
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava

Rada rodičů – 7. 6. 2018



Za školu přítomni

Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Mgr. Pavel Říha

Mgr. Vladimír Nekvinda



Výbor Rady rodičů

Čamra Karel – předseda

Čecháčková Pavla – pokladník

Bc. Brabcová Lucie – nový pokladník

Tymkovič Tomáš



Školská rada

Karel Čamra

Iveta Čopáková

Alice Šedivá Neckářová

Josef Herout

Ivana Jelínková

Zdeňka Obrdlíková



Čerpání rozpočtu SR

Poděkování za vybavení odpočinkových 

zón na chodbách v pavilonu B

– chybí 2. podlaží – žádost v říjnu 2017 

Stálé výdaje

– Pitný režim

– Odměny žákům, výlet za odměnu

– Výtvarné potřeby

– Spotřební materiál do informačního centra



Nové relaxační prostory
Přestávkový dvůr



Nové relaxační prostory

Chodba pavilonu C



Čerpání rozpočtu SR

Poděkování za vybavení odpočinkových 

zón na chodbách v pavilonu B

Stálé výdaje

– Pitný režim

– Odměny žákům, výlet za odměnu

– Výtvarné potřeby

– Spotřební materiál do informačního centra



Stav účtu SR k 7. 6. 2018

zůstatek na účtu je 77 072,-

vloženo na účet - 139 850,-

pitný režim - 5 004,.

výtvarné pomůcky HEVA - 1193,-

výlety - 2 910,- (Červená Lhota, LVK 5ročník)

startovné - 4 520,- (Zlatý list, Malý chovatel, piškvorky, 

soutěž Vypravuj)

AŠSK - 20 000,-

Sedačka "hnízdo"+ stolky - 54 232,-

odměny - recitační soutěž - 574,-



Žádost o čerpání  

konec školního roku 2017/2018

počet žáků ks cena/jed. cena celkem

9. ročník penál 60 60 75 4500

TU knihy 48 48 120 5760

Veselý Kopec 1.st. - cesta 45 160 35 5600

vstupné 45 60 2700

Dalešice , Dukovany 2. st. - cesta 45 160 35 5600

Mohelno 2. st. - cesta 20 160 30 4800

Minigolf 20 20 50 1000

kola 20 20 25 500

parník 65 80 5200

sportovní soutěže bezp. prvky 150 300 10 3000

žák. samospráva 4 4 100 400

0

celkem 412 39060



Informace o odcházejících žácích

5. ročník – 10 žáků

7. ročník – 2 žáci

9. ročník – 53 žáků

Žáci 5. ročníku budou pokračovat ve 3 třídách

Výhled: od září 2018 nastoupí cca 650 žáků



Informace o odcházejících žácích

Střední školy:

- Gymnázium Jihlava – 9 žáků

- SŠ průmyslová, technická a automobilní –

20 žáků na 8 oborů
- 2x České Budějovice, Znojmo, Brno, Světlá nad Sázavou

- zajímavé obory: puškař, konzervátorství a restaurátorství, 

jemný mechanik

- Kompletní přehled ve školním zpravodaji



Projekt Šablony

školní roky 2016/2017, 2017/2018

1 500 000 Kč

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

– 19 učitelů 

– téma - kritické myšlení – 80 hodin 

Školní psycholožka 



Projekt Šablony

školní roky 2018/1019, 2019/2020

2 700 000 Kč

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem

Školní psycholožka 

Speciální pedagožka

Projektové dny

Tandemová výuka

Klub pro žáky ZŠ 



Projekt Spoluprací k profesionalitě

2016 – 2020
vzdělávání pedagogů

Podpora práce třídního učitele 

– Mgr. M.  Hubatka

Formativní hodnocení v práci učitele 

– cesta k efektivnímu učení žáků

– Mgr. J. Majerová, Mgr. J. Hruška

Mentorské dovednosti  

– Mgr. J. Janků, Mgr. V. Šneberger



Projekt Učíme se ze života pro život - KAP

2018 – 2020

Finanční partnerství

800 000 Kč

Cíl – podpora aktivizačních metod ve výuce

– 2. stupeň 

Oblasti rozvoje
– kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

– polytechnická výchova

– kariérové poradenství 

– jazykové kompetence

– ICT kompetence 

– čtenářská gramotnost 

– matematická gramotnost

Pomůcky, stavebnice, měřící sady, tablety



GDPR
nové nařízení EK od 25. května 2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Vladimír Nekvinda

Souhlasy se zpracováním a předáváním 

osobních údajů (např. soutěže):



Změna telefonních čísel

Od května 2018 úplný přechod na 

ústřednu magistrátu (IP telefonie)

Změna telefonních čísel: 565 598 1**

– poslední dvojčíslí zůstává stejné

GSM brána 774 403 505

– zůstává stejná

– zpětné volání na sekretariát

– neposílat SMS



Změna účtů školy
Změna účtů školy

Zřízení nových souhlasů k inkasu (bez variabilního symbolu) pro platbu školní 

družiny a zájmových kroužků na nový účet školy:

– 26138681/5500 (číslo účtu se nemění, pouze kód banky – Raiffeisenbank)

– pokud platíte trvalým příkazem k úhradě, zřiďte souhlas k inkasu na nový 

účet pro zjednodušení plateb

– potvrzení zřízení souhlasu Bc. Renátě Matouškové na e-mail: 

matouskova.renata@zsobreziny.cz. 

První inkasa na nový účet budou strhávána 20. září 2018.   

Změna účtu školní jídelny

Zřízení nových souhlasů k inkasu (bez variabilního symbolu) do konce 

července pro platbu stravného na nový účet školy:

– 2673870237/5500 (Raiffeisenbank) 

– pokud budete zřizovat souhlas k inkasu z jiného účtu než dosud, zašlete 

potvrzení o zřízení souhlasu na e-mail obedy@zsobreziny.cz (Jana 

Čeloudová).

První platba na nový účet proběhne v srpnu 2018. 

mailto:matouskova.renata@zsobreziny.cz
mailto:obedy@zsobreziny.cz


Školní jídelna 

Nová vedoucí školní jídelny

– Bc. Klára Ficencová

Odběr obědů

– Stávají se případy, kdy si žáci oběd neodeberou

Vztah k potravinám u části žáků

– Někteří žáci si odeberou oběd a téměř netknutý 

ho vrací (stává se výjimečně)



Činnost školní psycholožky ve školním 

roce 2017/2018 – Mgr. Nikola Cahová
Individuální práce se žáky:  

– 11 z 1. stupně, 19 z 2. stupně

Konzultace s rodiči: 36 rodičů 

– 17 z 1. stupně, 19 z 2. stupně

Individuální kariérové poradenství pro žáky 9. tříd: 

– 14 žáků

Konzultace s učiteli

Preventivní programy zaměřené na vztahy ve třídě 

pro 2. – 6. ročník

Tematické programy pro 7. – 9. ročník  

– volba povolání, efektivní učení, relaxace

Kontakt - 565 598 161, psycholog@zsobreziny.cz

mailto:psycholog@zsobreziny.cz


Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku - pondělí 3. 9. 2018.

Konec 1. pololetí - čtvrtek 31. 1. 2019. 

Konec 2. pololetí  - pátek 28. 6. 2019. 

Podzim. prázdniny - pondělí 29. a úterý 30. 10. 2018.

Vánoční prázdniny - sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 1. 2. 2019.

Jarní prázdniny – pondělí 4. 3. až pátek 8. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18.4. 2019

Hlavní prázdniny od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019.

Začátek roku 2019/2020 – pondělí 2. 9. 2019



Třídní učitelé pro příští školní rok 2018/2019



Volitelné předměty

nabídka pro 7. – 9. ročník

- konverzace Aj nebo Nj – 1 hod. týdně

9. ročník – navíc semináře

– 2 hod. týdně

Fyzikálně-chemický 

Přírodovědně-zeměpisný

Světa práce

– 2 hod. 1x za 2 týdny

Humanitní 

Pohybové hry



Informace třídních učitelů

Analýza života třídy

Aktivity třídy - zhodnocení

Úspěchy, kterých žáci třídy dosáhli

Individuální pohovory o prospěchu a 

chování jednotlivých žáků



DALŠÍ INFORMACE 

Z AKTIVIT ŠKOLY

pro zájemce 



Erasmus +

Jazykové a metodické kurzy učitelů

Výjezdy učitelů na týdenní stáže ve 

školách:

– Finsko

– Nizozemsko

– Dánsko

– Německo

Téma: podpora nadaných žáků a žáků se 

speciálními potřebami učení

Rozpočet: 25 034 €



Certifikáty z anglického jazyka

Spolupráce s Oxford university press

Právo využívat logo OXFORD QUALITY

Reading&writing, listening, speaking

Cíl – motivace žáků k výuce Aj

5. ročník – Movers

– 11. a 12. května 2018

9. ročník – KET, PET

– 18. a 19. června 2018



Soutěže a olympiády
Vědomostní soutěže

– Logické olympiáda – účast v celostátním kole

Vladimír Srb 

– Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 2018 – 1. místo

Štěpánka Vacušková, Nela Marková

– Mladý chemik - účast v regionálním finále (4 kraje)

Matěj Matoušek 

– Zlatý list – přírodovědná soutěž – postup do 

celostátního finále
Marek Man, Lucie Malíková 

18. – 23. června

– Matematický klokan

Vladimír Srb – diplom za nejlepší výsledek v ČR

kompletní přehled ve školním zpravodaji



Nabídka zájmových aktivit

Kroužky v rámci ŠD 

– převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen

– platba 150,- Kč/měsíc 

Kroužky mimo rámec ŠD

– 80 Kč/měsíc/kroužek

Platby ŠD a kroužků

– platba předem do 25. předchozího měsíce

jinak bude docházka ukončena

– platby v září i za říjen (včetně inkasa – pozor 

na limit!)

– možnost inkasa i z jiných bank než ČS



Školní družina

přirozeně doplňuje ŠVP školy

rozvíjí funkční kompetence žáků - „learning by doing“

rozvíjí individuální schopnosti žáků

podporuje komunikaci mezi žáky

rozvíjí nadání žáků

pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami

napomáhá pozitivnímu formování vzájemných vztahů

podílí se na prevenci sociálně patologických jevů

Umožňuje přípravu na vyučování – domácí úkoly



Zaměření kroužků ŠD

sportovní – plavání, fotbal, ping-pong, badminton, 

pohybové hry, turistika, florbal, atletika

umělecké – šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, 

výtvarný, flétna, keramika

naučné – informatika, chytré hlavičky, šachy, vědník, 

deskové hry

ostatní – vaření, kudy z nudy, volná činnost podle 

výchovného plánu 



Naplňování klíčových kompetencí 

formou projektů
I.stupeň:

Jsem školák

Lexikon kouzel přírody

Jihlava – moje město

Hrajeme si s vyjmenovanými slovy

Dopravní výchova

Co již víme o svém těle

Praha a my



Naplňování klíčových 

kompetencí formou projektů

II.stupeň:

Bloková výuka 

PřiVýDěj – 6. ročník

Tělorob - 7. ročník

MaFyáČek – 8. ročník

Výjezdy

Poznávání a pravidla - 6. ročník

Nezávislí  - 7. ročník

Povolání - 8. ročník

Seminární práce – 9. ročník



Zimní pobyty v přírodě

Jeseníky - žáci 1. ročníku

Svratka – žáci a 5. ročníku

Orlické hory – žáci 7. ročník



Celoškolní projekty

Evropský den jazyků

Veletrh zdraví 

Svět práce

Vánoční aktivity

Sportovní dny



Výuka ve spolupráci:

Městská

knihovna

Oblastní galerie Vysočiny

ZOO  Jihlava

PodpoVRCH

Dopravní 

hřiště

Městská policie

Krajský úřad, střední   

zdravotní škola – 1.pomoc

Centrum Baliny



Výuka ve spolupráci:

Environmentální výchova

Planeta Země

Třídírna odpadu

SMJ – sběrný dvůr

Mokřady

Centrum Baliny

Sportovní aktivity

Plavecká škola

Zimní stadion – bruslení

Kuželky

Horolezecká stěna

Kultura

Horácké divadlo

Muzeum

Dům Gustava Mahlera

Besedy se spisovateli

Magistrát města Jihlavy

Divadlo Brodway



Výuka ve spolupráci:

Přírodní vědy a technika

Jihlavská astronomická 

společnost

Střední škola stavební

Meteorologická stanice

Volba povolání

Střední školy

Firmy a podniky v Jihlavě 

a okolí

Zajištění výjezdů žáků

Ubytovací zařízení v Kraji 

Vysočina

Preventivní programy

Hasičský záchranný sbor

Záchranná služba

Čas proměn

Centrum pro rodinu

Finanční gramotnost

Centrum výchovné péče

Úřad práce

Bovys – Ovoce do škol



Exkurze za poznáním – podpora rodičů

Památník 

Vojna -

Příbram

Praha

Ekologické 

Centrum 

Baliny

Památky 

UNESCO



Zapojení do aktivit nad rámec výuky

Stavíme 

s Merkurem 

Spolupráce SŠS Jihlava,

Teifoc



Waterproject

výměnný projekt s holandskou školou Pieter

Nieuwland College v Amsterdamu

nabídka pro 22 žáků 7. a 8. ročníku v červnu 2018

říjen 2018 pobyt v Nizozemsku

květen 2019 pobyt v České republice



Diskuze



Děkujeme za pozornost

Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Mgr. Pavel Říha

Mgr. Vladimír Nekvinda


