednoho chlapce, nevhodné vyjadřování, hlavně
pak v družině
 3. C – opakované porušování pravidel, nevhodné chování dvou chlapců, odcizení
čepice z šatny
 4. B - zapomínání pomůcek, domácích úkolů, nedostatečná příprava do školy u
jednoho chlapce
 5. A – vztahové problémy mezi některými děvčaty, zneužití profilové stránky
jedné dívky spolužákem
 5. B – jeden žák – nedostatečná příprava do školy, špatná spolupráce s matkou
 5. C – vztahové problémy mezi některými chlapci, slovní napadání spolužáka a
různé schválnosti, neplnění školních povinností jednoho chlapce
 6. A – vztahové problémy se začleněním nové dívky do kolektivu, vulgární
vyjadřování ve třídě a na facebooku, ničení školního majetku
 7. A – vztahové problémy mezi dívkami, fyzické napadení spolužáka, zničení cizí
věci
 7. B – vztahové problémy mezi chlapci, nevhodné vyjadřování o spolužákovi
 8. A – neomluvená absence, rodinné problémy u jedné žákyně, vyhrožování,
vztahové problémy se začleněním dvou nových žáků do kolektivu
 8. B – vysoká absence, pozdní omlouvání zameškaných hodin, pozdní příchody do
vyučování, neomluvené hodiny, kouření na akci školy, psychické problémy žákyně
 9. A – neomluvené hodiny, svévolné opuštění školy, závažné kázeňské problémy,
vulgární vyjadřování v hodinách
 9. B – svévolné opuštění školy
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-

diagnostika třídních kolektivů 1. a 2. stupně
Ve třídách 5. C, 6. A, 7. A, 7. B, 8. A bylo provedeno sociometrické šetření na vztahy
ve třídě.

-

spolupráce s odborem sociální péče, PPP a SPC v Jihlavě
Ve spolupráci s odborem sociální péče byly řešeny problémy tří žáků na 1. stupni a tří
žáků na 2. stupni.
Několika rodičům byla doporučena konzultace s psychologem.

3. Profesní orientace žáků
- výjezd – Povolání – v září 2013 proběhl dvoudenní výjezd zaměřený na volbu
-

-

-

-

povolání pro žáky 8. ročníku
informace o středních školách - žáci 9. ročníku a jeden žák 8. ročníku obdrželi Atlas
školství – přehled středních škol v Kraji Vysočina, přehled SŠ na CD, informace
k výběru SŠ byly průběžně doplňovány na speciální nástěnce, s podmínkami
přijímacího řízení byli žáci opakovaně seznámeni v samostatných hodinách
návštěva Úřadu práce v Jihlavě – v listopadu žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v
Jihlavě
spolupráce s některými podniky a SŠ v Jihlavě – 19. 3. 2014 v rámci projektu Svět
práce byly připraveny exkurze do vybraných podniků a SŠ (Sapeli, Automotive
Lighting, ASMJ – Třídírna odpadu, Tesla, Horácké divadlo, ZZS Jihlava, SUPŠ
Helenín)
zprostředkování informací o volbě povolání rodičům vycházejících žáků –
v listopadu proběhla schůzka pro rodiče vycházejících žáků, kde byli seznámení
s průběhem přijímacího řízení a informacemi, které se bezprostředně týkají žáků
končících povinnou školní docházku
přihlášky ke studiu, jejich kompletace- listopad 2013, únor 2014
o v březnu proběhly přijímací zkoušky nanečisto
o v červnu byla provedena sumarizace rozmístění žáků na SŠ
o v rámci projektu Cesty ke kariéře se žáci 6. ročníku věnovali různým
povoláním v rámci rodiny, zpracovávali povolání, kterému by se chtěli
v budoucnosti 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 dne 27. 7. 2014

Zpracovaly Mgr. Lenka Wieczoreková, Mgr. Hana Krepčíková
výchovné poradkyně
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Příloha č. 11 – Minimální preventivní program
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava
Demlova 34, 586 01 Jihlava

Minimální preventivní program
2013/2014

„Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zažehnout.“
Sokrates
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Stránka 2 z 26

Příloha č. 11 – Minimální preventivní program

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 kterým 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














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 2014)
 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 2014)
 Karneval - 1. a 2. ročník
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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 – 1. 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 2013 (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 2013 (Jalovec)
 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 2013 (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 2014)
 Svět práce – exkurze do podniků v regionu, spolupráce se SŠ, aktivity související
s volbou povolání, besedy - 6. – 8. ročník (březen 2014)
 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)
 Studijní výjezd (Anglie) (8., 9. ročník)
 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 2013)
 Týden environmentální výchovy – ekologická výchova začleněná do jednotlivých
předmětů (listopad 2013)
 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 2013)
 Sportovní dny
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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

3. Péče o děti s vývojovými poruchami a parciálními defekty


doplnění a aktualizace seznamů integrovaných žáků
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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 2013)
spolupráce s některými podniky v Jihlavě – exkurze (březen 2014)
informace o volbě povolání pro rodiče (listopad 2013)
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

B)

Třídní učitel

Kompetence třídního učitele:


důsledná kontrola docházky žáků (oznámení nepřítomnosti zákonným zástupcem
žáka do 72 hodin)
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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

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 2013/2014:


Zaměřit se na důsledné dodržování školních pravidel
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Nový způsob informování rodičů o plnění školních povinností žáků elektronickou
formou
Tvorba Plánu e-bezpečnosti

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.
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Příloha č. 2

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014
Kroužek




Cvičení z českého jazyka
- příprava k přij.
zkouškám
Cvičení z matematiky
- příprava k přij.
zkouškám

Vyučující

Ročník

Termín
(orientační)

Krepčíková
Matějíčková

9. A
9. B

Čt 7:10 – 8:00
Čt 7:10 – 8:00

Novotná
Obrdlíková

9. A
9. B

Po 7:10 – 8:00 F-Ch
Po 7:10 – 8:00



Florbal

Benešová,
Kucza

6. – 9.



Florbal

Kucza

6. – 7.



Fotbal

Albrechtová 6. – 9.



Fotbal

Albrechtová 6. – 9.



Francouzský jazyk

Lisová

7. – 9.



Kinball

Findejs

6. – 9.



Psaní všemi deseti

Novotná

5. – 9.



Řezbářský kroužek

Schlögl

5. – 9.



Volejbal

5. – 9.



Astronomický kroužek

Kucza,
Findejs
Podařil,
Doležalová

4. – 6.

Po 7:10 – 8:00
Těl
Čt 7:10 – 8:00
Těl
St 7:10 – 8:00
Těl
Po 15:35 – 16:25
Těl
Po 14:15 – 15:05
Pá 7:10 – 8:00
Těl
Čt, Pá 7:10 – 8:00
PU2
Po 14:20 – 16:00 Tp
(lichý – zač./sudý –
pokr.)
Út 7:10 – 8:00
Těl
Po 14:20 – 15:20
Př (od října)

Neplacené kroužky


Zajímavá matematika



Cvičení z chemie

Říhová

(pokusy, příprava na chemickou
olympiádu)



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

Nekvinda

Obrdlíková
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6. – 7.

St 7:10 – 8:00
MMU

9.

? 7:15 – 8:00
F-Ch

8. – 9.

Út 7:10 – 8:00
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2013/2014
ranní činnosti

zájmové kroužky
13:40 – 14:30

 Informatika

7:00 – 7:50
(3.-4. r. – Šlechtická)

zájmové kroužky
14:40 – 15:30
(pokud není uvedeno jinak)
 Šikovné ruce – do 16:15
(2.-5.r. – Šlechtická)
 Fotbal
(1.-3.r. – Albrechtová)
 Ping Pong – do 16:05
(2.-5.r. – Kožená, Štolpová)
 Vaření – do 16:30 sudý týden
(1.-5.r. – M. Benešová)
 Vaření – do 16:30 lichý týden
(5.-9.r. – M. Benešová)
 Kudy z nudy – do 17:00
(3.-7.r. – Kopáčková)
 Chytré hlavičky – do 15:40
(2.-4.r. – Bošnjaková)

 Informatika

 Atletika

 Badminton – do 15:40

 Keramika

 Deskové hry – do 15:30

 Pohybové hry – do 16:35

 Keramika –

 Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30)

7:00 – 7:50
(3.-5. r. – Šlechtická)

6:50 – 8:00
(1.-2. r. – Benešová)

14:00 – 14:50
(2.r. – Švecová)

(2.-9.r. – Matochová)
 Flétna 13:15 – 14:30
(2.-5.r. – Dejmková)
 Florbal
13:45 – 14:35
(2.-5.r. – Kucza)
 Keramika
do 15:20 lichý týden
(3.-5.r. – Wieczoreková)
do 15:20 sudý týden
(2.-3. r. – Čápová)

(3.-6.r. – Bošnjaková)
 Šachy – do 16:25 (1. a 2. tř . do 15:30)
(1.-9.r.–Charvátová)
 Informatika – do 15:45
(1.-2.r. – Šlechtická)
 Výtvarný kroužek do 17:00
(3.-5.r. – Štolpová)
 Vaření – do 16:40
(1.-9.r. – Kožená)
 Vědník – do 16:20 lichý týden
(3.-6.r. – Turková)
(2.-5.r. – Štolpová)
 Šachy – do 16:30 (1. a 2. tř . do 15:30)
(1.-9.r.–Charvátová)
 Pastelka – do 15:40
(1.-4.r. – Kožená)
 Tanečky se zpěvem – do 15:35
(1.-2.r. – Novoveská)
 Informatika – do 15:40
(2. r. – Šlechtická)
(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



Talentové plavání
7:00 – 7:50
(1.-9. r. – Štolpová,
Charvátová)
začne později
(rekonstrukce bazénu)

(2.-5.r. – Kožená)

Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2013/2014


Anglický jazyk 1. a 2. ročník
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Příloha č. 3
Statistická data za školní rok 2012/2013

Přehled o prospěchu žáků 2012/2013
1. pololetí

Ročník

Celkem
Celkem
6. 7. 8. 9.
1.–5. roč.
6. – 9. r.
68 66 62 64 55
54 54 52 57
315
217
1. 2. 3. 4. 5.

Žáci celkem
Prospěli
68 66 59 55 44
s vyznamenáním
3 9 10
Prospěli
Neprospěli
1
Nehodnoceni
2 z chování
3 z chování
Omluvené h.
26,9 32,6 29,1 30,9 29,5

292

36 26 23 21

106

398

22

18 28 29 35
1

110
1
0
3
1

132
1
1
3
1

7

7

1
1
36,3 43,5

(průměr na žáka)

Neomluvené hod.
Prům. prospěch

Celkem
1. – 9. r.
532

2
1

51,1 54,6

7
1,00 1,04 1,14 1,19 1,30

1,36 1,52

1,60 1,71

2. pololetí

Ročník

Celkem
Celkem
6. 7. 8. 9.
1.-5. roč.
6.-9. r.
68 65 62 64 55
54 54 51 57
314
217
1. 2. 3. 4. 5.

Žáci celkem
Prospěli
68 60 57 53 46
s vyznamenáním
5 5 11 9
Prospěli
Neprospěli
Konali opravné
1
zkoušky
0
Budou opakovat
Nehodnoceni
2 z chování
3 z chování
Omluvené h.
54,3 51,0 49,1 44,4 39,5

284

34 27 22 16

106

398

30

20 27 29 41

110
1

132
1

1

1

1

2

0

0

0

0

4
1

4
1

74

74

(průměr na žáka)

Neomluvené hod.
Prům. prospěch

Celkem
1.- 9. r.
532

1
1
53,1 62,1

3

78,2 90,6

15 59
1,00 1,12 1,15 1,25 1,34
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Přehled kázeňských opatření
Kázeňské opatření
Pochvala třídního učitele

1. pololetí

2. pololetí

76

163

77
35
5
4

85
46
12
5

(na vysvědčení)

Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2 nebo 3 z chování
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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)
požádat o pomoc školního psychologa
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 48 hodin a striktně to po nich vyžadovat (pokud rodič žáka neomluví do 48
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



je možné využít školního psychologa, žáci opakovaně absentující by měli s
psychologem spolupracovat určitě



pečlivě neomluvené hodiny evidovat, držet se závazných školních pravidel (omlouvat
absenci co nejdříve), seznámit s těmito pravidly i rodiče v září na třídní schůzce
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neomluvené hodiny řešit aktuálně, aby se zamezilo rozšíření tohoto sociálně
patologického chování u daného žáka i u ostatních spolužáků



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)



nabídnout rodičům i žákům možnost navštívit školního psychologa, vhodně je
k návštěvě motivovat (psycholog je neutrální osoba, má povinnost zachovávat
mlčenlivost…)
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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,...) během třídnických hodin (pomoc
školní psycholožky)
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 sociálněprávní 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.
Při bezvědomí
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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.
Opioidy (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 2013/2014
INFORMACE
 učitelům byly informace sdělovány na poradách
 byl přepracován a doplněn minimální preventivní program
 na webu školy byly zveřejněny možné krizové situace a kontakty, kam se lze obrátit

LITERATURA
 v informačním centru školy je k dispozici „preventivní“ knihovna
 škola nadále odebírá odborný časopis Prevence (uložen u metodika prevence)

VRBA



žáci měli možnost využívat schránku důvěry Vrba (ve škole i elektronickou formou) –
využívaná minimálně, žáci řešili problémy nejčastěji přímo s třídními učiteli

AKTIVITY PRO ŽÁKY
1. ročník:
 Normální je nekouřit – spolu s 9. ročníkem (listopad)
 Škola v přírodě s lyžařským výcvikem (leden)
 Veselé zoubky (únor)
 Dopravní výchova + Besip (duben)
 Beseda s policií (květen)
 Hasiči (červen)
2. ročník
 Beseda s policií (prosinec)
 Beseda s policií (květen)
 Hasiči (červen)
3. ročník
 Beseda s policií (prosinec)
 První pomoc + prevence dětských úrazů (květen)
 Prevence dětských úrazů (květen)
 Beseda s policií + Tyflocentrum (květen)
 Dny prevence – Dětství bez úrazu (květen)
4. ročník
 Dopravní hřiště (září)
 Beseda s policií (prosinec)
 Beseda s policií (červen)
 Turistický den (červen)
5. ročník
 Beseda s policií (prosinec)
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LVK (únor)
Beseda s policií (květen)
Turistický den (červen)

6. ročník
 Poznávání a pravidla spolupráce – 5. – 6. září, Mladé Bříště
 Beseda s policií – Kyberšikana (září)
 Čas proměn (prosinec) - dívky
 Beseda s policií (leden, únor)
 Turistický den (červen)
7. ročník
 Nezávislí – 5. – 6. září, Jalovec
 Beseda s policií – Právní povědomí (září)
 Beseda s policií (leden)
 LVK (únor)
 Beseda s MUDr. Preslem (duben)
 Tělorob – témata: 1. Závisláček (VZ+VO) - listopad, 2. Tak trochu jiný svět dětí - beseda
s dětmi z Dětského domova se školou Jihlava (VZ+VO) - březen, 3. Tvořivost (VZ) + O
Brundibárovi, Tomíčkovi a jednom městečku na severu Čech (VO, problematika
holocaustu) - červen
 Turistický den (červen)
8. ročník
 Povolání – 5. – 6. září, Litohoř
 Beseda s policií – Multikulturalita (září)
 Beseda s policií (únor)
 Beseda s MUDr. Preslem (duben)
 První pomoc (duben)
 První pomoc (květen)
 První pomoc – záchranná služba (květen)
 Turistický den (červen)
9. ročník
 Beseda s policií – Zvyšování právního povědomí mladých lidí při jednání s policií
(prosinec)
 9. B - Preventivní program (předsudky, rasismus) – Asimilovaní (prosinec)
 9. B – Den obětí holocaustu – exkurze do Muzea romské kultury, Brno (leden)
 9. B – exkurze Terezín (březen)
 Beseda se zaměstnanci a odsouzenými ženami z věznice (červen)
 Turistický den (červen)
Další aktivity:
 Sportovní den – 2. stupeň (září)
 Veletrh zdraví (říjen)
 Silák roku (březen)
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Fórum mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků (březen)
Nicolas Winton – Síla lidskosti – 2. stupeň (duben)

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
 Městská policie Jihlava (besedy)
 Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
 Integrovaný záchranný systém
 Vyšší zdravotnická škola v Jihlavě
 Asimilovaní
SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
o Děti on-line aneb Rizika na internetu – lektor Mgr. Milan Taláček, seminář pro učitele, žáky a
rodiče (říjen)
o Seminář i–Bezpečná škola (listopad) – ŠMP a další vyučující
o Seminář Zdraví 21 – Mgr. Z. Obrdlíková (leden)
o Žák se speciálními výukovými potřebami – Mgr. M. Dohnalová, Mgr. I. Špulková (květen)
o Individuální výchovný program – smlouvy se školou – NIDV, Mgr. Hana Krepčíková (červen)
VÝCHOVNÁ KOMISE
 jednání ve čtvrtek od 13:30 ve složení ředitel školy, oba jeho zástupci, výchovná
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

Průběh programu postupoval dle předloženého Minimálního preventivního programu na rok
2013/2014.
V červnu 2014 byly domluveny termíny pro projekty Nezávislí, Poznávání a pravidla spolupráce a
Povolání (všechny ve dnech 4. - 5. září 2014).
Dále byla v červnu dořešena situace ohledně výchovy ke zdraví, ročníkové plány pro 6., 7. a 8. ročník
upraví H. Hažmuková.
V Jihlavě dne 26. června 2014
Vypracovala: Mgr. Hana Hažmuková
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Školní družina a školní klub
Školní družina k 31. říjnu 2013

Školní klub k 31. říjnu 2013
Počet
Oddělení

0

260

Zapsaní účastníci

37

z 1. stupně

260

z toho z 1.-2. ročníku
2
z 2. stupně )

143
0

v
tom

Oddělení
Zapsaní účastníci
v
tom

Počet

8

z 1. stupně

Zájmové útvary

34

z toho z 1.-2. ročníku
2
z 2. stupně )
Zájmové útvary

Účastníci činnosti ZÚ

494

Účastníci činnosti ZÚ

z toho plnící povinnou školní
docházku

494

z toho plnící povinnou školní
docházku

Součástí školní družiny je velké množství aktivit a kroužků
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2012/2013
Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu činí za měsíc celkem 150,- Kč.

Školní družina – ráno 5:45 – 8:00
Školní družina – odpoledne do 17:00 (Pá do 16:30)
ranní činnosti

□ denně
□ denně

□ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá
□ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá

zájmové kroužky
14:40 – 15:30
(pokud není uvedeno jinak)
 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 15:55 sudý týden
(1.-5.r. – M. Benešová)
 Vaření – do 16:15 lichý týden
(5.-9.r. – M. Benešová)
 Kudy z nudy – do 17:00
(3.-7.r. – Kopáčková)
 Kytara – do 15:40
(3.-8.r. – Pokorná)

zájmové kroužky
13:40 – 14:30

 Informatika

7:00 – 7:50
(2.-3. r. – Šlechtická)

 Informatika

 Keramika

 Badminton - do 15:35

 Informatika

 Deskové hry – do 15.30
(2.-9.r. – Matochová)
 Flétna 12:45 – 13:35
(1.-2.r. – Dejmková)
 Flétna 13:40 – 14:40
(2.-5.r. – Dejmková)
 Atletika
14:00 – 14:50
(2.r. – Švecová)

 Pohybové hry – do 16:35

7:00 – 7:50
(3.-4. r. – Šlechtická)

7:00 – 7:50
(4.-5. r. – Šlechtická)

lichý 13:40 – 15:20
(3.-5.r. – Wieczoreková)
 Atletika
14:00 – 14:50
(1.r. – Švecová)

(3.-6.r. – Kožená)
 Šachy - do 16:20 (1. a 2. tř . do 15:30)
(1.-9.r.–Charvátová)
 Informatika – do 15:45
(1.-2.r. – Šlechtická)
 Výtvarný kroužek do 16:35
(3.-5.r. – Štolpová)

(2.-5.r. – Štolpová)
 Šachy - do 16:20 (1. a 2. tř . do 15:30)
(1.-9.r.–Charvátová)
 Pastelka do 15:40
(1.-4.r. – Kožená)
 Tanečky se zpěvem
(1.-2.r. – Novoveská)

 Šachy – do 16:15 (1. a 2. tř . do 15:30)

(1.-9.r. – Charvátová)
 Turisticko přírodovědný kr. do 17:00 sudý t.
(1.-6.r. – M. Benešová)
 Šikovné ruce do 16:05
(1.-3.r. – Šlechtická)
 Vaření do 16:30
(1.-9.r. – Kožená)
 Fotbal
(1.-5.r. – Albrechtová)
 Výtvarný kroužek do 16:35
(5.-9.r. – Štolpová)



Talentové plavání
7:00 – 7:50
(1.-9. r. – Štolpová,
Charvátová)
začne později
(rekonstrukce bazénu)

 Ping Pong – do 16:00
(2.-5.r. – Kožená)
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15:35 – 16:25

 Fotbal

(3.-5.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.
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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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Tanečky se zpěvem

Děti při závěrečném vystoupení pro rodiče.

Badminton
Děti se učí práci s badmintonovou raketou, podání, různé techniky hry a jsou seznámeny se
základními pravidly hry.
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Turistický kroužek

Děti z kroužku vyrážejí každý týden vstříc
novému dobrodružství.

Kudy z nudy

Hry, výstavy a zvířátka. Děti z kroužku Kudy z nudy,
se opravdu nenudí.
Stránka 7 z 17

Příloha č. 13 – Školní družina a školní klub

Ping- pong

Děti se v kroužku účastní různých turnajů.

Vaření

Naši školu navštěvuje mnoho talentovaných kuchařů
a kuchařek. Dobrou chuť.
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Šachy

Děti z kroužku šachu se velmi úspěšně účastní mnoha šachových turnajů, dokonce
i mistrovství republiky.

Pohybové hry

Sportem ke zdraví! Sport má mnoho
podob a děti z kroužku Pohybové hry
si jich už mnoho vyzkoušely.
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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 druhá 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 vyhrály 1. místo v soutěži:
“ O nejhezčí vánoční panel“.

Vánoční stromeček…
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Již po třetí jsme obhájili vítězství v soutěži:
„O nejhezčí vánoční stromeček“, kterou každoročně pořádají
Jihlavské listy.

Na mistrovství ČR školních čtyřčlenných týmů v šachu,
naši žáci získali výborné 18. místo.
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I letos se nám podařilo vyrobit jednu ze tří nejhezčíc čarodějnic.

Zpracovala: Klára Štolpová, vychovatelka školní družiny
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Zprávy z médií
Jihlavské listy, 29. 11. 2013

http://www.jihlavske-listy.cz/stromecky/index.php?hlasovani=1, 17. prosince 2013
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Jihlavské listy, 20. prosince 2013
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Školní knihovna a informační centrum školy
1. Knihovní fond
Celkem

Přírůstky za
školní rok

Počet knihovních jednotek celkem

6846

444

Knihy
audiovizuální dokumenty (audio
v tom a videokazety, CD, DVD)
ostatní dokumenty (časopisy,
e-knihy)
Úbytek knih. jednotek za školní rok

6466

435

318

5

62

4

137

X

Počet titulů odebíraných periodik

12

X

Výdaje na nákup knih. fondu v Kč

75985

X

Knižní fond Informačního centra čítá 6 846 ks knih, encyklopedií, pedagogických publikací, knih pro
výuku cizích jazyků a audiovizuálních dokumentů.
a) Knižní výpůjčky žáků za školní rok:
- 1 529 knih
- nejvíce výpůjček 1. stupeň
b) Mimočítanková četba
- celkem 91 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, Bravo, Mateřídouška, Příroda, Živá
historie, Sluníčko, Časostroj)
- starší čísla časopisů (Svět 100+1, Vesmír, Playstation, Computer, Světem zvířat, Lidé a země,
Bravo Girl, Puls, Zdraví, Vildův svět, Kačer Donald, W.I.T.C.H., Víly, Země pohádek)
- pro učitele 4 tituly (Učitelské noviny, Kritické listy, Creative Amos, Golem)
- + starší čísla časopisů (Rodina a škola, Moderní vyučování, 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
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6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Knihy - encyklopedie, o sportu, o hudbě, zeměpisné,
dějepisné, dobrodružné, o vědě a technice,
dívčí romány, detektivní, fantasy
Knihy - chemie, biologie, fyziky, encyklopedie, o sportu,
zeměpisné, anglické, dějepisné, o vědě a technice,
dívčí romány, sci-fi, fantasy
Knihy - chemie, biologie, fyziky, matematiky, encyklopedie,
malířství, zeměpisné, anglické, dějepisné,
dívčí romány, sci-fi
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
6

Počet žáků a pedagogů )

594

Počet externích evidovaných uživatelů

0

Počet výpůjček ve školním roce

1529

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

6846

Meziknihovní výpůjční služba

0

jiné knihovně
z jiné knihovny
Rešeršní služba

0
0
ne

Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele

39

hodiny informační výchovy
ostatní akce
Otvírací doba v hodinách týdně

0
41
41

v tom

v tom

3. Zpráva o činnosti informačního centra (k 30. 6. 2014)
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 – 129 vyučovacích hodin.
Využití knižního fondu, softwarové nabídky (výukové programy, internet), videotéky a časopisů.
 Projekty a semináře:
o Veletrh zdraví (23.10.2013)
o Konference Aj (19.3.2014)
o Vyšší zdravotnická škola – přednášky o první pomoci pro žáky 8. tříd (29.-30.4.2014,
14.-15.5.2014)
o Zkoušky z Aj (MOVERS) žáků 5. ročníku
(13.-14.5.2014)
o Zkoušky z Aj (KET) žáků 9. ročníku (18.-19.6.2014)
o Zkoušky nanečisto (18.3.2014)
o SCIO testy v 6. a 8. ročníku (6.12.2013)
o Výběrové šetření ČŠI (Aj, Člověk a jeho svět,
Přírodovědná gramotnost) žáků 4. a 8. ročníku
(23.-28.5.2014)
o PYTHAGORIÁDA pro žáky 6. - 8. ročníku (6.11.2013)
o Logická olympiáda (1.10., 8.10., 10.10.2014)
o Matematický KLOKAN (21.3.2014)
o Bobřík informatiky pro žáky 4. – 7. ročníku
(13.–15.11.2013)
o Fyzikální olympiáda (okresní kolo 27.3.2014, krajské kolo 16.4.2014)
o Matematická olympiáda (9.4.2014)
o Kvalita školy – testování žáků v 3.,5.,7. a 9. ročníku (27.3., 1.-3.4., 7.-10.4., 23.-24.4.2014)
o Vánoční aktivity (20.12.2013)
o Projekt Finanční gramotnost pro žáky 9. ročníku (21.2., 25.4., 2.6., 3.6.2014)
o Finanční gramotnost žáků 8. ročníku (23.6.2014)
o Veselé zoubky pro 1. roč. (19.2.2014)
o Odpolední dílna s Origami (13.2.2014)
o Seminář pro rodiče, žáky a učitele – Děti on-line aneb Rizika na internetu (9.10.2013)
o Beseda s policií pro žáky 9. ročníku (12.12.2013)
o Přednáška - Čas proměn pro žákyně 6. tříd (17.12.2013)
o Studijní návštěva z Norska (1.10.2013)
o Find your place in the world of work – mezinárodní návštěva (22.5.2014)
o Obhajoby seminárních prací žáků 9. ročníku v rámci udržitelnosti projektu Cesty ke kariéře (17.6.,
20.6.2014)
o Slavnostní předávání osvědčení za seminární práce žákům 9. ročníku (26.6.2014)
o Společný projekt 1. a 9. ročníku – rozloučení s deváťáky (26.6.2014)
o Dne 18.10. a 19.10.2013 proběhl v Havlíčkově Brodě 23. 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 (27.9.2013)
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 Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu (10.12.2013)
○ Den otevřených dveří (21.1.2014)
o Žákovská samospráva
 Využití pro pedagogické pracovníky:
o Pedagogická rada
o Rada rodičů (12.9.2013, 5.6.2014)
o Porady pedagogických pracovníků s vedením školy
o Školení učitelů:
 Seminář i-Bezpečná škola (25.11.2013)
 Seminář 1. pomoci pro pedagogy
(13.1.2014)
 Jednodenní seminář pro učitele Aj (19.3.2014)
 Seminář – Activ Engage – ukázka odpovědního softwaru pro mobily a tablety + Prezi –
prezentační program (24.3.2014)
 Seminář – Tvorba otázek v ActivInspire + hlasování ActivVote (31.3.2014)
 Seminář – Tablet v edukativním prostředí EDU + GoogleApps (17.4., 30.4.2014)
o Metodická sdružení
o Schůzky učitelů se žáky
 Možnost pořizování kopií pro projekty a podklady do výuky:
o kopie nejvíce využívají žáci 2. stupně
V Jihlavě 27. 8. 2014
Zpracovala: Renáta Matoušková
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Školní jídelna
Školní jídelna ZŠ Otokara Březiny ve školním roce 2013/2014 vařila obědy pro žáky a zaměstnance: ZŠ
Otokara Březiny Jihlava, ZŠ Jihlava, Demlova 32 a pro soukromou střední školu TRIVIS. Od ledna 2014
pro MŠ Mozaika Jihlava Březinova 113. Připravuje obědy pro hosty a účastníky akcí pořádaných školou
(Veletrh zdraví, Evropský den jazyků, Konference učitelů anglického jazyka, Waterproject). Připravuje
také pitný režim pro žáky ZŠ Otokara Březiny. Celkem bylo přihlášeno ke stravování 1065 strávníků, pro
které se uvařilo 177 109 obědů. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou druhů hlavních jídel. Do
jídelního lístku jsou zařazovány nové receptury, k pití je nabízeno nejméně 1 x týdně bio mléko.
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 zůstala od 1.1.2012 nezměněná.
Kategorie:
7 – 10 let 21 Kč
11 – 14 let 23 Kč
15 a více 25 Kč
Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracované dle vyhlášky 107/2005 Sb. o
školním stravování – rok 2013
Maso splněno na
98 %
Ryby
85 %
Mléko
92 %
Mléčné výrobky
93 %
Tuky
87 %
Cukr
80 %
Zelenina
93 %
Ovoce
110 %
Brambory
90 %
Luštěniny
106 %
Skutečná spotřeba odpovídá povolené toleranci
dané vyhláškou.
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. 2013
Počet
Strávníků (dětí, žáků a studentů) celkem
přípravná třída
v tom 1. stupně základní školy
strávníků 2. stupně základní školy
ze středních škol
Ostatní strávníci (zaměstnanci škol)
celkem

965
12
547
294
106
100
1065

2. Počet uvařených obědů
Vydaná jídla
ve šk.roce 2012/13
v tisících

v měsíci říjnu
2013

167,3

19274

Počet
obědů

3. Evidenční počet zaměstnanců
Fyzické osoby

Přepočtení na plně zaměst.

Vedoucí jídelny

1

1

Kuchaři

5

5

Pracovníci v provozu

7

6,6

Technicko-hospodářští pracovníci

1

1

Jiní pracovníci

0

0

Celkem

14

13,6
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Cesty k aktivnímu učení (reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3558)
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Přehled plnění výstupů projektu (k 30. červnu 2014)
V tomto školním roce jsme odevzdali třetí a čtvrtou monitorovací zprávu. Obě byly po drobných
opravách schváleny.
Číslo
šablony
I/2
II/2
III/2
IV/2
V/2
Inovace
I/3
II/3
III/3
IV/3
V/3
DVPP

Splněno
252
216
540
144
504
1656
8
4
24
2
6
44

Plán
288
216
540
144
504
1692
8
5
24
2
6
45

%
87,5
100
100
100
100
97,87
100
80
100
100
100
97,78

Vzdělávání v rámci projetu Cesty k aktivnímu učení (EU peníze školám)
-

-

-

-

čtenářská a informační gramotnost (I/3)
o 33934/2013-1-740 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a
efektivnímu učení, NIDV Jihlava (Ivana Jelínková, Monika Kremláčková, Hana
Krepčíková)
o 1204/2013-201-24 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ,
Descartes Brno (Irena Dejmková, Taťána Hutáková)
o 6188/2012-25-111 Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti (Leona Matějíčková)
metodický kurz pro učitele cizích jazyků (II/3)
o 16824/2012-352 Den učitelů německého jazyka, Spolek germanistů a učitelů němčiny
(Lenka Nevrklová)
o 48183/2012-201-918 Písničky pro teenagery, Descartes Praha (Martina Lisová)
digitální technologie (III/3)
o 6495/2012-25-172 Interaktivní tabule a PC pro učitele, Tvořivá škola (Magda
Chloupková, Šárka Hobzová, Lenka Wieczoreková, Irena Burešová, Ivona Pokorná,
Lenka Matochová, Monika Kremláčková, Iva Špulková, Taťána Hutáková, Dagmar
Piková, Libuše Turková, Markéta Dohnalová, Ivana Jelínková, Kateřina Čápová, Petra
Švecová)
o 1881/2014-1-128 PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci (Zdeňka Obrdlíková, Pavel
Říha)
o 1881/2014-1-128 Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps, NIDV Jihlava
(Markéta Dohnalová, Hana Říhová, Robert Srbecký, Zdeňka Obrdlíková, Vladimír
Nekvinda, Soňa Novotná)
přírodovědná gramotnost (V/3)
o 11668/2013-201-254 Jak získat žáky pro fyziku?, JČMF Vlachovice (Zdeňka
Obrdlíková)
o 39357/2012-201-758 Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů, NIDV
Jihlava (Irena Dejmková, Libuše Turková, Petra Švecová)

Plán na další školní rok
Do posledního monitorovacího období zbývá odevzdat poslední sada materiálů a 1 osvědčení o
absolvování metodického semináře.
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Cesty ke kariéře (reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045)
Dle pravidel stanovených Evropským společenstvím jsme tento školní rok nadále pokračovali v aktivitách
projektu Cesty ke kariéře, který byl ukončen 30. června 2012. Tento projekt byl v minulém školním roce
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci
udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme pokračovali
ve všech třech aktivitách. Jejich výstupy jsme zakotvili do ŠVP Naše cesty k učení, stávají se pro nás tedy
závazné. Aktivity se žáky byly zaměřeny na rozvoj jejich klíčových kompetencí. Prohlubovali jsme vztah
žáků zejména k pracovním činnostem a k přípravě na volbu povolání. Podporovali jsme komunikaci
v mateřském i cizím jazyce a ICT dovednosti.
Aktivity Řemesla, Svět práce a Moje kariéra byly začleněny do Školního vzdělávacího programu Naše
cesty k učení a staly se tak součástí výuky.
Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali 19. března exkurze do řemeslnických dílen. Letos jsme žákům místo
exkurze do zrušených skláren nabídli návštěvu Ranče u zelené sedmy v Čížově, kde se žáci dozvěděli
o farmářství a vyzkoušeli si jízdu na koni. Obor chovatelství byl cílem i druhé skupiny žáků, kteří
navštívili Malou ZOO v Ráji nedaleko Jihlavy. Tradičně žákům umožnily návštěvu firmy
Kamenosochařství Buršík, Umělecké kovářství Habermann, Zahradnictví Psychiatrické léčebny v Jihlavě,
Střední škola obchodu a služeb, obor hodináři a Střední škola stavební s obory 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.
Některé výtvory prezentovali žáci na výstavce 22. května,
která byla uspořádána u příležitosti návštěvy účastníků
projektu Vysočina Education s názvem Find your place in
the World of Work.
Mezinárodních návštěv jsme si letos užili. V rámci
projektu Střední školy stavební v Jihlavě nás 24. března
navštívili umělečtí truhláři z Francie. Francouzští učni
a žáci navštěvující řezbářský kroužek se sešli u ponků
našich dílen.
Klempíři SŠ stavební učili naše žáky vyrábět píšťalky
z plechu. V rámci propagace klempířského cechu 4. dubna
pískala celá škola.
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 5. – 6. 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 na jaře. Žáci 9. ročníku
zahájili práci na svých „seminárkách“ také v září. Výsledky
prezentovali 17. a 20. června formou obhajoby seminárních prací před pedagogickou komisí a spolužáky.
Všechny uvedené aktivity dokládají, že projekt Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost Cesty ke kariéře výborně nastartoval další kroky, které pomáhají rozvíjet
u žáků kompetence spojené s volbou povolání.
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Zprávy z médií
Jihlavské listy, 28. března 2014
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Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V tomto školním roce se náš projekt s rakouskou školou z Irnfritzu
zaměřil na SPORT v České republice a Rakousku. Žáci se vzájemně
seznámili se sporty, které jsou v dané zemi rozšířené a oblíbené.
V tomto roce byly výjezdy pouze jednodenní, a tak byl doplněn
ještě o výtvarné aktivity, kde si žáci mohli vyzkoušet 3 různé
techniky.
První setkání se uskutečnilo v Jihlavě 10. prosince 2013. Žáci byli
v úvodu setkání seznámeni formou prezentací s florbalem
a kinballem. Oba tyto moderní sporty byly pro rakouské děti
naprosto nové a neznámé. Po úvodních prezentacích, kde se děti
dozvěděly o vzniku daných sportů, jejich základních pravidlech
a nutném vybavení, následovala prezentace týkající se dvou
největších sportovních klubů v
Jihlavě – FC Vysočina, HC
Dukla Jihlava.
Po teoretické části byli žáci
rozděleni do dvou rakouskočeských smíšených skupin. První skupina strávila dopolední hodiny v
tělocvičně, kde se za odborné asistence Mgr. Libora Kuczy, prakticky
věnovala zmíněným sportům – kinballu a florbalu. Žáci se po
počátečních rozpacích skvěle sehráli a bojovali o vítězství.
Druhá smíšená skupina se v tu samou dobu zaměřila spolu s Mgr.
Jitkou Benešovou na výtvarné práce. Žáci si mohli, dle svého uvážení,
vyrobit vánoční přání za pomoci enkaustiky, ozdobit fotorámeček
nebo vytvořit květiny z organzy.
Po přestávce na oběd se skupiny vyměnily tak, aby každý vyzkoušel
jak sportovní, tak i výtvarné aktivity.
Děti se do obou bloků úžasně zapojily, velmi se snažily
komunikovat a navzájem si pomáhaly. Jen je velmi mrzelo, že
tentokrát je projekt pouze jednodenní, a proto se nestihly
poznat více, tak jako
tomu bylo v dřívějších
letech.
Oproti

původním
“zimním“
předpokladům se druhé
setkání žáků z Jihlavy a
Irfritzu uskutečnilo 14. května 2014, tentokrát v rakouském
Irnfritzu. O jednodenní výlet byl velký zájem. Na české straně se
přihlásilo 20 žáků, rakouských dětí bylo celkem 22. Původně jsme
měli jet mnohem dříve a těšili jsme se na běžky, které jsou pro
rakouské školáky běžnou součástí výuky tělocviku. Vzhledem
k nepříznivým podmínkám letošní zimy jsme museli původní plán
přehodnotit a náš výlet přesunout do jarních měsíců.
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Po příjezdu do Irnfritzu jsme byli velmi srdečně přivítáni rakouskými učiteli i paní ředitelkou. Veškeré
činnosti na rakouské straně zajistily již tradičně paní Hana Schögl a paní Margit Andrä. V tělocvičně na
nás čekaly dobroty, které připravily rakouské děti i učitelé. Po drobném občerstvení jsme byli provedeni
celou školou a mohli jsme tak srovnávat rozdíly v českém a rakouském školství, vybavení učeben,
výzdobu školy a způsob výuky. Po prohlídce nás čekala milá prezentace s fotkami z podzimní akce u nás
v Jihlavě. Poté se žáci rozdělili, jako již tradičně, na dvě smíšené skupiny. Každá se šla věnovat na dvě
hodiny jedné z připravených aktivit.
Sportovní i výtvarné aktivity, které si pro naše žáky připravili
rakouští učitelé, byly do poslední chvíle překvapením. Díky
jejich skvělým nápadům se naprostá většina našich žáků poprvé
v životě seznámila s judem. Judu se čeští žáci věnovali za
skvělé asistence pana učitele Edgara Bergera a našeho
tělocvikáře Mgr. Libora Kuczy. Žáci si vyzkoušeli jednotlivé
techniky, velmi se sblížili právě díky tomu, že judo je kontaktní
sport a perfektně se bavili.
Po první dvouhodinové aktivitě jsme byli rakouskou stranou
pozváni na oběd do místní restaurace, kde si žáci i učitelé
pochutnali na pravém „Wiener Schnitzel“ přes celý talíř.
Po polední pauze se skupiny vyměnily a všichni tak mohli vyzkoušet obě připravené aktivity.
Paní Dunja Perzi, která učí ruční práce, si pro nás připravila druhou aktivitu, výrobu indiánských lapačů
zlých snů, ze kterých byli žáci, včetně naší paní učitelky Mgr. Jitky Benešové, nadšeni. Jejich snahu i
fantazii je třeba ocenit. Při výtvarné aktivitě
spolupracovaly rakouské i české děti velmi
aktivně, snažily se mluvit německy a případné
dotazy položit samy v německém jazyce.
Lapače, které děti vyrobily, byly velmi
nápadité, veselé a žáci z nich měli velkou
radost.
Po ukončení aktivit jsme se všichni opět sešli
v tělocvičně, kde jsme se rozloučili a kde
jsme si slíbili, že se opět setkáme. Celé
rakousko-české setkání bylo velmi příjemné,
zábavné a poučné. Těšíme se, že naše
přátelství
bude
pokračovat,
ať
už
prostřednictvím internetové komunikace nebo
na základě dalšího osobního setkání.
Mgr. Martina Lisová a Mgr. Markéta Pivoňková

Jedním z výstupů projektu byla fotokniha
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Solit či nesolit? Všeho s mírou.
V rámci projektu proběhly 2 aktivity v tomto školním roce. Poslední aktivita proběhne v říjnu 2014.
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.
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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.

Výpis z třídní knihy 6. A:

3. aktivita: Veletrh zdraví
21. a 22. října 2014 se uskuteční 22. ročník Veletrhu zdraví.
Všechny aktivity měly společná témata všeho s mírou a sůl.
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Jako ryba ve vodě
Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21.
V rámci projektu proběhly 3 aktivity. Do projektu se zapojili všichni žáci i učitelé školy.
1. aktivita: Sportovní den
Sportovní den byl v červnu dvakrát kvůli počasí odložen a nakonec proběhl v polovině září 2013.
2. aktivita: Týden environmentálních aktivit
V říjnu a první polovině listopadu připravili vyučující pro žáky v rámci vyučovacích hodin aktivity
s environmentální tématikou. Aktivitu zabezpečila koordinátorka EVVO ve škole. Pro žáky 1., 5. a 9.
ročníku jsme objednali program Eon truck.
3. aktivita: Veletrh zdraví
V říjnu 2013 se uskutečnil 21. ročník Veletrhu zdraví. Aktivita vyvrcholila v úterý a ve středu 22. – 23.
října 2013.
Všechny aktivity měly společné téma voda a ryby.

Sportovní den 10. září 2013
V úterý 10. září 2013 se žáci druhého stupně zúčastnili sportovního dne. Po přihlášení do skupin a zvolení
příslušně barevného oblečení bylo jejich úkolem co nejlépe zvládnout nástrahy pětiboje. Na stanovištích se
žáci za hlasitého povzbuzování střídali v překonávání těch nejlepších výkonů. Po vyhodnocení výsledků se
jména těch nejlepších objeví na nástěnce mezi rekordmany školy. Musíme dodat, že překonat některé
výkony bude v příštích letech velice obtížné.
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Týden environmentální výchovy – říjen, listopad 2013
Přehled hodin – viz výpis z třídní knihy.
V rámci týdne environmentální výchovy se prvňáci seznámili s nežádoucími účinky kouření.
Žáci devátých tříd si připravili prezentaci o škodlivosti kouření. Akce by měla podpořit zdravý životní styl.

E-on truck pro 1., 5. a 9. ročník:

Výpis z třídní knihy 8. A:
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Veletrh zdraví 22. – 23. listopadu 2013
Rozpis tříd a aktivit – viz brožurka.
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Základní škola Otokara Březiny,
Jihlava, Demlova 34

Jako ryba ve vodě

21. Veletrh zdraví
23. října 2013
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava
Vážená paní, vážený pane,

srdečně vás zveme na diskuzní fórum, které proběhne na

21. VELETRHU ZDRAVÍ
23. října 2013 v 10:00 v informačním centru školy
v rámci projektu JAKO RYBA VE VODĚ
Dopolední program pro žáky:
8:10 – 13:30

38 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve spolupráci s partnery

Odpoledne otevřených dveří pro rodiče a veřejnost:
14:00 – 16:30

Výstava z aktivit

16:30 – 18:00

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 - ryby
Anketa zaměřená na zdravý životní styl
Prezentace dalších projektů
Měření krevního tlaku, BMI, cholesterolu a analýza složení těla
Měření imunitního systému biofotonickým skenerem
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 23. října 2013

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.
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Aktivity 21. Veletrhu zdraví

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava
Aktivita

1.

1. pomoc
i pomoc tonoucímu

2.

Aranžování
-příprava podzimní dekorace s profesionální
květinářkou
(bude tam i tůňka )

3.

Šikovné ruce
– výroba chobotnice

4.

PET art
– náušnice i dekorativní předměty jako z šupin

5.

Příprava jídla

6.

Závěsná rybka

Marcipánové rybičky v listovém jezírku

Práce s textilem
- ryba
Truhlářská dílna
8.
– podložka do kuchyně ve tvaru ryby
EkoDrogerie
9.
– co vše vypouštíme do odpadních vod
Městská policie –
10.
Abychom se cítili, jako ryby ve vodě
Co ještě nevíte o rybách?
11.
(křížovky, doplňovačky, poznávačky, zajímavosti)
1. aktivita - odborná porota k vyhodnocení jídla
2. aktivita - odborná porota k vyhodnocení
12.
literární soutěže a vytvoření výstavy oceněných
prací
7.

Pomůcky

50, - Kč
50 javor.
listů, žaludy,
kaštany,
bukvice

školní rok 2013/2014
1.aktivita
8:10 –
9:30

2.aktivita
9:45 –
11:05

3.aktivita
11:20 –
12:40

Počet
žáků

Chloupková

3. – 6.

5. – 9.

-

10

Štolpová

3. – 7.

3. – 9.

6. – 9.

16

4. – 6.

4. – 6.

-

10

6. - 9.

6. – 9.

-

10

3. – 7.

3. – 6.

6. – 9.

12

-

3. – 9.

-

12

3. – 5.

-

-

10

5. – 9.

5. – 9.

6. – 9.

10

5. – 6.

6. – 9.

6. – 9.

12

6. – 9.

3. – 5.

-

15

Waldhauserová

3. – 6.

5. – 9.

-

15

Matějíčková
Hodálová

5. – 9.

5. – 9.

-

12

Místo

Zajišťuje

Dozor
Pomocníci

Jaz2

VZŠ a SZŠ
Jihlava

7. B

Petra Filová
Květinka, Polná

5. B

Dejmková

větší nůžky,
2-3 PET
lahve

5. C

10,-

Kuch

Turková

ŠD herna

SOŠ obchodu a
služeb v Jihlavě
R. Machová
Novoveská
Kožená

4. C

Jelínková

Dílna
F-Ch
3. B
Př

SŠ stavební,
R. Schlögl
Sedláčková
Bartesová
Městská policie
p. Barák
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Vodníci a hastrmani, tůně, ryby - tvorba pohádek
13. Beseda se s autorkou pohádek Vodníci
v Čechách a Hastrmani a hastrmánci
Keramické rybičky z pálené hlíny (je možné
14.
využít i jako dárek)
Keramické rybičky z pálené hlíny (je možné
15.
využít i jako dárek)
16. Sportovní aktivity
17.

20,-

21. Chytání rybiček na čas
Hrou proti AIDS – být dospělý znamená být
samostatný a hlavně zodpovědný.
22.
5 aktivit ve skupinách
UČKODO, 7. A,8. A, kab. Čj, chodba 3. p.
Chovatelství
23.
– nejen o rybách (hadi, šneci, chameleon,…)
Výroba doplňků s vyučující a žáky SUPŠ
24.
v Heleníně
Výtvarná dílna
- malování skleniček vodními motivy

Míchané nápoje
27. – barmanské vystoupení, zdobení perníkových
rybiček
28. MULTIPOLIS – desková hra

Fehérová

3. – 5.

3. – 5.

-

12

Pkč

Štolpová

3. – 7.

3. – 7.

-

12

Čápová

3. – 5.

3. – 5.

-

10

Tv

DDM Jihlava
I. Melounová
M. Benešová
a Šlechtická
Žákyně 9. A

Kucza

3. – 5.

6. – 7.

8. – 9.

16

Tv

Findejs

3. – 7.

3. – 7.

6. – 9.

10

Učkodo

S. Dejmalová

-

6. – 7.

6. – 9.

10

6. B

Novotná

5. – 7.

6. – 9.

6. – 9.

8

5. A

Švecová

3. – 5.

3. – 5.

-

12

Chodba
před ŠD

Kopáčková

-

3. – 5.

-

10

Zahájení
v
Učkodu

SZÚ, Jihlava
MUDr.
Zimenová

Jahodová

8.

-

-

50

Pokorná

3. – 7.

3. – 9.

-

15

5. – 9.

4. – 7.

6. – 9.

12

3. – 9.

3. – 7.

6. – 9.

12

5. – 9.

5. – 7.

6. – 9.

10

-

3. – 7.

6. – 9.

12

6. - 7.

7. – 8.

8. – 9.

12

3. C
6. A

25. Deskové hry- chcete si zahrát nebo se je naučit
26.

Petrová

4. B

Trampolíny
– koordinace pohybu

18. Kondiční cvičení
Finanční svoboda – desková hra – jak nenaletět
19.
podVODNÍKŮM
Černobílá kavárna
20. Když se člověk necítí ve svém těle jako ryba ve
vodě (jaké to je, když lidé nevidí?)

Jaz 1

3. A
Fantazie

8. B

DDM Jihlava
T. Rychetský
SUPŠ, Helenín
V. Šádová
DDM Jihlava
P. Matějíček
J. Benešová

Hotelová škola
Světlá
8. A
N. Petrovičová
O. Pokorný
Sbor
Říhová
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Šachy
- pokud si chcete zahrát, ale třeba se i začít učit
Kosmetičky a kadeřnice30.
Líčení a péče o pleť (Malá mořská víla)
ZUMBA
31.
- cvičení na energickou a rytmickou hudbu.
Drumbeny
32. – chcete se naučit bubnovat na zajímavý nástroj
(bubny)
29.

30 Kč

33. Vyřezávání lodiček
34. Šikovné ruce – rybičky z CD

2 stará CD

IUC

Charvátová

4. A

SOŠ obchodu a
služeb Jihlava

9. A

Pan Bánovský

Šatna
školní
jídelny
9. B
9. B

3. – 7.

3. – 9.

-

8

Jahodová

6. – 9.

3. – 6.

-

14

Fašinová

6. – 7.

3. – 5.

6. – 9.

10

ZŠ Jihlava,
Jungmannova
p. uč. Hladíková

5. – 7.

5. – 9.

-

10

Hotař

5. – 7.

5. – 9.

5. - 9.

10

-

3. – 7.

6. – 8.

5

-

3. – 5.

6. – 8.

8

žákyně 9. B
Langová,
Formáčková
žákyně 9. B
Tesařová,
Žaludová

35. Taneční dílna s moderní hudbou

7. A

Žurnalistika – zvládnete sestavit reportáž
36. z Veletrhu?
(i pro žáky 8. ročníku)

PU1

žurnalistka
N. Šírová

M. Kohout

6. – 9. celé dopoledne

15

Krepčíková

6. – 9. celé dopoledne

12

37.

Výroba rybky z plechu v dílnách SŠ technické
(i pro žáky 8. ročníku)

SŠ tech.

SŠ technická
p. zástupce
Toman

38.

Háčkované ozdoby (pouze pro ty, kteří umí
uháčkovat řetízek, i pro žáky 8. ročníku)

JaIC

Cerhová

6. – 9.

-

Odpoledne (14:00 – 16:30):
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl
Výstava zdravých jídel a receptář jídel (tematické zaměření: ryby)
Bar pod schody (J. Hotař, přízemí)
Ukázka práce zájmových kroužků a školních aktivit (1. patro)
Analýza složení těla (1. patro)
Měření imunitního systému biofotonickým skenerem
Vystoupení v tělocvičně (16:30 – 18:00)
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Rozmístění tříd na Veletrhu zdraví
Pavilon C

1. A
Hutáková
Veletržní aktivity

1. C
Špulková Veletržní
aktivity

Dílna
8) SŠ STAVEBNÍ
ÚPRAVA DŘEVA
Schlögl

Dozory na chodbách:

Kabinet PČ

3.p. – P. Jahodová
2.p. – Piková
1.p. – Čápová
přízemí – Štolpová

Anketa: Matějíčková, Hodálová
Jídelna:
J. Albrechtová
od 11:15
Piková
Hobzová
Chloupková
Pokorná

11:30 – 12:00
12:00 – 12:40
12:40 – 13:15
13:15 – 14:00

Kuchyňka
5) VÝROBA
POKRMŮ
SŠOS
Machová
Lisová
2. C
Burešová
Veletržní
aktivity

Kabinet ŠD

Šatna:

2. B
Dohnalová
Veletržní
aktivity
Školní klub
6) ZÁVĚSNÁ
RYBKA
Novoveská
Šlechtická

Dejmková
Raymondová
Fehérová
Říhová

1. B
Hobzová
Veletržní
aktivity

2. A
Wieczoreková
Veletržní aktivity

11:45 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 14:40
14:40 – 16:30

Dokumentace: Srbecký + Kohout, Šírová, Kružík
Přebírání jídla a dozor: Hodálová, Matějíčková 7:10 – 8:05
Hodnocení jídla: L. Matějíčková, M. Váchová, M. Hodálová
Diskuzní fórum: P. Říha, R. Matoušková od 10:00
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Pavilon B
SŠ TECHNICKÁ
37) VÝROBA
RYBKY,
EXKURZE
KREPČÍKOVÁ

6. B
30)KOSMETIČK
Y, KADEŘNICE
Cirhanová
SOŠ OBCHODU
A SLUŽEB

6. A
24) SUPŠ
TEXTILNÍ
ŠÁDOVÁ

8. B
26) MALOVÁNÍ
SKLENIČEK
J. BENEŠOVÁ

UčKoDo
22) HROU
PROTI AIDS
18) KONDIČNÍ
CVIČENÍ
DEJMALOVÁ

7. A
22) HROU
PROTI AIDS
SZÚ
ZIMENOVÁ
35) TANEČNÍ
DÍLNA
3. A
23) DESKOVÉ HRY
MATOCHOVÁ

PU1
3. C
3. B
Jaz2
5. C
36)
23)
10) MĚSTSKÁ
1) PRVNÍ
4) PETart
TURKOVÁ
ŽURNALISTIKA CHOVATELSTVÍ
POLICIE
POMOC
ŠÍROVÁ, KOHOUT
BARÁK
SZŠ
DDM
RYCHETSKÝ
KREMLÁČKOVÁ
MAREŠOVÁ
POKORNÁ
PIKOVÁ
IC
PU2
4. C
5. A
4. B
4. A
DISKUZNÍ FÓRUM 12)ZPRACOVÁNÍ
7) RYBA –
20) ČERNOBÍLÁ 15) KERAMIKA
17) FINANČNÍ
Říha, Matoušková
LITERÁRNÍ
ZPRACOVÁNÍ
KAVÁRNA
-podnos ve tvaru
SVOBODA
HÁČKOVÁNÍ
ŠVECOVÁ
NOVOTNÁ
SOUTĚŽE
TEXTILU
rybky
KULATÝ STŮL
MATĚJÍČKOVÁ
JELÍNKOVÁ
ČÁPOVÁ
BENEŠOVÁ,
CERHOVÁ
HODÁLOVÁ
ŠLECHTICKÁ
Tělocvična
Učebna
7. B
9. B
9. A
Učebna
Pkč
přírodopisu
16) SPORTOVNÍ
2) ARANŽOVÁNÍ 33) LODIČKY
31) ZUMBA
KVĚTINKA
taneční škola
AKTIVITY
14) KERAMIKA
Z KŮRY
11) CO JEŠTĚ
POLNÁ
HOTAŘ
BÁNOVSKÝ
17) TRAMPOLÍNA
DDM
NEVÍTE
FINDEJS
MELOUNOVÁ
FILOVÁ
FAŠINOVÁ,
37) RYBA Z CD
O RYBÁCH
KUCZA
ŠTOLPOVÁ
LANGOVÁ,
ČERMÁKOVÁ WALDHAUSEROVÁ
FORMÁČKOVÁ
9) EkoDrogerie – pracovna F-Ch Sedláčková, Bartesová (Farárik, Jonášová)
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8. A
22) HROU
PROTI AIDS
27)HOTELOVÁ ŠKOLA
PETROVIČOVÁ

Jaz1
13) POHÁDKY
SIMONA PETROVÁ
FEHÉROVÁ

5. B
3) ŠIKOVNÉ RUCE
CHOBOTNICE
DEJMKOVÁ
ŠATNA JÍDELNY
DRUMBENY
ZŠ JUNGMANOVA
BOŠNJAKOVÁ

Příloha č. 20 – Jako ryba ve vodě

Spolupracující organizace:
Mateřská škola Mozaika, Jihlava
Střední škola stavební, Jihlava
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Jihlava
Střední škola obchodu a služeb, Jihlava
Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava-Helenín
Střední škola technická, Jihlava
Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Státní zdravotní ústav, Jihlava
Dům dětí a mládeže, Jihlava
Městská policie, Jihlava
Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová
Základní škola Jihlava, Jungmannova
Simona Petrová, spisovatelka
Děkuji všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy,
kteří se podílí na úspěšném průběhu 21. ročníku Veletrhu zdraví.
Mgr. Pavel Říha, ředitel školy

Vystoupení v tělocvičně
úterý 22. 10. 2013
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Jedním z výstupů projektu byla fotokniha:
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Další informace o průběhu projektu najdete v Ozvěnách Veletrhu zdraví, které jsou součástí Školního zpravodaje
– příloha č. 29

Zprávy z médií
Jihlavské listy, 18. 10. 2013

http://www.hotelskola.cz/cs/akce-skoly/ostatni-akce/1249-veletrh-zdravi-v-jihlave
25. 10. 2013
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Tento materiál je výstupem projektu i-Bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014.

Plán e-bezpečnosti
Školní plán prevence a řešení elektronického
násilí

Základní škola Otokara Březiny
Demlova 34, 586 01 Jihlava
Kraj Vysočina
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2

Pravidla e-bezpečnosti........................................................................................................ 5
1.1

E-bezpečnost ve školním řádu ..................................................................................... 5

1.2

Pravidla chování při práci v počítačové síti ................................................................. 6

1.3

Školní bezdrátová síť ................................................................................................... 7

1.4

Naše školní NETIKETA .............................................................................................. 8

1.5

Prezentace žáků a školy na internetu ........................................................................... 9

Bezpečný internet „nejen“ na naší škole .......................................................................... 10
2.1

2.1.1

Desatero bezpečného internetu ........................................................................... 10
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2.2
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3.3
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3.4
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3.5
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Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
Václav Havel
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1

Pravidla e-bezpečnosti
Cílem toho plánu je především to, aby žáci daná pravidla převzali jako další pravidla

slušného chování a po opuštění školy se jimi řídili i ve svém dalším životě.
Nedílnou součástí školního řádu zabývající se e-bezpečností jsou kromě „Pravidla
chování při práci v počítačové síti“, „Školní NETiketa“, „Minimální preventivní program“
také systémová a bezpečnostní pravidla a parametry nastavení školní počítačové sítě, serverů
a dalších síťových prvků.

E-bezpečnost ve školním řádu

1.1

Školní řád ZŠ Otokara Březiny je vytvořen na základě § 30 zákona č. 561/2005 Sb.
V rámci pravidel e-bezpečnosti obsahuje:


odstavec I – Práva žáků a jejich zákonných zástupců
o bod 5 - Využívat poradenskou pomoc školy – obracet se na výchovné
poradce, metodiky prevence a výchovnou komisi školy.
o bod 6 - Využívat školní schránky důvěry – „Vrby“.



odstavec IV – Chování žáků
o bod 5 - Žákům je zakázáno provozovat agresivní hry na počítačích
a jakékoliv formy gamblerství v celém areálu školy a na akcích
pořádaných školou.



odstavec VI – Zacházení se školním a osobním majetkem
o bod 4 - Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci
a větší částky peněz do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají
neustále u sebe. Před hodinou tělesné výchovy odevzdají žáci mobilní
telefony a jiné cenné předměty vyučujícímu, který je uzamkne ve
skříňce k tomu určené.
o bod 5 - Mobilní telefon lze ve výuce použít pouze se svolením
vyučujícího. Během výuky musí být vypnuto vyzvánění.
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Další pravidla týkající se e-bezpečnosti jsou podrobně rozepsána v rámci příloh
školního řádu, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

1.2

Pravidla chování při práci v počítačové síti

(příloha školního řádu)
1) Do odborné učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.
2) Případné závady, které žák zjistí, nahlásí okamžitě vyučujícímu učiteli nebo správci
učebny.
3) Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních osob.
S vybavením učebny zacházejí všichni ohleduplně.
4) Do sítě se žáci přihlašují svým uživatelským jménem a heslem, pokud vyučující neurčí
jinak. Každý žák ctí soukromí ostatních, tj. nesnaží se zjistit a používat počítačové
účty spolužáků.
5) Žák pracuje u počítače pouze podle pokynů vyučujícího. Manipuluje pouze
s klávesnicí, myší, a programy, které zadal vyučující.
6) Při práci s počítačem je zakázáno používat vlastní paměťová média (CD,
CompactFlash, diskety atd.) a manipulace s dalším vybavením učebny (dataprojektor,
digitální fotoaparát, sluchátka, …) bez výslovného souhlasu vyučujícího.
7) Je přísně zakázáno otvírání složek a spouštění programů, které nezadal vyučující. Žáci
nesmí měnit softwarové a hardwarové nastavení počítače včetně nastavení plochy.
8) V internetovém prohlížeči je povoleno prohlížení pouze stránek schválených
vyučujícím.
9) V celé počítačové síti školy platí přísný zákaz hraní a stahování her, chatování,
prohlížení www stránek s nevhodnou tématikou (např. stránky propagující nezdravý
způsob života, např. anorexii, tzv. pro-ana weby, stránky podněcující násilí a nenávist
vůči jednotlivci či skupinám, stránky se sexuálním a erotickým obsahem).
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10) Po ukončení práce žáci použité pomůcky vrátí na určené místo a uvedou počítač a
pracovní místo do původního stavu. Za úklid pracovního místa a pomůcek zodpovídá
vyučující.
11) Do učebny je z bezpečnostních důvodů zakázáno nosit jídlo a nápoje.
12) Bude-li žák potřebovat nahrát nějaká data na CD, přinese si vlastní CD, vyučující
může odmítnout data vypálit, pokud má podezření, že je to v rozporu s autorskými
právy (placené programy atd.)
13) Při nedodržování pravidel bude žákovi udělen zákaz používání výpočetní techniky
školy po dobu 14 dnů (+ zápis do karty), při opakovaném nedodržení pravidel budu
postihnut napomenutím TU, třídní důtkou, ředitelskou důtkou atd. podle závažnosti
přestupku.

1.3

Školní bezdrátová síť

Bezdrátovou sítí se rozumí školní Wi-Fi (ZSOB_zak), umožňující žákům připojení na
internet pomocí jejich vlastních zařízení (notebook, tablet, „chytrý“ telefon atd.)
Každý žák má své jednoznačné uživatelské jméno a heslo, kterým se může přihlásit do
školní bezdrátové sítě.
Žákovo uživatelské jméno a heslo je svázáno s MAC adresou daného zařízení (žák si
může ve škole připojit pouze jedno zařízení).
Školní bezdrátová síť je softwarově rozdělena na dvě různé sítě, určené zvlášť pro
zaměstnance školy a zvlášť pro žáky. Důvodem tohoto rozdělení je zajištění nejen
bezpečnosti vnitřní sítě školy, e-bezpečí žáků, ale i dostatečné datové propustnosti umožňující
plynulé využívání sítě v rámci potřeb výuky.
Datový tok určený pro žáky je nastaven na nižší limit, což zajišťuje udržení rychlé
propustnosti sítě. Každý žák má přidělen dostatečný objem měsíčního datového limitu, který
mu umožňuje nerušeně pracovat na internetu, ale zároveň zabraňuje stahovat velké objemy
dat (hry, filmy atd.).
Wi-Fi síť školy umožňuje online i zpětný monitoring navštívených www stránek
a v případě potřeby i snadnou identifikaci zařízení (žáka), které porušilo stanovená pravidla.
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Při nedodržování pravidel (viz. Školní řád a další) může být toto žákovo zařízení
dočasně i trvale odpojeno od školní bezdrátové sítě.

1.4

Naše školní NETIKETA
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1.5

Prezentace žáků a školy na internetu

Pro školu je prezentace výsledků na veřejnosti nezbytná. Fotografická a textová
dokumentace je vyžadována nejen žáky, kteří se chtějí pochlubit úspěchem, ale i jejich rodiči
a samozřejmě i vyučujícími. Tyto informace jsou také velmi důležité jako doklad o kvalitách
školy pro jejího zřizovatele, veřejnost a pro rodiče budoucích prvňáčků.
Na webových stránkách a dalších veřejných prezentacích nejsou nikdy uváděny
soukromé údaje (rodné číslo, bydliště žáka atd.). Pokud jsou žáci fotografováni během výuky
nebo na školních akcích, výsledné fotografie vždy kontroluje určený pracovník, v našem
případě správce informačního centra školy.
Škola vždy začátkem září nechává rodiče podepsat formulář ve znění:
Souhlasím s možností publikovat v tištěných a elektronických materiálech (např. školní
zpravodaj, výroční zpráva školy, články v místním tisku, internetové stránky školy) fotografie,
videonahrávky a práce žáků vzniklé z činnosti Základní školy Otokara Březiny, Jihlava
v rámci výuky, školní družiny nebo zájmových kroužků.
Tento souhlas poskytuji na celé období školní docházky a mohu jej kdykoliv písemně odvolat.
Jméno a příjmení žáka/žákyně: ________________________________
Datum narození: ______________

Třída: ________

Datum:

Podpis zákonného zástupce:
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Bezpečný internet „nejen“ na naší škole

2
2.1

2.1.1

Informace pro žáky
Desatero bezpečného internetu

Pro bezpečí na internetu ti stačí dodržet jen pár důležitých, ale přitom jednoduchých zásad.
1) Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé
straně.
2) Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní
fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy
udělat.
3) Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4) Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
5) Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6) Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7) Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě
dokonce vyděsí.
8) Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9) Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10) Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
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2.1.2

Informace o mně

Na internetu můžeš najít mnoho informací. Internet je výborným nástrojem a
pomocníkem. Můžeš tu komunikovat, posílat si fotografie nebo se dívat na videa. Ne všemu a
všem se dá ale věřit. Je proto dobré být opatrný a na internetu o sobě sdělovat jen základní
informace.
1) Máš profil na nějaké seznamce? Buď opatrný a nezveřejňuj na něm svoje osobní
informace. Třeba kde bydlíš, své telefonní číslo nebo adresu.
2) Zamysli se, zda opravdu musíš všude uvádět svoje celé jméno nebo informace o své
rodině a kamarádech.
3) Kamarádům veřejně na internetu a už vůbec ne úplně cizím lidem v žádném případě
nesděluj informace, kam chodíš do kroužků, do školy nebo za zábavou. Nikdy nikam
nepiš, že jedeš na dovolenou. Po návratu domů by na tebe a na tvé rodiče mohlo čekat
moc nemilé překvapení v podobě prázdného bytu.
4) Když zveřejňuješ na internetu svoji fotografii, uvědom si, že ji může kdokoli použít.
Nikdy na internetu neposílej svoje intimní fotografie, a to ani svým známým. Pokud se
dostanou do nesprávných rukou, může tě někdo vydírat nebo je použít tak, že ti to
bude nepříjemné. Pokud se tvé intimní fotografie objeví někde na internetu, jejich
dalšímu šíření už nezabráníš a nejde to vzít zpět.
5) Chce po tobě nějaká seznamka citlivé údaje? Třeba jaké nosíš spodní prádlo? Takové
informace nesděluj.
6) Znáš ve svém okolí někoho, kdo o sobě na internetu zveřejňuje osobní nebo citlivé
údaje? Zkus mu poradit a sdělit, jakému se vystavuje riziku. Ukaž mu třeba film na
adrese www.seznamsebezpecne.cz.
7) Pokud máš webovou kameru, neukazuj víc, než je nezbytně nutné. Zařízení bytu nebo
sebe v nějaké citlivé situaci nemusíš nikde ukazovat. Nezapomeň, že si tě může někdo
nahrávat.

Pamatuj: Nedávej nikomu adresu ani telefonní číslo. Nevíš, kdo se skrývá za
vzdáleným monitorem. Když nebudeš dávat pozor, hrozí ti opravdu vážné nebezpečí. I když
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si myslíš, že zrovna tebe to potkat nemůže. Sdílej jen nejnutnější informace o sobě a
minimum fotografií. Informace o školácích denně vyhledává několik set slídilů – nenech se
chytit do té nesprávné sítě a nedovol nikomu zneužít informace o tobě.

Informace pro rodiče

2.2

Doporučení pro rodiče

2.2.1

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace
a tvorby. Totéž nabízí i dospělým. Ne vždy ale chceme, aby někteří dospělí komunikovali
s našimi dětmi a vydávali se třeba za jejich vrstevníky. Právě i to může čekat vaše děti na
internetu. Při používání internetu existují také rizika a je třeba s nimi počítat. Právě proto, že
jde o otevřené okno do světa, jež patří také dospělým lidem, obsahuje internet materiál, který
není pro děti vhodný.

Domácí pravidla pro používání internetu

2.2.2

Dobrým způsobem, jak minimalizovat nebezpečí internetu, je dohodnout se s dětmi na
určitých pravidlech. Společná pravidla jsou dobrým východiskem pro diskusi o bezpečném
používání internetu.
•

Doba strávená u počítače by měla být ze zdravotních důvodů omezena.

•

Umístěte počítač např. do obývacího pokoje. V případě mladších dětí je vhodné, aby
jim při používání internetu asistovala dospělá osoba.

•

Přístup k internetu by u mladších dětí měl být omezen na předem dohodnuté stránky.
Pokročilejší děti mohou najít známé stránky pomocí nabídky s oblíbenými stránkami
v internetovém prohlížeči.

•

Nejbezpečnějším řešením je vytvořit osobní pracovní prostředí dítěte, ve kterém je
přístup k internetu omezen pouze na určité stránky.
o Doporučení:


Umístěte počítač do místnosti používané celou rodinou
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Tímto způsobem se stane mluvení o internetu a udržování přehledu
o jeho používání přirozenou součástí každodenního života. Když je
počítač umístěn ve společné místnosti, může být diskuse o problémech
snazší. Můžete také používat internet společně.



Mluvte o internetu



Projevte zájem o to, co vaše dítě a jeho přátelé dělají – na internetu
i mimo něj. Mluvte o skvělých a zajímavých věcech, k nimž lze
internet využít, ale také o potížích, kterým může čelit. Mluvte s dětmi
o tom, co by měly dělat, kdykoli se při používání internetu nebudou
cítit dobře.

•

Naučte se lépe pracovat s počítačem.

•

Pokud sami používáte internet, je snazší určit, co je pro vaše děti dobré. Můžete jim
lépe pomoci při hledání užitečného materiálu na internetu.

•

Používejte internet společně.

•

Najděte stránky, které jsou vhodné pro děti, nebo se naučte, jak najít užitečné
informace - naplánujte společně dovolenou, navštivte stránky zaměřené na vzdělání
nebo najděte informace o koníčcích a zájmech dětí. Při společném procházení
internetu můžete dítěti pomoci posoudit hodnotu nalezených informací. Oblíbené
stránky můžete uložit jako záložky, abyste je mohli znovu otevřít jediným klepnutím.

•

Vytvořte s dětmi dohodu o tom, jak a kdy budou internet používat.
o Může být užitečné dohodnout se na době a určitých webech, které mohou děti
na internetu navštěvovat. Toto je nutné s dětmi prodiskutovat a uzavřít s nimi
společnou dohodu.

•

Co byste měli dělat, když dítě narazí na internetu na nepříjemný nebo nevhodný
materiál?
o Reagujte přiměřeně, aby dítě nemělo zábrany s vámi o podobných případech
mluvit i v budoucnosti.
o Zdůrazněte dítěti, že to není jeho chyba.
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o Odstraňte veškeré stopy po nevhodném materiálu – včetně odkazů z paměti
prohlížeče, souborů cookies a historie stránek.
o Promluvte si s dítětem o tom, jak je možné se do budoucna podobným situacím
vyhnout, jak používat vyhledávací nástroje bezpečné pro děti a odstraňovat
e-maily od lidí, které neznají.
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Řešení krizových situací

3

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 (školní specialista bezpečného internetu),
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.

Subjekt

Jméno,

Činnost

Tel.

příjmení

Náš

Mgr. Milan

567 579 759

mentor

Taláček

milantalacek@gymnaziumjihlava.cz

Konzultace
Poradenství rodičům
a dítěti

OSPOD

Bc. Nina

567 167 640

Sociální šetření ke

Schneiderová

nina.schneiderova@jihlava-city.cz

zjištění poměrů dítěte

www.jihlava-city.cz

Využití možnosti
udělení výchovných
opatření
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974 261 208
Policie ČR

nprap. Martin Dušek

prevence@policievysocina.cz

koordinátor prevence

policievysocina.cz
Metodická a

PPP

Mgr. Renáta
Brabcová

567 572 419

konzultační činnost

proskova@pppji.cz

pro výchovné

www.pppji.cz

poradce
Vyšetření žáka
Konzultace se
školami k

KrÚ – odbor
informatiky

odbor informatiky

bezpecny-internet@kr-

doporučenému

vysocina.cz

postupu řešení

www.kr-vysocina.cz

Komunikace s
výchovnými poradci
na školách

Roman Máca
NCBI

Šárka Soudková
Martina Viewegová

maca@saferinternet.cz
soudkova@saferinternet.cz
viewegova@saferinternet.cz

Konzultace

www.saferinternet.cz
Nezákonný obsah,

NCBI –

Ing. Ladislav Kos

Horká linka

Ing. Michal Horčic

http://www.horkalinkaczi.cz/

šikanující obsah,
pomoc s falešnými
profily na FB

SLB –
rodičovská

www.pomoc-online.cz

linka

spojená s internetem
Formulář pro hlášení

Policie –
horká linka

Psychická krize

http://aplikace.policie.cz/hotline/

závadového obsahu a
aktivit v síti internet
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Opakovaný školní neúspěch

3.1


Ve škole poradí:
o výchovný poradce


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


Mimo školu lze kontaktovat:
o Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, www.pppji.cz,
telefon 567 572 416, e-mail pppji@raz-dva.cz
o 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.)



Vztahy ve třídě, škole

3.2


e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

Ve škole poradí:
o

školní metodik prevence


Mgr.

Hana

Hažmuková

–

školní

metodik

prevence,

kabinet českého jazyka ve 3. patře, telefon 567 573 856,
hazmukova.hana@zsobreziny.cz
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Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na Bezpečný
internet),

kabinet

TV

u

tělocvičny,

telefon

567

573

864,

findejs.jan@zsobreziny.cz
o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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.)



3.3


e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

Šikana

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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,

findejs.jan@zsobreziny.cz
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o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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.)



3.4


e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

Konflikt s učitelem

Ve škole poradí:
o výchovný poradce


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
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o vedení školy


Mgr.

Pavel

Říha

–

ředitel

školy,

telefon

567 573 852,

riha.pavel@zsobreziny.cz


Mgr.

Zdeňka

Obrdlíková

–

zástupce

ředitele

školy,

telefon

školy,

telefon

567 573 853, obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz


Mgr.

Vladimír

Nekvinda

–

zástupce

ředitele

567 573 854, nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

3.5


Záškoláctví

Ve škole poradí:
o výchovný poradce


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

3.6

Psychické problémy dítěte
(obavy ze školy, osamělost apod.)



Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


Mgr.

Hana

Hažmuková

–

školní

metodik

prevence,

kabinet českého jazyka ve 3. patře, telefon 567 573 856,
hazmukova.hana@zsobreziny.cz
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Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na Bezpečný
internet),

kabinet

TV

u

tělocvičny,

telefon

567

573

864,

findejs.jan@zsobreziny.cz
o výchovný poradce


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


Mimo školu lze kontaktovat:
o 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)

o Psychocentrum,

Pod

Příkopem

4,

Jihlava,

www.psychocentrum.cz,

telefon 567 308 855, e-mail: psychocentrum@volny.cz

3.7


Psychiatrické problémy dítěte

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


Mgr.

Hana

Hažmuková

–

školní

metodik

prevence,

kabinet českého jazyka ve 3. patře, telefon 567 573 856,
hazmukova.hana@zsobreziny.cz
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Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na Bezpečný
internet),

kabinet

TV

u

tělocvičny,

telefon

567

573

864,

findejs.jan@zsobreziny.cz
o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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)

Mimo školu lze kontaktovat:
o

MUDr. Emil Herr (pedopsychiatrická ordinace), Brněnská 455/54, Jihlava,
telefon 567 552 252

3.8


Vztahy s vrstevníky, láska

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


Mgr.

Hana

Hažmuková

–

školní

metodik

prevence,

kabinet českého jazyka ve 3. patře, telefon 567 573 856,
hazmukova.hana@zsobreziny.cz
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Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na Bezpečný
internet),

kabinet

TV

u

tělocvičny,

telefon

567

573

864,

findejs.jan@zsobreziny.cz
o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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.)



3.9


e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

Problémy doma

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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,

findejs.jan@zsobreziny.cz
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o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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)

o Psychocentrum,

Pod

Příkopem

4,

Jihlava,

www.psychocentrum.cz,

telefon 567 308 855, e-mail: psychocentrum@volny.cz

3.10


Návykové látky (alkohol, kouření, drogy)

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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,

findejs.jan@zsobreziny.cz
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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



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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
o Ambulance pro léčbu závislostí - MUDr. Juraj Tkáč - Vrchlického 57, Jihlava,
telefon 567 574 555, 605 717 470

3.11


Internet, telefon, sociální sítě

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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
o výchovný poradce


Mgr. Lenka Wieczoreková – výchovná poradkyně pro 1. stupeň,
kabinet výchovného poradce v 1. patře, telefon 567 573 861,
wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz
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Mgr. Hana Krepčíková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň,
kabinet výchovného poradce ve 2. patře, telefon 567 573 859,
krepcikova.hana@zsobreziny.cz



Mimo školu lze kontaktovat:
o 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.)



3.12


e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

Gambling, elektronické hry

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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
o výchovný poradce


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
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Mimo školu lze kontaktovat:
o Ambulance pro léčbu závislostí - MUDr. Juraj Tkáč - Vrchlického 57, Jihlava,
telefon 567 574 555, 605 717 470

3.13


Poruchy příjmu potravy

Ve škole poradí:
o školní metodik prevence


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
o výchovný poradce


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



Mimo školu lze kontaktovat:
o Psychocentrum,

Pod

Příkopem

4,

Jihlava,

www.psychocentrum.cz,

telefon 567 308 855, e-mail: psychocentrum@volny.cz
o Více informací: www.pppinfo.cz
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3.14

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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Technické řešení online bezpečnosti

4

Zajištění bezpečnosti je nutné provádět v kooperaci lidí a techniky. Je nutné mít na
paměti, že sebekvalitnější technické zabezpečení je zbytečné, pokud s danými pravidly nejsou
seznámeni a především ztotožněni uživatelé.
Technické řešení online bezpečnosti zajišťuje na naší škole:


Mgr. Robert Srbecký – správce sítě, koordinátor ICT, kabinet přírodopisu
a serverovna v přízemí školy, telefon 567 573 862, srbecky.robert@zsobreziny.cz

4.1

Konektivita školy

Škola je připojena k metropolitní počítačové síti optickým kabelem, datová propustnost
pro školu je 30Mbps. V rámci budovy je rozvod kabeláže řešen kombinací optických vláken
a metalických rozvodů kategorie 5e s datovou propustností 1 Gbps.
Do každé místnosti sloužící k potřebám výuky jsou zavedeny 1– 4 ethernetové linky, které
slouží primárně pro připojení školních zařízení. Žáci nemají právo do těchto zásuvek
zapojovat svá zařízení.
V rámci budovy je zajištěna Wi-Fi, pokrytí bezdrátovým signálem umožňuje sestava
vysílačů, umístěných v jednotlivých patrech obou budov. Rychlost připojení k internetu je
závislá na aktuálním umístění uživatele a na okamžitém vytížení sítě, přesto je v rámci
technických parametrů udržována na 50 Mbps – 100 Mbps, což je pro použití tabletů atd.
dostačující.

4.2

Správa uživatelských účtů

Ke školnímu počítači je možné se přihlásit pouze s přiděleným uživatelským jménem
a heslem.
Ve škole jsou přidělovány tři typy účtů:
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žákovský účet
o jen pro žáky, omezená práva, nemůže měnit žádné nastavení počítače
o každý žák má svůj vlastní uživatelský účet s osobním síťovým prostorem



učitelský účet
o pro všechny zaměstnance, může měnit některá nastavení počítače
o každý vyučující má svůj vlastní uživatelský účet s osobním síťovým prostorem
o umožňuje přístup k síťovým diskům určeným k výuce, klasifikaci atd., ke
kterým žákovský účet přístup nemá



administrátorský účet stanice
o může být přidělen určitému vyučujícímu na určitém počítači

4.2.1

Práva přístupu k uživatelským datům

Žáci mají k dispozici svůj vlastní síťový diskový prostor, dále mohou pracovat na
sdíleném úložišti přístupném všem žákům (i vyučujícím) školy.
Vyučující nemají přístup do žákova osobního diskového prostoru, toto právo má jen
správce sítě. Učitelský účet umožňuje podobný přístup jako žákovský, jen s možností přístupu
k většímu množství síťových disků.
Žádný uživatel nemůže instalovat programy nebo jiným způsobem zasahovat do
nastavení počítačů, routerů a dalších síťových prvků.
Klasifikační a výchovné informace jsou provozovány ve školském evidenčním
systému Bakaláři, do kterého se vyučující hlásí jiným uživatelským jménem a heslem než do
školní sítě.
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Práva přístupu k internetu

4.2.2

Žáci se mohou přihlásit ke školním počítačům během přestávek buď ve své třídě, nebo
v Informačním centru školy, kde je zajištěn trvalý pedagogický dozor.
V průběhu vyučování se mohou žáci přihlásit pouze se svolením vyučujícího.
Každý žák má své jednoznačné uživatelské jméno a heslo, kterým se může přihlásit do
školní bezdrátové sítě svým zařízením, uživatelské jméno a heslo je svázáno s MAC adresou
daného zařízení (žák si může ve škole připojit pouze jedno zařízení).
Datový tok určený pro žáky je nastaven na nižší limit, což zajišťuje udržení rychlé
propustnosti sítě. Každý žák má přidělen dostatečný objem měsíčního datového limitu, který
mu umožňuje nerušeně pracovat na internetu, ale zároveň zabraňuje stahovat velké objemy
dat (hry, filmy atd.).
Wi-Fi síť školy umožňuje online i zpětný monitoring navštívených www stránek
a v případě potřeby i snadnou identifikaci zařízení (žáka), které porušilo stanovená pravidla.
Při nedodržování pravidel (viz. Školní řád a další) může být toto žákovo zařízení
dočasně i trvale odpojeno od školní bezdrátové sítě.

4.3

Bezpečnost dat

Připojení do školy je monitorováno a kontrolováno firewallem, na kterém lze nastavit
blokování nevhodných stránek, domén, ale i jednotlivých komunikačních portů.
Na každém počítači je nainstalován antivirový software, který je centrálně spravován
pomocí serverové aplikace. Tím je zajištěna trvalá ochrana všech počítačů školy.
Školní počítače jsou zapojeny do Active Directory, což umožňuje zvýšení bezpečnosti
uživatelských dat.
Školský evidenční systém Bakaláři umožňuje přístup pouze vyučujícím (na základě
jejich předchozího přihlášení do školní počítačové sítě) po zadání dalšího hesla.
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Všechna data umístěná na školních serverech jsou pravidelně, i několikrát denně
zálohována a synchronizována. Šifrované zálohy jsou pravidelně přesouvány mimo budovy
školy, aby byly chráněny před zásahem vyšší moci (krádež, požár atd.).
Podrobnější informace týkající jsou v rámci zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dat
neveřejné.
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Etické a bezpečné užívání mobilních

5

technologií a internetu v Školním
vzdělávacím plánu
5.1

Zařazení do výuky

Bezpečnosti žáků na internetu, sociálních sítích, problematice závislosti na hraní her
atd. je věnována pozornost v průběhu celé školní docházky nejen v oblastech IT předmětů, ale
i v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství, světa práce a přírodopisu.
Na 1. stupni je bezpečné chování na internetu a práce s mobilními technologie
začleněna do několika celků, probíraných především v rámci „Člověk a jeho svět“,
od 4. ročníku se bezpečnost probírá i v rámci hodin informatiky.
Na 2. stupni je dané téma podrobně probíráno v rámci učiva informatiky, světa práce
a občanské výchovy již od 6. ročníku, přiměřeně k věku žáků je téma postupně rozšiřováno
i v dalších ročnících. Témata jsou také součástí třídnických hodin.
Všichni žáci školy jsou na začátku školního roku poučováni o školním řádu, jehož
součástí jsou i pravidla chování v počítačové síti a s mobilními zařízeními ve škole.
Výpis ze Školního vzdělávacího plánu:

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Informatika
Strategie předmětu
Klíčové kompetence

Metody
Žák je veden k:

Kompetence
občanské

Kompetence
pracovní

 dovednosti pracovat
s informacemi v souladu se zákony
 odpovědnosti a etickému přístupu
k nevhodným obsahům vyskytujícím se
na internetu či v jiných médiích

 stanovení pravidel
užívání internetu

 dodržování vymezených pravidel a zásad
ochrany zdraví svého i druhých
 využívání výpočetní techniky ke zvýšení
efektivnosti a organizaci práce

 samostatná práce
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Očekávané výstupy a učivo
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Očekávaný výstup – I. stupeň

Učivo

Ročník

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
2. období
– dodržuje zásady bezpečnosti
práce a prevence zdravotních
rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky
– seznámí se s jednoduchou
údržbou počítače, s postupy
při běžných problémech
s hardware a software
– naučí se ukládat data na média
a chránit před poškozením
– seznámí se s formáty souborů
(doc, gif)

respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software a postupuje
poučeně v případě jejich závady

chrání data před poškozením, ztrátou
a zneužitím

4. – 5.

4. – 5.

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Očekávaný výstup – II. stupeň

Učivo
 uznává informační etiku,
rozlišuje typy software
 dodržuje práva na ochranu
duševního vlastnictví

pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví

Ročník

6. - 9.

Žáci se pravidelně zapojují do soutěže Bobřík informatiky, opakovaně se věnují
bezpečnosti na internetu i v rámci únorového Mezinárodního dne bezpečného internetu.
Při výuce jsou využívány výukové a metodické materiály z různých portálů,
věnovaných online bezpečnosti:


http://www.bezpecnyinternet.cz/



http://www.bezpecne-online.cz/



http://www.saferinternet.cz/



http://www.seznamsebezpecne.cz/



http://horka-linka.saferinternet.cz/
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http://www.pomoconline.cz



http://proti-sikane.saferinternet.cz

5.2

Informace pro rodiče

Rodiče jsou seznámeni s danými pravidly vždy na začátku školního roku,
a to v několika fázích. Nejprve osobně jedná o daných pravidlech vedení školy se zástupci
rodičů všech tříd, tzv. Radou rodičů školy.
V další fázi zástupci rodičů z Rady rodičů školy společně s daným třídním vyučujícím
vysvětlují na třídních schůzkách všechna pravidla a doporučení ostatním rodičům.
Základní informace týkající se online bezpečnosti jsou uveřejněny na webových
stránkách školy www.zsobreziny.cz, kde si je mohou prohlédnout i rodiče budoucích
prvňáčků.

V Jihlavě 30. dubna 2014

Mgr. Pavel Říha
ředitel školy
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Zkoušky KET (Key English Test)
tedy první „klíč“ deváťáků k úspěchům v angličtině
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. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek.
Rada Evropy: A2 (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.

KET 2014 - 9. ročník
6

16

12

Pass with merit
Pass

12

Narrow fail
Fail
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Testování žáků
Česká školní inspekce – výběrové šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

-

kompletní zpráva za školu
každý žák obdržel svoji podrobnou zprávu

Stránka 1 z 9

Příloha č. 23 – Testování žáků

Stránka 2 z 9

Příloha č. 23 – Testování žáků

Ukázka vyhodnocení otázek ve vysvědčení žáků:
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Testování 3., 5., 7. a 9. ročníku

3. A
3. B
3. C

Čj
87
74
61

Percentil v příslušném ročníku v ČR
Ma
Aj
Čs
Ch
Fy
87
85
54
85
87
67
54
79
43

5. A
5. B
5. C

100
94
80

95
85
78

73
86
95

7. A
7. B

91
87

60
57

94
91

9. A
9. B

88
92

82
90

90
98

Bi

100
94
79

78
57

72
92

100
91

80
84

75
94
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Průměrný percentil v ČR
100

90

80

70
Čj

60

Ma
Aj

50

Čs
Ch
Fy

40

Bi
30

20

10

0
3. A

3. B

3. C

5. A

5. B

5. C
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Ukázka hodnocení žáka v 9. ročníku (hodnocení má 9 stran):
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Matematický klokan 2014
březen 2014, 424 žáků 2. – 9. ročníku ve 4 kategoriích

Průměrné výsledky tříd
77,90

80,00

68,82

70,00

59,32

průměr bodů

60,00
50,00 45,95

52,77
49,53
40,85

40,00

51,75

49,41
41,68

33,1434,00

44,56 45,63
39,35
36,54

38,3036,5039,77
35,43

6.A 6.B 7.A 7.B

8.A 8.B 9.A 9.B

30,00
20,00
10,00
0,00
2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C
Cvrček

4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C
Klokánek

Třída
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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 2014 – příloha č. 29.

Soutěž v podnikatelských dovednostech
V předchozím školním roce se děvčata z 9. C zúčastnila prvního ročníku soutěže v podnikatelských
dovednostech. Soutěž spočívala v představení podnikatelského záměru, tedy konkrétního výrobku či
služby, včetně vyčíslení nákladů a příjmů. Náš nejlepší tým byl čtvrtý, což v rámci kraje určitě není vůbec
špatné! Za odměnu se úspěšné absolventky zúčastnily letního kempu:

Zprávy z médií
Jihlavské listy, 3. září 2013
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Vědomostní soutěže
Šimon Dopita vyhrál 1. místo v okresním kole biologické
olympiády kategorie D, které se konalo v úterý 8. dubna
2014 v DDM Jihlava. Postoupil do krajského kola,
v němž v červnu v Havlíčkově Brodě obsadil 10. místo.
4. místem v okresním kole matematické olympiády
kategorie Z9 postoupila Anna Pospíchalová z 9. A do
krajského kola, ve kterém skončila na 30. místě.
Do krajského kola logické olympiády postoupily dvě
žákyně 4. ročníku. Kateřina Zachová ze 4. B a Sara Penn
ze 4. A.
Ve škole kromě školních kol olympiád proběhla
okresní kola fyzikální, chemické a matematické
(Z6 až Z8) olympiády a krajské kolo fyzikální
olympiády. Velká část žáků se zúčastnila
základního kola logické olympiády a většina
žáků 4. až 9. ročníku se zapojila do Bobříka
informatiky.

Sportovní soutěže
Již tradičně postoupili šachisté na Mistrovství České
republiky, letos ovšem družstvo starších šachistů ze
druhého stupně. V konkurenci 30 týmů vybojovali ve
Vyškově pěkné 18. místo.
Škola pořádala několik okresních kol soutěží,
především ve florbalu. Ve spolupráci s Městskou
policií opět proběhl v tělocvičně silák roku.
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Florbalisté 1. stupně postoupili v Školském poháru České
pojišťovny do krajského kola, v němž získali 4. místo.
Pořad se natáčel do pořadu Lvíčata pro Českou televizi.
Shlédnout jej můžete na adrese:
http://decko.ceskatelevize.cz/lvicata (díl florbal) nebo
přehrát z YouTube kanálu školy – příloha č. 28

Zprávy z médií
Jihlavské listy, 16. května 2014
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www.fcvysocina.cz, 5. června 2014
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http://www.eonrodinnyfotbalek.cz/eon-city-cup/aktualne/novinky/jihlavsky-eon-city-cup-vyhrala-zsevzena-rosickeho.html

Umělecké soutěže
Především žáci prvního stupně se zapojili do spousty výtvarných soutěží. Velmi úspěšní byli při tvorbě
v rámci školní družiny – čarodějnice, vánoční panel, vánoční stromeček – podrobnosti najdete v příloze
č 13.
V rámci aktivit Magistrátu města Jihlavy ke Dni Země proběhla soutěž Můj strom. 1. místo získal Matěj
Matoušek z 5. A:
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http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=501662

V rámci projektu Prevence dětských úrazů se mohli žáci 3. ročníků zúčastnit výtvarné soutěže. Ve velké
konkurenci z celého Kraje Vysočina obsadili Nela Šlechtická a Vojtěch Janků ze 4. B shodně 11. místo.
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Výlet za poznáním
V posledním týdnu školního roku měli opět žáci reprezentující školu v soutěžích a olympiádách možnost
vybrat si za odměnu výlet za poznáním. Žáci 1. až 3. ročníku odjeli do Kamenice nad Lipou do
Pohádkové říše Fábula. Od 4. třídy si mohli vybrat ze dvou variant:
- Praha – exkurze na letiště a procházka po Prokopském údolí
- praLEZ – lanové centrum v ZOO Jihlava
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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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Zprávy z médií
jihlavsky.denik.cz, 5. srpna 2014
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Jednodenní seminář pro učitele anglického jazyka
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Evropský den jazyků

Evropskému dni jazyků je letos 12 let, takže se může řadit mezi naše šesťáky. 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 hudba a bude také následovat hit paráda písniček ze všech dílen – bude jen na vás,
kterou písničku vyberete jako tu nejlepší.
Strana 1 (celkem 3)
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27. 9. 2013
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Zahájení školního roku
2. a 3. září 2013
Již jsou z nás školáci. Umíme se podepsat, poznali jsme písmeno A, počítali. Docela nám to jde.
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Projekty ve výuce na 1. stupni

Exkurze 5. ročníku byla zaměřena na vlastivědné poznávání Prahy - pamětihodnosti. Prošli jsme od Národního muzea
přes Staroměstské náměstí, Prašnou bránu, Karlův most na Pražský hrad a Zvonkohru. Odpoledne jsme navštívili
planetárium s programem "Pohyby planet." Žáci byli nadšení, vyzkoušeli si i lunární model.

Naše představy o vesmíru jsou nejasné. Proto jsme využili
připraveného modelu a materiálu (Zlatá nit), abychom si vše
alespoň trochu znázornili. Vyšli jsme do okolí školy a pomocí
modelů planet a metrového pásma jsme si vyznačili
vzdálenosti od Slunce. To nás opravdu překvapilo! Pak jsme
zkoušeli Slunce obíhat a ještě se přitom otáčet kolem své osy.
Bylo to zábavné a poučné. Vesmír je opravdu úžasný... (5. C)

V rámci týdne environmentální výchovy se prvňáci
seznámili s nežádoucími účinky kouření. Žáci
devátých tříd si připravili prezentaci o škodlivosti
kouření. Akce by měla podpořit zdravý životní styl.

V hodině informatiky jsme v programu malování
tvořili návrhy na stavby domečku z přírodních
materiálů a v praktických činnostech jsme naše
návrhy zrealizovali v lese za školou. Pracovali jsme
ve skupinkách a stavby se nám podařily. Možná už v
nich přebývají lesní skřítkové. (4. C)

Chtěli jsme vyzkoušet tuto metodu, která se zdá na první
pohled opravdu jednoduchá. Jen se na nafukovací balónek
vrství kusy novin. Ale v tom jsme se zmýlili. Museli jsme
pracovat ve dvojicích a i tak bylo náročné udržet stabilitu
balónku. Naštěstí jsme vše zvládli a vyrobili jsme si tak pěknou
dekoraci k Halloweenu. (5. C)
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Podzimní tvoření z přírodních materiálů. (4. C)
Děti vyráběly v pracovních činnostech obrázek z těstovin.
Samy si vyrobily rámeček na tento obrázek. Obrázek byl
určen jako vánoční dárek pro babičku. (5. A)

Žáci si v rámci projektu řemesla vyzkoušeli výrobu těsta na
vánoční perníčky. Ve skupinách sami odměřovali a vážili
suroviny, zpracovávali v těsto, vykrajovali perníčky a
následně sami pekli.
Práce je velice bavila a byli nadšení ze svých výtvorů všechny druhy perníčků úžasně chutnaly. (5. A)

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.

Už se vám stalo, že jste chtěli něco strčit do zásuvky?
Ale z neznámých důvodů jste to neudělali? My jsme
se shodli, že ano. Ale dostali jsme úžasnou možnost,
vyzkoušet si to "být vodičem", ale bezpečně. A nejen
to. Zkoušeli jsme vytvářet různé elektrické obvody.
S podrobnými návody (Voltík) to bylo zábavné.
Občas to někomu zabzučelo, žárovky blikaly a my se
všichni propojili. Byli jsme vodiči.
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Žáci pracovali ve třech blocích. Četli text a dokreslovali podle
zadaných informací, vyzkoušeli si práci s tabletem a svoje
znalosti využili v didaktické pomůcce Logico Piccolo. (2. A)

Veselou a hravou formou -vyprávěním Hurvínka a Máničky
se žáci dozvěděli, jak mají správně pečovat o své zoubky. Za
své vědomosti byli odměněni malým dárkem. (1. C)

Na Velikonoce jsme se moc těšili. S paní učitelkou jsme
zdobili kraslice, povídali si o velikonočních zvycích. (1. C)
Jihlavské listy, 27. června 2014
Dětství bez úrazu 3. ročník

KDYŽ CHCEŠ DLOUHO ZDRAVÝM BÝT - ZKUS SŮL V JÍDLE
NAHRADIT
1. aktivita – beseda o obsahu soli v potravinách o nezdravém dosolování
připravovaných jídel o hotových, mražených a instantních jídlech o
zdravé přípravě obědů ve školní jídelně
2. aktivita – výroba solničky Využili jsme materiál SZÚ a vyrobili jsme si
pyramidu – solničku. Ryska na vrcholu pyramidy vyznačila tu trošku soli
(1 g), která by nám denně měla stačit při vaření nebo dosolování jídel. To
jsme byli překvapení. (4. C)
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Výuka plavání ve 4. C Během deseti lekcí se všichni žáci 4. C zdokonalili v plavání. Každý dostal MOKRÉ
VYSVĚDČENÍ. Někteří získali dokonce ocenění všestranný plavec. Na poslední hodině si žáci poměřili své
plavecké dovednosti v plaveckých závodech. Výsledky závodů:
Dívky: 1. Dominika Dvořáková, 2. Eva Remešová, 3. Lucie Malíková
Chlapci: 1. Pavel Klíma, 2. Martin Formáček, 3. Tomáš Kopecký

Rotundy 4. B

V rámci projektu řemesla si žáci 5. A zahráli na pekaře. Využili
jsme mezipředmětových vztahů: z matematiky si vyzkoušeli
měření jednotek objemu v praxi, v ČJ se dozvěděli o tradici
uctívání: Solí a chlebem, v Pří zjišťovali jaký je sůl nerost, a
jestli je dobré solit, či nesolit. Žáci pracovali ve skupinách,
každá pekla svůj chléb podle jiného receptu. Z výsledku byli
nadšeni všichni. Všem skupinám se práce velice zdařila.

Žáci absolvovali 19 km na bruslích nebo koloběžkách po cyklostezce
z Přibyslavi do Sázavy. Ověřili a vyzkoušeli si svoji zdatnost a
vytrvalost - všichni měli radost, že trasu zvládli. Odměnou jim byla
krásná příroda u řeky Sázavy a úžasná zmrzlina v cukrárně v
Přibyslavi. (5. A)
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Lexikon kouzel – 2. ročník

Podzim

Výrobky z listů

Jaro - Velikonoce
Dýňový svět 2. A
V rámci projektu s MŠ Demlova jsme společně návštívili statek v
Nové Vsi u Leštiny, kde jsme se seznámili s místem pěstování
rozličných druhů dýní.Viděli jsme hospodářská zvířata a vyřádili
jsme se na dýňových pyramidách a na slámovišti.

Prezentace celoročního projektu pro rodiče na konci
školního roku.
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Projekt Jihlava – 3. ročník

Využili jsme posledních pěkných podzimních dnů, abychom
v rámci projektu Naše město Jihlava obešli celé historické
centrum Jihlavy po hradbách a pověděli si některé
zajímavosti o jednotlivých místech.

Toulky jihlavskou minulostí

Na naši žádost k nám zavítal jihlavský archivář Mgr. Jelínek,
aby nám přiblížil práci jihlavského archivu, ukázal nám
některé vzácné dokumenty a pečetě, odpověděl na naše
dotazy. Besedu jsme uspořádali v rámci projektu Naše město
Jihlava.
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Karneval
28. února 2014

Karnevalové masky si vyrobili také ve 3. B.
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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)

TěloROb (7. ročník, tělesná + rodinná
+ občanská výchova)
MaFyáČek (8. ročník, matematika + fyzika
+ český jazyk)
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Teplo na Jihlavsku (časopis Jihlavských kotelen), červenec 2014
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Finanční gramotnost – 9. ročník

Seiferos – dravci

Začátek školního roku 2013/2014 nám
zpříjemnila ukázka dravců Seiferos. Byli nám
představeni překrásní dravci se zajímavým
výkladem a ukázkou letů.
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Exkurze

Ve středu ráno jsme se všichni lehce nedospalí sešli u autobusu a vyrazili na výlet do předvánoční Vídně. Nejdříve jsme se zastavili
na zámku Schönbrunn, letním sídle Habsburků. Všem se líbil zámek i park – prý bychom měli vyrazit do Vídně i na jaře,
abychom si užili rozkvetlé zahrady. Před zámkem jsme navštívili první z vídeňských trhů, jak jsme nakonec zjistili, ten
nejútulnější a nejtradičnější.
Dále byla na programu procházka centrem města, kolem nejvýznamnějších památek, tedy Vídeňského hradu, jízdáren, i známých
muzeí a náměstí. Opravdu krásná přehlídka novogotiky a klasicismu!
Protože mlha se rozhodla kazit nám trochu den, byli jsme vděční za návštěvu přírodovědného muzea. Tamní sbírky jsou opravdu
bohaté a navíc krásně vystavené. A koho by snad nezaujaly sbírky muzea, musel být opět unesen krásným interiérem celé budovy.
Poslední bod programu byl všemi očekávaný rozchod na vánočním trhu před vídeňskou radnicí. Tento měl již do vánoční
atmosféry daleko, spíše to byla přehlídka nejrůznějších kýčů. Zde si žáci užili dosyta punčů, jahod a jablek v čokoládě, obřích
koblih a dalších lákadel.
Nakonec jediná chyba byl čas odjezdu, protože jsme se museli vrátit k autobusu právě ve chvíli, když se postupně začala rozsvěcet
celá krásná vánoční výzdoba.

V pondělí 27. 1. 2014 navštívila 9. B interaktivní program
v brněnském Muzeu romské kultury, kde žáci absolvovali
2 workshopy a následnou besedu s téměř devadesátiletou
romskou pamětnicí p. Machálkovou. Žákům se program
velice líbil, dozvěděli se nové informace o romském
holocaustu i podrobnosti ze života p. Machálkové, která je
na svůj věk velice aktivní. Závěr besedy zpestřila dokonce
svým zpěvem.

Řemesla - Hodimáři

Třída 9. B a část 9. A se zúčastnily jednodenního semináře v
Terezíně, kde žáci získali formou přednášky, prohlídky Malé
pevnosti, hřbitova, krematoria, modlitebny a muzea více
informací o funkci, kterou mělo toto městečko od 18. století,
kdy bylo založeno Josefem II. Žáci se dozvěděli, že Terezín
fungoval původně jako pevnost, vězení, ale především jako
židovské ghetto v době 2. světové války.
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Spolupráce 1. a 9. tříd
Prvním rokem ve škole provázeli prvňáčky již tradičně žáci 9. ročníku.

Pouštění draků
Druhý den ve škole

Normální je nekouřit
Společné čtení
Vánoce

Velikonoce

Loučení na konci roku.
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Poznávání a pravidla spolupráce, Nezávislí, Povolání
Poznávání a pravidla 5. – 6. září 2013
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. Ve čtvrtek nám
sice počasí nepřálo, ale stihli jsme si zahrát nějaké indoor hry,
vymyslet loga obou tříd a nasavovat trička. V pátek již bylo krásně,
tak jsme si užívali sluníčka u nejrůznějších týmových her. Všichni
jsme si výjezd maximálně užili a už se těšíme na další.

Nezávislí 5. – 6. září 2013
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. Prostředí rekreačního
zařízení Jalovec u Číchova nám poskytlo výborné zázemí.

Povolání 5. – 6. září 2013
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.

Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny

2. A v knihovně před Vánoci
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Městská policie

Beseda s městskou policií na téma Šikana. (4. C)

Na Veletrhu zdraví

Beseda společně s Tyflocentrem

Beseda s panem Křoustkem v 9. ročníku

ZOO

Tento výukový program vedl žáky k poznání lesa a jeho
obyvatel. Děti se zábavně seznámily s různými druhy
stromů, jejich listy a plody, ze kterých si nakonec
vytvořily hnízdo pro ptáčky. (2. A)

V úterý 1. 10. 2013 nás čekal v ZOO Jihlava program s názvem
Putování skřítka Lesníčka. Program byl velice zajímavý a
naučný. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a vyzkoušely
si různé aktivity. (2. B)
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Střední škola stavební Jihlava

Svět práce v 6. ročníku

Na Veletrhu zdraví

Cílem akce je zviditelnit u mládeže klempířské řemeslo a
povzbudit zájem o něj.
Na naší škole v pátek 4. dubna vyráběli žáci 5. - 7. ročníku
píšťalky z plechových proužků
pod vedením klempířů ze Střední stavební školy v Jihlavě.
Každý žák si píšťalku vyrobil a zapískal na ni.
Za dopoledne bylo zapískáno na 160 píšťalek.

Jihlavské listy, 20. září 2013

Proč píšťalka?
Počátkem minulého století v Bádensku Würtenbersku
klempíř Gottlieb Scheu vyráběl z plechu píšťalky,
rozdával je dětem a pískání oznamovalo, že klempíř přijel do
města a obyvatelé se na něj mohou obrátit s objednávkami.
V Bádensku Würtenbersku je "píšťalka" dodnes známá.
Rodina Scheu se i dnes zabývá klempířským řemeslem již ve
čtvrté generaci a tuto akci podporuje.

Další spolupráce se Střední školou stavební najdete v příloze č. 17 Cesty ke kariéře.
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Galerie Vysočiny

Se třídou 5. A jsme navštívili galerii v Jihlavě. Zhlédli
jsme výstavu Zdeňka Kratochvíla. Děti nejvíce zaujala
vystavená autíčka vyrobená z odpadového materiálu.
Mohly si je ohmatat a dokonce s nimi jezdit. Zážitkem
bylo také auto, které účinkovalo ve filmu Zdeňka
Svěráka "Kuky".

Co jsme čekali? - Nudné obrázky.
Co nás čekalo? - Obrazy ano. Ale protože většina z nás nikdy
nebyla na žádné prohlídce, tak to byl zážitek.
Ale ještě větší zkušenost byla, když jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Té první se odhalil veliký obraz, který ale bylo třeba co
možná nejdůkladněji popsat. Proč? Protože to moc pomohlo
druhé skupině, která musela díky těm pokynům onen obraz
kreslit. Moc jsme se při tom nasmáli. Hlavně když ani ti, co měli
obraz popisovat, se nemohli shodnout.
Zkrátka jsme si ověřili, že platí:
Když všichni kreslí totéž... není to totéž!

Dopravní hřiště

17. září jsme zahájili celoroční projekt na dopravním hřišti U
Rybníčku v Jihlavě. Naučili jsme se, co patří k povinnému
vybavení kola, poznávali jsme důležité dopravní značky pro
cyklisty. I když bylo chladné počasí, vyzkoušeli jsme si i jízdu na
kole. Učili jsme se správně odbočovat a vjíždět na vozovku.
Většina dětí jezdila podle pravidel, ale někteří zapomínali na
zásady bezpečné jízdy na kole. Příště se jistě polepší.

Dokončení projektu DOPRAVNÍ VÝCHOVA a plnění
průkazu cyklisty na dopravním hřišti.
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Spolupráce s mateřskými školami – Akce pro předškoláky

Prvňáčci ve školce
Veletrh zdraví

Velikonoce ve školce

Spolupráce s MŠ Demlova

Školka ve škole

Zápis do 1. třídy
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Další střední školy
Gymnázium Jihlava

Zájmový kroužek pro žáky 8. a 9. ročníku.

Střední škola technická, Polenská

Kroužek pro žáky 8. ročníku (5 žáků naší školy + Mgr. Jiří Hotař) a exkurze.

Střední průmyslová škola Jihlava
Bývalí žáci školy vedou v naší škole kroužek robotiky.
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Vánoce

Žáci 5. A si v rámci projektu řemesla vyzkoušeli
jak se opracovává dřevo, lepí a jak se dá namořit do
různých barev. Vyráběli si z dřevěných
špachtlí malý betlém (domeček) a následně si do něj
vytvořili papírové postavy. Výsledkem byl pěkný
vánoční betlém, který si mohli vystavit doma.

Výrobky ve školní družině

Vánoce u prvňáčků

Vánoční aktivity
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Hory
Škola v přírodě – 1. ročník, Suchá Rudná, leden 2014

Lyžařský kurz – 5. ročník, Svratka, únor 2014

Lyžařský kurz – 7. ročník, Deštné v Orlických horách, únor 2014

Další informace z lyžařských kurzů včetně denních zpráv najdete na www.zsobreziny.cz.
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Školní výlety
květen – červen 2013
Ještě než jsme vyrazili na výlet, začalo panovat krásné letní počasí. Celý
výlet byl plný pohybu a zábavy. Prošli jsme se na Mnichovu skálu, věnovali
jsme se různým aktivitám a večer jsme se těšili na stezku odvahy, kterou si
pro nás spolužáci připravili. Ještě než jsme na ni vyrazili, přečetli jsme si
příběh z pera Kristýny Jonášové prošpikovaný hrůzostrašnými okamžiky.
Naštěstí jsme se všichni v pořádku vrátili, jen boty jsme trošku pročvachtali
v místních kalužích. Výlet se moc povedl. (9. A)

Společný výlet tříd 6. B a 9. B proběhl za krásného letního počasí v kempu
Doubí u Třeboně. Kromě velkého množství sportovišť, na kterých jsme se mohli
zdarma potit (volejbalové, beach-volejbalové, fotbalové hřiště, tenisové kurty...).
Mohli jsme se také příjemně osvěžit v místním rybníku. Naučili jsme se pádlovat
v kánoi, zaplavali jsme si, závod jasně vyhráli Vojta Humler a Matthias
Hadwiger. Deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili stezku odvahy, ze
které se všichni vrátili. Počasí bylo překrásné a náš pobyt plný zábavy a dobré
nálady.

Loučeň a Liberec 5. A a 5. B

Stvořidla 2. A

Tábor a Chýnov 4. C
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Mezinárodní návštěvy ve škole
Find your place in the world of work
Mezinárodní projekt Vysočina Education – seminář v našem informačním centru.

Francouzi v řezbářském kroužku

Návštěva z Francie
24. března 2014 navštívili školu opět po roce učitelé a
studenti z francouzské školy spolupracující se SŠ stavební
v Jihlavě. Ve škole si vyslechli prezentaci, prohlédli školu
a zapojili se do činnosti Řezbářského kroužku.
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Inzerce v tisku
Jihlavské listy, 10. ledna 2014
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Příloha č. 27 – Další akce školního roku
Noviny jihlavské radnice, leden 2014
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Akce zaměstnanců

Den učitelů

Výlet na Domažlicko
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Závěr školního roku
27. června 2014
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Zprávy v mediích
Noviny Kraje Vysočina, červenec – srpen 2013
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Seznam videí vydaných během školního roku

-

-

Naši florbalisté v televizním vysílání
o vysílání České televize Déčko – pořad Lvíčata 2. února 2014 díl Florbal
o reportáž z krajského kola Česká pojišťovna Cupu pro 1. stupeň
besídka 3. C
Lexikon kouzel 2. A
zakončení školního roku 2013/2014 – rozloučení deváťáků

Všechna videa najdete na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/user/zsobreziny
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Příloha č. 29 – Školní zdravodaj

Základní škola Otokara Březiny
Jihlava, Demlova 34

Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu

Školní
zpravodaj

Jako ryba ve vodě – Veletrh zdraví

Přehled vycházejících žáků – školní rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 končí základní vzdělávání 51 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku.
Sedm žáků odchází na osmileté gymnázium a tři žáci na šestileté.
Počet žáků
Škola
na školu
2
19
2
1
8

Obor

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická Laboratorní
a Střední odborná škola, s.r.o., Jihlava
asistent
Gymnázium Jihlava
Manažerská akademie - střední odborná
škola, s.r.o., Jihlava
Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod
Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Jihlava

6 (VG 8-leté)

Gymnázium

2 (VG 6-leté)

Gymnázium

11

Veřejnosprávní
činnost

2

Hotelnictví

1

Obchodní akademie

8

3

3

Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.,
Jihlava

6

Střední odborná škola sociální u Matky Boží
Jihlava
Střední průmyslová škola Jihlava

1
1 (VG 8-leté)

Gymnázium

1 (VG 8-leté) ze 7. tř.

Gymnázium

1 (VG 8-leté) z 9. tř.

Sociální činnost

1

Informační
technologie

5

Strojírenství

1

4
1

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

5

Střední škola stavební Jihlava

2

Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín

3

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Jihlava

1

2

Gymnázium

Střední škola dostihového sportu a jezdectví,
Chovatelství
Praha 5 - Velká Chuchle
Střední škola gastronomická Adolpha
Kuchař - číšník
Kolpinga, Žďár nad Sázavou
Ekonomika
a podnikání
Střední škola obchodu a služeb Jihlava

1

2

Gymnázium

Cestovní ruch
Škola ekonomiky a cestovního ruchu,
Předšk. a mimošk.
soukromá střední odborná škola s.r.o., Jihlava
pedagogika

1

Počet žáku
na obor

1
1
2

Kuchař - číšník

2

Opravář zem.
strojů

1

Stavebnictví

4

Zedník
Ekonomika
a podnikání
Scénická a výstavní
tvorba
Zdravotnický
asistent

1 (VIII)
1
1
3

Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě.
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Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V tomto školním roce se náš projekt s rakouskou školou
z Irnfritzu zaměřil na SPORT v České republice
a Rakousku. Žáci se vzájemně seznámili se sporty, které
jsou v dané zemi rozšířené a oblíbené. V tomto roce byly
výjezdy pouze jednodenní, a tak byl doplněn ještě
o výtvarné aktivity, kde si žáci mohli vyzkoušet 3 různé
techniky.
První setkání se uskutečnilo v Jihlavě 10. prosince 2013.
Žáci byli v úvodu setkání seznámeni formou prezentací
s florbalem a kinballem. Oba tyto moderní sporty byly
pro rakouské děti naprosto nové a neznámé. Po úvodních
prezentacích, kde se děti dozvěděly o vzniku daných
sportů, jejich základních pravidlech a nutném vybavení,
následovala prezentace týkající se dvou největších
sportovních klubů v Jihlavě – FC Vysočina, HC Dukla Jihlava.
Po teoretické části byli žáci rozděleni do dvou rakouskočeských smíšených skupin. První skupina strávila dopolední
hodiny v tělocvičně, kde se za odborné asistence Mgr. Libora
Kuczy, prakticky věnovala zmíněným sportům – kinballu
a florbalu. Žáci se po počátečních rozpacích skvěle sehráli
a bojovali o vítězství.
Druhá smíšená skupina se v tu samou dobu zaměřila spolu
s Mgr. Jitkou Benešovou na výtvarné práce. Žáci si mohli, dle
svého uvážení, vyrobit vánoční přání za pomoci enkaustiky,
ozdobit fotorámeček nebo vytvořit květiny z organzy.
Po přestávce na oběd se skupiny vyměnily tak, aby každý
vyzkoušel jak sportovní, tak i výtvarné aktivity.
Děti se do obou bloků úžasně zapojily, velmi se snažily
komunikovat a navzájem si pomáhaly. Jen je velmi
mrzelo, že tentokrát je projekt pouze jednodenní,
a proto se nestihly poznat více, tak jako tomu bylo
v dřívějších letech.
Oproti původním “zimním“ předpokladům se druhé
setkání žáků z Jihlavy a Irfritzu uskutečnilo
14. května 2014, tentokrát v rakouském Irnfritzu.
O jednodenní výlet byl velký zájem. Na české straně
se přihlásilo 20 žáků, rakouských dětí bylo celkem 22. Původně jsme měli jet mnohem dříve
a těšili jsme se na běžky, které jsou pro rakouské školáky běžnou součástí výuky tělocviku.
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Vzhledem k nepříznivým podmínkám letošní zimy jsme
museli původní plán přehodnotit a náš výlet přesunout
do jarních měsíců.
Po příjezdu do Irnfritzu jsme byli velmi srdečně přivítáni
rakouskými učiteli i paní ředitelkou. Veškeré činnosti
na rakouské straně zajistily již tradičně paní Hana Schögl
a paní Margit Andrä. V tělocvičně na nás čekaly dobroty,
které připravily rakouské děti i učitelé. Po drobném
občerstvení jsme byli provedeni celou školou a mohli jsme
tak srovnávat rozdíly v českém a rakouském školství,
vybavení učeben, výzdobu školy a způsob výuky.
Po prohlídce nás čekala milá prezentace s fotkami
z podzimní akce u nás v Jihlavě. Poté se žáci rozdělili, jako
již tradičně, na dvě smíšené skupiny. Každá se šla věnovat
na dvě hodiny jedné z připravených aktivit.
Sportovní i výtvarné aktivity, které si pro naše žáky
připravili rakouští učitelé, byly do poslední chvíle
překvapením. Díky jejich skvělým nápadům se naprostá
většina našich žáků poprvé v životě seznámila s judem.
Judu se čeští žáci věnovali za skvělé asistence pana
učitele Edgara Bergera a našeho tělocvikáře Mgr.
Libora Kuczy. Žáci si vyzkoušeli jednotlivé techniky,
velmi se sblížili právě díky tomu, že judo je kontaktní
sport a perfektně se bavili.
Po první dvouhodinové aktivitě jsme byli rakouskou stranou pozváni na oběd do místní
restaurace, kde si žáci i učitelé pochutnali na pravém „Wiener Schnitzel“ přes celý talíř.
Po polední pauze se skupiny vyměnily a všichni tak mohli vyzkoušet obě připravené aktivity.
Paní Dunja Perzi, která učí ruční práce,
si pro nás připravila druhou aktivitu,
výrobu indiánských lapačů zlých snů,
ze kterých byli žáci, včetně naší paní
učitelky Mgr. Jitky Benešové, nadšeni.
Jejich snahu i fantazii je třeba ocenit.
Při výtvarné aktivitě spolupracovaly
rakouské i české děti velmi aktivně,
snažily se mluvit německy a případné
dotazy položit samy v německém
jazyce. Lapače, které děti vyrobily,
byly velmi nápadité, veselé a žáci
z nich měli velkou radost.
Po ukončení aktivit jsme se všichni opět sešli v tělocvičně, kde jsme se rozloučili a kde jsme
si slíbili, že se opět setkáme. Celé rakousko-české setkání bylo velmi příjemné, zábavné
a poučné. Těšíme se, že naše přátelství bude pokračovat, ať už prostřednictvím
internetové komunikace nebo na základě dalšího osobního setkání.
Mgr. Martina Lisová a Mgr. Markéta Pivoňková
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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 podpořený Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Aktivity Řemesla, Svět práce a Moje kariéra byly začleněny do Školního vzdělávacího
programu Naše cesty k učení a staly se tak součástí výuky.
Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali 19. března exkurze do řemeslnických dílen. Letos jsme
žákům místo exkurze do zrušených skláren nabídli návštěvu Ranče u zelené sedmy v Čížově,
kde se žáci dozvěděli o farmářství a vyzkoušeli si jízdu na koni. Obor chovatelství byl cílem
i druhé skupiny žáků, kteří navštívili Malou ZOO v Ráji nedaleko Jihlavy. Tradičně žákům
umožnily návštěvu firmy Kamenosochařství Buršík, Umělecké kovářství Habermann,
Zahradnictví Psychiatrické léčebny v Jihlavě, Střední škola obchodu a služeb, obor hodináři
a Střední škola stavební s obory 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.
Některé výtvory prezentovali žáci
na výstavce 22. května, která byla
uspořádána
u příležitosti
návštěvy
účastníků projektu Vysočina Education
s názvem Find your place in the World
of Work.
Mezinárodních návštěv jsme si letos
užili. V rámci projektu Střední školy
stavební v Jihlavě nás 24. března
navštívili umělečtí truhláři z Francie.
Francouzští učni a žáci navštěvující
řezbářský kroužek se sešli u ponků
našich dílen.
Klempíři SŠ stavební učili naše žáky vyrábět píšťalky z plechu. V rámci propagace
klempířského cechu 4. dubna pískala celá škola.
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 5. – 6. 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 na jaře. Žáci 9. ročníku zahájili práci na svých
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„seminárkách“ také v září. Výsledky
prezentovali 17. a 20. června formou
obhajoby seminárních prací před pedagogickou komisí a spolužáky.
Všechny uvedené aktivity dokládají, že
projekt
Operačního
programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cesty ke kariéře výborně nastartoval
další kroky, které pomáhají rozvíjet
u žáků kompetence spojené s volbou
povolání.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Řemesla
V rámci projektu řemesla si žáci zahráli na pekaře. Využili jsme mezipředmětových vztahů:
z matematiky si vyzkoušeli
měření
jednotek
objemu
v praxi,
v českém
jazyce
jsme se dozvěděli o tradici
uctívání:
solí
a chlebem,
v přírodovědě jsme zjišťovali,
jaký je sůl nerost a jestli je
dobré solit, či nesolit. Žáci
pracovali ve skupinách, každá
pekla svůj chléb podle jiného
receptu. Z výsledku byli
nadšeni
všichni.
Všem
skupinám se práce velice
zdařila.
Mgr. Petra Švecová

Waterproject
V příští školním roce proběhne další ročník
přírodovědného výměnného projektu Waterproject
ve
spolupráci
s Pieter
Nieuwland
College
v Amsterdamu. 22 žáků naší školy vycestuje od 27.
září na týden do Nizozemska a v květnu 2015
přijedou na týden jejich holandští spolužáci do České
republiky. Projekt je zaměřen na přírodní vědy a především
na získávání jazykových zkušeností.
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Jako ryba ve vodě

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21.

Ozvěny Veletrhu zdraví 2013
Tradiční, ale netradičně. Tak by se dal
charakterizovat letošní Veletrh zdraví
na naší škole. Tradiční proto, že byl už
jedenadvacátý v pořadí a netradičně,
protože se konal už 23. října. To
znamenalo
připravit
se
na
něj
v rekordně krátké době. Pro žáky,
učitele a další účastníky veletržního
programu
začala
intenzivnější
a náročnější příprava. Všichni jsme
chtěli, aby i ten letošní Veletrh zdraví
byl zajímavý, aby zaujal, pobavil a
trochu i poučil. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát jsme se snad nejvíc těšili na
vystoupení v tělocvičně, na soutěže, ankety a neméně na různorodé aktivity. Však jich
letošní Veletrh nabídl 37! A jak se žákům líbily? Sami si je zhodnotili takto:
Míchání nápojů
Mohli jsme si namíchat vlastní
nápoje,
zkusili
jsme
si
barmanství, ochutnávali jsme
z různých nápojů. Moc mě to
bavilo.
Vojtěch Žďánský, 6. B
Namíchali jsme si nápoj, měla
jsem ho nejlepší. Zkoušeli jsme
různé triky s flaškou. Za to
jsme dostali odznaky.
Anna Švancarová, 6. A
Háčkování
Byla jsem na háčkování. Byla jsem velmi potěšena. Naučila jsem se tak dobře háčkovat, že
mám uháčkovaný zvoneček. Umím krátké sloupky, dlouhé sloupky, řetízková očka. Moc mě
to bavilo a příští rok půjdu znovu. Jediné, co jsem potřebovala, byl háček a bavlnka.
Jana Kováříková, 7. A
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Zumba
Bylo to super. Hodina plná rytmického
tance. Jsem šťastná, že jsem se mohla
zumby zúčastnit.
Kristýna Fašinová, 9. A
Zumba se mi líbila. Byla to moje první
aktivita, takže se mi ještě nechtělo
domů. Nebylo nás tam moc, tak jsme se
ve třídě nemačkali.
Kateřina Žahourková, 7. A
Tvorba pohádek
Paní spisovatelka nám povídala o knížce,
kterou právě vydala. Kousek nám z ní přečetla. Nakonec jsme jí mohli dávat otázky a taky
napsat příběh.
Kateřina Zachová, 4. B
Povídali jsme si se spisovatelkou, psali jsme příběh. Poznámka: Simona Petrová se
nejmenuje Simona Petrová, ale jmenuje se Eva Vachová.
Jiří Břečka, 4. B
Ekodrogerie
Byla v učebně fyziky a chemie. Nejdříve nám vysvětlovali, co pouštíme do odpadních vod.
Potom jsme se dovídali věci, které jsme nevěděli. Například na všech čisticích prostředcích
může být napsáno, že neznečisťují odpadní vody, ale nemusí to být pravda. Televizní
reklamy nám vnucují, že daný výrobek je například pro naše miminko nejlepší, ale zase to
nemusí být pravda. Měli bychom si vždy dobře zjistit, co daný výrobek opravdu obsahuje.
Také nádobí po umytí jarem bychom měli třikrát opláchnout, aby nám nebylo špatně.
A poučení plyne z toho do budoucnosti. Nejvíc mě bavil pokus s vodou z rybníka.
Michaela Freyová, 6. B
Řezbářství
Nejvíc se mi líbilo na řezbářské aktivitě,
když jsme si sami mohli sestavit rybu
ze dřeva čili podložku pod nadobí. Sami
jsme si to ošmirglovali a celé jsme
zarovnali. Bylo hotovo. Nakonec jsme se
s rybkami vyfotili.
Adam Emmer, 5. A
Vyráběl jsem podložku ve tvaru ryby.
Líbila se mi práce se dřevem a přístup
pana učitele, který byl ochoten s čímkoli
pomoct.
Jakub Búzik, 9. A
Multipolis
Zúčastnil jsem se deskové hry Multipolis. V této hře se vžíváte do role jednoho z pěti
kamarádů a vyzkoušíte si rozhodovat a řešit různé situace. Hra se mi líbila, jelikož jsem
nikdy nic podobného nehrál. Velice mě zaujala.
Michal Kazda, 9. A
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Multipolis je velmi zábavná hra, ráda bych si ji zahrála ještě jednou. Myslím si, že žáci,
kteří měli možnost si tuto hru zahrát, se velmi bavili.
Michaela Horská, 9. B
Malování na skleničky
Byla jsem pouze na jedné aktivitě, a to na malování
na skleničky. Líbilo se mi to. Malovala jsem si na dvě
skleničky. Může to být i originální dárek.
Eva Prokopová, 9. B
Nejprve jsme si vzali konturku a skleničku. Připravili
jsme si předlohu a začali jsme obtahovat obrázek.
A bylo to hotovo. Hrozně se mi to líbilo. 1OO % ze
1OO.
Barbora Janíčková, 6. A
Na této aktivitě jsem si pomalovala dvě skleničky. Na jedné byla zlatá rybka a na druhé byl
Nemo a rybička z pohádky o mořské panně Ariel. Bylo to moc hezké.
Natálie Burianová, 7. A
Nejvíc se mi líbilo malování skleniček. Docela mi to šlo, až na to, že se mně při tom malování
klepala ruka. Následkem toho se mi to rozmazávalo.
Martina Kalná, 6. A
Černobílá kavárna
Moc se mi to líbilo. Nejvíc mě zaujalo, když
jsme byli po slepu a tak jsme ochutnávali různé
jídlo. Nic bych na tom neměnila.
Veronika Horáková, 4. B
V černobílé kavárně jsme chodili po slepu
a ochutnávali jsme jídlo a pití. Hráli jsme
i takové hry jako pexeso a člověče, nezlob se.
Bavilo mě to.
Lucie Putíková, 4. B
Drumbeny
Líbilo se mi, že jsme mohli vymýšlet vlastní melodie. Zazpívali nám písničku „Jablíčko“.
Všichni byli romové. Taky nám zatancovali romský tanec. Bylo to pěkné.
Matěj Matoušek, 5. A
Nejvíc se mi líbily drumbeny. Bylo to tam
příjemné. Učila nás učitelka z jiné školy a měla
pomocníky – romy. Byli fajn, tančili nám své tance
a učili nás zpívat romskou píseň. K tomu jsme
rytmicky bušili. Moc se mi tam líbilo.
Vendula Straková, 5. A
Líbilo se mi všechno, ale nejvíce jak tři romští
kluci hráli na drumbeny. Dostali jsme papír
s písničkou z filmu „ Cikáni jdou do nebe“
a všichni jsme si ji zazpívali.
Anna Machovcová, 5. A
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Šachy
Byly pro mě snadné, protože šachy hraji už šest let. Zároveň to bylo pro mě užitečné,
protože jsem se zdokonalil ve hře. Vadilo mi, že jsem prohrál. I s tím se doma pochlubím
rodičům.
Jakub Pernička, 5. C
V aktivitě šachy nám ukázali nové tahy. Mohl jsem klidně
sedět a přemýšlet. Jednou jsem vyhrál a jednou taky
prohrál. Ale nevadí, protože tam byla spousta lepších
i horších hráčů.
Vojtěch Mitkov, 7. A
PETart
Vyráběli jsme věci z PET lahví. Já jsem si vyrobil
panáčka. Použil jsem proužek z PET lahve, víčko
a korálky. Moc se mi tam líbilo, příště tam půjdu znovu.
Tobiáš Ziba, 6. B
Z přinesené PET lahve jsem začal vytvářet různé tvary.
Uřízl jsem vršek tavicí pistolí, přidal jsem ozdoby
a vyrobil jsem pohár. Práce se mi líbila.
Erik Martinek, 6. B
Šikovné ruce
Vyráběl jsem chobotnici z vlny. Pojmenoval jsem ji Žárovka podle tvaru hlavy. Mohu ji
využít jako pěknou plyšovou hračku. Na této aktivitě jsem se cítil jako ryba či chobotnice
ve vodě.
Tomáš Klimeš, 5. B
Zvládl jsem stvořit chobotnici. Pojmenoval jsem ji Evžen. Na té práci se mi líbilo všechno.
Zkuste si ji vyrobit. Je to jednoduché.
Martin Formáček, 4. C
Žurnalistika
Já jsem byl na žurnalistice, která se konala v počítačové učebně. Každý jsme si vybrali
jednu dílnu a měli jsme o ní napsat článek. Vybral jsem si aktivitu „černobílá kavárna“.
Udělal jsem rozhovory se žáky z prvního stupně a také s jednou paní učitelkou. Vyzkoušel
jsem si, jaké to je být slepý, a pomocí slepecké hole jsem se pohyboval po třídě. A slavil
jsem „úspěch“. Narazil jsem jen jednou.
Poté jsem se vrátil do počítačové učebny, kde jsem zpracoval získaný materiál z rozhovorů
a z ankety. Celá akce se mi moc líbila, přestože jsem byl zpočátku nervózní. Zjistil jsem,
jaké to je sepsat reportáž pod dohledem vystudované redaktorky. Nejvíc mě pobavily děti,
které byly tak trošku v rozpacích, takže občas řekly zvláštní věci.
Jan Chlup, 8. A
Mohli jsme si vybrat novinový útvar, například zprávu, reportáž, anketu, profil ... Já jsem si
vybrala zprávu o chovatelství. Nakonec jsme malovali vodníka. Žurnalistika se mi líbila.
Aneta Ganswohlová, 6. A
Nejvíce mě bavilo... Vlastně mě bavilo vše. Zajímavé bylo jít do terénu, někoho vyzpovídat,
psát články a úvodníky apod. Byla to zábava. Kdo ví, třeba budu chtít být novinářem, ale to
je zatím ve hvězdách.
David Nguyen, 7. B
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Co ještě nevíte o rybách
Paní učitelka nám prozradila některé věci
o rybách. Třeba jak rozeznám od sebe
dvě stejné ryby. Taky nám ukazovala
obrázky ryb a my jsme je poznávali. Nebo
nám vysvětlila, jak se tře úhoř. Potom
jsme si půjčili mikroskop a zkoumali
jsme, z čeho se skládá rybí šupina.
Nakonec nám pustila film o rybách, který
nás poučil o možnostech, jak zachovat
rovnováhu v rybí populaci. Bylo to skvělé
a myslím, že příští rok by to mohlo být
znovu.
David Ježek, 8. A
Poznávala jsem různé druhy ryb. Viděla jsem různé náčiní k lovu ryb a taky hlavu štiky.
Taky jsem koukala na živé ryby. Poslouchala jsem zajímavý dokument a pozorovala rybí
šupinu.
Aneta Skořepová, 4. C
Sportovní aktivity
Hráli jsme fotbal a basketbal. Byli jsme rozděleni do skupinek po třech. Všechna střídání,
v nichž jsem hrál, jsme vždy vyhráli. Jinou zábavou bylo skákání na trampolíně a taky skok
přes bednu. To mě velice bavilo.
Jakub Škrdla, 8. A
Skákali jsme salta, kotrmelce, hráli jsme vybíjenou a basketbal.
Peter Halán, 3. C
Skok na trampolíně byla dobrá rozcvička. Je dobré, že trampolíny byly tak veliké, dobře se
mi na nich skákalo. Vyzkoušela jsem nové skoky.
Natálie Brnická, 6. A
Mně se líbilo, že se hýbeme. Dělali jsme salta z trampolíny, hráli jsme basketbal
a vybíjenou. Dělali jsme kotouly a moc se mi to líbilo.
Matěj Hacko, 3. C
Městská policie
Naučil jsem se, že se odpadky nesmí nikde
povalovat a musí se uklízet po psech.
Pavel Klíma, 4. C
Říkali jsme si o černé skládce. Mrzí nás, že
jsme si neříkali o policii. Jinak by u toho měl
být popelář.
žáci 3. B
Jako dospělý policistou nebudu, ale chtěl
bych být. Na každou policistovu otázku jsem
měl odpověď. Moc se mi to líbilo.
David Dvořák, 5. B
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Vyřezávání lodiček z kůry
Volně jsme si mohli vyřezávat lodičky a já jsem se při tom cítil jako ryba ve vodě. Moc se
mi to líbilo, vyrobil jsem si pěknou lodičku.
Ondřej Klimeš, 5. B
Chodím na řezbářský kroužek, takže pro mě nebyl problém vyřezat lodičku z kůry. Moji
lodičku dal pan učitel na výstavu a moc se mu líbila. Vyřezávání lodiček se mi líbilo a moc mě
bavilo.
Denisa Bernátová, 7. A
Úprava jídla
Přihlásila jsem se na úpravu jídla.
Zpracovávali jsme marcipánové těsto
a tvořili z něj výrobky. Zpracovat těsto
na marcipán nebylo vůbec lehké. Museli
jsme ho neustále mačkat a promíchávat.
To bylo těžké také proto, že se těsto
lepilo na prsty. Když jsme ho konečně
uhnětli, pustili jsme se do další práce.
Každý dostal hromádku těsta, tu si
ještě rozdělil na několik menších, pak
jsme do nich udělali důlek a nasypali
barvivo.
Vše jsme důkladně promísili a začali jsme vyrábět. Já jsem vyrobila mořskou rybu. Bylo to
velmi zábavné a moc se mi to líbilo. Jediné, co bych vytkla, bylo to, že jsme všichni byli
hrozně ulepení. Ale za to nikdo nemůže.
Anežka Chlupáčková, 8. A
Zvládl jsem udělat košíček a marcipánové rybičky. Naučil jsem se vařit a připravovat jídlo.
Chtěl bych příští rok zase vařit.
Matouš Němec, 4. C
Byla to moje druhá aktivita. Rozdělili jsme se na dvě skupinky. Jedna dělala listové těsto
a ta druhá těsto na marcipán. Pak jsme dostali tři marcipánové kuličky. Obarvili jsme těsto
a začali jsme z těsta tvarovat rybičky. Jak byly rybičky hotové, dali jsme je do listových
košíčků. Pak jsme si je odnesli domů. Při vaření se cítím jako ryba ve vodě.
Martin Fasora, 5. B
Kosmetičky
Kosmetika – zájem o ni mají především
dívky. I mně se tento obor líbí.
Na tuto aktivitu jsem se přihlásila
poprvé a nelituji toho. Nejprve
namalovaly kosmetičky obličej dvěma
roztomilým vodníčkům. Ženy, které
zde malovaly, nejdřív použily zelenou
a udělaly černou tužkou vousky. Mně
daly make-up, modře mi namalovaly
stíny, řasenkou zvýraznily řasy
a třpytkami celé dozdobily. Vypadala
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jsem jako malá vodní víla. Potom mi natřpytkovaly vlasy, až se ze mě všechno sypalo. I mým
spolužačkám to velmi slušelo. Moje spolužačka Terezka si nechala žehličkou narovnat své
přirozeně vlnité vlasy a najednou byla jako vyměněná. Ale jen chvíli, protože se jí vlasy zase
zkroutily. Celému dni dávám velikou jedničku.
Klára Zachová, 6. B
Líbilo se mi, že mě paní hezky namalovaly. A nastříkaly mě třpytkama. Moc a moc se mi to
líbilo. Příští rok chci jít zas.
Dominika Dvořáková, 4. C
Rybičky z CD
Vyráběli jsme rybičky z CD, aktivita se mi líbila, holky nám pomáhaly a vše jsme tak zvládli.
Kamila Zemanová, 9. B
Potřebovali jsme dvě CD. Nejprve jsme si
povídali a pak jsme vyráběli. Má ryba byla
divná, ale bylo to super.
Dalibor Pertlík, 6. B
Keramické rybičky
Rybičky jsme vyráběli z keramické hlíny
a používali jsme nástroje pro dozdobení hotové
rybky. Z kusu hlíny jsem si udělala kouli a z ní
jsem potom doslova vytloukla placku. Po úpravě
válečkem jsem přiložila papírovou šablonku
a její obrys jsem vyryla do hlíny. Oddělila jsem
rybu od ostatní hlíny a navlhčenými prsty jsem
vše vyhladila. Zbývalo vyměřit oko, udělat malý
otvor. Pak už jsem jenom vše dozdobila a rybka byla hotová. Bylo to úžasné.
Jindřiška Veselá, 6. B
Aranžování
Téma Veletrhu znělo „Jako ryba ve vodě“. Já jsem si vybrala aranžování. Když jsme přišli
do třídy, každý měl na stole slámový věnec, hromadu listí, špejle a několik kaštanů. K tomu
ještě plastový květináček a modrou látku.
Nejprve jsme přišpendlili listy na věnec, doprostřed jsme umístili květináč s kvítky. Okolo
jsme rozmístili pár kaštanů. Pak bylo vše hotovo.
Eliška Klímová, 8. A
Aranžování se mi moc líbilo. Spotřebovali
jsme hodně javorových listů, a třebaže jsme
si je nedonesli, bylo listů dost. Vyrobili jsme
si věnec s rybníčkem.
Natálie Koubková, 6. A
Finanční svoboda
Jako poslední aktivitu jsem si vybral
finanční svobodu. Paní učitelka nám
vysvětlovala, jak se hraje tato desková hra.
Spočívala v tom, komu se podaří splnit své
životní sny a přitom se mu podaří dosáhnout
finanční nezávislost. Když jsme začali hrát,
- 17 -

bylo nám jakoby už třicet let. Hráli jsme až do věku šedesáti let. Měli jsme rodinu s jedním
dítětem. V průběhu dne jsme dostávali peníze a zároveň se nám stávaly různé události.
Také jsme měli možnost kupovat a prodávat akcie. Ke konci hry jsme dosáhli na finanční
nezávislost, dokonce jsme měli přebytek pár milionů.
Zkušenosti z této hry se rozhodně hodí i ve skutečnosti.
David Kittler, 8. A
První pomoc
Na Veletrhu zdraví jsem navštívil dílnu první pomoci. Pracovaly s námi dvě studentky
zdravotnické školy. Dávaly nám různé otázky. Například: Co by mělo být v autolékárničce?
Jak postupovat při záchraně tonoucího? Jak správně provést resuscitaci u dospělého, jak
u novorozence?
Povídali jsme si o různých typech zlomenin, amputacích a jiných zraněních.
Dílnu první pomoci hodnotím kladně. Práce byla jednoduchá, poučná, ale zábavná. Určitě
doporučuji dílnu příště navštívit, naučíte se něco užitečného do života.
Václav Abrahám, 8. A
Chovatelství
Do třídy přinesli různá zvířata, morčata,
králíka, hady, ještěrky, fretky, potkany, želvy.
Všechna zvířata jsme si mohli pohladit.
Vyprávěli nám o jejich chovu, krmení,
rozmnožování. Hada jsme si mohli nechat dát
za krk. Kdo chtěl, mohl si podržet morčata,
králíka, potkany či fretku. Byla to dobrá
aktivita.
žáci 7. B
Na chovatelství se mi líbilo, že jsme si mohli
zvířátka prohlédnout a pochovat. Byl tam králík, morčata, chameleón, hadi, šneci
a roztomilá fretka.
Štěpánka Vacušková, 3. C
Jako ryba ve vodě se cítím v přírodě. Proto mě nejvíc zaujala aktivita chovatelství. Ukázali
nám několik druhů zvířat. Velice mě to bavilo. Jejich krajta se mi omotala kolem nohy, ale
nevadilo mi to. Přeji si, aby se tahle aktivita příští rok opakovala.
Vojtěch Srbecký, 5. B
Hrou proti AIDS
Na aktivitě o AIDS byla celá naše
třída. Všichni jsme byli rozděleni
na pět skupin. Celkem bylo pět
stanovišť. Na každém z nich jsme
dělali něco jiného. Například jsme
předváděli pantomimu, jinde jsme
poslouchali výklad o antikoncepci.
Nejvíce se mi líbilo stanoviště, kde
jsme slyšeli o tom, jak se virus HIV
přenáší na jiné osoby.
Bylo to pro mě zajímavé, i když bych
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toto téma nechal až do devátého ročníku. Ale zase asi platí, čím dřív to víme, tím lépe.
Zdeněk Sommer, 8. A
Mimo jiného jsme si povídali, jak se chránit před rizikovým sexem. Na konci aktivity si
každý odnesl ochranu. Tahle aktivita se mi líbila asi nejvíce.
Lucie Suchánková, 8. A
Vyhodnocování literární soutěže
Nejvíc se mi líbilo stát se porotkyní a pomoct při vyhodnocování literární soutěže. Bavilo mě
pročítat si příběhy, které napsali spolužáci. Taky jsme pomáhali při hodnocení jídel
v soutěži o nejlepší jídlo. Určitě bych příště chtěla jídlo i ochutnat. Jistě by i chutnalo tak
dobře, jak vypadalo.
Nicola Neckářová, 7. B
Deskové hry
S kamarády jsme hráli hru Afrika.
Cestovali jsme a objevovali artefakty.
Na konci hry jsme si sečetli body, kdo
měl nejvíc bodů, vyhrál.
Veletržní den se mi líbil. Úplně všechny
aktivity byly super. Nejvíc mě zaujaly
deskové hry. Cílem hry Afrika bylo
nasbírat co největší počet bodů.
Pohybovali jsme se pomocí figurek
po mapě Afriky z jednoho města
do druhého. Přitom jsme plnili různé
úkoly jako expedice. Hru jsem sice
nevyhrál, ale moc se mi to líbilo. Příště se takové hry zase zúčastním.
žáci 7. B
Naši pomocníci
Asistoval jsem v chemii. Docela se mi to
líbilo. Hlavně pokusy
byly zajímavé.
Gabriel Farárik, 9. A
Pomáhala
jsem
při
anketě. Vymýšleli jsme
otázky a potom jsme se
ptali ostatních. Výsledky jsme zpracovávali
a losovali jsme výherce.
Lenka Dolejší, 9. B

Byla jsem asistentkou. Nosila jsem kávu, stravenky a starala se o hosty, aby se na naší škole
a na našem Veletrhu cítili jako ryby ve vodě.
Natálie Dejmalová, 9. B
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Aktivity v 1. a 2. ročníku

Prvňáčci zažili svůj první Veletrh zdraví: Seznámili jsme se s rybařením, první pomocí
pro topícího se, obvazovou technikou. Také jsme si prohlídli výstavku výtvarných prací,
pomazlili se se zvířátky. Moc se nám to líbilo.

Diskusní fórum
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Literární soutěž
Do literární soutěže na téma Jako ryba
ve vodě se přihlásilo 41 žáků ze 2. – 5. třídy.
Žáci doplnili své zajímavé příběhy a veselé
básničky i obrázkem.
Účastníci
literární
soutěže:
Bára
Beneschová, Lukáš Dejmek, Tomáš Nekvinda
(2. A), Kateřina Klausová, Vojtěch Břečka
(2. B), Dominik Máca, Jakub Jan Antonů,
Nikola Kučerová, Adéla Procházková, Anna
Veselá, Jakub Zelený, Dominik Záškoda,
Viktorie Nerudová, Agáta Pošvová, Lenka
Dolejší, Matyas Brnický (3. A), Viktorie Nováková, Linda Konczová, Nela Marková (3. C),
Klára Nečadová (3. C), Veronika Horáková, Kateřina Zachová, Renáta Henzlová, Karolína
Suchanová (4. B), Kateřina Procházková, Eva Remešová, Tomáš Kopecký, Patrik Kusý, Daniel
Ryška, Lucie Malíková, Vojtěch Přidal, Tomáš Zadina (4. C), Pavel Voborník, Martin Fasora,
Kryštof Kubizňák, Jakub Sekan, Markéta Zelenková, Tomáš Klimeš, Žofie Chlupáčková,
Vojtěch Srbecký (5. B), Tereza Přenosilová (5. C).

Výtvarná soutěž
1. stupeň: 1. Lucie Malíková 4. C, 2. Anna
Machovcová a Terezie Brossová 5. A,
3. Rafael Neal Farárik 3. A
Prostorová tvorba: 1. Klára Nečadová
4. A, 2. Žofie Chlupáčková 5. B a Ondřej
Nevrkla 5. A, 3. Jiří Břečka 4. B
2. stupeň – dětská porota:

1. skupina

1. Hana Jurgová (7. B)
2. Barbora Bruknerová a Klára Zachová
(6. B)

3. Jindřiška Veselá (6. B)

2. skupina

1. Barbora Bruknerová a Klára
Zachová (6. B)
2. Jindřiška Veselá (6. B)
3.
Laura
Molnárová,
Johana
Indrová a Tereza Formáčková
(6. B)
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Soutěž o zdravé jídlo
1. skupina – dětská porota

Sladká jídla: 1. Mrkvoví šneci, Julie
Galovičová (1. B), 2. Lentilkový kapr
v želé, Adriana Moravcová (7. B),
3. Oplatková ryba, Sara Penn (4. A)
Slaná jídla: 1. místo Jacket potatoe,
Kateřina Klausová (2. B), 2. místo
Candát a la holky, Nela a Leona
Žatečkovi (1. A, 5. A), 3. místo
Slaný štrúdl, Vilma Bělochová (2. C)
2. skupina – dětská porota
Sladká jídla: 1. Oplatková ryba,
Sara Penn (4. A) a Kapr na sladko,
Martina Kalná a Hana Bobková (6. A), 2. Ovocná ryba v jahodovém jezírku, Kateřina
Salátová (7. B), 3. Čokoládový sen, Karolína Suchanová (4. B)
Slaná jídla: 1. Candát a la holky, Nela a Leona Žatečkovi (1. A, 5. A), 2. Sendič Nemo,
Dominik Žák (2. A), 3. Rybí kuličky, Natálie Koubková (6. A)

Závěrem
Letošní 21. ročník školního Veletrhu zdraví lze hodnotit velmi kladně. Žákům se zvolené
aktivity líbily, odnesli si pěkné zážitky a něco se dozvěděli a přiučili. Také ohlasy veřejnosti
na náš Veletrh byly velmi pozitivní. Naši žáci se už těší na ten příští školní Veletrh zdraví.

Spolupracující organizace:
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Jihlava
Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava-Helenín
Střední škola obchodu a služeb, Jihlava
Střední škola stavební, Jihlava
Střední škola technická, Jihlava
Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
Státní zdravotní ústav, Jihlava
Dům dětí a mládeže, Jihlava
Městská policie, Jihlava
Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová
Základní škola Jihlava, Jungmannova
Mateřská škola Mozaika, Jihlava
Simona Petrová, spisovatelka
Děkujeme všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy,
na úspěšném průběhu 21. ročníku Veletrhu zdraví.

kteří se podíleli

Další ročník proběhne v rámci projektu Solit či nesolit? Všeho s mírou. 22. října 2014.
- 22 -

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.

V rámci projektu proběhnou tři aktivity: sportovní den, začlenění environmentálních aktivit
do výuky a provozu školy a Veletrh zdraví. Do projektu se zapojí všichni žáci i učitelé školy.
Všechny aktivity budou mít společná témata všeho s mírou a sůl.

SOLIT ČI NESOLIT? – 4. C
V 1. aktivitě projektu jsme besedovali o obsahu soli
v potravinách, o nezdravém dosolování připravovaných
jídel, o hotových, mražených a instantních jídlech
a o přípravě obědů ve školní jídelně.
Ve 2. aktivitě jsme použili materiál Státního zdravotního
ústavu pro výrobu pyramidy – solničky.
Jednotlivá pole pyramidy zobrazují zdravé i méně
zdravé potraviny a obsah soli v nich. Na jednom poli
pyramidy jsou potraviny, které mohou sůl dokonce
v našem jídle nahradit. Ryska na vrcholu pyramidy potom
vyznačuje TU malou trošku soli (1 g), která by nám
denně měla stačit při vaření a dosolování jídel.
To jsme byli překvapení 
KDYŽ CHCEŠ DLOUHO ZDRAVÝM BÝT - ZKUS SŮL V JÍDLE NAHRADIT!
Mgr. Ivana Jelínková
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Evropský den jazyků - 26. září
V pátek 27. září 2013 se naše škola již
pošesté proměnila v jakousi malou
Babylonskou věž, ve které se mluvilo
celkem 16 jazyky v 18 různých dílnách.
Žáci 5. - 9. ročníku si mohli vybrat
z anglické,
litevské,
francouzské,
ukrajinské,
holandské,
mongolské,
arabské, slovinské, ruské, španělské,
turecké, finské, norské, německé,
latinské a romské dílny.
Letošním tématem EDJ 2013 byly
tóny,
melodie,
tance
a
zpěvy
z jednotlivých zemí. Nakonec žáci vytvořili pod vedením třídních učitelů papírové
gramofonové desky, na které malovali příběhy jednotlivých písní - možná pro někoho
překvapení, že ne vždy se hudba poslouchala přes MP3 přehrávače?
Pozadu rozhodně nezůstali ani mladší žáci, které Evropským dnem jazyků provedly jejich
třídní paní učitelky se spoustou rozmanitých a zajímavých aktivit.
Naše škola se rozezní pestrou směsicí jazyků hned první měsíc po prázdninách, ale prozatím
všem přeji hezké léto, enjoy your summer, schöne Ferien, …
Mgr. Hana Říhová

Zkoušky Movers 5. ročník
Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky
Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání
jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy
jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit
kladný vztah k mezinárodním zkouškám
a povzbudit
žáky
k efektivnímu
učení
a učitele k výuce.
Zkoušky v úrovni Movers se uskutečnily
13. a 14. května 2014 (v letošním školním
roce už poosmé). Zkoušející vyjádřili obdiv
nad jazykovou úrovní žáků.
Certifikáty, potvrzující vykonání zkoušky
byly dne 15. května slavnostně předány
žákům. Všichni žáci zkoušku vykonali úspěšně a měli radost z velkého počtu „jablíček“, která
na svých certifikátech našli. Úsilí žáků se jistě vyplatilo a je obdivuhodné, že již tak mladí
žáci mají za sebou první mezinárodní zkoušku z angličtiny. Všem ještě
jednou gratulujeme a přejeme hodně radostí při získávání
jazykových dovedností a schopností. Jistě se stanou příkladem
pro ostatní, kteří budou zkoušky skládat zase v příštím školním roce.
Renata Fehérová
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Key English Test – klíč k dalšímu studiu angličtiny
Deváťáci
mají
za
sebou
jeden
z nejnáročnějších týdnů na naší škole. Všichni
absolvovali obhajobu své seminární práce
a také se pustili do anglické zkoušky KET na
úrovni A2.
Po celoročním snažení, opakování slovíček
a slovní zásoby, poslouchání, čtení, psaní
a mluvení v angličtině se deváťáci pustili
do zkoušky „naostro“. O tom, že si nepřišli
zkoušku jen zkusit, ale že ji chtějí zvládnout co
nejlépe, svědčilo nejen jejich slavnostní
oblečení, ale také nervozita a to hlavně před ústní částí zkoušky.
V napětí necháme naše milé deváťáky až do čtvrtka, kde jim budou na slavnostním vyhlášení
předány zasloužené certifikáty. Komu se zkouška nepovedla, příště už bude vědět, jak se
na ni lépe připravit.
Těm, kteří zkoušku zvládli, gratulujeme. Nemusí se bát vyrazit do světa; určitě se
bez problémů domluví. ;-)
Mgr. Hana Říhová

Studijní výjezd do Anglie – London

1. až 7. června 2014

Už od přijetí na střední školy jsme se těšili na týdenní pobyt v Anglii, respektive v Londýně.
Po dlouhých přípravách a náročném balení jsme se všichni nasoukali do autobusu, který byl
o něco menší, než jsme předpokládali, a vydali se na dlouhou noční cestu do Anglie.
Přes moře jsme se dostali trajektem a v dopoledních hodinách jsme již byli na území
Anglie, kde jsme navštívili doverské útesy a dva hrady.
Poté jsme nervózní a nedočkaví dojeli do Londýna, kde
na nás měly čekat „naše
rodiny“. U rodin nás překvapily
místní zvyky, např. to, že jsme
se v rodinách nepřezouvali
nebo
že
jsme
společně
nevečeřeli.
V dalších dnech nás čekal
velmi nabitý program, ze kterého se nám nejvíce líbily
památky v centru Londýna,
Thorpe Park, muzeum Madame
Tussaud’s
nebo
stadion
Arsenalu.
Celý týden proběhl bez větších problémů, užili jsme si spoustu legrace a poznali mnoho nových a zajímavých míst.
Doufáme, že se do Londýna zase brzy podíváme.
Žáci 9. ročníku
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Náš první školní rok
Není to tak dávno, kdy jsme poprvé
vstoupili do naší školy. Vše bylo pro nás nové
a tajemné. Než jsme se nadáli, je tu konec
školního roku. Za těch deset měsíců jsme se
naučili číst, psát, počítat, poznávali jsme
přírodu, zpívali, kreslili, cvičili, také umíme
již mnoho slovíček anglicky.
Zapojili jsme se do řady projektů. K těm
větším určitě patří Evropský den jazyků,
Dravci, Veletrh zdraví, Veselé zoubky,
zimní škola v přírodě, BESIP, E-on truck AKU kouzelníci…
Asi největším zážitkem bylo slavnostní pasování na čtenáře v knihovně. Nejprve pro nás
byla připravena pohádka a po ní následovalo pasování. Každý z nás složil slib a potom jsme
dostali průkazku do knihovny a záložku do knížky.
Náš školní rok byl zajímavý i spoluprací
s deváťáky. Ti se stali hned v září našimi
velkými kamarády a pomáhali nám téměř
každý den.
Společně jsme byli pouštět draky, navštívili
nás čerti a Mikuláš, měli jsme vánoční
besídku, byli jsme krmit zvířátka v lese,
dozvěděli jsme se o škodlivosti kouření,
o Velikonocích jsme pletli pomlázku a hledali
velikonoční poklad, měli jsme společnou
hodinu čtení a byli v ZOO.
Bude nám po nich smutno, protože naší školu opouští. Přejeme jim v nové škole hodně
úspěchů, spoustu nových kamarádů a krásné prázdniny.
Mgr. Iva Špulková

Projekty ve výuce

Naše město Jihlava
Podzim
proběhl
ve
znamení
dlouhodobého projektu Naše město
Jihlava. Žáci se seznámili s historií
i současností svého města a na závěr
ho prezentovali rodičům na třídních
schůzkách.
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Prevence dětských úrazů – 3. ročník
Na jaře absolvovaly děti přednášky s policií
a zdravotním ústavem. Svoje znalosti si mohly ověřit
na Dnech prevence, kde byl celý projekt zakončen.

Hrajeme si s vyjmenovanými slovy
Celý rok děti v českém jazyce poznávaly vyjmenovaná slova a naplňovaly projekt Hrajeme si
s vyjmenovanými slovy. Ve třídě 3. B žáci z nejlepších příběhů vytvořili knihu, kterou potom
prezentovali rodičům při autorském čtení.
Mgr. Monika Kremláčková
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Projekty a exkurze v dějepise
V 6. ročníku se uskutečnil čtyřikrát PříVýDěj, navštívili jsme Muzeum Vysočiny, vytvořili si
vlastní písmo, zdramatizovali řecké báje.
Žáci 9. ročníku absolvovali interaktivní programy v Muzeu Vysočiny o jihlavském židovském
obyvatelstvu, o Československu po roce 1945. Vyjeli jsme i mimo Jihlavu, proběhl
jednodenní seminář v Terezíně či návštěva Muzea romské kultury v Brně s programem
o holocaustu.
Všichni žáci druhého stupně
zhlédli v Diodu dokument
Síla lidskosti věnovaný siru
Wintonovi, který zachránil
téměř 700 českých židovských dětí před nacistickým
běsněním. Dokument, ale
i následná
beseda
se
Zdeňkem Tulisem, který se
na tvorbě dokumentu podílel,
přinesl hodně emocí a asi
každý z nás si alespoň
na chvíli uvědomil, že obyčejné starosti jsou vlastně
velké štěstí.
Doufáme, že žáky i jejich učitele posunul dějepis zas o krůček poznání dál a příští rok se
budeme těšit na další společné bádání v naší historii.
Mgr. Leona Matějíčková

Lexikon kouzel přírody
V rámci celoročního projektu absolvovali druháci
spoustu aktivit. Součástí projektu ve 2. A byla také
spolupráce s MŠ Demlova. Společně navštívili
například statek v Nové Vsi u Leštiny, kde se
seznámili s místem pěstování rozličných druhů dýní.
Viděli hospodářská zvířata a vyřádili se na dýňových
pyramidách a na
slámovišti.
Na
závěr
školního
roku
–
poslední
týden
před prázdninami předvedly všechny tři druhé třídy, co
se během roku o přírodě naučili rodičům.

Plavání 4. C
Během deseti lekcí
plavání se žáci 4. C zdokonalili ve všech plaveckých stylech.
Každý dostal MOKRÉ VYSVĚDČENÍ s hodnocením svých
výkonů. Někteří získali dokonce ocenění všestranný plavec.
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Finanční gramotnost
Hodiny finanční gramotnosti nám přinesly
spoustu zkušeností, které nám jistě zajistí
prospěch v životě.
V prvních čtyřech hodinách jsme se mohli
dozvědět o nebezpečnosti úvěrů a s nimi
souvisejícími exekucemi. Zahráli jsme si
také hru „Finanční svoboda“, ve které jsme
se jako finanční poradci museli postarat
o rodinný rozpočet. Největší poučení z celé
hry je investovat do různých produktů,
takzvaně diverzifikovat a pojistit se a to
hlavní... nekupovat si nepotřebné věci, když na to nemáme.
Matěj Hlávka, František Fejta a Michal Kazda (9. A)

Děti dětem
V úterý jsme se v Městské knihovně Březinova zúčastnili
programu Děti dětem. Sešli jsme se tam s dětmi ze ZŠ
speciální pro hendikepované děti, která je Na Kopci.
Nejprve vystoupili žáci této školy. Předvedli pásmo
O příslovích. Někteří měli kostýmy a moc se jim to
podařilo. Líbil se mi chlapec, který předváděl Hamleta
s otázkou: „Být, či nebýt?“ Byla tam i jiná přísloví – lež
má krátké nohy, bez peněz do hospody nelez. Děti měly
oblečená žlutá nebo zelená trička s písmenem R.
Zazpívaly nám písničky o pomerančích a cestování
po světadílech. Vystoupení se nám líbilo.
Potom jsme s klukama zahráli divadlo
O perníkové chaloupce. V hodinách výtvarné
výchovy jsme si vyrobili barevné papírové
loutky. Žofie zarecitovala básničku Byl
jeden král. Na závěr jsme zazpívali písničku
Když jsem jednou…
Program se nám všem líbil. Společně jsme si
zatleskali. Za odměnu jsme dostali čokoládu.
žáci 5. B

Tělorob – zhodnocení za výchovu k občanství
V uplynulém školním roce jsme se sešli třikrát. První dva bloky byly společné s výchovou
ke zdraví. V listopadu jsme se věnovali problematice závislostí. V březnu jsme navázali
na dlouhodobou spolupráci s Dětským domovem se školou Jihlava, na besedu k nám přišli
někteří klienti s panem Honzárkem. Blok nesl podtitul Tak trochu jiný svět dětí
a po skončení besedy jsme diskutovali o možných krizových situacích, do nichž se
dospívající mohou dostat, pokoušeli jsme se navrhnout vhodné způsoby řešení. Červnový
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blok byl věnován holocaustu, nesl název
O Brundibárovi, Tomíčkovi a jednom městečku
na severu Čech. Tím městečkem byl samozřejmě
Terezín a kdo že byl ten Brundibár? Na to vám
odpoví sedmáci.
Mgr. Hana Hažmuková

PřiVýDěj
Výuka přírodopisu byla zpestřena
v šestém ročníku čtyřikrát blokovým
vyučováním PřiVýDěj.
V prvním bloku si žáci nalovili
a mikroskopovali vodní organismy.
Ve druhém bloku řešili různé hádanky,
rébusy a doplňovačky, které měli
vztah k vodnímu prostředí a vodním
organismům. Třetí blok byl pojatý
jako detektivní hra, při které žáci pomocí postupně získaných indicií odhalili živočicha,
který vyniká v živočišné říši rekordů. Informace o tomto živočichovi pak prezentovali svým
spolužákům. Při posledním bloku žáci navštívili zoologickou zahradu, kde se zúčastnili
výukového programu Cesta do pralesa, jehož součástí byla i prohlídka Amazonského
pavilonu s odborným výkladem.
Mgr. Jana Waldhauserová

Autorské čtení Jana Opatřila – Kapřík Metlík
V rámci celoročního projektu 2. ročníku " Lexikon kouzel" jsme měli možnost seznámit se
s mladým spisovatelem Janem Opatřilem, který nás velice poutavým, zajímavým způsobem
vtáhl do děje tří dílů své knihy Kapřík
Metlík. Povídání i čtení autora se dětem
moc líbilo! Každý si určitě svého
oblíbeného hrdinu našel. Spisovatel nás
unesl do světa dobrodružství, lásky a
přátelství a alespoň na chvíli nám pomohl
zapomenout na naše suchozemské starosti.
Odměnou mu byly úsměvy, nadšené tváře
dětí a neutichající bouřlivý potlesk všech
posluchačů.
Mgr. Irena Burešová
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Okénko školní družiny
Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole. Utváříme
a upevňujeme kamarádské vztahy, prosazujeme slušnost a ohleduplnost. Aktivitu a tvořivost
rozvíjíme v široké škále zájmových kroužků – sportovních, uměleckých, naučných.
Děti se každoročně zapojují do soutěží a sportovních turnajů. K naší radosti dosahují
úspěchů a ocenění na předních místech.

Vánoční panely na radnici - 1. místo

O nejhezčí vánoční stromeček – 1. místo

Nejhezčí čarodějnice – 1. místo

Ve čtvrtek 19. června proběhla ve škole vernisáž výtvarného kroužku:

Nabídku aktivit školní družiny na školní rok 2014/2015 najdete na www.zsobreziny.cz.
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Celostátní kola
Pořadí
32.
96.

Soutěže a olympiády

Jméno
Adam Zápotočný
David Čech

Třída
7. B
9. B

Předmět
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky

Kategorie
Benjamin
Kadet

Třída
7. A
9. A
4. B
4. A

Předmět
Biologie
Matematika
Logická olympiáda
Logická olympiáda

Kategorie
D
Z9
1. st.
1. st.

Třída
7. A
6. A
9. A
9. B
7. A
9. A
7. B
1. B
6. A
6. A
7. B
8. B
6. B
8. B
9. B
7. B
6. A
8. B
7. A
8. A
9. A

Předmět
Biologie
Zeměpis
Anglický jazyk
Dějepis
Mladý chovatel
Český jazyk
Zeměpis
Mladý chovatel
Mladý chovatel
Mladý chovatel
Matematika
Matematika
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Chemie
Anglický jazyk
Mladý chovatel
Fyzika
Matematika
Pythagoriáda
Chemie

Kategorie
D
A
II. A
9.r.
6. – 9.
I. kat.
B
1. – 5.
6. – 9.
6. – 9.
Z7
Z8
6.r.
8.r.
D
I. A
6. – 9.
F
Z7
8.r.
D

Krajská kola
Pořadí
10.
30.
účast
postup

Jméno
Šimon Dopita
Anna Pospíchalová
Kateřina Zachová
Sara Penn

Okresní kola
Pořadí
1.
3.
4
4.
4. – 5.
4. – 7.
6.
7.
7. – 8
7. – 8.
8. – 10.
8. – 12.
8. – 16.
9. – 11.
10.
10. – 11.
11.
11.
11. – 13.
12. – 14.
13.

Jméno
Šimon Dopita
Adam Pelech
Matěj Hlávka
Matěj Humler
Šimon Dopita
Kristýna Jonášová
David Gümpl
Jana Jindřichová
Kateřina Jonášová
Tomáš Procházka
Tomáš Urban
Vít Kružík
Vojtěch Humler
Tereza Novotná
Kristýna Přenosilová
Tereza Holubová
David Rybníček
Vít Kružík
Kateřina Žahourková
Jan Chlup
Anna Pospíchalová
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13. – 14.
14.
14. – 27.
14. – 27.
15. – 20.
15. – 21.
16. – 20.
16. – 20.
17.
17.
17. – 26.
18.
26. – 28.
27. – 34.
28. – 35.
30. – 31.
35. – 44.
42. – 49.
45. – 56.
45. – 56.
50. – 55.
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast

Jakub Škrdla
Tereza Žličařová
Matěj Mareš
Tomáš Urban
Anežka Chlupáčková
Tina Tesařová
Dalibor Pertlík
Vojtěch Žďánský
Nikola Mojžišová
Marek Hanušin
Adam Pelech
Jana Kováříková
Karolína Itterheimová
Kateřina Jonášová
Adam Zápotočný
Hana Jurgová
Tomáč Dejmek
Kateřina Žahourková
Filip Blažek
Tobiáš Ziba
Karolína Itterheimová
Dominik Žák
Tomáš Klimeš
Simona Salavová
Simona Salavová
Nikola Schönová
Tereza Husková
Jana Kováříková
Natálie Burianová
Kateřina Kunová
Markéta Mikinová
Markéta Mikinová
Jakub Čopák
Jakub Čopák
David Nezveda
Michal Pavlíček
Jakub Čopák
David Nezveda
Michal Pavlíček
Veronika Bobková
Lukáš Holubek
Matěj Humler
Gabriel Neal Farárik

8. A
9. B
7. A
7. B
8. A
9. B
6. B
6. B
8. A
9. B
6. A
7. A
7. A
6. A
7. B
7. B
6. B
7. A
6. B
6. B
7. A
2. A
5. B
6. B
6. B
6. B
7. A
7. A
7. A
7. B
8. A
8. A
8. B
8. B
8. B
8. B
8. B
8. B
8. B
9. A
9. B
9. B
9. B

Matematika
Chemie
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Český jazyk
Matematika
Matematika
Zeměpis
Fyzika
Pythagoriáda
Biologie
Matematika
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Matematika
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Recitace
Recitace
Pythagoriáda
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Pythagoriáda
Matematika
Pythagoriáda
Matematika
Matematika
Matematika
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Chemie
Fyzika
Fyzika
Fyzika

Z8
D
7.r.
7.r.
8.r.
I. kat.
Z6
Z6
C
E
6.r.
D
Z7
6.r.
7.r.
Z7
6.r.
7.r.
6.r.
6.r.
7.r.
2.-3.
4.-5.
6.r.
Z6
Z6
Z7
Z7
Z7
Z7
8.r.
Z8
8.r.
Z8
Z8
Z8
F
F
F
D
E
E
E

Chemické bloudění (umístění v 1. polovině výsledkové listiny)
3. místo
4. místo
5. místo

Patrik Bošnjak, Michael Florian, Matěj Humler (9. B)
Leona Držmíšková, Markéta Mikinová, Simona Tomanová (8. A)
Tina Tesařová, Kristýna, Žaludová, Tereza Žličařová (9. B)
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9. místo
14. místo

Filip Versteeg, Martin Mlčák, Jirka Kalanin (8. B)
Kristýna Fašinová, Veronika Dvořáková, Martina Čermáková (9. AB)

Dopravní soutěž mladých cyklistů
7. místo
7. místo

kategorie I (4. – 6. r.)
kategorie II (7. – 9. r.)

Umělecké soutěže
Krajská kola
Pořadí
1.
11.
11.

Jméno
Matěj Matoušek
Nela Šlechtická
Vojtěch Janků

Třída
5. A
3. B
3. B

Předmět
Můj strom
Prevence dětských úrazů
Prevence dětských úrazů

Kategorie
1. st.
3. ročník
3. ročník

Naši žáci byli oceněni také v dalších soutěžích a akcích (např. vyrobili nejkrásnější
čarodějnici, vyzdobili vánoční panel, nastrojili vítězný vánoční stromeček …).

Sportovní soutěže - jednotlivci
Šachy – krajská kola

Jakub Skořepa a Jan Straka startovali v individuálních soutěžích za Gambit Jihlava.
Liga Vysočiny mládeže – 11 turnajů celkově
Pořadí
1.
2.
8.
9.
12.
21.
23.
29.
30.
33.
34.
38.
46.
50.
53.
69.

Jméno
Jan Straka
Nikola Schönová
Jakub Skořepa
Tomáš Dejmek
Julie Machovcová
Michal Petrovič
Jáchym Spilka
Jakub Sekan
Jiří Kalanin
Jan Jedlovec
David Skořepa
Tomáš Nekvinda
Filip Kaláb
Pavel Blažek
Jakub Bříza
Ondřej Kopecký

Třída
7. B
6. B
9. A
6. B
2. A
8. B
2. B
5. B
8. B
1. B
4. C
2. A
2. C
2. C
1. A
2. C

Kategorie
H14
D12
H16
H12
D10
H14
H10
H14
H14
H10
H10
H10
H10
H10
H10
H10

Jednotlivé turnaje – do 10. místa celkově a medailová pořadí ve svých kategoriích
Jakub Skořepa: 3. místo Jihlavský koláč celkově (2. H16), 5. místo Pribináček celkově, 2. místo
Mikulášský turnaj celkově, 1. místo Pelhřimovský turnaj mládeže celkově, 2. místo KPM Žďár n. S.
H16, 1. místo DDM open celkově, 3. místo VC H. Brodu H16
Jan Straka: 6. místo Jihlavský koláč celkově (1. H16), 3. místo Mikulášský turnaj celkově (1. H14),
1. místo O perníkovou chaloupku Náměšť n. O. H14, 3. místo Třebíčské šachování H14, 5. místo DDM
open celkově (1. H14)
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Nikola Schönová: 1. místo O jihlavský koláč D12, 3. místo Pribináček D12, 2. místo Mikulášský turnaj
D12, 2. místo Pelhřimovský turnaj mládeže D12, 2. místo LMV Třebíč D12, 2. místo LVM Žďár n. S.
D12, 1. místo DDM open D12, 1. místo VC H. Brodu – Pribináček D12

Další sporty – okresní kola
Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší
desítce.
Pořadí
1.
12. (3. v 7. r.)
18. (5. v 7. r.)
30. (11. v 8. r.)
34. (3. v 6. r.)
35. (10. v 6. r.)
38. (6. v 7. r.)
38. (9. v 9. r.)

Jméno
Anežka Chlupáčková
Kateřina Žahourková
Tereza Husková
Zdeněk Sommer
Dalibor Pertlík
Michaela Freyová
Ondřej Částka
Veronika Abrahámová

Třída
8. A
7. A
7. A
8. A
6. B
6. B
7. B
9. A

Předmět
Silák roku
Silák roku
Silák roku
Silák roku
Silák roku
Silák roku
Silák roku
Silák roku

Kategorie
celkově
celkově
celkově
celkově
celkově
celkově
celkově
celkově

Sportovní soutěže - družstva
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY školních
týmů v šachu 2014 - kategorie 2. st. ZŠ
ANI LETOS JSME NECHYBĚLI
Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se ve Vyškově
uskutečnilo Mistrovství ČR školních týmů
v šachu. Jako obvykle se do tohoto finále
probojovalo i družstvo naší ZŠ Otokara Březiny,
Jihlava, tentokrát ve složení: Jakub Skořepa
(9. A), Michal Petrovič (8. B), Jan Straka (7. B),
Erik Martinek a Tomáš Dejmek (6. B).
Mistrovství se zúčastnilo na 30 nejlepších týmů z celé republiky. Naše družstvo bylo
na základě ELO nasazeno na 22. místě. Po dvoudenním klání se naši borci probojovali na
konečné 18. místo.
Pozice ve středu výsledkové tabulky potvrzuje, že chlapci uhájili čest naší školy. Vždyť 18.
místo v celkovém pořadí z výběru všech škol naší republiky je
úžasné. A tak nám nezbývá, než za kvalitní reprezentaci naší
školy, města i kraje chlapcům poděkovat a gratulovat jim .
Charvátová Jana, vedoucí šachových kroužků

Krajské kolo

2. místo
Šachy
6. – 9. ročník
- postup na MČR
Jakub Skořepa (9. A), Jan Straka (7. B), Michal Petrovič (8. B),
Erik Martinek, Tomáš Dejmek, Nikola Schönová (6. B)
4. místo
Florbal
dívky 6. – 7. r.
Laura Molnárová, Karolína Ester Heřmanová, Nikola Schönová,
Julie Popovyčová, Simona Salavová (6. B), Tereza Husková,
Karolína
Itterheimová,
Kateřina
Svěráková,
Kateřina
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Žahourková, Klára Vilímková (7. A), Tereza Holubová, Michaela Vyhlídalová (7. B)
4. místo Florbal Školský pohár ČP 1.st.
Hynek Jirků, Lukáš Dejmek (2. A),
Vojtěch Janků (3. B), Viktor Křivánek (4.
A), Martin Jileček (4. B), Vojtěch Přidal
(4. C), Vít Jirků, Vojtěch Wiederlechner
(5. A), Vojtěch Srbecký (5. B)
5. místo
Házená
dívky 6. – 7. r.
Nikola Cempírková (6. A), Tereza
Šťávová, Michaela Freyová (6. B),
Kateřina Svěráková, Kateřina Žahourková,
Tereza Husková, Veronika Karlíková
(7. A), Michaela Vyhlídalová, Kateřina Salátová, Natálie Kmentová, Vendula Václaviková,
Tereza Holubová (7. B)
6. místo
Házená
chlapci 6. – 7. ročník
Petr Barszcz, Matěj Mareš, David Zeman (7. A), Miroslav Pecina, Ondřej Částka, Daniel
Kazatel, Pavel Procházka, Tomáš Urban, Vojtěch Molva, Jiří Straka, Adam Zápotočný,
David Gümpl (7. B)
7. místo
Šachy
1. – 5. ročník
Jakub Sekan (5. B), David Skořepa (4. C), Filip Kaláb, Pavel Blažek (2. C), Jáchym Spilka
(2. B)

Okresní kolo
1. místo
Florbal
dívky 6. – 7. r.
- postup do krajského kola
1. místo
Florbal
Školský pohár České pojišťovny 1. stupně
- postup do krajského kola
1. místo
Šachy
1. – 5. ročník
- postup do krajského kola
1. místo
Šachy
6. – 9. ročník
- postup do krajského kola
2. místo
Házená dívky 8. – 9. r.
Natálie Poukarová, Anežka Chlupáčková,
Markéta Mikinová, Simona Tomanová (8.

A), Kristýna Jonášová, Veronika Abrahámová,
Lucie Marešová (9. A), Michaela Horská,
Tereza Žličařová, Kamila Zemanová (9. B)
2. místo
Florbal
chlapci 8. – 9. r.
Miroslav Pecina (7. B), Vít Kružík (8. A), Jakub
Škrdla, Jakub Čopák, Libor Navrátil, Michal
Němeček, Michal Pavlíček (8. B), Lukáš Körber,
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Marek Pernička (9. A), Gabriel Farárik, Patrik Bošnjak (9. B)
3. místo
Volejbal
chlapci 6. – 9. r.
Miroslav Pecina, Ondřej Částka, Tomáš Urban, Vojtěch Molva, Jan Straka, Jiří Straka,
David Gümpl (7. B), Michal Pavlíček (8. B), Marek Pernička (9. A)
3. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 4. – 5. r.
Viktor Křivánek, Ondřej Novický, Kryštof Jahoda, Vojtěch Švancara (4. A), Robin Vystrčil
(4. B), Vojtěch Přidal (4. C), Petr Částka, Vít Jirků, Maxmilián Tůma, Daniela Václavková,
Vojtěch Wiederlechner (5. A), Kryštof Kubizňák, Jakub Sekan, Jakub Staněk (5. B), Dan
Tesař (5. C)
3. místo
Fotbal
FC Vysočina
Cup, mladší žáci
Richard Bílek, Ondřej Novák, Filip Žalud,
Tomáš Živný (6. A), Tomáš Dejmek,
Vojtěch Černý, Matthias Hadwiger, Erik
Martinek (6. B), Petr Barszcz, Tereza
Husková,
Matěj
Mareš,
Kateřina
Svěráková (7. A), Ondřej Částka, Vojtěch
Molva, Tomáš Urban, Pavel Procházka,
Miroslav Pecina, Kateřina Kunová (7. B)
Pavel Procházka (6. B) byl vyhlášen
nejlepším brankářem a Tereza Husková
nejlepší hráčkou finálového turnaje.
3. místo
Fotbal
E.on City Cup 1. stupeň
Školní turnaj 15 dvoučlenných týmů v netradičních kruhových arénách.
1. r. Matěj Němec – Vladimír Srb, Jáchym Brabec – Vladimír Svoboda, Tereza Votavová –
Sára Staňková
2. r. Lukáš Dejmek – Hynek Jirků, Štěpán Krpálek – Jan Matejček, Tereza Pospíšilová –
Eliška Jindřichová
3. r. Peter Halán – Matyáš Hartman, Milan Bielik – Vojtěch Janků, Aneta Žďánská –
Michaela Doležalová
4. r. Viktor Křivánek – Ondřej Novický, Václav Vařbuchta – Matyáš Ileček, Lucie Malíková –
Linda Procházková
5. r. Vojtěch Wiederlechner – Maxmilián Tůma, Dan Tesař – Vít Jirků, Žofie Chlupáčková –
Adéla Klejzarová
4. – 6. místo
Basketbal And1 Cup chlapci 6. – 7. r.
5. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 1. – 3. r.
5. – 6. místo
Basketbal And1 Cup dívky 6. – 7. r.
5. – 6. místo
Basketbal dívky 8. – 9. r.
5. - 8. místo
Florbal
Orion Florbal Cup, mladší žáci
6. místo
Vybíjená
4. – 5. r.
7. – 9. místo
Basketbal chlapci 8. – 9. r.
10. místo
Volejbal
dívky 6. – 9. r.
11. místo
Florbal
dívky 8. – 9. r.
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Školní výlety
Žáci 8. A se na školním výletě vypravili
do CHKO
Třeboňsko,
kde
absolvovali
turistický program věnovaný poznávání zdejší
krajiny a praktické orientaci v přírodě.
Výlet 5. A a 5. B se opravdu vydařil. Nejprve
jsme se cestou
do Liberce
stavili na zámku v Loučni. Žáci si zde prohlédli krásné
labyrinty v zámeckém parku. Z IQlandie v Liberci si odnesli
spoustu zážitků, které si vyzkoušeli na vlastní kůži (např.
simulaci síly vichřice, jak vidí různí živočichové aj.).
Jako bonbonek mohli zhlédnout science-show, která byla
plná výbuchů a legrace.
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 2014 na stránkách školy ve výroční zprávě za školní rok 2013/2014.

Deváťáci se loučí
V první třídě pro nás byla škola jedno
velké dobrodružství. Noví spolužáci,
učitelé a konečně umíme číst! Ve třetí
třídě nám začalo docházet, že už
přestává
legrace.
Násobilka,
vyjmenovaná slova a potom taky ty
zlomky... V páté třídě jsme si začali
připadat dospělejší, už jsme nebyli ti
vyjukaní prvňáčci, ale byli jsme nejstarší

z prvního stupně!
V šesté třídě se z nás zase stali
nováčci. Znovu nás čekaly změny spojení tříd, noví učitelé a těžší
předměty. Ale zvykli jsme si. Novým
spolužákům jsme se přizpůsobili, učitelé
nakonec nebyli tak přísní, a i to učení se
dalo zvládnout. A teď? Budeme zase ti
nejmladší, tentokrát na středních
školách. Ale jedno víme jistě, na těch
devět let tady nezapomeneme.
Žáci 9. B
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Plánované akce školního roku 2014/2015
Hlavní akce školního roku

26. 9. 2014 Evropský den jazyků – 26. září
22. 10. 2014 Veletrh zdraví
(v rámci projektu Solit či nesolit? Všeho s mírou.)
23. – 24. 1. 2015 Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)
18. 3. 2015 Konference učitelů AJ
Spolupráce s rodiči
11. 9.
18. 9.
13. 11.
15. 1.
16. 4.
4. 6.
11. 6.

Rada rodičů
Třídní schůzky
Informační odpoledne pro rodiče s dětmi
Rada rodičů
Třídní schůzky

Uzavření klasifikace

Pá 23. 1.
Po 26. 1.
Čt 29. 1.
Út 23. 6.
St 24. 6.
Út 30. 6.

17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

Uzavření klasifikace – 1. pololetí
Hodnotící pedagogická rada
Vysvědčení za 1. pololetí
Uzavření klasifikace – 2. pololetí
Hodnotící pedagogická rada
Vysvědčení za 2. pololetí

Exkurze, výlety, studijní pobyty

5. – 10. 1.
9. – 13. 2
14. – 22. 2.
18. 3.
25. 5. – 5. 6.
4. – 5. 9.
4. – 5. 9.
4. – 5. 9.
4. – 5. 9.
27. 9. – 4. 10.
12. 3.
15. 3.
květen
květen
červen
18. – 19. 6.
22. – 23. 6.

Škola v přírodě – Suchá Rudná
Lyžařský výcvikový kurz – Svratka
Lyžařský výcvikový kurz
Svět práce – exkurze
Školní výlety

žáci 1. ročníku
žáci 5. ročníku
žáci 7. ročníku
4. – 9. ročník

Projekty, různé

Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště
Projekt Nezávislí – Jalovec
Projekt Povolání – Litohoř
Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci
Waterproject – výjezd do Holandska
Planeta Země
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy
Waterproject – pobyt v České republice
Zkoušky Movers
Sportovní den
Zkoušky KET
Obhajoby seminárních prací

Prázdniny a státní svátky

28. 10., 6. 4., 1. 5., 8. 5.
27. a 29. 10.
20. 12. – 4. 1.
30. 1.
2. – 8. 2.
2. – 3. 4.
1. 7. – 31. 8.

Svátky ve školní dny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny
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6.
7.
8.
9.
8.
2.
9.
8.
5.

ročník
ročník
ročník
ročník
– 9. ročník
stupeň
ročník
– 9. ročník
ročník

9. ročník
9. ročník

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. Lenka Wieczoreková
Mgr. Hana Krepčíková

výchovné
poradkyně

567 573 861
567 573 859

wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz
krepcikova.hana@zsobreziny.cz

Ilona Kožená

vedoucí školní
družiny

567 573 869

kozena.ilona@zsobreziny.cz

Jaromíra Láníková

sekretářka ředitele

567 573 850

lanikova.mirka@zsobreziny.cz

Ing. Silvie Žďánská

hospodářka školy

567 573 851

zdanska.silvie@zsobreziny.cz

567 573 871

vachova.miluse@zsobreziny.cz

567 573 865

matouskova.renata@zsobreziny.cz

567 573 870

havlickova.radka@zsobreziny.cz

Miluše Váchová
Renáta Matoušková
Radka Havlíčková

vedoucí školní
jídelny
pracovnice
informačního
centra
školní jídelna
objednávka jídel

V posledním týdnu školního roku měli opět žáci
reprezentující školu v soutěžích a olympiádách možnost
vybrat si za odměnu výlet za poznáním. Žáci 1. až 3. třídy
odjeli do Kamenice nad Lipou do Pohádkové říše Fabula.
Starší žáci si mohli vybrat ze dvou variant:
- Praha – exkurze na letiště a procházka
po Prokopském údolí
- praLEZ – lanové centrum v ZOO Jihlava

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 pondělí 1. září 2014.
Redakční rada:
Mgr. Miroslava Hodálová, Jaromíra Láníková, Mgr. Vladimír Nekvinda
Žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny
Foto tříd na str. 38 Leona Nerudová
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Autorkou fotografií je Leona Nerudová.
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