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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 školy  

 

Systematizace práce třídních učitelů s důrazem na účinnou spolupráci všech složek, které se podílejí na 

výchově a vzdělání žáků (1. i 2. stupeň) 

- ročníkoví učitelé <> třídní učitelé <> učitelé <> vychovatelky <> žákovská samospráva <> žáci <> 

rodiče <> školní psycholožka <> výchovná komise <> poradenská zařízení <> partneři 

 

Systematický rozvoj pedagogů v oblasti formativního hodnocení a individualizace výuky 

- školní pravidla hodnocení žáků zaměřená na rozvoj klíčových kompetencí  

 

Zavádění kolegiální podpory s využitím vlastní sebereflexe založené na pedagogických kompetencích 

učitele 

- vzájemné pozorování, přenos informací z DVPP 
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Organizace školního roku - termíny 

Hlavní akce školního roku 
25. 9. 2017  Evropský den jazyků – 26. září 

15. 11. 2017  Veletrh zdraví 

15. 3. 2018  Svět práce 

10. 4. 2018 Den otevřených dveří pro předškoláky 

20. – 21. 4. 2018  Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří) 
 

Spolupráce s rodiči 

7. 9. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

14. 9. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

9. 11.  15:00 – 17:00 

11. 1. Informační odpoledne pro rodiče s dětmi 15:00 – 17:00 

12. 4.  15:00 – 17:00 

7. 6. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

14. 6. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

 
Hodnotící pedagogické rady 

1. stupeň 2. stupeň 

Čt 2. 11., 25. 1., 
5. 4., 21. 6. 

Po 6. 11., 22. 1., 
9. 4., 25. 6. 

 

 
Uzavření klasifikace 

Pá 19. 1. Uzavření klasifikace – 1. pololetí 

St 31. 1.  Vysvědčení za 1. pololetí 

Pá 22. 6.  Uzavření klasifikace – 2. pololetí 

Pá 29. 6.  Vysvědčení za 2. pololetí 

 
Exkurze, výlety, studijní pobyty 

26. 9.  Exkurze Terezín 9. ročník 

8. – 13. 1. Škola v přírodě – Suchá Rudná žáci 1. ročníku 

22. - 26. 1. Lyžařský výcvikový kurz – Svratka žáci 5. ročníku 

4. - 11. 3. Lyžařský výcvikový kurz – Deštné v Orl. horách žáci 7. ročníku 

15. 3.  Svět práce – exkurze  4. – 9. ročník  

14. 3.  Planeta Země 3000 – Barma 2. stupeň 

28. 5. – 8. 6. Školní výlety  

 
Projekty, různé 

6. – 7. 9. Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště 6. ročník 

6. – 7. 9. Projekt Nezávislí – Čeřínek 7. ročník 

6. – 7. 9. Projekt Povolání – Řásná 8. ročník 

6. – 8. 9. Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci 9. ročník 

1. 3.  Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy 9. ročník 

květen Zkoušky Aj 5. ročník 5. ročník 

červen Sportovní den   

18. – 19. 6. Zkoušky Aj 9. ročník 9. ročník 

21. – 22. 6. Obhajoby seminárních prací 9. ročník 

 
Prázdniny, státní svátky a dny volna 

28. 9., 17. 11., 30. 3., 2. 4., 1. 5. a 8. 5. Svátky ve školní dny 

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny 

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

2. 2. Pololetní prázdniny 

26. 2. – 4. 3. Jarní prázdniny 

29. 3. Velikonoční prázdniny 

2. 7. – 2. 9.  Hlavní prázdniny 

29. 9., 30. 4. a 7. 5. Ředitelská volna 
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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 15. 9. 2017 

 3. Podíl na materiálním vybavování kabinetu daného předmětu průběžně 

 4. Sestavení plánu olympiád a soutěží (zajištění jmenovitě) do 15. 9. 2017 

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

          - využití hospitačního záznamu vycházejícího 

            z kompetenčního rámce pedagogické praxe  

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

 7. Podíl 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. Vyhodnocení činnosti MS do 15. 6. 2018 

 

 

 

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) rozvoj a sebereflexe pedagogických kompetencí 

b) rozvoj kolegiální podpory s využitím vzájemných pozorování 

c) práce se žáky s individuálními potřebami 

d) komunikace v rámci řešení konfliktů  

e) rozšiřování jazykových kompetencí 

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

(jsou využívány i grantové projekty). 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, schůzky ročníkových učitelů apod. 

Vyhodnocení a individuální plán dalšího vzdělávání projedná ředitel školy s jednotlivými 

vyučujícími v rámci hodnotícího učitelského portfolia na konci školního roku. 

 

 

Rozvojové projekty na škole 
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a) Zdravá škola – Obrdlíková Zdeňka 

a. Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz 

i. sportovní den 

ii. environmentální aktivity 

iii. preventivní přednášky 

iv. Veletrh zdraví 

v. Dílčí projekty  

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

 Povolání – 8. ročník 

 Zimní pobyty v přírodě (1., 5. a 7. ročník) 

 Nabídka jídel školní kuchyně, která respektuje zásady zdravé výživy 

 Pitný režim na škole 

 Řada dalších dílčích projektů 

b) Šablony – Cesty ke spolupráci 

a. Školní psycholožka  

b. Doučování žáků  
i. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem  

ii. 1. – 8. ročník  

iii. předpoklad - 3 – 5 žáků/ročník 

iv. zajišťují vyučující naší školy 

c. Vzdělávání učitelů – kritické myšlení – 20 vyučujících 

(různé metody výuky) 

 

c) Spoluprací k profesionalitě - 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020 

a. KA2 – Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory, 

interního mentoringu a formativního hodnocení pedagogů – 3 členové vedení školy 

b. KA3 – Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory v oblasti 

individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – 20 učitelů 

c. KA4 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů – 

juniorů – 4 učitelé 

d. KA5 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů - 

seniorů – 1 vyučující 

 

d) Projektové vyučování – zajišťují příslušní vyučující 

6. - 8. ročník (PřiVýDěj, TěloRoOb, MaFyáČek) 

 

e) Minimální preventivní program – Hažmuková Hana, Findejs Jan, Bártů Hana 

 

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

 

g) Cesty ke kariéře - pokračování v aktivitách již ukončeného projektu 

 

h) Certifikáty z anglického jazyka – spolupráce s Oxford university press  

Jahodová Pavla, Fehérová Renata 

a. 5. ročník – Movers, 9. ročník - Ket 

 

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

 

j) Řada dalších projektů zahrnutých ve školním vzdělávacím programu 

a. Zeleninový a ovocný den, Vesmír, Jihlava, Dopravní výchova, Lexikon kouzel,  

Spolupráce 1. a 9. ročníku……. 

k) Mezinárodní projekty 

Název, zodp. osoba Organizace Země Oblast spolupráce 
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Waterproject 

Nekvinda  Vladimír 

Findejs Jan 

Jahodová Pavla  

Pieter Nieuwland College 

1. - 8. 10. 2016 

Amsterodam 

květen 2017 Jihlava 

Amsterdam 

Purmerend 

Nizozemsko 

Výměnné pobyty žáků. 

Výuka přes internet. Od 

roku 1996. 

 

Přeshraniční projekt 

BIG 

Nevrklová, Říha, Kalná 

Vysočina education – 

partner - Dolejská 

Rakousko Kroužky Nj 

Spolupráce s partnerskou 

školou 

Studijní cesta  

do Anglie 

 

Londýn Anglie Vyvrcholení jazykové 

výuky na škole. 

Ubytování v rodinách. 

1x za 2 roky (8. a 9. 

ročník) 

Dánsko Aars  Dánsko Dlouhodobá spolupráce 

 

Společné akce pro pracovníky školy se zaměřením 

na kulturu, sport a relaxaci 
 

Turistický zájezd s dětmi   - 23. září 2017 

Turistický zájezd     - 5. – 7. května 2017 – Krušné hory  

Posezení      - Vánoce, Den učitelů, konec školního roku   

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 1. st.: bartu.hana@zsobreziny.cz 

Výchovná poradkyně 2. st: krepcikova.hana@zsobreziny.cz  

Metodici prevence:  hazmukova.hana@zsobreziny.cz 

findejs.jan@zsobreziny.cz 

Školní psycholožka:  cahova.nikola@zsobreziny.cz 

Vedoucí školní družiny: kozena.ilona@zsobreziny.cz 

Sekretářka ředitele:  tesarova.gabriela@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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mailto:kozena.ilona@zsobreziny.cz
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Kompetence pedagogické praxe
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Hospitační záznam 
 

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 

Hospitační záznam 

 

Vyučující:  Hospitoval:  

 

Datum:  Třída:                Předmět:  Téma: 
 

(K jednotlivým bodům může být připojeno slovní hodnocení.  N – nehodnoceno) 

 

A) Prostředí a podmínky výuky  

- vytváří podnětné prostředí s jasnými demokratickými pravidly 

- zajišťuje zdravé a bezpečné prostředí  

- využívá rozmanité zdroje  

 

 

 

 

 

B) Plánování a evaluace výuky 

- stanoví jasné a vhodné vzdělávací cíle v souladu se ŠVP 

- vybírá metody výuky s přihlédnutím ke stylům učení žáků 

- plánuje a systematicky využívá sebehodnocení žáků 

- využívá různé formy hodnocení výuky a vzdělávacích cílů 

- vyhodnocuje ústní i písemný projev žáků 

- zaměřuje se převážně na pozitivní hodnocení a kladnou motivaci 

 

 

 

 

 

 

 

C) Učební proces 

- vytváří prostor pro aktivní účast žáků na procesu učení 

- respektuje vzdělávací potřeby žáků s maximální mírou individualizace 

- podporuje dovednosti získat a třídit informace 

- vede žáky k poznání praktického využití učiva v běžném životě 

- využívá nejrůznějších aktivizačních metod pro podporu učení každého žáka 

- podněcuje vzájemné učení žáků a jejich týmovou spolupráci 

- reaguje vhodně na podněty žáků 

- ověřuje, zda žáci pochopili instrukce 

 

 

 

 

 

 

D) Komunikace ve vyučování  

- podporuje účelnou a demokratickou komunikaci žáků 

- využívá nejrůznější metody komunikace 

- komunikuje otevřeně, partnersky  

- dbá na jazykovou kulturu ve svém projevu i v projevu žáků  

- řídí účelně výuku 

 

 

 

E) Klima a vztahy ve vyučování  

- podporuje vzájemnou toleranci 

- respektuje osobnost žáka 

- posiluje pracovní návyky a kázeň žáků 

- volí individuální přístup k žákům podle dané potřeby 

 

 

 

F) Závěr 

 

Podpis vyučujícího:      Podpis hospitujícího:
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Počty žáků 2017/2018 
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Personální zajištění školy 2017/2018 
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ZŠ Otokara Březiny, Jihlava – rozmístění tříd a IT ve školním roce 2017/2018 
 

 

Pavilon C 

  
Kuchyňka 

(společná) 
    

1.C - 26 

Bártů 

1.A - 24  

Špulková 

2.A – 27 

Matochová 

2.C - 28 

Petrová 
1.B - 25 

Kremláčková 

2.B – 28 

Špejtková 

Interaktivní uč. 

IUC 

Učebna 

Vv-Tp 

 

Kabinet PČ 

 

Kabinet ŠD 

 

Školní klub 
   

 

 
Pavilon B 

 
6.A - 24 

Nevrklová 
6.C - 21 

Matějíčková 

9.B - 27 

Jahodová 

 

UčKoDo 

6.B - 24 

Hažmuková 

8.A - 28 

Waldhauserová 

 
4.A - 25  

Hutáková 

3.B – 28 

Burešová  

Jazyková 

učebna 2 

4.C - 26 

Turková 
5.C – 25 

Chvátalová 

Jazyková  

učebna 1 

Fy-CH IC 
Počítačová 

učebna 2 

4.B - 26 

Jelínková 

3.C – 29 

Wieczoreková 

5.B - 29 

Průchová 

3.A – 29 

Píšová 

5.A - 30 

Dejmková 

 

Tělocvična 

Učebna 

Pkč 

7.A - 28 

Findejs 

8.B - 28 

Hotař 

9.A - 28 

Fehérová 

Př, 7.B - 27 

Píšová 
Kabinet Př 

      
Počítačová učebna 

1 

 

Učebna s interaktivní tabulí – 25 

Učebna s dataprojektorem – 9 
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Rozdělení kompetencí  2017/2018 
 

Předsedové metodických sdružení: 
1. – 3. roč. Kremláčková 

4. – 5. roč. Jelínková 

Čj  Hažmuková 

M  Obrdlíková 

F  Černá 

Aj  Jahodová, Fehérová 1. st. 

Nj  Nevrklová 

Př  A. Píšová 

Ch  Hotař 

D  Matějíčková 

Z  Waldhauserová 

Vo  Hažmuková  

Vv  Šindlerová 

Hv  Šindlerová 

Tv  Findejs 

Tp  Schlögl 6.r., Hotař 9.r. 

Pp   Hotař 

Vz  Hažmuková 

Inf.tech. Srbecký 

Péče o dom. A. Píšová 

 

Ročníkoví učitelé: 

1. roč Špulková 

2. roč. Matochová 

3. roč. Wieczoreková 

4. roč. Turková 

5. roč. Dejmková 

6. roč. Matějíčková 

7. roč. A. Píšová 

8. roč. Hotař 

9. roč. Fehérová 

  

Správci pracoven: 

F - Ch  Hotař 

Př  A. Píšová 

Nj  Nevrklová 

Tělocvična Kucza 

Hřiště  Findejs 

Pozemek Hotař 

Skleník Hotař 

Sborovna Tesařová 

Aj  Žižková 

Poč. učebny Srbecký 

UčKoDo3B Hažmuková 

Tp  Hotař 

Herna  Šlechtická 

IUC  Benešová 

Vv-Pkč Šindlerová, Dejmková 

 

 

 

Správci kabinetů (učebních pomůcek): 

Čj  Hažmuková 

Vo  Hažmuková 

Z  Waldhauserová 

Pp  Hotař 

Tv  Findejs 

Aj  Nekvindová 

Vv  Šindlerová 

Tp  Hotař 

Hv  Šindlerová 

D  Matějíčková 

F  Černá 

1. - 2. roč. Matochová 

3. - 5. roč. Průchová 

Kuchyňka A. Píšová 

ŠD  Kopáčková 

Př  A. Píšová 

Ch  Waldhauserová 

M  Obrdlíková 

Nj  Pivoňková 

 

Zajištění ostatních činností: 

Péče o květiny uklízečky, 

Tesařová, Hotař 

Informační centrum  Matoušková 

Správce sítě   Srbecký 

Koordinátor IT  Srbecký 

Zdravotníci Špulková, 

Kožená, 

Tesařová, A. 

Píšová 

Sklad školních potřeb  Tesařová 

Spolupráce se žák. sam. Říha, Hažmuková 

Časopisy   Matoušková 

Školní zpravodaj Vachovcová, 

Nekvinda 

Exkurze   ročníkoví učitelé 

Olympiády, soutěže předsedové MS, 

Nekvinda, 

ročníkoví učitelé 

Úklid okolí školy, dvůr Hotař 

Pitný režim Waldhauserová, 

Hotař 

Sklad učebnic 1. st.  Hutáková 

Komise BOZP Nekvinda, Říha, 

Tesařová 

Evidence úrazů Nekvinda, 

Tesařová 

Dyslektická asistentka Chvátalová, 

Kremláčková, 
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Bošnjaková, 

Piková, 

Šindlerová 

Logopedická asistentka Špulková, 

Bošnjaková 

Evidence narozenin žáků  Šlechtická 

Koordinace výzdoby  Šindlerová, 

Dejmková  

Koordinace DVPP Říha, Obrdlíková, 

Nekvinda 

Granty na škole Obrdlíková, 

Nekvinda, 

Srbecký, 

Matoušková, Říha 

Webové stránky školy Srbecký, 

Matoušková  

Zápisy z ped. porad  Matějíčková 

Akce pro zaměstnance Špulková, 

Tesařová, 

Turková, 

Obrdlíková, 

Nekvinda, Říha 

Koordinátor – ŠVP Obrdlíková, 

Jelínková  

Koord. env. vých.  Waldhauserová 

Koord. zájm. činnnosti Nekvinda, 

Matoušková 

Hospitační činnost  

cizí jazyky   Kovářová 

 

Akce školy: 

Veletrh zdraví - říjen Říha, Nekvinda, 

Obrdlíková, 

Findejs 

EDJ Jahodová, 

Fehérová 

Lyžařské kurzy Špejtková, 

Findejs, Kucza 

Dětské sport. dny  

– 1. stupeň ročníkoví učitelé 

– 2. stupeň Kucza, Findejs 

Svět práce Krepčíková, 

Obrdlíková 

 

Projekty:   
a) Zdravá škola Obrdlíková, 

Nekvinda, 

Chvátalová 

b) Projekty na 2. stupni 

          PřiVýDěj A. Píšová 

          TěloRoOb Hažmuková 

          MaFyáČek Obrdlíková 

c) projekty na 1. stupni.  Jelínková, 

Kremláčková, 

ročníkoví učitelé 

d) Poznávání a pravidla spolupráce   

    Obrdlíková 

e) Nezávislí – 7. roč.  Findejs 

f) Povolání    Krepčíková 

g) Kariéra 9. roč.  Srbecký 

h) Spolupráce 1. a 9. roč.  Krepčíková, Bártů 

 

 

 

Spolupráce se zahraničím 

a) Holandsko - Waterproject Nekvinda, 

Findejs, Jahodová 

b) Anglie (studijní výjezd) Findejs, 

Fehérová, 

Jahodová 

c) Dánsko Nekvindová 

 

Grantové projekty 

a) Škola podporující zdraví Nekvinda, 

Obrdlíková, 

Chvátalová 

Cesty ke zdraví  

 

b) Šablony Nekvinda, Říha, 

Obrdlíková, 

Tesařová 

Cesty ke spolupráci 

 

c) Spoluprací k profesionalitě 

 Obrdlíková, 

Nekvinda, Říha 

 

Uvádějící učitelé: 

Kubišová   Obrdlíková  

M. Píšová    Wieczoreková 

Kalná    Kožená 

Vachovcová   Hažmuková 
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Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018 
Úhrada za každý zájmový kroužek činí 80,- Kč měsíčně předem. 

 

Kroužek Vyučující Ročník 
Termín 

(orientační) 

 Cvičení z českého jazyka 

- příprava k přij. 

zkouškám 

Hažmuková 

Krepčíková 

9. A 

9. B 

Út 7:10 – 8:00 9. A 

Út 7:10 – 8:00 9. B 

 Cvičení z matematiky 

- příprava k přij. 

zkouškám   

Obrdlíková 

Srbecký 

9. A 

9. B 

Čt 7:10 – 8:00 9. A 

Čt 7:10 – 8:00 Př 

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

Těl 

 Florbal Kucza 6. – 9. 
Pá 7:10 – 8:00 

Těl  

 Hrátky s korálky Píšová 4. – 9. Čt 14:15 – 15:05 

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

PU2 

 Robotika Obrdlík 4. – 9.  
Po 14:30 – 15:20 

8. B 

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

Tp  

 Stavíme s Merkurem  Hotař 4. – 9. 
Út 14:15 – 15:30 

Tp 

Neplacené kroužky  

 Aj Movers – příprava na 

zkoušky 

vyučující 

Aj 

celý 

5. ročník 
Út 7:10 – 8:00 

 Příprava na matematické soutěže Obrdlíková 6. – 9. 
Út 7:10 – 8:00 

Pkč 

 Příprava na matematické soutěže Matochová 4. – 5. Čt 13:00 – 13:45 

 Příprava na fyzikální soutěže Obrdlíková 8. – 9. dle dohody 

 Příprava na chemické soutěže Nekvinda 9. dle dohody 
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Základní škola Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava 
Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2017/2018 

 

Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu činí  

za měsíc celkem 150,- Kč předem. 
 

Školní družina – ráno 6:00 – 8:00    □ denně □ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá 

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

 
 

 

 

 
Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2017/2018  

Úhrada za kroužek činí 80,- Kč měsíčně předem. 
 

 Anglický jazyk 1. a 2. ročník 

  

                     ranní činnosti  
zájmové kroužky 

13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 

14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 

(2.-3.r. – Šlechtická) 

 

   Šikovné ruce – do 16:10 

(2.-5.r. – Šlechtická) 

 Ping Pong – do 16:15 

(2.-5.r. – Daňková) 

 Vaření – do 16:00   

(1.-5.r. – Benešová) 

 Divadelní kroužek – do 17:00 

(3.-7.r. – Kopáčková) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 
(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

  Deskové hry 
13:40 – 15:20 

(2.-6.r. – Matochová) 

 Badminton – do 15:30 

(2.-5.r. – Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:10 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 

 Informatika – do 15:45 

(2.-3.r. – Šlechtická) 

 Výtvarný kroužek – do 16:35 
(2.-9.r. – Šindlerová) 

 Pastelka – do 16:00 

(1.-4.r. – Kožená) 

 Keramika  
        7:00 – 8:00 

(1.-3.r. – Benešová, 

Bošnjaková) 

 Zumba pro děti  
        7:00 – 8:00 

(1.-3.r. – Daňková) 

    Flétna 13:40 – 14:30 
(2.-5.r. – Dejmková) L/S 

   Flétna 13:40 – 14:30 

(2.r. – M. Píšová) 

 Florbal  
     13:50 – 14:40 

(3.-5.r. – Kucza) 

 Pohybové hry – do 17:00 
(3.-6.r. – Šindlerová, Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 

(1.-9.r.–Charvátová) 

 Vaření – do 16:30 

(1.-5.r. – Kožená) 

 Informatika – do 15:45 

(1.r. – Šlechtická) 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(1.-3.r. – Findejs, 

Charvátová) 
 

  Minivolejbal  

13:50 – 14:40 

(1.-5.r. – Findejs) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r. – Charvátová) 

 Šikovné ruce do 16:00 

(1.-3.r. – Šlechtická) 

 Keramika – do 16:15 lichý týden 
(2.-3. r. – Benešová) 

 Keramika – do 16:15 sudý týden 

(1. r. – Benešová, Bošnjaková) 

 Chytré hlavičky – do 15:30 lichý týden 

(2.-4.r. – Bošnjaková) 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(4.-9. r. – A. Píšová, 
Charvátová) 

   Baseball 14:40 – 16:00 

(1.-3.r. – Tulis) 
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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, na 

zkrácený úvazek na škole působí školní psycholog. 

 

Mgr. Hana Bártů – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, kabinet výchovného poradce v 1. patře, 

telefon 567 573 861, bartu.hana@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 

 

Mgr. Nikola Cahová – školní psycholog, kabinet výchovného poradce pro 1. stupeň v 1. patře, telefon 

567 573 861, psycholog@zsobreziny.cz 

 

Ve škole také funguje schránka důvěry Vrba (chodba u informačního centra), je možné využít i 

odkaz na webové stránce školy. 

1. Opakovaný školní neúspěch 

Ve škole poradí: výchovný poradce, školní psycholog 

 

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, školní psycholog 

 

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

3. Šikana 

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog 

 

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

4. Konflikt s učitelem 

Ve škole poradí: výchovný poradce, vedení školy, školní psycholog 

5. Záškoláctví 

Ve škole poradí: výchovný poradce 

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

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog 

mailto:bartu.hana@zsobreziny.cz
mailto:krepcikova.hana@zsobreziny.cz
mailto:hazmukova.hana@zsobreziny.cz
mailto:findejs.jan@zsobreziny.cz
mailto:psycholog@zsobreziny.cz
http://www.pppji.cz/
mailto:pppji@raz-dva.cz
http://www.linkabezpeci.cz/
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Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí - viz bod číslo 1 

Středisko výchovné péče, Vrchlického 2743/16, Jihlava, telefon 778 409 218, e-mail: 

florianova@ddssjihlava.cz 

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, školní psycholog 

 

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, školní psycholog 

 

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

9. Problémy doma  

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog 

 

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, školní psycholog 

 

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, školní psycholog 

 

Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6 

Více informací: www.pppinfo.cz 

 

 

 

mailto:florianova@ddssjihlava.cz
http://www.psychocentrum.cz/
mailto:psychocentrum@volny.cz
http://www.kacko-ji.estranky.cz/
http://www.kacko-ji.estranky.cz/
mailto:kacko.jihlava@charita.cz
http://www.pppinfo.cz/
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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. 

 

Výchovná komise školy 
 

Schází se každý týden v úterý od 13:30 – 14:30 

 

2 výchovné poradkyně, 2 metodici prevence, 3 členové vedení školy, školní psycholožka 

 

Nabízí pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, navrhuje a realizuje 

preventivní opatření 

 

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 stále rozvíjet 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 a pozitivní přístup k disciplíně. 

- Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro 

jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, vzájemně spolupracují. 

- Ředitel školy je odborník, 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 veřejností. 

 

 

Oblasti hodnocení 

1. Koncepce a rámec školy 

2. Pedagogické vedení školy 

3. Kvalita pedagogického sboru 

4. Výuka 

5. Vzdělávací potřeby žáků 

6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti) 
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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

Popisy jednotlivých kritérií – viz Česká školní inspekce (Čj.: ČŠIG-2519/16-G2) 

1 Koncepce a rámec školy 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci 

sdílejí a naplňují  

 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu 

s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče 

 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů 

(vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy 

 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky 

 Škola spolupracuje s vnějšími partnery 

2 Pedagogické vedení školy  

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 

 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná 

opatření  

 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi učiteli, žáky i vzájemné 

vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich zákonnými zástupci a o vzájemnou spolupráci všech aktérů 

 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje 

o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro 

výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy 

 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné 

využívání 

 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj 

3 Kvalita pedagogického sboru 

Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 

 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují 

profesionálně 

 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující 

přístup 

 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu 

 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti 
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 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji  

4 Výuka 

 Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní 

školy. 

 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, 

dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami 

žáků 

 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených 

cílů  

 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci 

výuky zohledňují individuální potřeby žáků 

 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků 

5 Vzdělávací výsledky žáků 

Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem 

 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích 

oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními 

 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů  

 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní 

kompetence a občanské hodnoty 

 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším 

vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání  

6 Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální 

péči. 

 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho 

pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický 

status nebo speciální vzdělávací potřeby 

 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření 

 Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl 

vyčleňován z kolektivu 
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Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje  

Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení 

zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit. 

 Charakteristika regionu - demografická a sociálně-ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost 

kvalitních pedagogů  

 Materiální podmínky 

 Finanční podmínky 

 Složení žáků 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 

- Rozhovor 

- Analýza dokumentů 

- Analýza výsledků vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 11. 9. 2017       Mgr. Pavel Říha 

              ředitel školy 
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Přehled o zaměstnancích školy 
 

Škola: ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava Školní rok: 2017/2018 
         

1. Vyučující  

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

apr. 

Hod. 

neapr. 

Bártů Hana 22 1 VŠ 1. st. 1. st. 19 0 

Burešová Irena 24 1 VŠ 1. st., Aj 1. st. 22 0 

Černá Veronika 2 1 Bc. M, F M, F, Inf 16 6 

Dejmková Irena 22 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 

Fehérová Renata 8 1 Bc. Aj Aj, KAj 22 0 

Findejs Jan 9 1 VŠ Tv, Aj Tv, Aj, KAj 22 0 

Hažmuková Hana 13 1 VŠ Čj, Ov Čj, Vo, Vz 19 3 

Hotař Jiří 25 1 VŠ Ch, Aj 
Ch, F, Aj, Sp, 

Ssp, Pkč, KAj 
10 12 

Hutáková Taťána 22 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 

Chvátalová Petra 14 1 VŠ 1. st., Aj 1. st., Aj 22 0 

Jahodová Pavla 5 0,95 VŠ Aj Aj 21 0 

Jelínková Ivana 37 1 VŠ 1.st.,Vv 1. st. 22 0 

Kalná Petra 9 0,32 VŠ Nj Nj, Inf, Vv 2 5 

Kovářová Marcela 19 0,73 VŠ Aj Aj, KAj 16 0 

Kremláčková Monika 28 1 VŠ 1.st. 1. st. 21 0 

Krepčíková Hana 24 1 VŠ Čj,D Čj, D, Vo, Vz 14 6 

Kubišová Andrea 18 0,36 VŠ M, Dg, Aj M 8 0 

Kucza Libor 26 0,45 VŠ Tv Tv, Pa 10 0 

Matějíčková Leona 21 1 VŠ Čj, D Čj, D, Sp, Hum 21 2 

Matochová Lenka 31 1 VŠ 1.st. 1. st. 22 0 

Nekvinda Vladimír 
18 1 VŠ M,Ch 

M, Ch, F-Ch, 

Inf 
11 1 

Nekvindová Jana 16 0,77 VŠ Aj Aj, KAj 17 0 

Nevrklová Lenka 19 0,95 VŠ Nj, La Nj, KNj, Hv 18 3 

Obrdlíková Zdeňka 30 1 VŠ M,F M, F, F-Ch 11 0 

Petrová Petra 13 1 VŠ 1. st., Aj 1. st., Aj 22 0 

Piková Dagmar 38 0,41 VŠ 1.st. 1.st. 9 0 

Píšová Adéla 8 1 VŠ Př, Tv Př, Tv, Sp 21 1 

Píšová Martina 1 1 SŠ 1.st. 1.st. 22 0 

Pivoňková Markéta 11 0,82 VŠ Nj, La Nj, KNj 18 0 

Průchová Martina 19 1 VŠ 1.st. 1.st. 22 0 

Říha Pavel 40 1 VŠ F,Zpv F, Inf 4 1 

Schlögl Rudolf DPP 0,09 VŠ Sp Sp 0 2 

Srbecký Robert 18 0,68 VŠ M, Př, Inf M, Inf, Sp 10 0 

Šindlerová Klára 6 0,55 SŠ - Vv, Hv 0 12 

Špejtková Hana 14 1 VŠ 1. st. 1. st. 22 0 

Špulková Iva 33 1 VŠ 1. st., Pv l. st. 21 0 

Turková Libuše 18 1 VŠ 1. st., Př, Z 1. st., Z 22 0 

Vachovcová Alena 11 0,82 VŠ Čj, Vv Čj, Vv, Sp 16 2 

Waldhauserová Jana 19 1 VŠ Bi,Ch,Z Př, Z, Ch, Př-Z 23 0 
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Příjmení a jméno Praxe Úvazek Kval. Aprobace Vyučuje př. 
Hod. 

apr. 

Hod. 

neapr. 

Wieczoreková Lenka 36 1 VŠ 1.st. 1. st 22 0 

Žižková Šárka 11 1 VŠ Aj Aj, KAj 22 0 

Vyučující - zástup během školního roku  
Příjmení a jméno Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučuje př. Poznámka 

Hávová Alena DPP VŠ 1. st. 1. st. nepravidelné zástupy 

Ježková Hana DPP VŠ M, Aj, Ov FG projekty 

Mácová Irena DPP SŠ Vych. 1. st. nepravidelné zástupy 

Málek Petr 0,82 VŠ Př, Ch 1. st. zástup za nemoc 
od 14. 3. do 28. 3. 2018 

Novoveská Zdeňka DPP SŠ Vych. 1. st.  zástupy, LVK 

Sorhondo Marta DPP VŠ 1. st. 1. st. zástupy za nemoc 
od 29. 1. do 16. 2. 2018 

Šefčíková Hana DPP SŠ MŠ 1. st.  zástupy za nemoc 
od 1. 2. do 14. 3. 2018 

Šupová Jaroslava DPP VŠ 1. st. 1. st. zástupy za nemoc 
od 8. 1. do 11. 4. 2018 

 

2. Vychovatelky školní družiny a školního klubu 

Příjmení a jméno Kvalifikace Pracovní zařazení 

Kožená Ilona SPGŠ vedoucí vychovatelka 

Benešová Markéta SŠ + Bc. vychovatelka 

Bošnjaková Jana SŠ vychovatelka 

Daňková Simona SŠ + kval. st. vychovatelka 

Charvátová Jana SPGŠ vychovatelka 

Kalná Petra VŠ vychovatelka 

Kopáčková Irena SPGŠ vychovatelka 

Matoušková Renáta SŠ + Bc. vychovatelka 

Šlechtická Hana ISŠO vychovatelka 

Šindlerová Klára SŠ vychovatelka 
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3. Školní psycholožka 
Příjmení a jméno Praxe Úvazek Kval. 

Cahová Nikola 2 1 VŠ 
 

4. Další zaměstnanci 

Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

Albrechtová Julie dozor ve školní jídelně 

Matoušková Renáta pracovnice školní knihovny a inf. centra 
 

5. Provozní a TH zaměstnanci 

Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

Tesařová Gabriela  adm. pracovnice 

Žďánská Silvie ekonomka 

Makovcová Jindra adm. pracovnice 

Špulka Jiří školník 

Berková Marie uklízečka 

Fialová Hana  
do 30.11.2017 

uklízečka 

Hnatiaková Šárka uklízečka 

Kochová Monika uklízečka 

Králová Jiřina 
od 18.9.2017 

uklízečka 

Pekárková Ivana uklízečka 

Peňázová Kateřina uklízečka 

Špinarová Věra uklízečka 

 

6. Školní jídelna 

Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

Váchová Miluše 
do 30.11.2017 

vedoucí ŠJ 

Ficencová Klára 
od 1.11.2017 

vedoucí ŠJ 

Váchová Jana vedoucí kuchařka 

Čeloudová Jana adm. pracovnice ŠJ 

Fialová Hana  
od 1.12.2017 

kuchařka 

Hanusková Alena 
do 30.11.2017 

kuchařka 

Havlíčková Radka kuchařka 

Hladková Jana kuchařka 

Javůrková Jana kuchařka 

Jozsová Růžena kuchařka 

Kolářová Nikola kuchařka 

Lorencová Vendula 
od 1. 2. 2018 

kuchařka 

Marushchak Mariya kuchařka 

Nešporová Jana kuchařka 
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Novotná Magdaléna kuchařka 

Paroulková Hana kuchařka 

Tomášová Jana kuchařka 

Tóthová Erika kuchařka 

Zemanová Eva kuchařka 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

7. Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené k 30. 6. 2018 

Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

Dohnalová Markéta učitelka 

Ježková Hana učitelka 

Svobodová Lucie učitelka 

Štorková Jitka učitelka 

 

8. Uvolnění zastupitelé k 30. 6. 2018 

Lisová Martina 
starostka Větrný Jeníkov 

(od 1. 12. 2014) 
 

 

 

 



Příloha č. 3 – Údaje o zařazení dětí 

Stránka 1 z 3 

 

Údaje o zařazení dětí 
Podle výkazu M3 podzimního sběru matrik k 30. 9. 2017 (+ dodatek výkazu M3 k 30. 9. 2018) a podle 

výkazu S53-01 o zahájení povinné školní docházky v ZŠ. 

1. Třídy a žáci podle ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žáci podle státního občanství 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Počet tříd 
Počet žáků 

celkem z toho dívky 

Celkem 24 640 328 

z toho 1.stupeň 15 405 214 

v tom 

1. ročník 3 75 34 

2. ročník 3 83 45 

3. ročník 3 86 47 

4. ročník 3 77 39 

5. ročník 3 84 49 

6. ročník 3 69 27 

7. ročník 2 55 35 

8. ročník 2 56 28 

9. ročník 2 55 24 

Děti podle státního občanství 

Stát 
Počet dětí  

celkem 
kód název 

051 Arménie  5 

112 Bělorusko 1 

100 Bulharsko 1 

498  Moldavsko  3 

524 Nepál 1 

703 Slovensko 2 

804 Ukrajina 2 

704  Vietnam  2 

840  Spojené státy Americké 1 

 Celkem-součet 18 

  Celkem z toho dívky 

Žáci, kteří ukončili školní docházku  
v 9. ročníku 53 22 

v 8. ročníku 0 0 

Žáci, kteří přešli do víceletých gymnázií  
v 5. ročníku 10 7 

v 7. ročníku 2 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

6. Individuální vzdělávací plány 

 

  Počet žáků 

Celkem 14 

z toho 

1. ročník 0 

2. ročník 0 

3. ročník 3 

4. ročník 0 

5. ročník 1 

6. ročník 1 

7. ročník 2 

nezařazení 7 

 
Počet 

celkem 

z toho 

dívky 

z toho 

PO 

z toho vyžadující zvýšené 

výdaje (vyš. před 1.9.2016) 

1.stupeň 

celkem 

z toho 

dívky 

2.stupeň 

celkem 

z toho 

dívky 

Mentálně postižení 1 1 1 0 0 0 0 

Zrakově postižení 1 0 0 1 0 0 0 

Se závažnými vadami řeči 1 0 0 1 0 0 0 

Tělesně postižení  1 0 0 0 0 1 0 

    z toho těžce postižení 1 0 0 0 0 1 0 

S vývoj. poruchami učení 37 18 25 0 0 2 1 

S vývoj. poruchami chování 1 0 1 0 0 0 0 

Autisté 2 0 2 0 0 0 0 

Celkem 44 19 29 2 0 3 1 

  
Počet žáků 

nadaní SVP 

Celkem 1 25 

z toho 1.stupeň 1 15 

v tom 

1. ročník 0 0 

2. ročník 0 0 

3. ročník 0 8 

4. ročník 1 2 

5. ročník 0 3 

6. ročník 0 5 

7. ročník 0 3 

8. ročník 0 1 

9. ročník 0 3 
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 7. Žáci s podpůrnými opatřeními 

 

8. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 k 30. dubnu 2018 

 

 
Zapisovaní Zapsaní 

do 

1. třídy 

Převedení 

jinam 

Žádost o 

odklad 

5 letí  

neuzavřeno celkem z toho dívky 

Celkem  98 52 82 3 13 0 

z toho 
poprvé 91 50 75 3 13 0 

po odkladu 7 2 7 0 0 0 
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Přehled o prospěchu žáků 2017/2018 
 

1. pololetí 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Celkem 

1.–5. roč. 
6. 7. 8. 9. 

Celkem 

6. – 9. r. 

Celkem 

1. – 9. r. 

Žáci celkem 74 83 86 76 85 404 69 56 56 55 236 640 

Prospěli 

s vyznamenáním 
74 82 85 63 74 378 45 37 22 21 125 503 

Prospěli  1 1 13 10 25 24 19 32 33 108 133 

Neprospěli      0     0 0 

Nehodnoceni     1 1   2 1 3 4 

2 z chování      0     0 0 

3 z chování      0     0 0 

Omluvené h. 
(průměr na žáka) 

30,8 23,6 22,9 25,9 24,3  28,9 35,5 38,3 51,6   

Neomluvené hod.      0     0 0 

Prům. prospěch 1,00 1,04 1,10 1,26 1,26  1,44 1,44 1,66 1,53   

 

 

2. pololetí 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Celkem  

1.-5. roč. 
6. 7. 8. 9. 

Celkem 

6.-9. r. 

Celkem 

1.- 9. r. 

Žáci celkem 73 84 86 77 85 405 68 58 55 55 236 641 

Prospěli 

s vyznamenáním 
73 84 82 64 62 365 37 39 21 17 114 479 

Prospěli   4 13 23 40 31 19 34 35 119 159 

Neprospěli      0    3 3 3 

Konali opravné 

zkoušky 
     0    1 1 1 

Budou opakovat      0    1 1 1 

Nehodnoceni      0     0 0 

2 z chování      0 4   1 5 5 

3 z chování      0     0 0 

Omluvené h. 
(průměr na žáka) 

45,6 47,5 40,8 54,4 46,2  53,4 52,5 61,5 82,0   

Neomluvené hod.      0    10 10 10 

Prům. prospěch 1,00 1,02 1,12 1,27 1,28  1,57 1,37 1,69 1,79   
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Přehled kázeňských opatření 
 

Kázeňské opatření 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 
(na vysvědčení) 

172 271 

Napomenutí třídního učitele 31 35 

Důtka třídního učitele 10 17 

Důtka ředitele školy 3 6 

2 nebo 3 z chování 0 5 
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Vzdělávací program školy – 2017/2018 
 
 

Třída Třídní učitel Vzdělávací program 

1.A Mgr. Špulková Iva ŠVP ZV Naše cesty k učení 

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

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

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

2.B Mgr. Špejtková Hana ŠVP ZV Naše cesty k učení 

2.C Mgr. Petrová Petra ŠVP ZV Naše cesty k učení 

3.A Píšová Martina ŠVP ZV Naše cesty k učení 

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

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

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

4.B Mgr. Jelínková Ivana ŠVP ZV Naše cesty k učení 

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

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

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

5.C Mgr. Petra Chvátalová ŠVP ZV Naše cesty k učení 

6.A Mgr. Lenka Nevrklová ŠVP ZV Naše cesty k učení 

6.B Mgr. Hana Hažmuková ŠVP ZV Naše cesty k učení 

6.C Mgr. Matějíčková Leona ŠVP ZV Naše cesty k učení 

7.A Mgr. Findejs Jan ŠVP ZV Naše cesty k učení 

7.B Mgr. Píšová Adéla ŠVP ZV Naše cesty k učení 

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

8.B Mgr. Hotař Jiří ŠVP ZV Naše cesty k učení 

9.A Fehérová Renata  ŠVP ZV Naše cesty k učení 

9.B Mgr. Pavla Jahodová ŠVP ZV Naše cesty k učení 
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Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz 
 projekt v kalendářním roce 2017 

o sportovní aktivity 

o plavecká štafeta 

o environmentální aktivity 

o 25. ročník Veletrhu zdraví 

o podrobnosti viz příloha č. 20 
 

Cesty ke zdraví 2018 – energie nejen ze Slunce 

- aktivita: Sportovní a pohybové aktivity 

termín: květen a červen 2018 

Turistická putování na zajímavá místa našeho regionu 

- nabídka ke smysluplnému využívání volného času (možnost volby 

jednotlivých cílů) 

- přiblížení se cílům putování pěšky, na kole, městskou hromadnou 

dopravou, vlakem nebo autobusem (aneb kam lze dojet bez aut) 

- příprava aktivity žákovským organizačním týmem pod vedením 

metodičky prevence Mgr. Hanou Hažmukovou (spoluúčast žáků na zajištění organizace) 

- aktivita proběhla pro všechny žáky 2. stupně 27. června 2018 

- na aktivitě se podíleli žáci organizačního týmu 

- příloha: Přehled aktivit turistického dne 

Plavecká štafeta  

- ke čtvrtému ročníku budeme motivovat nové plavce (sledování osobního vývoje – osvědčení o účasti 

s uplavanými metry, stylem a časem) 

- aktivitu zajistí vedoucí metodického sdružení tělesné výchovy Mgr. Jan Findejs. 

- aktivita proběhla pro zájemce ze všech tříd ve dnech 14., 15., 21. a 22. června 2018  

- aktivity se zúčastnilo 124 žáků 1. až 9. ročníku 

- příloha Plavecká štafeta 

Preventivní přednášky 

- podpora tolerance a zdravých mezilidských vztahů pro žáky 2. stupně.  

- aktivitu zajistí metodička prevence Mgr. Hana Hažmuková. 

- 4. května 2018 7. ročník – dívky, chlapci Čas proměn 
 

Další aktivity proběhly na podzim 2018, především 26. ročník Veletrhu zdraví. 
 

Celoroční aktivity 

 pitný režim pro žáky 

 spolupráce 1. a 9. ročníků 

 blokové vyučování PřiVýDěj v 6. ročníku spojující přírodopis, výtvarnou výchovu a dějepis 

 blokové vyučování Tělorob v 7. ročníku spojující tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví a výchovu 

k občanství 

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

 projekt Kariéra pro 9. ročník (ročníkové práce) 

 finanční gramotnost v 8. a 9. ročníku 

 blokové a projektové vyučování na 1. stupni (Jsem školám, Lexikon dopravních zákonitostí, Lexikon 

kouzel podzimu, Jihlava, Dopravní výchova, Rybník, Co již víme o svém těle, Praha a my, …) 
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 zájmové kroužky a aktivity školní družiny (míčové a 

pohybové aktivity, sportovní kroužky – fotbal, florbal, 

míčové hry, volejbal, plavání, baseball, …) 

 besedy s Městskou policií Jihlava 

 organizace a zapojení do sportovních soutěží (Silák roku, 

florbal, …) 

 návštěvy knihoven, Muzeum Vysočiny, Galerie Vysočiny 

 spolupráce s Centrem pro rodinu 

 spolupráce s F-pointem na vzdělávání žáků s odlišným 

mateřským jazykem 

 spolupráce se ZOO Jihlava (PodpoVRCH) 

 školní vlastivědné zájezdy  

 organizační tým 

 

Jednorázové akce, které proběhly ve školním roce 2017/2018 

 adaptační výjezd Poznávání a pravidla spolupráce 

na začátku 6. ročníku 

 projekt Nezávislí pro 7. ročník 

 výjezd Povolání pro 8. ročník 

 Waterproject – příprava výměnného projektu 

s holandskou školou Pieter Nieuwland College 

v Amsterdamu 

 škola v přírodě s lyžařským výcvikem, týdenní 

pobyt na horách – pro žáky 1. ročníku 

 2x lyžařský výcvikový kurz 5. ročníku 

 lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku 

 Tonda obal na cestách 

 Hudba školám  

 Planeta Země - Barma 

 beseda s odsouzenými ženami – 9. ročník 

 pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

 kurz první pomoci pro 8. ročník 

 prevence dětských úrazů – 3. ročník 

 dopravní hřiště pro 4. ročníky  

 sportovní den  

 relaxační výlet zaměstnanců školy do Krušných hor 

 plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník 

 nepovinné plavání pro 2. a 5. až 8. ročník 

 environmentální aktivity ve výuce 

 návštěvy muzikálů v Praze 

 představení v Horáckém divadle Jihlava 

 plavecká štafeta 

 exkurze Terezín – 9. ročník 

 exkurze Památník Vojna pro 8. ročník 

 program Zdravá 5 pro 5. ročník 

 další aktivity pro jednotlivé třídy 

 

Některé aktivity jsou popsány podrobněji v přílohách Environmentální aktivity – příloha č. 16 a Další akce 

ve školním roce 2017/2018 - příloha č. 27. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

ve školním roce 2017/2018 
 

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) rozvoj a sebereflexe pedagogických kompetencí 

b) rozvoj kolegiální podpory s využitím vzájemných pozorování 

c) práce se žáky s individuálními potřebami 

d) komunikace v rámci řešení konfliktů  

e) rozšiřování jazykových kompetencí 

Další vzdělání učitelů je v rámci možností rozpočtu školy podporováno vedením školy i finančně (jsou 

využívány i grantové projekty). 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, schůzky ročníkových učitelů apod. 

Vyhodnocení a individuální plán dalšího vzdělávání projedná ředitel školy s jednotlivými vyučujícími 

v rámci hodnotícího učitelského portfolia na konci školního roku. 
 

Vzdělávání v rámci projektů  
 

Cesty ke spolupráci 
- Kritické myšlení (dokončeno 38 h z 80 h kurzu) 

o Irena Burešová, Veronika Černá, Irena 

Dejmková, Renata Fehérová, Hana 

Hažmuková, Jiří Hotař, Taťána Hutáková, 

Hana Ježková, Petra Kalná, Hana 

Krepčíková, Leona Matějíčková, Jana 

Nekvindová, Lenka Nevrklová, Zdeňka 

Obrdlíková, Adéla Píšová, Markéta 

Pivoňková, Martina Průchová, Iva Špulková, 

Lenka Wieczoreková 

o Martina Píšová, Alena Vachovcová 

(absolvovaly pouze část kurzu) 

- 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení žáků, 

RWCT (10 h kurz) 

o Hana Bártů, Irena Burešová, Nikola Cahová, Veronika Černá, Irena Dejmková, Renata 

Fehérová, Jan Findejs, Hana Hažmuková, Jiří Hotař, Taťána Hutáková, Petra 

Chvátalová, Pavla Jahodová, Ivana Jelínková, Hana Ježková, Monika Kremláčková, 

Hana Krepčíková, Andrea Kubišová, Leona Matějíčková, Lenka Matochová, Vladimír 

Nekvinda, Jana Nekvindová, Lenka Nevrklová, Zdeňka Obrdlíková, Petra Petrová, 

Dagmar Piková, Martina Píšová, Markéta Pivoňková, Martina Průchová, Robert 

Srbecký, Iva Špulková, Libuše Turková, Alena Vachovcová, Jana Waldhauserová, 

Lenka Wieczoreková, Šárka Žižková 

- další informace v příloze č. 18 

 

BIG – Bildungskooperationen id der Grenzregion – Spolupráce 

v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání (ATCZ5) 
- Koučink ve výchově a vzdělávání, Batelov 

o Pavel Říha 

- CLIL v NJ 

o Lenka Nevrklová 

- Exkurze v základních školách ve Vídni 

o Iva Špulková, Hana Špejtková 
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- Reedukace dyslexie (Lenka Bínová), Vysočina Education 

o Jana Bošnjaková, Irena Burešová, Hana Hažmuková, Petra Chvátalová, Petra Kalná, 

Hana Krepčíková, Petra Petrová, Klára Šindlerová, Lenka Wieczoreková  

- Třída plná pohody – adaptační hodiny, ZŠ O. Březiny 
o Jana Nekvindová, Veronika Černá, Iva Špulková, Hana Špejtková, Nikola Cahová, 

Hana Bártů, Monika Kremláčková, Lenka Nevrklová 

- další informace na str. 8 

 

Spoluprací k profesionalitě 
- KA2 

o Pavel Říha, Zdeňka Obrdlíková, Vladimír Nekvinda 

- KA3 

o Hana Bártů, Veronika Černá, Irena Dejmková, Renata 

Fehérová, Jan Findejs, Hana Hažmuková, Jiří Hotař, 

Taťána Hutáková, Petra Chvátalová, Pavla Jahodová, 

Ivana Jelínková, Petra Kalná, Hana Krepčíková, Leona 

Matějíčková, Lenka Matochová, Jana Nekvindová, Lenka 

Nevrklová, Zdeňka Obrdlíková, Petra Petrová, Adéla 

Píšová, Markéta Pivoňková, Martina Průchová, Robert 

Srbecký, Iva Špulková, Libuše Turková, Jana 

Waldhauserová, Lenka Wieczoreková, Šárka Žižková 

- KA4 

o Hana Krepčíková, Hana Hažmuková 

- KA5 

o Zdeňka Obrdlíková 

- další informace na str. 9 a 10 

 

Další vzdělávání vedoucích pracovníků 
- ředitel školy – Pavel Říha  

o Koučink ve výchově a vzdělávání, Batelov (v rámci projektu BIG) 

o Spoluprací k profesionalitě – KA2 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o Spoluprací k profesionalitě – KA2 – Pracovní výjezd do škol ve Španělsku 

o Změna financování regionálního školství pro Kraj Vysočina, MŠMT 

o Školení K-portálu, Magistrát města Jihlava 

- zástupkyně ředitele – Zdeňka Obrdlíková 

o Kritické myšlení (dokončeno 38 h z 80 h kurzu) 

o Spoluprací k profesionalitě – KA2 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o Spoluprací k profesionalitě – KA5 

o Spoluprací k profesionalitě – KA2 – Pracovní výjezd do škol ve Španělsku 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o 10691/2016-1-315 Matematika pro život III – základní školy, NIDV, Jihlava 

o 10691/2016-1-215 Rozvoj gramotností v české škole, NIDV, Litomyšl 

o Konferenci k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách, Kraj Vysočina 

o Jihlavská kultura vzdělává, Statutární město Jihlava, DiOD Jihlava 

- zástupce ředitele – Vladimír Nekvinda 

o Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení Legislativní novinky ve 

školním roce 2017/2018, NIDV, Jihlava 

o Změna financování regionálního školství pro Kraj Vysočina, MŠMT 

o Novely právních předpisů od 1. 1. 2018, Pavel Zeman, Jihlava 

o Konference Roadshow pro školy, Jihlava 

o Spoluprací k profesionalitě – KA2 
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o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o 22652/2017-1-929 Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách – 

informace pro učitele chemie, biologie, ekologie, NIDV, Jihlava 

o Jak jednoduše, rychle a správně zavést GDPR (nejen) ve školství, GDPR experti (VIS 

Plzeň) 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o 10691/2016-1-315 Matematika pro život III – základní školy, NIDV, Jihlava 

o Jihlavská kultura vzdělává, Statutární město Jihlava, DiOD Jihlava 

o Školení K-portálu, Magistrát města Jihlava 

o Seminář pro žadatele Erasmus+, Kraj Vysočina 

- metodik ICT – Robert Srbecký 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o Školení k elektronické bezpečnosti pro pedagogy, Kraj Vysočina 

o Školení K-portálu, Magistrát města Jihlava 

- výchovná poradkyně – Hana Bártů 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o Třída plná pohody – adaptační hodiny, ZŠ O. Březiny 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o Schůzka výchovných poradkyň 

- výchovná poradkyně – Hana Krepčíková 

o Kritické myšlení (dokončeno 38 h z 80 h kurzu) 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o Spoluprací k profesionalitě – KA4 (výcvik mentorů) 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o 10407/2016-1-304 Úpravy školního vzdělávacího programu v souvislosti s 

legislativními změnami 

o 28562/2011-25-738 Diskutované téma – společné vzdělávání, Asociace výchovných 

poradců, Praha 

o 36397/2015-1-894 Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zkrácený kurz, RWCT, 

Brno 

o Kritické myšlení (absolvováno 56 h z 80 h kurzu) 

- metodik prevence – Hana Hažmuková 

o Kritické myšlení (dokončeno 38 h z 80 h kurzu) 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o Spoluprací k profesionalitě – KA4 (výcvik mentorů) 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o Setkání metodiků prevence 

o Konference k bezpečnosti na školách, Krajský úřad Kraje Vysočina 

- školní psycholožka – Nikola Cahová 

o 504/2018-1-84 Spolu a jinak ve vzdělávání (Adleriánský přístup ve školním 

poradenství), (Brno, 36 h) 

o Třída plná pohody – adaptační hodiny, ZŠ O. Březiny 

o Spoluprací k profesionalitě – KA3 

o 10672/2016-1-223 Diagnostika třídních kolektivů, Audendo, Praha 

o 542/2017-1-106 Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení 

žáků, RWCT (10 h kurz) 

o Rozvojový kurz zážitkové pedagogiky pro pedagogické pracovníky, KIPR, NÚV, 

Praha 
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- vedoucí školní jídelny – Klára Ficencová 

o Krajská konference hromadného vzdělávání, Jídelny.cz 

o Motivace z pohledu vedoucího pracovníka, Jídelny.cz 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 
- 25243/2016-1-731 Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny, NIDV Jihlava 

o Petra Petrová 

- Klinická komponenta v přípravném vzdělávání učitelů v současném pojetí, FF 

Univerzity Pardubice 

o Pavla Jahodová 

- 6516/2017-1-405 Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, NIDV, Jihlava 

o Jana Nekvindová, Šárka Žižková 

- 158/2016-3-32 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit, Descartes, Brno 
o Jana Nekvindová 

- 28824/2017-2-1078 Inspiration day 4, Gymnázium Jihlava 

o Marcela Kovářová, Jana Nekvindová, Šárka Žižková  

- 14804/2017-1-610 Teachers PARK – Mezinárodní konference učitelů angličtiny (listopad 

2017), Brno 

o Jana Nekvindová, Marcela Kovářová 

- 14804/2017-1-610 Teachers PARK – Mezinárodní konference učitelů angličtiny (duben 

2018), Brno 

o Pavla Jahodová  

- 27664/2017-2-1065 Hör zu! Sag bloss nicht, dass du nicht verstehst !, Descartes, Brno 

o Lenka Nevrklová 

- 15414/2016-1-543 Cesta k mluvení vede přes poslech, PhDr. Veronika Hutarová 

o Petra Kalná 

- 6212/2017-1-419 Oxford Professional Development Teaching English: Upper Primary – 

IV., OUP, Jihlava 

o Šárka Žižková, Renata Fehérová, Jana Nekvindová, Marcela Kovářová, Petra 

Chvátalová 
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- Den učitelů německého jazyka – Deutschlehrertag, Spolek germanistů a učitelů němčiny 

ČR, Praha 

o Lenka Nevrklová 
 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání a výchovného 

poradenství  
- 504/2018-1-84 Spolu a jinak ve vzdělávání (Adleriánský přístup ve školním poradenství), 

(Brno, 36 h) 

o Nikola Cahová 

- 10672/2016-1-223 Diagnostika třídních kolektivů, Audendo, Praha 

o Nikola Cahová 

- Rozvojový kurz zážitkové pedagogiky pro pedagogické pracovníky, 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000584 KIPR, NÚV, Praha 

o Nikola Cahová 

- Informační semináře ke společnému vzdělávání, NIDV, Jihlava 

o Hana Bártů 
 

Další vzdělávání v souvislosti s ŠVP 
- PodpoVRCHem – environmentální výchova v ZOO Jihlava 

o Jana Waldhauserová  

- Environmentální konference, Náměšť nad Oslavou 
o Jana Waldhauserová, Adéla Píšová 

- Pokroky v biologii – trávení, vylučování a odpadové hospodářství přírody aneb „Když 

musíš, tak musíš“, program Celoživotního vzdělávání, Univerzita Karlova, Praha 
o Jana Waldhauserová  

- Globální nerostné suroviny a jejich zdroje, PřF MU Brno 
o Jana Waldhauserová  

- 5969/2017-3-299 Využití online aplikací na 1. stupni ZŠ, Descartes, Praha 

o Taťána Hutáková, Irena Dejmková 

- 28994/2017-1-1143 Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech, Fraus, Jihlava 
o Lenka Matochová 

- Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD, ŠK, NIDV, DDM 

Jihlava 

o Adéla Píšová 

- Procesy učení a zrání člověka, výuka a kompetence učitele, NIDV, Jihlava 

o Ivana Jelínková 

- Děti na startu – šéftrenér kurzu 
o Lenka Matochová 

- 22820/2017-3-829 Osvědčilo se v hodinách matematiky (a také: Aby dobré nápady 

nezapadly), Descartes, Brno 
o Petra Petrová 

- 10691/2016-1-315 Matematika pro život III – základní školy, NIDV, Jihlava 

o Vladimír Nekvinda, Zdeňka Obrdlíková 

- 10691/2016-1-215 Rozvoj gramotností v české škole, NIDV, Litomyšl 
o Zdeňka Obrdlíková 

- 22552/2017-1-928 Jak na čtenářské strategie, Fraus, Brno 
o Libuše Turková, Petra Petrová 

- Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně ZŠ, NIDV, Jihlava 

o Veronika Černá, Andrea Kubišová 

- Škola matematických dovedností 2018, NIDV, Jihlava 

o Veronika Černá, Andrea Kubišová 
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Vzdělávání v ostatních oblastech 
- Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení Legislativní novinky ve školním 

roce 2017/2018, NIDV, Jihlava 

o Vladimír Nekvinda 

- Seminář první pomoci, Kraj Vysočina 

o Irena Burešová, Veronika Černá, Renata Fehérová, Zdeňka Obrdlíková, Šárka Žižková 

- Změna financování regionálního školství pro Kraj Vysočina, MŠMT 

o Pavel Říha, Vladimír Nekvinda 

- 22652/2017-1-929 Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách – 

informace pro učitele chemie, biologie, ekologie, NIDV, Jihlava 

o Vladimír Nekvinda 

- Jak jednoduše, rychle a správně zavést GDPR (nejen) ve školství, GDPR experti (VIS 

Plzeň) 

o Vladimír Nekvinda 

- Školení K-portálu, Magistrát města Jihlava 

o Pavel Říha, Vladimír Nekvinda, Robert Srbecký, Gabriela Tesařová 

- Novely právních předpisů od 1. 1. 2018, Pavel Zeman, Jihlava 

o Gabriela Tesařová, Vladimír Nekvinda 

- Konference Roadshow pro školy, Jihlava 

o Vladimír Nekvinda 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 27. 9. 2018      Mgr. Pavel Říha 

                        ředitel školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky 7 až 11 byly vytvořeny s podklady Vysočina Education na www.vys-edu.cz, Společnosti pro kvalitu 

školy na www.kvalitaskoly.cz.  

http://www.vys-edu.cz/
http://www.kvalitaskoly.cz/
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 Spolupráce v oblasti vzdělávání  

v přeshraničním regionu 

Bildungskooperationen in der Grenzregion 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení interregionálních kompetencí všech účastníků projektu se zaměřením 

na podporu vícejazyčnosti, odstraňování stále trvající jazykové bariéry mezi oběma stranami příhraničních 

regionů a pochopení multikulturality. 

 

Doba trvání: 

od IX/2016 do X/2019, 40 měsíců 

 

Partneři projektu:  

1 - Amt der NÖ Landesregierung (Úřad Dolnorakouské vlády – leadpartner)         

2 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice 

3 - Vysočina Education, Jihlava         

4 - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková 

organizace      

5 - Stadtschulrat für Wien Europa Büro        

6 - Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien 

7 - Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft (Horní Rakousko) 

 

Zapojené regiony: 

Dolní Rakousko 

Horní Rakousko 

Vídeň 

Jihočeský kraj 

Kraj Vysočina  

Jihomoravský kraj 

 

Aktivity projektu: 

1. Podpora cizích jazyků v MŠ, ZŠ 

Zprostředkování NJ v MŠ, v ZŠ na 1. i 2. stupni (kroužky, CLIL 

hodiny). 

Na ZŠ budou učitelé proškolení v metodě CLIL pro Nj a budou ji 

používat v nejazykových předmětech  

Na škole probíhají 2 kroužky NJ – jeden na 1. stupni pod vedením Mgr. Petry Kalné a jeden na 2. 

stupni vede Mgr. Lenka Nevrklová. CLIL probíhá v hodinách na druhém stupni. 

2. Financování společných akcí ZŠ a MŠ pro sbližování obou institucí a pro usnadnění přechodu 

dětí z MŠ do ZŠ.  

Bezplatné a dobrovolné vzdělávání pro 

učitele ZŠ a MŠ regionální i přeshraniční 

(DVPP – semináře, kurzy, jazyková 

podpora učitelek MŠ…), týdenní kurz NJ 

ve Vídni, metodická podpora - 

kouč/mentor pro učitele přímo v MŠ. 

Ředitel školy Mgr. Pavel Říha zapojen do 

programu Koučink ve výchově a 

vzdělávání. 
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3. Exkurze v rakouských zařízeních pro pedagogy ze ZŠ a MŠ, hospitace a jednodenní stáže 

v rakouských MŠ a ZŠ.  

Zapojeny 2 vyučující 1. stupně Mgr. Iva Špulková a Mgr. Hana Špejtková. 

 

4. Společný Camp (2x) pro děti ze ZŠ 6. – 8 třídy škol z ČR a AT zaměření zdravý životní styl, 

polytechniku… 

10 žáků 8. ročníku v termínu 14. – 17. května 2018 

Náš kroužek BIG (projekt příhraniční spolupráce) 

se zúčastnil výjezdu na tábor Želivka. Zažili jsme 

tam spousty různých zážitků, včetně návštěvy 

rakouských žáků. Ti s námi absolvovali lanový park 

a bungee running. Nejvíce oceňovaný byl táborák s 

opékáním špekáčků a zpíváním táborových písní. S 

našimi telčskými kamarády jsme si to moc užili a 

doufáme, že se s nimi setkáme i příští rok. Věříme, 

že se na tomto projektu budeme podílet i nadále a 

potkáme další rakouské spolutáborníky. 

 

 

5. Třída plná pohody 
Druhým rokem pokračoval cyklus seminářů Třída 

plná pohody pod vedením Mgr. Aleny Vlkové. 

V průběhu celého školního roku probíhaly 

adaptační hodiny v 1. a v 6. třídě. 

 

Takto popsala třetí setkání třídní učitelka 1. A 

Mgr. Iva Špulková: 

Dnes jsme měli třetí setkání s tetou Ájou. Pokaždé 

jsme si hráli a učili se k sobě hezky chovat. Dnes 

to ale byla opravdu třída plná pohody. Zpívali 

jsme vánoční koledy a tančili. Největší zážitek pro 

každého z nás bylo bubnování na šamanské bubny. 

Pěkně jsme si dopoledne i s paní učitelkou užili. 
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Spoluprací k profesionalitě 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516 

 

Realizátor: Společnost pro kvalitu školy, z. s. 

 

Finanční partner: 

- Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení 

Zlínského kraje, o.p.s 

- Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

středisko služeb školám, příspěvková organizace 

Doba realizace:   1. 10. 2016 - 30. 9. 2020 

 

Celkové plánované výdaje: 42 224 767,92,- Kč 

 

 Popis projektu 

Projekt Spoluprací k profesionalitě je 

zaměřen na budování kapacit pro 

kolegiální podporu v zapojených 45 

školách základních a středních 

Moravskoslezského, 

Středočeského, Zlínského kraje a 

Kraje Vysočina (Příloha č. 11 - 

Seznam škol, které budou do projektu 

zapojeny - souhlas se zapojením do 

projektu doložen pouze od 38 škol, 

které se do projektu zapojují jako 

celky, nepožadovali jsme souhlas od 

škol, které chtějí pouze podpořit 

sdílení zkušeností a spolupráci interních mentorů v rámci KA5).  Jednotlivé projektové aktivity jsou 

naplánovány tak, aby jejich prostřednictvím byly podpořeny specifické profesní kompetence vedoucích 

i pedagogických pracovníků zapojených škol k tomu, aby společně dosáhli cílů, které si v daném časovém 

období naplánují dle svých individuálních potřeb a potřeb škol. Zejména se jedná o kompetence pro 

poskytování kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky (SC 2, aktivita 2, a), formativního 

hodnocení žáků a pedagogů (SC 2, aktivita 2, e) a interního mentoringu (SC 2, aktivita 2, f). Zároveň 

budeme v rámci projektu dbát na to, aby účastníci tyto dovednosti ihned 

využívali v praxi a tento svůj osobnostní a profesní rozvoj dokumentovali ve 

svých profesních portfolií.  

Popis klíčových aktivit 

- KA2 – Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol v zavádění 

kolegiální podpory, interního mentoringu a formativního hodnocení 

pedagogů 

o Pavel Říha, Zdeňka Obrdlíková, Vladimír Nekvinda 

o 3 dvoudenní setkání na Vysočina Education 

- KA2 – Pracovní výjezd do škol ve Španělsku 

o Pavel Říha, Zdeňka Obrdlíková 
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- KA3 – Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory v oblasti 

individualizace výuky a formativního hodnocení žáků 

o Zapojení všech pedagogů školy 

o 4 semináře 

 Portfolia  

 

 

 Role třídního učitele – Mgr. Hubatka 

 

- KA4 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů – juniorů 

o Zapojeny Mgr. Hana Krepčíková a Mgr. Hana Hažmuková 

 Absolvovaly 24 h z 80-ti hodinového kurzu 

 Dokončení na podzim 2018 

o v plánu zapojení dalších min. 2 vyučujících v dalším cyklu v roce 2019 

 

- KA5 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů – seniorů 

o Zdeňka Obrdlíková 

o Proběhlo 1 setkání v Jihlavě 
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Stáž ve španělských školách 

 

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

Obsah zahraniční stáže 
V rámci stáže budou mít účastníci 

příležitost navštívit: tři různé školy, 

přičemž nabízíme pro kompletní 

seznámení se systémem vzdělávání 

navštívit dvě „velké školy“, tzn. místa, 

kde dochází ke vzdělávání na různých 

úrovních, od předškolního, přes 

základní, až po střední odborné 

vzdělávání. Pro porovnání pak 

nabízíme jednu menší školu 

poskytující základní vzdělávání. 
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ICT plán školy 

Podle výkazu o ředitelství R13 k 30. září 2017: 

 

 
 

  
Prezentace seminárních prací 

Logická olympiáda – 1. stupeň 

Informační centrum (Veletrh zdraví) 

MaFyáČek – práce v počítačové učebně 
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Podklady pro ICT plán 

Škola: ICT - Hodnocení: ICT plán 2017/2018 

Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

1. řízení a plánování 

role ICT ve 
vizi školy 

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

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

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: 

Komentář: 

využití ICT 
ve výuce 

Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení 
přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího 
sledování osobního pokroku každého 
jednotlivce. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

akceptace 
přijaté 

strategie 

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: 

Komentář: 

specifické 
vzdělávací 
potřeby 

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: 
Využití dotykových technologií pro integrované žáky. Nutné další vzdělávání vyučujících. 

Komentář: 

2. ICT ve Školním vzdělávacím programu 
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Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

porozumění 
učitelů 

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

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

vzdělávací 
plán 

Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale 
věnuje čas též soustavnému hledání dalších 
možností zdokonalení stávajících postupů. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

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: 

Komentář: 

zkušenosti 
většiny 
žáků 

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. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

specifické 
vzdělávací 
potřeby 

Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke 
sledování výukových výsledků žáků tak, aby 
snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho 
vhodným způsobem řešit. 

ICT jsou plně integrovány do výuky na všech 
úrovních a umožňují komplexně realizovat 
individualizovaný plán rozvoje každého žáka 
školy. 

Návrh opatření: 

Komentář: 

3. profesní rozvoj 

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: 
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Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

plánování 

Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její 
výsledky promítají do společně připravovaného 
plánu profesního rozvoje. Navzájem si 
pomáhají. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

zaměření 

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. 

Návrh opatření: 

Komentář: 

sebedůvěra 

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

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

neformální 
způsoby 

profesního 
rozvoje 

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

Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi 
učiteli je plně začleněno do chodu instituce a 
přesahuje její rámec (sdílení s kolegy mimo 
školu). 

Návrh opatření: 

Komentář: 

4. integrace ICT do života školy 

dostupnost 

Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT 
pro vzájemné spojení i pro přístup do školy 
odkudkoliv a kdykoliv. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

využití 

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

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

metodická 
podpora 

Ve škole je naplňována vize využití technologií. 
Koordinátor ICT je jejím duchovním vůdcem, ale 
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Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

není jediným propagátorem a pomocníkem 
schopným pomoci ostatním. Úspěšné postupy 
jsou předávány jiným školám. 

Návrh opatření: 

Komentář: 

prezentace 
na 

internetu 

K vytvoření komunikativního prostředí škola 
využívá vhodný počítačový systém, jehož 
prostřednictvím celá školní komunita publikuje 
pravidlům neodporující a výuku podporující 
materiály prokazující dosažení výukových cílů. 

 

Návrh opatření: 
V průběhu školního roku připravit novou verzi webových stránek, které budou: - fungovat na 
nejnovějším redakčním systému Drupal - podporovat responzivní menu vhodné pro PC i mobilní 
telefony - umožňovat aktualizaci stránek větším počtem uživatelů 

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). 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

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. 

Celá školní komunita úspěšně používá k 
výukovým účelům nejnovější nástroje 
internetové komunikace (včetně sociálních sítí). 
Cílem je do výukových aktivit zapojit širší okolí 
včetně rodičů, expertů, pamětníků apod. 

Návrh opatření: 
Spolupráce vyučujících při aktualizacích webových stránek školy - ukládání příspěvků s vytříděným 
fotografickým materiálem na školní server. 

Komentář: 

projekty 

Učitelé společně s žáky pravidelně navrhují a 
úspěšně realizují výukové projekty využívající 
nejvhodnější aktuální ICT nástroje – nejlépe se 
zahraniční účastí. Výsledky této činnosti 
publikují. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

pohled 
žáka 

ICT plně integrovány téměř do všech činností 
tak, že jejich přítomnost je chápána jako 
samozřejmost. 
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Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

Návrh opatření: 

Komentář: 

5. ICT infrastruktura 

plán 
pořizování 

ICT 

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

Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, 
jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny 
důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a 
finančních možností školy. 

Návrh opatření: 

Komentář: 

LAN a 
internet 

Všechna data vztahující se k výuce (např. e-
portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače 
kdekoli na internetu v případě, že má uživatel 
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec 
nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. 

 

Návrh opatření: 
- posílit Wi-Fi signál v některých učebnách 

Komentář: 

technická 
podpora 

Technická podpora je řešena systémově, 
zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je 
zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s 
ŠVP. 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

digitální 
učební 

materiály 

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>). 

 

Návrh opatření: 

Komentář: 

ICT 
vybavení 

Pronikání ICT do života školy směřuje k 
všudypřítomnému využívání prezentačních i 
mobilních zařízení učiteli i žáky. 

 

Návrh opatření: 
- průběžně obnovovat HW a SW 

Komentář: 
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Indikátor Aktuální stav k 1.9.2017 Plánovaný stav k 31.8.2018 

licence 

Na všech školních počítačích je k dispozici 
potřebný software, který je legální. Existuje 
systém evidence softwaru pro případný 
softwarový audit. 

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

Návrh opatření: 

Komentář: 
Finanční náročnost software pro audit brání jeho pořízení a aplikaci ve škole. 

Zpracoval: Mgr. Robert Srbecký 
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Zpráva o činnosti školního psychologa  
za školní rok 2017/2018 

 

Zájem o služby školní psycholožky byl stabilní během celého školního roku, ze strany rodičů však 

pravidelně zájem o spolupráci vrcholil v době třídních schůzek a informačních odpolední.  

Stěžejní oblastí práce školní psycholožky byla individuální práce se žáky. Konzultace se žáky 

probíhaly často na žádost samotných žáků, ale také na popud rodičů či vyučujících.  

 Dlouhodobá spolupráce: 17 žáků (6 z 1. stupně, 11 z 2. stupně)  

 Jednorázová spolupráce: 13 žáků (5 z 1. stupně, 8 z 2. stupně)  

 Mezi hlavní témata patřily rozvoj sociálních dovedností, vztahové problémy ve třídě, výchovné 

problémy, osobní potíže, motivace k učení, strategie efektivního učení a domácí přípravy, 

zvládání náročných rodinných situací, zvládání stresu a další. 

Dále probíhaly konzultace s rodiči žáků. Zhruba polovina rodičů přicházela na podnět třídního učitele. 

 Jednorázové konzultace: 18 rodičů (11 z 1. stupně, 7 z 2. stupně)  

 Dlouhodobá spolupráce: 18 rodičů (6 z 1. stupně, 12 z 2. stupně) 

 Mezi hlavní témata patřilo výchovné vedení žáků, výukové obtíže, domácí příprava, zvládání 

náročných rodinných situací, rozvoj sociálních dovedností, osobní potíže žáků, vztahy ve třídě a 

další. 

Další významnou částí práce školní psycholožky bylo poskytování služby kariérového poradenství, ve 

dvou formách. 

 Individuální kariérové poradenství pro žáky 9. tříd:  

Službu využilo 14 žáků, byly jim poskytnuty 2 individuální konzultace a komplexní 

psychologická diagnostika k volbě povolání (diagnostika intelektových předpokladů, 

osobnostních dispozic a profesní orientace). Rodiče byli o výsledcích informováni 

prostřednictvím písemné zprávy či osobní konzultace dle jejich vlastní volby.   

 Práce s 8. třídami zaměřená na volbu povolání:   

Interaktivní program zaměřený na sebepoznávání v souvislosti s volbou povolání. 

Program zahrnoval 4 setkání (v délce 90 minut) s pracovními skupinami 8. tříd v rámci předmětu 

Světa práce. Zahrnoval diskuzi o aspektech, které je nutné brát v úvahu při volbě povolání, 

techniky zaměřené na sebepoznání a poskytnutí zpětné vazby spolužákům, součástí bylo také 

mapování profesní orientace jednotlivých žáků. 

V průběhu školního roku probíhala také spolupráce s většinou vyučujících. Konzultace s učiteli byly 

zaměřené zejména na metodickou podporu týkající se vhodného přístupu či způsobu práce 
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s jednotlivými žáky, třídami či konkrétními situacemi. Část vyučujících vyhledala školní psycholožku 

také ve věci profesní psychohygieny či osobních záležitostí. Probíhaly také konzultace zaměřené na 

předání informací o průběhu spolupráce školní psycholožky s jednotlivými žáky či třídami a mapování 

jejich fungování ve vyučování.  

Součástí práce školní psycholožky byla také práce se třídami. V září proběhl výjezd 6. tříd zaměřený 

na rozvoj poznávání a spolupráce mezi spolužáky. V průběhu školního roku proběhly preventivní 

programy zaměřené na vztahy ve třídě ve všech třídách 2. – 5. ročníku. Součástí těchto programů byly 

také konzultace s třídním učitelem před programem (zmapování aktuální situace ve třídě) i po něm 

(zhodnocení průběhu programu, závěry a doporučení pro další práci se třídou). Na základě preventivního 

programu byla některým žákům nabídnuta spolupráce se školní psycholožkou. Preventivní programy 

přispěly k navázání kontaktu se třídami, následně někteří žáci vyhledali pomoc školní psycholožky. 

Probíhaly také tematicky zaměřené programy pro žáky druhého stupně (efektivní učení, relaxace). Další 

formou práce s třídou byly vstupy do třídnických hodin a Výchovy ke zdraví na žádost vyučujících.   

 

V Jihlavě dne 26. 6. 2018 

 

Zprávu vypracovala Mgr. Nikola Cahová, školní psycholožka 
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Výchovné poradenství 2017/2018 
 

 

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018 
 

Časový plán  

 Výchovné poradenství Kariérové poradenství 

Září  Aktualizace seznamu žáků 

s podpůrnými opatřeními, s IVP a 

dohodami, žáků s výukovými problémy, 

žáků s mimořádným nadáním  

 Kontrola dokumentace a termínů 

vyšetření v PPP a SPC 

 Vypracování IVP, dohod 

 Konzultace IVP a dohod s rodiči  

 Předložení IVP řediteli školy 

 Seznámení vyučujících se závěry 

vyšetření žáků se SVP 

 Vypracování plánu výchovného 

poradenství 

 Vypracování plánu spolupráce 

s psycholožkou 

 Vypracování plánu spolupráce s MŠ 

 Vypracování plánu spolupráce 1. a 9. 

ročníku 

 Drakiáda – 1. a 9. r., MŠ 

 Příprava nástěnky k volbě 

povolání 

 Výjezd 8. ročník - 

povolání 

Říjen  Schůzka výchovných poradců v PPP 

 

 

 Navázání kontaktu s ÚP – 

termín návštěvy pro 9. 

ročník 

 Zajištění publikací Atlasy 

školství 

Listopad  Konzultace s rodiči k výchovným a 

vzdělávacím problémům žáků 

 Veletrh zdraví – prohlídka školy  

 

 

 Informační schůzka pro 

rodiče žáků 9. r. k volbě 

povolání a SŠ 

 Předání informací 

vycházejícím žákům 

k volbě povolání a SŠ – 

speciální hodina 

(přijímacímu řízení, Burza 

škol, dny otevřených 

dveří, školní psycholožka) 

 Přihlášky na obory 

s talentovou zkouškou 

 Průběžná aktualizace 

nástěnky k volbě povolání 

 Návštěva ÚP – 9. ročník 

 Zahájení individuálního 

kariérového poradenství 

pro 9. ročník (školní 

psycholožka) 

 Práce se třídou zaměřená 

no volbu povolání I. pro 8. 
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ročník (školní 

psycholožka) 

Prosinec  Návštěva 1. ročníku v MŠ Březinova 

113 

 

Leden   Aktualizace seznamu žáků 

s podpůrnými opatřeními,    

s IVP a dohodami, žáků s výukovými 

problémy, žáků s mimořádným 

nadáním    

 Analýza výukových a výchovných 

problémů žáků za 1. pololetí 

 Konzultace s rodiči k výchovným a 

vzdělávacím problémům žáků 

 Talentové zkoušky – 

úspěšnost 

 Rozdání přihlášek 

„nanečisto“ 

 Předání aktuálních 

informací k přijímacímu 

řízení žákům 9. ročníku 

 Práce se třídou zaměřená 

na volbu povolání II. pro 

8. ročník (školní 

psycholožka) 

Únor  Šetření na klima třídy – dle zájmu TU 

celoročně 

 Karneval – 1. ročník + MŠ 

 Shromáždění přihlášek 

„nanečisto“ 

 Potvrzení přihlášek na SŠ, 

předání vycházejícím 

žákům 

Březen  Týden pro předškoláky - návštěva 

předškoláků ve škole 

 Konzultace s rodiči k výchovným a 

vzdělávacím problémům žáků 

 Přijímací zkoušky 

„nanečisto“ 

 Zajištění exkurzí pro 2. 

stupeň 

 Práce se třídou zaměřená 

no volbu povolání III. pro 

8. ročník (školní 

psycholožka) 

 

Duben 
 Den otevřených dveří pro předškoláky 

a rodiče 

 Schůzka zástupců školy s rodiči 

předškoláků 

 Příprava zápisu do 1. ročníku 

 Zápis do 1. ročníku  

 

 Přijímací řízení na SŠ 

 Zjištění úspěšnosti po 1. 

kole př. řízení 

 Zjištění volných míst po 

1. kole 

 Konzultace se žáky, kteří 

nebyli přijati 

 Pomoc při odvolacím 

řízení  

Květen  Sportovní den pro předškoláky ve 

spolupráci s žáky 8. r. 

 2. kolo přijímacího řízení 

 Evidence a zpracování 

výsledků přijímacího 

řízení 

 Práce se třídou zaměřená 

no volbu povolání IV. pro 

8. ročník (školní 

psycholožka) 

Červen  Kontrola seznamu žáků s podpůrnými 

opatřeními,    

s IVP a dohodami, žáků s výukovými 

problémy, žáků    

 s mimořádným nadáním  

 Konzultace s rodiči k výchovným a 

vzdělávacím problémům žáků 
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 Analýza výchovných a výukových 

problémů žáků za 2. pololetí 

 Schůzka s rodiči předškoláků 
 

Celoroční úkoly 
Oblast vzdělávání 

 Péče o žáky s výukovými problémy - diagnostika školní neúspěšnosti, doporučení 

pedagogicko-psychologického vyšetření, spolupráce s PPP SPC, upřesnění forem práce, 

rozbor problému se žáky, rodiči, třídním učitelem 

 Péče o žáky s mimořádným nadáním - diagnostika nadaných žáků ve spolupráci s PPP, 

zpracování IVP 

 Spolupráce s asistentkami dyslexie a logopedie 

 Spolupráce s MŠ 

 Hospitace  - zaměření na děti s SPU 

 Spolupráce s F point 

 

Oblast výchovy 

 Spolupráce výchovného poradce a učitelů 

 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 

 Pomoc při diagnostice třídních kolektivů 

 Spolupráce se školní psycholožkou 

 Spolupráce s OSPOD, PPP, SPC, SVP 

 Účast na výchovných komisích 

 

Poradenská služba 

 Pro žáky, rodiče, učitele 
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Zpráva výchovného poradenství za školní rok 2017/2018 

Oblast vzdělávání  

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na prvním stupni se vzdělávalo 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní 

rok začalo 16 žáků podle IVP, 5 žákům byl IVP vypracován během školního roku z důvodu 

zhoršených obtíží a 2 žáci s nadprůměrným nadáním měly navrženou změnu organizační formy 

vzdělávání z IVP na organizační formu bez IVP. 2 žákům byl vypracován PLPP, který stačil ke 

zmírnění obtíží. 12 žákům byla vytvořena dohoda o spolupráci rodičů a školy. V průběhu 

školního roku byla dohoda vypracována 1 chlapci. Jedné žákyni byla vypracována dohoda o 

spolupráci rodičů a školy z důvodu středně těžkého zdravotního postižení. Jeden žák měl 3. 

stupeň PO z důvodu zrakového postižení.  

Na druhém stupni se vzdělávalo 39 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní 

rok začalo 17 žáků podle IVP, jednomu žákovi byl IVP vypracován během školního roku z 

důvodu zhoršených obtíží a jedné žákyni, které přestoupila na naši školu, byl vypracován IVP 

z důvodu poruch chování. S lehčími obtížemi začalo školní rok 21 žáků. 2 žákyním byl 

vypracován PLPP, který stačil ke zmírnění obtíží, a 19 žákům byla vytvořena dohoda o 

spolupráci rodičů a školy. U některých dětí, které začaly pracovat podle IVP, došlo během roku 

ke zmírnění obtíží. U tří dětí jsou závažnější obtíže. Jeden žák měl vypracovaný IVP z důvodu 

těžkého tělesného postižení, jedna dívka měla 3. stupeň PO z důvodu lehké mentální retardace 

a jedna dívka měla 3. stupeň PO z důvodu závažné poruchy chování a učení.  

Pedagogická intervence u žáků s SPU a logopedickými obtížemi 

Dyslektický kroužek vedly paní učitelky Monika Kremláčková, Petra Chvátalová a paní 

vychovatelky Jana Bošnjaková a Klára Šindlerová. Docházelo do něj 18 žáků z 1. – 5. ročníku. 

Logopedický kroužek vedla paní učitelka Iva Špulková a věnovala se 6 žákům z prvního 

ročníku. 

Podporu přípravy na školu podle doporučení PPP využívalo na druhém stupni 13 dětí 

ve 4 kroužcích. Jedna dívka měla cílenou individuální podporu.  

Dalším dětem 1. i 2. stupně s přípravou na vyučování pomáhalo několik učitelů v rámci 

projektu Otevřená škola.  

 

Zápis do 1. ročníku 

5. dubna 2018 proběhly souběžně ve 

třech mateřských školách (Demlova společně 

s Mašinkou, Sedmikráska a Duběnka) 

schůzky rodičů předškoláků se zástupci naší 

školy. Rodičům byla formou prezentace 

představena škola, její filozofie a priority, 

možnosti zájmové činnosti dětí na naší škole. 

Rodiče byli informováni o zásadách školní 

zralosti, seznámili se s termínem Dne 

otevřených dveří a také s termínem zápisu do první třídy a jeho organizací. Zástupci naší školy 

poté zodpovídali dotazy přítomných rodičů. 

Dne 10. dubna 2018 se v naší škole pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče 

uskutečnil Den otevřených dveří. Pro přítomné děti připravily paní učitelky z 1. – 5. ročníku 5 

aktivit, ve kterých předškoláci hravou formou plnili zadané úkoly. Školou je provázeli žáci 8. 

ročníků. Na závěr si předškoláci odnesli drobný dárek. 
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Ve dnech 20. a 21. dubna 2018 se uskutečnil zápis do prvních tříd. Děti byly 

v doprovodu svých rodičů přivítány svými budoucími spolužáky (žáky 8. tříd, kteří se stanou 

jejich patrony během jejich prvního školního roku). Hravou formou pod pedagogickým 

vedením byly poté u dětí prověřeny vědomosti a návyky potřebné pro přijetí k základnímu 

vzdělávání. Děti si kromě hezkých zážitků odnesly desky s logem naší školy, které obsahovaly 

pamětní list, informace o dovednostech budoucího školáka a drobné dárky, které pro ně 

zhotovili naši školáci. 

Spolupráce s mateřskými školami 

27. října 2017 proběhla 

v dopoledních hodinách na travnatém 

hřišti naší školy drakiáda 1. a 9. 

ročníku. Zúčastnily se jí také děti z MŠ 

Demlova a MŠ Mašinka.                    

15. listopadu 2017 se v naší 

škole se uskutečnil každoroční Veletrh 

zdraví. Předškoláci z MŠ Demlovy a 

MŠ Mašinky využili možnost 

prohlédnout si školu a vidět zapojení 

žáků do mnoha připravených aktivit. 

V březnu 2018 přijalo přibližně 

120 předškoláků ze 4 mateřských škol 

pozvání do výuky prvních tříd. Děti se společně jednu hodinu učily, plnily zadané úkoly a 

mohly se seznámit s prostředím školy. 

5. dubna 2018 se uskutečnily schůzky s rodiči předškoláků a dne 10. dubna 2018 byl ve 

škole pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče připraven Den otevřených dveří.  

Spolupráce s odbornými pracovišti 

S pracovníky PPP a SPC Vysočina byly konzultovány IVP, podpůrná opatření, která 

škola může poskytnout žákům, i aktuální problémy žáků.  

Koordinace informací a metodické pomoci při práci s talentovanými dětmi, se žáky se 

změněnou pracovní schopností.  

PPP diagnostikovala u dvou chlapců 4. ročníku vysoce nadprůměrné rozumové 

schopnosti. Byly jim vypracovány dohody o spolupráci rodičů a školy z důvodu mimořádného 

nadání. Žákům byl věnován individuální přístup ve výuce. 

Nejen žáci, u kterých bylo diagnostikováno mimořádné nadání, se účastnili okresních, 

krajských i republikových kol vědomostních soutěží. Dva chlapci z 2. stupně byli nominováni 

do soutěže Talent Vysočiny a jeden z nich vyhrál svou kategorii.   Chlapec z 5. ročníku se 

umístil na 1. místě v republikovém kole matematického Klokana.  Jeden chlapec 9. ročníku se 

účastnil regionálního kola Mladý chemik, žák 8. ročníku obsadil 2. místo v krajském kole 

Geologické olympiády, dva žáci 8. ročníku vyhráli krajskou soutěž Zlatý list a postoupili do 

finále, dvě žákyně 7. ročníku vyhráli celostátní literární soutěž Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 

2018.  

Oblast výchovy 

Koordinace informací a metodické pomoci třídním učitelům při práci se žáky 

s výchovnými problémy, rozbor chování se žákem, třídním učitelem, rodiči, 

harmonogram řešení, nápravy chování žáka. 
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V letošním školním roce 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 

a SVP. 

 

Ze závažnějších problémů byly řešeny následující: 

2. B – nevhodné chování, výchovné problémy v rodině 

2. C – vulgární vyjadřování a chování, krádež osobních věcí 

3. C – nevhodné chování, příprava na vyučování, nastavení spolupráce s rodinou a školou 

4. A – problémové chování, vztahové problémy mezi žáky, přepis známek v žákovské knížce 

4. B – příprava na vyučování, neplnění školních povinností, častá krátkodobá absence,  

           psychické problémy žáka 

4. C – příprava na vyučování, obchodování s pomůckami 

5. A – vulgární slovní napadání rodinného příslušníka  

6. A – vztahové problémy mezi žáky, nerespektování cizího majetku, zničení cizí věci  

6. B – problémové chování žáků 

6. C – vulgární vyjadřování, elektronická cigareta ve škole, vztahové problémy mezi žáky,   

           šikana ve třídě 

7. B – zničení cizí věci 

8. B – vztahové problémy mezi žáky, těžká rodinná situace  

9. A – pozdní omlouvání absence, neomluvené hodiny, psychické problémy žáka  

9. B – pozdní omlouvání absence, pozdní příchody do vyučování 

 

Spolupráce s dalšími subjekty – OSPOD, SVP, PPP a SPC, F point 

Výchovná poradkyně 1. stupně byla požádána OSPOD o předání informací o 4 žácích 

ohledně výuky, chování, přípravy na vyučování a spolupráce s rodiči. Na OSPOD byly dále 

předány 4 zprávy o nepřípustném chování žáků v souvislosti s šikanou, která se řešila v 6. C. 

Pří řešení výchovných problémů spolupracovaly některé rodiny s SVP, PPP a SPC. Ve 

spolupráci se sdružením F point byla poskytována pomoc dětem cizí státní příslušnosti.  

Spolupráce se školní psycholožkou 

V letošním školním roce pracovala ve škole školní psycholožka, což přispělo k lepšímu 

řešení některých problémů.  Věnovala se vztahům mezi žáky, profesní orientaci žáků i osobním 

problémů dětí.   

V průběhu školního roku prováděla preventivní programy zaměřené na vztahy ve 

třídách. 

Profesní orientace žáků 

Individuální práce se žáky 

V letošním školním roce pokračovala posílená podpora kariérového poradenství. V 8. 

ročníku v rámci předmětu svět práce pracovala školní psycholožka s žáky na aktivitách k volbě 

povolání. Žáci 9. ročníku měli možnost provést testy profesní orientace u školní psycholožky.  

 

Informace o středních školách 

 Žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství – přehled středních škol v Kraji Vysočina. 

Informace k výběru střední školy byly průběžně doplňovány na nástěnce, s podmínkami 

přijímacího řízení byli žáci opakovaně seznamováni v samostatných hodinách. V listopadu 

proběhla informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, kde byli rodiče seznámeni 

s průběhem přijímacího řízení a informacemi, které se bezprostředně týkají žáků končících 
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povinnou školní docházku. V listopadu žáci 9. ročníku navštívili středisko úřadu práce 

v Jihlavě.  

 

Spolupráce s některými podniky a 

středními školami v Jihlavě 

 V prosinci mohli zájemci 

navštívit SŠ stavební v Jihlavě. 15. 

března 2018 v rámci projektu Svět práce 

byly připraveny exkurze do vybraných 

podniků a středních škol v Jihlavě 

(letiště, HZS, ZZS, Modeta, Horácké 

divadlo, Alliva, SŠPTA Jihlava, SŠOZS 

Jihlava). 

 

Přihlášky ke studiu, jejich kompletace 

 Přihlášky ke studiu byly zpracovány v listopadu 2017 a únoru 2018, v březnu proběhly 

ve škole přijímací zkoušky nanečisto, v červnu byla provedena sumarizace rozmístění žáků na 

střední školy.  

 

Projekt Cesty ke kariéře 

 V rámci projektu Cesty ke kariéře se v září 

uskutečnil dvoudenní výjezd zaměřený na volbu 

povolání pro žáky 8. ročníku. Žáci 6. ročníku se 

v hodinách výchovy ke zdraví věnovali různým 

povoláním v rámci hodiny, zpracovávali 

rodinný rodokmen povolání a přemýšleli o 

povolání, kterému by se chtěli v budoucnu 

věnovat. Žáci 7. ročníku nahlíželi na volbu 

povolání přes své zájmy a záliby. Žáci 8. ročníku 

v hodinách světa práce mapovali různá povolání 

konkrétněji a žáci 9. ročníku obhajovali své 

závěrečné ročníkové práce.  

 

V Jihlavě 27. 6. 2018 

Zpracovaly: Mgr. Hana Bártů, Mgr. Hana Krepčíková, výchovné poradkyně 
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace 

Demlova 34, 586 01 Jihlava 

 

 

Minimální preventivní program 
 

2017/2018 
 

 

 

 
 

 
 

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

(Sokrates) 
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1) Úvod  
 

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

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

Spolupracujeme s rodiči a širokou veřejností. 

 

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

profilaci a i díky ní získáváme nové žáky.  

 
   

2) Cíle 
 
Dlouhodobé cíle  

 posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí 

 spolupráce mezi třídními učiteli, školním psychologem, 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 

 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 patří vztahy mezi žáky a vztah žáků 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.  

 

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.  
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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 se školním psychologem 

 Spolupráce s rodiči (konzultace, 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 

 

 

Aktivity pro I. stupeň:  

 Zimní škola v přírodě – 1. ročník (leden 2017) 

 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 

 Prevence dětských úrazů – 3. ročník 

 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 (leden 2018) 

 Karneval  - 1. a 2. ročník 

 Exkurze u hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

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

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

 Řemesla – 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 2017 (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 2017 (Čeřínek) 

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

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

školy) a sebehodnocení, doba realizace: září 2017 (Řásná) 

 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 4x 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 (březen 2018) 

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

s volbou povolání - 6. – 8. ročník (březen 2018) 

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

ročník – Multikulturalita (spolupráce s Centrem pro integraci cizinců), 9. ročník – 

Jednání s policií 

 Spolupráce se zahraničními školami (Nizozemsko) 

 Studijní výjezd do Anglie – 8. a 9. ročník (červen 2018) 

 Kurz první pomoci (8. ročník) 

 Exkurze do Terezína - 9. ročník (září 2017) 

 

 

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 (listopad 2017) 

 Týden environmentální výchovy – ekologická výchova začleněná do jednotlivých 

předmětů (duben - květen 2017) 

 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 2017) 

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

A) Poradenský tým 
 

Poradenský tým školy tvoří vedení školy, výchovné poradkyně, metodici prevence a školní 

psycholog. Nabízí pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, provádí 

konzultace týkající se strategie a plánování ve škole, jedná každé úterý 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. Hana Bártů – 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  

 

Mgr. Nikola Cahová – školní psycholog 

 konzultační hodiny: pondělí a středa 7:00 – 15:00, úterý a pátek 7:00 – 13:00, 

schůzky po předchozí domluvě (kabinet výchovného poradce v 1. patře) 

 telefon: 567 573 861, psycholog@zsobreziny.cz 

 

Kompetence výchovného poradce: 

 

1. Oblast výchovy 

 podpora žákům s výchovnými problémy, rozbor příčin, doporučení vhodného 

působení, projednání s rodiči, zajištění spolupráce rodičů a školy  
 pomoc žákům s osobními problémy (sebepoznání, vzájemná úcta, vztahy mezi 

vrstevníky, vztahy k dospělým, rozhodování, řešení problémů, zaujímání postojů)  
 spolupráce s třídními učiteli při přípravě třídnických hodin 
 spolupráce s odborem sociálních věcí a PPP SPC v Jihlavě  
 setkání s novými učiteli, koordinace jejich třídnické činnosti  
 účast na jednání výchovných komisí 
 účast v hodinách, pomoc při řešení konkrétních problémů  
 spolupráce na projektech školy  
 

2. Oblast vzdělávání  

 
 evidence žáků s výukovými obtížemi  
 péče o žáky s výukovými obtížemi, upřesnění forem práce s nimi, časový 

harmonogram řešení situace, rozbor situace se žákem, spolupráce s třídním 

učitelem, příslušným vyučujícím, rodiči a PPP SPC Jihlava 
 zpracování individuálních vzdělávacích plánů a dohod o spolupráci mezi rodiči a 

školou  
 doporučení k odborným vyšetřením 
 příprava zápisu do 1. ročníku  
 spolupráce s třídními učiteli 

http://www.zsobreziny.cz/
mailto:vrba@zsobreziny.cz
mailto:krepcikova.hana@zsobreziny.cz
mailto:hazmukova.hana@zsobreziny.cz
mailto:findejs.jan@zsobreziny.cz
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 pomoc při zajištění spolupráce s rodiči  
 

4. Profesní orientace žáků 

 konzultace s rodiči a žáky 
 aktuální informace žákům 9. ročníku  
 informace o volbě povolání pro rodiče  
 zajištění spolupráce s pobočkou úřadu práce  
 spolupráce s některými podniky a středními školami v Jihlavě  
 koordinace aktivit k profesní orientaci žáků  
 

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  

 spolupráce s třídními učiteli, výchovnými poradkyněmi a školním psychologem 

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

školy  

 účast na výchovných komisích 

 sestavování Minimálního preventivního programu a dohled nad jeho plněním 

 spolupráce s oblastním metodikem prevence 

 řešení problémů ve vybraných třídách   

 spolupráce s třídními učiteli při přípravě třídnických hodin 

 evidence školení pedagogů týkajících se rizikového chování 

 vedení projektu Nezávislí 

 metodické vedení výchovy ke zdraví v 6. – 8. ročníku 

 spolupráce na projektech školy  

 

 

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 

 

Kompetence školního psychologa 
 

 spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními potřebami a žáků 

mimořádně nadaných 

 poskytování krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky náročné situaci 

 poskytování jednorázového, krátkodobého nebo dlouhodobého poradenství žákovi 

nebo jeho zákonným zástupců a osobám, jež se podílejí na výchově 

 individuální konzultace 

 skupinová práce s třídními kolektivy a pedagogy za účelem posílení pozitivní 

atmosféry ve třídě 

 diagnostická činnost 

 kariérní poradenství 

 spolupráce a spoluúčast na preventivních programech školy 

 spolupráce s vedením školy, s výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence, s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy 

 spolupráce při zápisu do prvních tříd 

 účast na výchovných komisích, poradách učitelů 
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B) Třídní učitel 
 

Kompetence třídního učitele: 
 

 důsledná kontrola docházky žáků (oznámení nepřítomnosti zákonným zástupcem 

žáka do 72 hodin) 

 připomenutí školního řádu, pravidel, zopakování pravidel slušného chování před 

každou akcí pořádanou ve škole i mimo ni  

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

hodiny 

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

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

ZUŠ, DK, …)  

 vypracování přehledu o zájmové a mimoškolní činnosti žáků, nadaných dětech  

 odhalování problémových dětí  

 spolupráce s výchovnou poradkyní, školním psychologem 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 

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

Efektivitu projektů hodnotíme anketami, dotazníky v jednotlivých třídách, případně 

diagnostikou třídních kolektivů. Dlouhodobě sledujeme vývoj prospěchu žáků, zejména pak 

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

 

Doporučení pro školní rok 2017/2018  

 

 Zaměřit se na důsledné dodržování školních pravidel  

 Důsledně sledovat a ihned řešit absenci žáků 

 Zaměřit se na posilování pozitivních vztahů ve třídě 

 Důsledně trvat na dodržování školní Netikety 

 Vést žáky k zodpovědnému chování vůči majetku druhých 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Vypracovala: Mgr. Hana Hažmuková, školní metodik prevence 

 

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

 
Přehled spolupracujících institucí 
 
 

Policie ČR, Jihlava, 604 843 541 - p. Rozehnal 

 

Městská policie, Křižíkova 10, Jihlava, 567 167 502, 608 910 811  - p. Barák 

 

Krajský úřad Jihlava, Tolstého 15, Jihlava, horky.p@kr-vysocina.cz,  

564 602 941 - p. P. Horký 

                                                                                                                      

Magistrát města Jihlavy, 567 167 208 - pí J. Machatá 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, 567 572 416 - pí I. Vrbková 

 

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, Jihlava, 567 308 855 – pí L. Vyskočilová 

Středisko výchovné péče, Vrchlického 16, Jihlava, 778 409 218 - pí M. Florianová 

 

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

www.zsobreziny.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018  
 
 

Kroužek Vyučující Ročník 
Termín 

(orientační) 

 Cvičení z českého jazyka 

- příprava k přij. 

zkouškám 

Hažmuková 

Krepčíková 

9. A 

9. B 

Út 7:10 – 8:00 9. A 

Út 7:10 – 8:00 9. B 

 Cvičení z matematiky 

- příprava k přij. 

zkouškám   

Obrdlíková 

Srbecký 

9. A 

9. B 

Čt 7:10 – 8:00 9. A 

Čt 7:10 – 8:00 Př 

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

Těl 

 Florbal Kucza 6. – 9. 
Pá 7:10 – 8:00 

Těl  

 Hrátky s korálky Píšová 4. – 9. Čt 14:15 – 15:05 

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

PU2 

 Robotika Obrdlík 4. – 9.  
Po 14:30 – 15:20 

8. B 

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

Tp  

 Stavíme s Merkurem  Hotař 4. – 9. 
Út 14:15 – 15:30 

Tp 

Neplacené kroužky  

 Aj Movers – příprava na 

zkoušky 

vyučující 

Aj 

celý 

5. ročník 
Út 7:10 – 8:00 

 Příprava na matematické 

soutěže 
Obrdlíková 6. – 9. 

Út 7:10 – 8:00 

Pkč 

 Příprava na matematické 

soutěže 
Matochová 4. – 5. Čt 13:00 – 13:45 

 Příprava na fyzikální soutěže Obrdlíková 8. – 9. dle dohody 

 Příprava na chemické soutěže Nekvinda 9. dle dohody 
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Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2017/2018 

 
 

 
 

 

 

 

Nabídka kroužků jazyka pro školní rok 2017/2018  
 

 Anglický jazyk 1. a 2. ročník 

  

 

 

 
 
 

 

  
  

                     ranní činnosti  
zájmové kroužky 

13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 

14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 

(2.-3.r. – Šlechtická) 

 

   Šikovné ruce – do 16:10 
(2.-5.r. – Šlechtická) 

 Ping Pong – do 16:15 

(2.-5.r. – Daňková) 

 Vaření – do 16:00   
(1.-5.r. – Benešová) 

 Divadelní kroužek – do 17:00 

(3.-7.r. – Kopáčková) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 

(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

  Deskové hry 
13:40 – 15:20 

(2.-6.r. – Matochová) 

 Badminton – do 15:30 
(2.-5.r. – Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:10 (1. a 2. tř . do 15:30) 

(1.-9.r.–Charvátová) 

 Informatika – do 15:45 

(2.-3.r. – Šlechtická) 

 Výtvarný kroužek – do 16:35 

(2.-9.r. – Šindlerová) 

 Pastelka – do 16:00 

(1.-4.r. – Kožená) 

 Keramika  
        7:00 – 8:00 

(1.-3.r. – Benešová, 
Bošnjaková) 

 Zumba pro děti  
        7:00 – 8:00 
(1.-3.r. – Daňková) 

    Flétna 13:40 – 14:30 

(2.-5.r. – Dejmková) L/S 

   Flétna 13:40 – 14:30 
(2.r. – M. Píšová) 

 Florbal  
     13:50 – 14:40 

(3.-5.r. – Kucza) 

 Keramika   
      13:30 – 15:10 sudý týden 

(4.-5.r. – Wieczoreková) 

 Pohybové hry – do 17:00 

(3.-6.r. – Šindlerová, Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 

 Vaření – do 16:30 

(1.-5.r. – Kožená) 

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

 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(1.-3.r. – Findejs, 

Charvátová) 
 

  Minivolejbal  

13:50 – 14:40 

(1.-5.r. – Findejs) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 

(1.-9.r. – Charvátová) 

 Šikovné ruce do 16:00 

(1.-3.r. – Šlechtická) 

 Keramika – do 16:15 lichý týden 
(2.-3. r. – Benešová) 

 Keramika – do 16:15 sudý týden 

(1. r. – Benešová, Bošnjaková) 

 Chytré hlavičky – do 15:30 lichý týden 

(2.-4.r. – Bošnjaková) 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(4.-9. r. – A. Píšová, 
Charvátová) 

   Baseball 14:40 – 16:00 

(1.-3.r. – Tulis) 
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Příloha č. 3 

Přehled o prospěchu žáků 2016/2017 
1. pololetí 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Celkem 

1.–5. r. 
6. 7. 8. 9. 

Celkem 

6.-9. r. 

Celkem 

1.-9. r. 

Žáci celkem 82 86 76 83 72 399 57 56 54 52 219 618 

Prospěli 

s vyznamenáním 
82 86 73 79 46 366 43 27 23 27 120 486 

Prospěli   3 4 25 32 14 29 31 25 99 131 

Neprospěli     1 1     0 1 

Nehodnoceni      0     0 0 

2 z chování      0     0 0 

3 z chování      0     0 0 

Omluvené h. 
(průměr na žáka) 

31,6 22,6 28,3 29,3 33,6  34,9 34,7 55,9 46,7   

Neomluvené hod.      0     0 0 

Prům. prospěch 1,00 1,03 1,10 1,18 1,41  1,31 1,56 1,65 1,53   

2. pololetí 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Celkem 

1.-5. r. 
6. 7. 8. 9. 

Celkem 

6.-9. r. 

Celkem 

1.-9. r. 

Žáci celkem 83 86 76 82 72 399 56 56 54 52 218 617 

Prospěli 

s vyznamenáním 
82 86 70 71 43 342 42 25 21 23 111 453 

Prospěli 1  6 11 29 57 14 31 32 29 106 163 

Neprospěli      0   1  1 1 

Konali opravné 

zkoušky 
     0   1  1 1 

Budou opakovat      0   0  0 0 

Nehodnoceni      0     0 0 

2 z chování      0     0 0 

3 z chování      0     0 0 

Omluvené h. 
(průměr na žáka) 

37,8 35,8 40,3 44,6 46,2  49,1 52,4 58,6 60,7   

Neomluvené hod. 4     4    7 7 11 

Prům. prospěch 1,01 1,05 1,12 1,21 1,49  1,40 1,60 1,73 1,62   

 

Přehled kázeňských opatření 
 

Kázeňské opatření 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 
(na vysvědčení) 

169 201 

Napomenutí třídního učitele 47 45 

Důtka třídního učitele 16 14 

Důtka ředitele školy 3 3 

2 nebo 3 z chování 0 0 
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Příloha č. 4 

 
UTVÁŘENÍ KLIMATU ŠKOLNÍCH TŘÍD 
 

Charakteristika třídy s pozitivním klimatem 

 

 důvěra, respekt, úcta mezi osobami a skupinami ve škole a okolo ní – žáci, učitelé, 

vedení školy, rodiče 

 vysoká morálka 

 nepřetržitý studijní a společenský růst každého žáka i učitele 

 soudržnost mezi jednotlivci, uvnitř skupin, mezi skupinami 

 obnova a rozvoj školy 

 každodenní péče a starost o vše, co se školou souvisí 

 

Jak utvářet pozitivní klima vyučovací hodiny 

 

 jasně definované a žáky, učiteli i rodiči pochopené cíle školy 

 příležitost k aktivnímu učení 

 individuální přístup 

 různorodé učební prostředí  

 jasná, smysluplná pravidla (např. šk. řád) vytvořená ve spolupráci žáků a učitelů 

 posilování kladného chování 

 efektivní řešení problémů 

 neuzavírání se před problémy a konflikty, nácviky práce s nimi 

 účinná komunikace 

 časté kontakty učitele s rodiči žáků, vzájemná informovanost 

 přenášení odpovědnosti na žáka 

 vedení žáků k uvědomění si důsledků jejich chování a pochopení důvodů případných 

neúspěchů (práce s chybou) 

 pravidelné třídnické hodiny, práce s třídním kolektivem 

 

     - těžiště školního klimatu leží ve vztazích žák-žák, žák-učitel, učitel-učitel 

     - zlepšení klimatu třídy napomáhají školní výlety, vlastní tradice a akce 

 

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

 

POSTUP PŘI DLOUHODOBÉM NEGATIVNÍM KLIMATU VE TŘÍDĚ 

 

 během třídnických hodin se věnovat práci s kolektivem (ankety, vhodné sociální hry, 

neformální rozhovor) 

 seznámit se situací výchovného poradce, metodika prevence nebo školního psychologa 

 zúčastnit se schůzky výchovné komise, informovat ji (v případě potřeby požádá 

výchovná komise o pomoc PPP, SVP)  

 literatura k tématu v IC 

 

Systematická práce se třídou je nejefektivnější prevencí všech sociálně patologických jevů. 
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Příloha č. 5 

PROBLEMATIKA ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Záškoláctví je nejklasičtější asociální poruchou u dětí, kdy se jedná o absenci ve škole bez 

řádného omluvení rodiči či lékařem. Záškoláctví se dopouštějí jedinci, kteří neplní nebo 

nejsou schopni plnit školní povinnosti a dostávají se do stresujících situací (i ze strachu z 

potrestání rodiči). Patří sem i skupina dětí, které škola prostě nebaví. Rozlišujeme záškoláctví, 

které má impulzivní charakter a záškoláctví účelové, plánované.  

 Záškoláctví, které má impulzivní charakter: dítě předem neplánuje, že nepůjde do 

školy, ale reaguje náhle, nepromyšleně nebo odejde v průběhu vyučování. Někdy i 

impulzivně vzniklé záškoláctví trvá několik dnů, než rodiče zjistí, že dítě nechodí do 

školy. Dítě pokračuje v chození za školu ze strachu z následků, protože neví, co by 

mělo dělat. 

 Účelové, plánované záškoláctví: dítě předem plánuje odchod ze školy, vzdaluje se 

pod nejrůznějšími záminkami v době, kdy očekává zkoušení nebo kdy má mít 

neoblíbený předmět nebo neoblíbeného učitele. 

Nejčastější příčiny záškoláctví  

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

pozitivního hodnocení, nefungující kolektiv, pocit osamělosti, nepřiměřený stres,…) 

 vliv rodinného prostředí (lhostejnost, nadměrná přísnost či shovívavost rodičů vůči 

dítěti, nedostatek času na dítě) 

 nevhodné trávení volného času 

 

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ  

K hodnocení záškoláctví by se mělo přistupovat citlivě, což následně ovlivní i způsob 

potrestání žáka. Žák by měl nejen rozumově, ale i citově přijmout argumenty pedagoga a 

neměl by své chování řídit pouze hlediskem okamžité výhodnosti a snahou o bezkonfliktní 

vztah. U žáků, u kterých se problémy ve škole objevují opakovaně, slouží učiteli k 

výchovnému působení i psychologická vyšetření a tzv. speciální pedagogická vyšetření. Při 

každém hodnocení záškoláctví by měla být pozornost zaměřena nejen na postih žáka, ale další 

výchovné působení by mělo mít preventivní charakter.   

 seznámit rodiče s jejich povinností nepřítomnost žáka telefonicky, případně osobně 

omluvit do 72 hodin a striktně to po nich vyžadovat (pokud rodič žáka neomluví do 72 

hodin, TU zákonného zástupce telefonicky kontaktuje, aby předešel možnému 

záškoláctví žáka) 

 intenzivně řešit již první náznaky záškoláctví  

 informovat výchovného poradce, kontaktovat rodiče, osobně je seznámit se vzniklou 

situací, společně hledat důvody neomluvené absence i možné řešení 

 pečlivě neomluvené hodiny evidovat, držet se závazných školních pravidel (omlouvat 

absenci co nejdříve), seznámit s těmito pravidly i rodiče v září na třídní schůzce 

 neomluvené hodiny řešit aktuálně, aby se zamezilo rozšíření tohoto 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 výchovných opatření za daná provinění (konzultuje výchovná komise) 
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Příloha č. 6 

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY 

 
Definice Michala Koláře: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje 

spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (nadávky, výprask, posměch, 

pomluvy, hrozby, okrádání, obtěžování vč. sexuálního, vyobcování z kolektivu,…). 

 

Charakteristické znaky: záměrnost, dlouhodobost, gradace, nepoměr sil 

 

Rozdíl šikanování x škádlení: 

 

Škádlení = fyzicky nebolí, vzájemný respekt, radost pro oba, bez traumat 

Šikanování = úmysl ublížit, radost agresora, vzniká psych. trauma oběti, agresor má úmysl 

ublížit, agrese bývá samoúčelná, agresor získává pozici, nepoměr sil 

 

Šikana je poruchou vztahů ve skupině, mylná je představa, že šikana bude mít ve třídě 

podmínky, jen když je tam patologická osobnost - MŮŽE BÝT VŠUDE. 

 

Varovné signály šikany  

 

 žák se „drží“ učitele, vchází s ním do třídy, odchází na přestávky ze třídy 

 je sám, nemá kamarády 

 nechodí na TV 

 má velkou absenci 

 zhoršení prospěchu 

 pokles pozornosti 

 ostatní ho přehlížejí, dávají mu pokyny, „kanadské“ žertíky, zesměšňují ho 

 zničené nebo "ztracené" věci, ztráty peněz 

 stopy zranění na těle atd.   

 

Místa, kde šikana nejčastěji probíhá – třída o přestávce, šatny, WC, tělocvična, odlehlá místa 

 

 

Prevence: 

 

 zmapování rizikových míst 

 efektivní držení dozorů 

 systematická práce s třídním kolektivem 

 občasné mapování vztahů ve třídě (ankety apod.) během třídnických hodin  

 nárazové kontroly ve třídě třídním učitelem během přestávky 

 důsledné trestání všech projevů násilí 

 vyzdvihování kolegiálního chování 

 otevřená diskuse se třídou (nikdy ji modelově nepřehrávat) 

 

 
ZÁVAZNÁ STRATEGIE VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY 

 
 při podezření na šikanu ihned informovat výchovného poradce nebo vedení školy 

 ochrana oběti, poskytnutí první pomoci  

 vedení školy nebo výchovný poradce v případě vážného fyzického napadení žáka 

uvědomí státní zastupitelství, OSPOD 

 vyšetřování probíhá vždy ve spolupráci s vedením školy 
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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 vhodným 

způsobem 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 nebo 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. 



Příloha č. 11 – Minimální preventivní program 

Stránka 19 z 23 

(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 

k pobytu ve škole. 

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky. 

(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.      

(10) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 

k užívání alkoholických nápojů. 

(11) V případě podezření na intoxikaci žáka může pověřený pedagogický pracovník požádat 

Policii ČR o provedení testu na alkohol 

 

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. 

 

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. 
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(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 pověřený pedagogický pracovník požádat 

Policii ČR o provedení testu na alkohol. 

(15) Obdobný postup zvolí pověřený pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do 

školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

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. 
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(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: 

(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, konzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

(3)  Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  
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Příloha č. 8 

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A ALKOHOLEM 

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 

Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního 

jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla:  

 logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při 

otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci 

s poškozeným  

 intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je 

vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, 

pomaleji a v hlubší hlasové poloze  

 odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo 

životě; důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření 

z otravy. 

První pomoc při otravě návykovými látkami 

Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko. 

Maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména tehdy, když k otravě 

došlo vdechováním škodlivých látek. Jestli je to možné, opatřete opatřit informace o 

látce (nebo látku), která byla požita. Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. 

Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy. 

Než přijde lékař: 

Důležité je zjistit, jakou cestou došlo k intoxikaci, a odlišit, zda je intoxikovaný při 

vědomí, nebo v bezvědomí 

Při vědomí - k otravě došlo ústy:  

 podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce)  

 vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení  

 zabránit prochladnutí  

 zajistit nepřetržitý dohled  

 ošetřit případná zranění  

 opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita, a předat ji 

přivolanému lékaři 

Při vědomí - k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím:  

 zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu  

 zabránit prochladnutí  

 zajistit nepřetržitý dohled  

 ošetřit případná zranění  

 opatřit informace o látce, která byla požita, a předat ji přivolanému lékaři 

Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 
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Při bezvědomí: 

Nikdy nepodávat nic ústy! 

Nesnažit se vyvolávat zvracení!  

 položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk  

 sledovat dýchání - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a 

odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a 

zahájit dýchání z úst do úst  

 zabránit prochladnutí  

 zajistit nepřetržitý dohled  

 ošetřit případná zranění  

 opatřit informace o látce, která byla požita, a předat ji přivolanému lékaři 

 

Specifika otrav u různých návykových látek: 

Alkohol 

U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. 

Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. 

Marihuana a hašiš 

Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy 

neublížila sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po 

odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy. 

Halucinogeny (tripy) 

Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení 

jednat velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou úzkostné stavy a 

pocity pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. 

Pervitin 

I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože je riziko nesmyslného a 

nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. 

Opiáty (heroin) 

Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je 

bezvědomí a zástava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti. 

Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) 

Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě 

dechu a bezvědomí. 
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Zpráva o činnosti školního metodika prevence 
za školní rok 2017/2018 

 

INFORMACE 

 učitelům byly informace sdělovány na poradách 

 byl doplněn minimální preventivní program 

 úzká spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Nikolou Cahovou 

 nově pravidelné měsíční schůzky třídních učitelů, koordinace H. Hažmuková 

 

LITERATURA 

 v informačním centru školy je k dispozici „preventivní“ knihovna 

 škola nadále odebírá odborný časopis Prevence (uložen v IC), nově časopis Třídní učitel 

 

VRBA 

 žáci měli možnost využívat schránku důvěry Vrba (ve škole i elektronickou formou) – 

využívaná minimálně, žáci řešili problémy nejčastěji přímo s třídními učiteli či výchovným 

poradcem 

 

AKTIVITY PRO ŽÁKY 

1. ročník:  

 Drakiáda (září) 

 Halloween (říjen) 

 Mikuláš (prosinec) 

 Vánoční aktivity s deváťáky (prosinec) 

 Škola v přírodě s lyžařským výcvikem (leden) 

 Beseda s policií (leden) 

 Velikonoční aktivity s 9. ročníkem (březen) 

 

2. ročník 

 Beseda s policií (říjen, únor) 

 Labyrintem v nás (říjen) 

 Program Sebeúcta (duben) 

 

3. ročník 

 Beseda s policií (říjen, únor) 

 Projekt Jihlava 

 

4. ročník 

 Beseda s policií (listopad) 

 Labyrint vztahů (říjen) 

 Beseda s policií (únor) 

 

5. ročník 

 Beseda s policií (listopad) 

 Beseda s policií (únor) 

 Labyrint vztahů (březen) 

 Zdravá pětka (květen) 
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6. ročník 

 Poznávání a pravidla spolupráce – 6. - 7. září, Mladé Bříště 

 Beseda s městskou policií – Kyberšikana (říjen) 

 Beseda s policií (únor) 

 

7. ročník 

 Nezávislí – 6. - 7. září, Čeřínek 

 Beseda s policií – Právní povědomí (listopad) 

 Beseda s policií (únor) 

 Čas proměn (květen) 

 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. O Brundibárovi, 

Tomíčkovi a jednom městečku na severu Čech (VO, problematika holocaustu) – květen 

 

8. ročník 

 Povolání – 6. – 7. září, Řásná 

 Beseda s policií (listopad, únor) 

 Hrou proti AIDS (listopad) 

 Exkurze památník Vojna (listopad) 

 První pomoc (květen, červen) 

 

9. ročník 

 Drakiáda (září) 

 Halloween (říjen) 

 Ne/Bezpečí v médiích (únor) – humanitní seminář 

 Beseda s pamětníkem (březen) 

 Velikonoční aktivity s 1. ročníkem (březen) 

 Mgr. Křoustek - Zvyšování právního povědomí mladých lidí při jednání s policií 

(březen, duben) 

 Beseda se zaměstnanci a odsouzenými ženami z věznice (červen) 

 

Další aktivity: 

 Evropský den jazyků (září) 

 Sportovní den – 4. – 9. ročník (červen) 

 Tonda obal na cestách (listopad 

 Veletrh zdraví (listopad) – Táhneme za jeden provaz 

 Silák roku (březen) 

 Planeta Země (březen) 

 Svět práce (březen) 

 Fórum mladých aneb Desatero problémů města 

Jihlavy očima žáků (březen) 

 Čistá Jihlava (duben) 

 Den Země (duben) 

 Plavecká štafeta (červen) 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů (květen) 

 Schůzka žákovských parlamentů (červen) 

 Adaptační hodiny – 1.A, 1.B (7 hodin), 6.A (10 hodin) – projekt BIG, Mgr. A. Vlková 



Příloha č. 12 – Zpráva o činnosti školních metodiků prevence 

Stránka 3 z 3 

 

 

ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ: 

 2. – 5. třída – dvouhodinová setkání se žáky všech tříd 

 6. ročník – efektivní učení 

 8. ročník – volba povolání 

 9. ročník – relaxace 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

 Městská policie Jihlava (besedy) 

 Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě 

 Integrovaný záchranný systém 

 Vyšší zdravotnická škola v Jihlavě 

 Středisko výchovné péče 

 Pedagogicko-psychologická poradna 

 Dětský domov se školou Jihlava 

 

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ  

o Setkání školních metodiků prevence (září) - Fin 

o Třída plná pohody - NeJ, Čer, Špe, Špu 

 

VÝCHOVNÁ KOMISE 

 jednání v úterý od 13:30 ve složení ředitel školy, oba jeho zástupci, výchovné poradkyně 

pro 1. a 2. stupeň, metodici prevence a školní psycholožka 

 byly řešeny aktuální výchovné a vzdělávací problémy žáků školy, spolupráce s rodiči a 

aktuální využití nabízených vzdělávacích programů, dále byla konzultována vybraná 

strategická rozhodnutí vedení školy 

 

ZÁVĚR 

 Průběh programu postupoval dle předloženého Minimálního preventivního programu na rok 

2017/2018. 

 

 

 

DOPORUČENÍ 

 Pokračování spolupráce s městskou policií a dalšími organizacemi 

 Podpora práce třídního učitele  

 Spolupráce se školní psycholožkou 

 Sociometrie v problematických kolektivech 

 Důraz na problematiku internetové bezpečnosti – koordinace s dalšími vyučujícími 

 

 

 

V Jihlavě dne 27. června 2018 

 

 

Vypracovala: Mgr. Hana Hažmuková, školní metodička prevence 
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Školní družina a školní klub 
 

Školní družina k 31. říjnu 2017 

  Počet 

Oddělení 9 

Zapsaní účastníci 261 

v 
tom 

z 1. stupně 261 

   z toho z 1.-2. ročníku 153 

z 2. stupně 2) 0 

Zájmové útvary 30 

Účastníci činnosti ZÚ 432 

z toho plnící povinnou školní 
docházku 

432 

 

Školní klub k 31. říjnu 2017 

  Počet 

Oddělení 0 

Zapsaní účastníci 75 

v 
tom 

z 1. stupně 51 

   z toho z 1.-2. ročníku 0 

z 2. stupně 2) 24 

Zájmové útvary 8 

Účastníci činnosti ZÚ 98 

z toho plnící povinnou školní 
docházku 

98 

Součástí školní družiny je velké množství aktivit a kroužků  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  



Příloha č. 13 – Školní družina a školní klub 

Stránka 2 z 13 

 

Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2017/2018 
Úhrada ŠD i zájmových kroužků v rámci školní družiny a školního klubu činí  

za měsíc celkem 150,- Kč předem. 
 
 

Školní družina – ráno 6:00 – 8:00    □ denně □ Po □ Út □ St □ Čt □ Pá 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

                     ranní činnosti  
zájmové kroužky 

13:40 – 14:30 

zájmové kroužky 

14:40 – 15:30 

(pokud není uvedeno jinak) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 
(2.-3.r. – Šlechtická) 

 

   Šikovné ruce – do 16:10 

(2.-5.r. – Šlechtická) 

 Ping Pong – do 16:15 

(2.-5.r. – Daňková) 

 Vaření – do 16:00   

(1.-5.r. – Benešová) 

 Divadelní kroužek – do 17:00 

(3.-7.r. – Kopáčková) 

 Informatika  
        7:00 – 8:00 
(4.-5.r. – Šlechtická) 
 

  Deskové hry 
13:40 – 15:20 

(2.-6.r. – Matochová) 

 Badminton – do 15:30 

(2.-5.r. – Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:10 (1. a 2. tř . do 15:30) 

(1.-9.r.–Charvátová) 

 Informatika – do 15:45 

(2.-3.r. – Šlechtická) 

 Výtvarný kroužek – do 16:35 

(2.-9.r. – Šindlerová) 

 Pastelka – do 16:00 

(1.-4.r. – Kožená) 

 Keramika  
        7:00 – 8:00 
(1.-3.r. – Benešová, 

Bošnjaková) 

 Zumba pro děti  
        7:00 – 8:00 
(1.-3.r. – Daňková) 

    Flétna 13:40 – 14:30 

(2.-5.r. – Dejmková) L/S 

   Flétna 13:40 – 14:30 
(2.r. – M. Píšová) 

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

 Keramika   
      13:30 – 15:10 sudý týden 
(4.-5.r. – Wieczoreková) 

 Pohybové hry – do 17:00 

(3.-6.r. – Šindlerová, Bošnjaková) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 
(1.-9.r.–Charvátová) 

 Vaření – do 16:30 

(1.-5.r. – Kožená) 

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

 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(1.-3.r. – Findejs, 

Charvátová) 
 

  Minivolejbal  

13:50 – 14:40 

(1.-5.r. – Findejs) 

 Šachy – do 16:00 (1. a 2. tř . do 15:30) 

(1.-9.r. – Charvátová) 

 Šikovné ruce do 16:00 

(1.-3.r. – Šlechtická) 

 Keramika – do 16:15 lichý týden 
(2.-3. r. – Benešová) 

 Keramika – do 16:15 sudý týden 

(1. r. – Benešová, Bošnjaková) 

 Chytré hlavičky – do 15:30 lichý týden 

(2.-4.r. – Bošnjaková) 

 Talentové plavání  

6:45 – 7:45 

(4.-9. r. – A. Píšová, 

Charvátová) 

   Baseball 14:40 – 16:00 
(1.-3.r. – Tulis) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný kroužek se letos poprvé vypravil na závěr školního roku 

na plenér na Lipno. Děti si zde užily spoustu legrace a namalovali krásné obrázky. 
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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. 

 
 

              

        

 

 

 

 

                                             
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



Příloha č. 13 – Školní družina a školní klub 

Stránka 6 z 13 

 

Badminton 
Děti se učí práci s badmintonovou raketou, podání, různé techniky hry a jsou seznámeny se 

základními pravidly hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping- pong 
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Děti se učí pravidlům hry a účastní se mnoha turnajů. 
 

 

 

 

 

 

Vaření  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši školu navštěvuje mnoho talentovaných kuchařů. 

a kuchařek. Dobrou chuť. 

 

Šachy 
 

 

              

              

              

              

              
Děti si v kroužku osvojují základní pravidla 
a strategie šachu. 
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Pohybové hry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportem ke zdraví! Sport má mnoho  

podob a děti z kroužku Pohybové hry 

si jich už mnoho vyzkoušely. 

 

 

 

Divadelní kroužek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je libo divadlo?  

Děti z divadelního kroužku 

Vám předvedou spoustu 

pohádkových scén, 

tak jak jste je zajisté ještě neviděli 
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Keramika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Velkou fantazii a šikovné ruce.  

      To vše mají žáci, navštěvující keramický kroužek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chytré hlavičky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hádanky, rébusy, křížovky a hlavolamy. 

A čím těžší a záludnější, tím lepší. 

Právě toto mají společné děti z kroužku 

Chytré hlavičky. 
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Práce dětí ve školní družině 
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Co se nám povedlo… 
 

I v tomto roce, slavily děti ze školní družiny hned několik úspěchů.  

  

Děti z výtvarného kroužku se zapojily 

do výtvarné soutěže na téma Lípa. 

Úspěch slavila žákyně 3. A Lucie Ryšavá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční stromeček… 
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Již po šesté v řadě jsme se umístili v soutěži: 

„O nejhezčí vánoční stromeček“, kterou každoročně pořádají  

Jihlavské listy. Tentokrát na krásném 3. místě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I letos se nám podařilo vyrobit jednu ze tří nejhezčíc čarodějnic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala: Klára Šindlerová, vychovatelka školní družiny 
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Zprávy z médií 
Jihlavské listy, 5. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihlavské listy, 5. ledna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihlavske-listy.cz/stromecky/index.php?archiv2017=1  
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Školní knihovna a informační centrum školy 
 

1. Knihovní fond 

  Celkem  
Přírůstky za 

školní rok 

Počet knihovních jednotek celkem 8622 1085 

v tom 

Knihy 8143 1066 

audiovizuální dokumenty (audio 

a videokazety, CD, DVD) 
318 0 

ostatní dokumenty (časopisy,  

e-knihy) 
161 19 

Úbytek knih. jednotek za školní rok 360 360 

Počet titulů odebíraných periodik 15 2 

Výdaje na nákup knih. fondu v Kč 178915 X 
 

Knižní fond Informačního centra čítá 8 622 ks knih, encyklopedií, pedagogických publikací, knih 

pro výuku cizích jazyků a audiovizuálních dokumentů. 

 

a) Knižní výpůjčky žáků za školní rok:  
- 2 073 knih 

 

b) Mimočítanková četba  

- celkem 96 titulů  

- využití 1. i 2. stupněm 

- v průměru na 1. i 2. stupni jedna třída 

přečetla 3 knihy za školní rok 

- tento školní rok jsme se zaměřili 

na rozšíření nabídky mimočítankové četby 

pro 1 i 2. stupeň 

 

c) Časopisy: 

- pro žáky 10 titulů (ABC, 21. století Junior, Naše příroda, Dráček, Mateřídouška, Příroda, Živá 

historie, Sluníčko, Časostroj, Už víš proč?) 

- starší čísla časopisů (Svět 100+1, Vesmír, Playstation, Computer, Světem zvířat, Lidé a země, 

Puls, Zdraví, Vildův svět, Kačer Donald, W.I.T.C.H.) 

- pro učitele 5 titulŮ (Učitelské noviny, Creative Amos, Golem, Dekor, Rozmarýnka) 

- 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, 

             mýty, legendy a záhady 

4. třída Knihy - o přírodě, poezie, dobrodružné, 

             mýty, legendy a záhady, encyklopedie 

5. třída Knihy - o přírodě, o vesmíru, encyklopedie, dobrodružné,  

             věda a technika, poezie, mýty, legendy a záhady,           

             fantasy 
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6. třída Knihy - dobrodružné, encyklopedie, sport, zeměpis, dějepis, 

             věda a technika, dívčí romány, detektivky, fantasy 

7. třída Knihy - dívčí romány, dobrodružné, detektivky, fantasy, 

             encyklopedie, chemie, biologie, fyzika, zeměpis, 

             dějepis, věda a technika 

8. třída Knihy - dobrodružné, fantasy, historické, dívčí romány,  

             encyklopedie, hudba, chemie, biologie, fyzika, 

             matematika, malířství, zeměpis, dějepis 

9. třída Knihy – historické, dobrodružné, fantasy romány, 

             encyklopedie, chemie, biologie, fyzika, matematika, 

             český jazyk, hudba, malířství, zeměpis, dějepis 

 

e) Spolupráce s nakladatelstvími: 

 

- Již několik let pokračuje spolupráce naší školy s českými nakladatelstvími – ALBATROS, 

FRAGMENT a EGMONT (Klub mladých čtenářů), MLADÁ FRONTA (Knižní klub), 

GRADA (Knižní klub) a nově také knižní klub KNÍŽATA (zahrnující menší nakladatelství).  

- 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. 

 

Těmito aktivitami bychom především chtěli 

přispět k rozvoji čtenářství u školních dětí. 

 

  

  

 

 

 

2. Uživatelé knihovny a služby 

 

  Počet 

Počet žáků a pedagogů 6) 683 

Počet externích evidovaných uživatelů 0 

Počet výpůjček ve školním roce 2073 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 8622 

Meziknihovní výpůjční služba 0 

v tom 
jiné knihovně 0 

z jiné knihovny 0 

Rešeršní služba ne  

Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 41 

v tom 
hodiny informační výchovy 0 

ostatní akce 41 

Otvírací doba v hodinách týdně 43,5 
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3. Zpráva o činnosti informačního centra (k 30. 6. 2018) 

 
Provoz Infomačního centra pro žáky 1. – 9. ročníku. 

 

 Informační centrum je 43,5 hodin týdně k dispozici pro žáky i pedagogy naší školy 

 centrum je dále denně využíváno školní družinou v ranních i odpoledních hodinách 

 Využití pro žáky a pedagogické pracovníky: 
 

   Výuka v IC – 202 vyučovacích hodin.  

Využití knižního fondu a časopisů, dále softwarové nabídky (výukové programy, internet) a 

interaktivní tabule. 

 

 

 Projekty a semináře: 

 

o Veletrh zdraví (15.11.2017) 

o Vyšší zdravotnická škola – přednášky o první pomoci pro žáky 8. tříd (21.-23.5., 30.-31.5., 

25.6.2018) 

o Zkoušky z Aj (MOVERS) žáků 5. ročníku 

(11.-12.6.2018) 

o Zkoušky z Aj (KET a PET) žáků 9. ročníku 

(18.-19.6.2018)  

o Logická olympiáda (10.-12.10.2017)  

o Bobřík informatiky pro žáky 4. – 9. ročníku  

(13.–15.11.2017)  

o Matematická olympiáda (17.4.2018) 

o Pythagoriáda – 6.-8. ročník (29.5.2018) 

o Vánoční aktivity (22.12.2017) 

o Projekt Finanční gramotnost pro žáky  

9. ročníku (5.10,12.10.,21.17.2017,31.1.2018) 

o Beseda s policií pro žáky 6.-8. ročníku 

(31.10..-3.11.2017) 

o Beseda s policií – Právní vědomí  

(Mgr. Antonín Křoustek) pro žáky 9. ročníku 

(19.4.2018) 

o Projekt – Tonda obal na cestách (9.11.2017) 

o Zdravá pětka pro 5. ročník (3.5.2018) 

o Přednáška pro žáky 7. ročníku – Čas proměn 

(4.5.2018) 

o Obhajoby seminárních prací žáků 9. ročníku  

(21.-22.6.2018) 

o Slavnostní předávání osvědčení za seminární 

práce a certifikátů KET a PET žákům               

9. ročníku (28.6.2018) 

o Společný projekt 1. a 9. ročníku – rozloučení 

s deváťáky (28.6.2018) 

 

 

 

 

 

o Projekty:    
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 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 (25.9.2017) 

 

 

○ Den otevřených dveří (10.4.2018)  

o Žákovská samospráva, realizační tým 

 

 

 Využití pro pedagogické pracovníky: 

 

o Pedagogická rada 

o Rada rodičů (7.9.2017, 7.6.2018)  

o Porady pedagogických pracovníků s vedením školy 

o Školení učitelů:  

 Seminář pro učitele Aj – Oxford Professional Development for primary teachers 

(19.10.2017) 

 Semináře pro pedagogy – Kritické myšlení (11.9., 2.10., 26.10.2017) 

 Seminář projektu BIG (Vysočina Education) – Třída plná pohody (8.9.2017) 

 Semináře pro pedagogy – Spoluprací k profesionalitě (7.12.2017, 12.2., 13.2., 26.4., 

28.5.2018) 

 Seminář pro pedagogy (Vysočina Education) – Reedukace dyslexie (18.10.2017) 

 Seminář pro pedagogy - První pomoc (27.11.2017) 

 

 

o Metodická sdružení 

o Schůzky učitelů se žáky 

 

 

 Možnost pořizování kopií pro projekty a podklady do výuky: 

o kopie využívají jak žáci, tak i učitelé 

 

 

 

V Jihlavě 30. 9. 2018 

Zpracovala: Bc. Renáta Matoušková   
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Školní jídelna 
 

Školní jídelna Základní školy Otokara Březiny ve školním roce 2017/2018 vařila obědy pro žáky a 

zaměstnance: ZŠ Otokara Březiny, Jihlava a ZŠ Jihlava, Demlova 32, Jihlava a pro žáky soukromé střední 

školy Trivis. Připravuje obědy pro hosty a účastníky akcí pořádaných školou (Veletrh zdraví, Evropský den 

jazyků, semináře, …). Připravuje také pitný režim pro žáky ZŠ Otokara Březiny. Celkem bylo přihlášeno 

ke stravování 1299 strávníků, pro které se uvařilo 214117 obědů.  

K pití je nabízen výběr, různé druhy čaje, 100% džus apod. Každý den je k dispozici voda, v teplejším 

období voda s citrusy, 1 x týdně bio mléko. Do jídelního lístku jsou zařazovány nové receptury. 

Všichni zaměstnanci školní jídelny se pravidelně účastní školení v oblasti BOZP, PO a hygienického 

minima.  

Cena obědů se neměnila a je stejná od 1. 9. 2014: 

Kategorie: 7 – 10 let     23 Kč 

                  11 – 14 let   25 Kč 

                  15 a více     27 Kč 

 

Ze Základní školy Otokara Březiny se stravovalo 603 žáků. 

Ze Základní školy Demlova se stravovalo 519 žáků. 

V souladu s vyhláškou o školním stravování je upraveno dietní stravování: 

1. Na základě smlouvy s rodiči žáka a potvrzením ošetřujícího lékaře je možné donést připravenou 

stravu doma do školní jídelny. 

2. Žáci, kteří mají bezlepkovou dietu se, přihlásí ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Jihlava,  

Kollárova. Školní jídelna stravu připraví, ale žák si příslušnou přihlášenou dietu vyzvedne v naší 

školní jídelně. 

 

Zpracovala: Bc. Klára Ficencová, vedoucí školní jídelny 

 

  

Zahájení školního roku 1. tříd 
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Počty zaměstnanců a počet uvařených obědů viz statistika: 
 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2017 

 

2. Počet uvařených obědů 

  

Vydaná jídla 

ve šk. roce 2016/17  
v tisících 

v měsíci říjnu 
2016 

Počet 
obědů 

207 24072 

 

 

3. Evidenční počet zaměstnanců 

  Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměst. 

Vedoucí jídelny 1 1 

Kuchaři 5 5 

Pracovníci v provozu 9 9 

Technicko-hospodářští pracovníci 1 1 

Jiní pracovníci 0 0 

Celkem 16 16 

 

 

 

  

Strávníků (dětí, žáků a studentů) celkem 1176 

v tom 
strávníků 

přípravná třída 12 

1. stupně základní školy 723 

2. stupně základní školy 387 

ze středních škol 51 

z VOŠ 3 

Ostatní strávníci (zaměstnanci škol) 123 

celkem 1299 

Evropský den jazyků 
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Environmentální výchova 
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Spolupráce se ZOO Jihlava 

 

  

Přehled vzdělávání v rámci environmentální výchovy 

najdete v příloze č. 7. 

Další aktivity hledejte v příloze č. 27. 

Seminář pro pedagogy v ZOO 

Všechny třídy školy navštíví během školního roku 

program v ZOO v Jihlava v centru PodpoVRCHem. 
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Práce pro přírodu – 6. A, 8. A 

 

První jarní víkend (23. - 25. března 2018) se 7 dětí ze 6. A a 5 dětí z 8. A pod vedením paní učitelky 

Waldhauserové vypravilo na víkendovou akci spojenou s prací pro přírodu. V páteční večer jsme se 

autobusem přesunuli do Brtnice a odtud do hájenky Černé lesy, která nám posloužila na dvě noci jako 

základna. K naší skupince se přidala ještě parta dětí z Prahy a s nimi přijelo i několik současných i 

budoucích studentů biologie z Karlovy Univerzity. Po příjezdu a večeři nás ještě čekala náročná noční hra 

na téma Žabokopecká horečka, ve které jsme soutěžili ve smíšených skupinkách a která nás moc bavila, 

takže nevadil ani slušný 

mráz. 

Druhý den po snídani jsme 

vyrazili přes Brtnici do 

nedalekých Uhřínovic, kde 

už nás čekal pan Maštěra ze 

spolku Mokřady. 

Domluvili jsme s ním 

společné kopání tůněk pro 

obojživelníky. Kromě toho, 

že jsme vykopali dvě nové 

tůně, zpevňovali jsme 

kameny i hráze starších 

tůněk. Při práci jsme se 

nejen vyřádili a byli celí od 

bahna, ale zbyl i čas na 

pozorování a sběr různých živočichů, které nám studenti biologie ochotně pourčovali. Udivovali nás 

svými znalostmi, a jak jsme se dozvěděli, reprezentovali naši republiku úspěšně i v mezinárodní 

biologické olympiádě a získali pro náš stát za své znalosti zlaté a stříbrné medaile. A byla s nimi i sranda. 

Po návratu zpět na hájenku nás čekala kuchařská soutěž týmů dětí o nejlepší jídlo. Nakonec nejvíce hlasů 

získal kuřecí plátek se šťouchanými bramborami našich osmáků, druhé místo obsadil buřtguláš šesťáků a 

třetí místo obsadily palačinky dětí z Prahy. 

Třetí den nás po časném budíčku čekal přesun do Jihlavy k naší škole. Zde pro nás studenti z univerzity 

připravili soutěžní poznávačku různých organismů, které jsme během pobytu pozorovali. Zároveň jsme 

využili neděli k úklidu odpadky zaneřáděného lesa za naší školou, kde jsme nasbírali 20 pytlů smetí! Po 

poledni jsme akci ukončili vyhlášením výsledků všech soutěží, rozloučili se a vyrazili pořádně unavení 

domů. Víkend jsme si pořádně užili a navíc budeme moci výsledky naší práce pro přírodu brzy prezentovat 

na místním kole soutěže Zlatý list, které se zúčastníme 4. května v jihlavské ZOO. Držte nám palce! 

Videoukázku naleznete na našem YouTube. 

Mgr. Jana Waldhauserová 

https://youtu.be/jlR_Pp0eNIs
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Slavnostní otevření mokřadu 

 
Naše škola byla pozvána na slavnostní otevření 

zrevitalizovaného mokřadu v Jihlavě nad 

Kulatinou  (Lesnovské mokřady). Někteří žáci 

se na kopání tůněk i dalších aktivitách spolku 

Mokřady, ochrana a management s paní 

učitelkou Waldhauserovou také podíleli. Přijali 

jsme tedy pozvání na tuto akci, která se 

uskutečnila ve čtvrtek 17. 5. 2018 na 

Lesnovských mokřadech. Na mokřady jsme 

přijeli dříve, abychom si užili i doprovodný 

program. Členové pořádajícího spolku měli 

připraveny nádoby se skokany, ropuchou i čolky - 

druhy, kteří žijí v této lokalitě. Problém byl však s 

počasím. Bohužel od rána vydatně pršelo, mokřady 

byly opravdu plné vody. Do školy jsme se vraceli 

poměrně mokří. 

 Zajímavým způsobem byla zástupci města a kraje 

"přestřižena" páska - větev. Použity byly nůžky na 

klestí (viz foto). Žáci byli pozváni na sobotní akci, kde 

se bude lokalita otvírat veřejnosti. 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková 
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Zprávy z médií 
 www.mokrady.wbs.cz, květen 2018 

 



 

Česká školní inspekce 

Inspektorát v Kraji Vysočina 
____________________________________________________________________________________________________________ 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA  
Čj. ČŠIJ-1337/17-J 

Název  Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, 

příspěvková organizace 

Sídlo Demlova 4765/34, 586 28  Jihlava 

E-mail  riha.pavel@zsobreziny.cz 

IČ 47 366 419 

Identifikátor 600 117 294 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Pavel Říha 

Zřizovatel Statutární město Jihlava 

Místo inspekční činnosti Demlova 4765/34, Jihlava 

Termín inspekční činnosti 13.−18. 10. 2017 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět inspekční činnosti 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle školních 

vzdělávacích programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 

programu a jeho souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

a školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání s právními předpisy podle § 174 

odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. 
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Charakteristika 

Právnická osoba Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace (dále 

škola) vykonává v souladu se zápisem ve školském rejstříku činnost základní školy, školní 

družiny, školního klubu, školní knihovny a školní jídelny. Areál školy tvořený dvěma 

propojenými budovami, přestávkovým dvorem zaměřeným na sportovní relaxační vyžití 

žáků, sportovním areálem s pěti víceúčelovými hřišti s umělým i přírodním povrchem 

a atletickým sektorem je umístěn v klidné části na okraji města. 

V plně organizované škole se v době inspekční činnosti vzdělávalo 640 žáků, z toho 

405 žáků 1. stupně a 235 žáků 2. stupně. Počet žáků v uplynulých letech má mírně rostoucí 

tendenci. Více než třetina žáků dojíždí z okolních obcí a dochází z jiných spádových obvodů.  

V 10 odděleních školní družiny a školního klubu bylo zapsáno 210 účastníků zájmového 

vzdělávání. Osobnostní a sociální rozvoj žáků škola podporuje mj. také nabídkou různých 

zájmových útvarů pod vedením vlastních pedagogických pracovníků (příprava na 

matematické, fyzikální a chemické soutěže, anglický jazyk, příprava na zkoušky 

z anglického jazyka, sportovní, řezbářský, robotika, psaní všemi deseti, stavíme 

s Merkurem, dramatický, výtvarný, keramiky apod.). Žáci této nabídky maximálně a se 

zájmem využívají. Škola má vlastní účelné webové stránky. 

Školní jídelna poskytuje stravování i dalším dvěma nedalekým školám. 

Škola se již dlouhodobě zaměřuje na výuku cizích jazyků. Byla první školou v České 

republice, která dostala od Oxford Univerzity certifikát k organizování jazykových zkoušek 

MOVES v 5. ročníku a zkoušek KET v 9. ročníku.  

Hodnocení podmínek vzdělávání  

Ředitel školy vychází ve zpracovaných plánech rozvoje a činnosti školy z podrobné analýzy 

výchozího stavu. Úkoly v jednotlivých oblastech činnosti školy ve vztahu k partnerům 

(zřizovatel, pedagogický kolektiv, zákonní zástupci a další) jsou konkrétně formulovány. 

Dlouhodobé záměry jsou vždy rozpracovány v plánu činnosti školy na konkrétní školní rok. 

S plány jsou seznámeni zřizovatel i školská rada a jsou projednány s pedagogy. Zaměstnanci 

školy sdílejí společnou vizi jejího dalšího rozvoje a jsou ochotni předávat si získané 

poznatky a účelně spolupracovat. 

Ředitel rozdělil účelně kompetence mezi pracovníky užšího a širšího vedení. Spolupráce 

členů užšího a širšího vedení je operativní, konstruktivní a systematická. Ročníkoví učitelé 

se podílejí na koordinaci aktivit jednotlivých ročníků a jsou nápomocni při tématech 

třídnických hodin. 

Promyšlená a komplexně prováděná hospitační činnost obsahuje i hodnocení sledovaných 

jevů a konkrétní doporučení. V případě potřeby jsou přijímána konkrétní opatření 

ke zlepšení kvality vzdělávání. Škola pracuje na principu učící se organizace, tj. využívání 

vlastních kvalitních vnitřních lidských zdrojů pro další rozvoj. Přínosné a běžnou 

samozřejmostí jsou vzájemné hospitace pedagogů. Kontrolní činnost je plánována, její 

plnění je pravidelně sledováno a vyhodnocováno. Nastavený informační systém je 

operativní a funkční. 

Pedagogický sbor tvoří 51 pedagogických pracovníků. Kromě čtyř vyučujících, kteří si 

doplňují odbornou kvalifikaci studiem na vysoké škole, jsou všichni kvalifikovaní. Školní 

psycholožka na plný úvazek kvalitně zabezpečuje konzultace se žáky, zákonnými zástupci 

a pedagogy, poskytuje případné krizové intervence žákům a individuální kariérové 

poradenství. Asistenty pedagoga škola nemá. 
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Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) vychází z priorit školy, 

jejích finančních možností a osobního zájmu pedagogů. V souladu se strategií rozvoje školy 

jsou pedagogové vhodně vedeni k formulování cílů svého dalšího profesního rozvoje. Mezi 

jejich klíčové priority patří: rozvoj a sebereflexe pedagogických kompetencí, rozvoj 

kolegiální podpory s využitím vzájemných pozorování, práce se žáky s individuálními 

potřebami, komunikace při řešení konfliktů a rozšiřování jazykových kompetencí učitelů.  

Osobní rozvoj každého učitele je stanovován v rámci vlastního portfolia, jehož hodnocení 

absolvuje každý učitel s ředitelem školy jedenkrát za rok. Toto portfolio vychází z předem 

deklarovaných pedagogických kompetencí. Hlavními úkoly školy jsou: systematizace práce 

třídních učitelů, rozvoj pedagogů v oblasti formativního hodnocení a individualizace výuky 

a kolegiální podpora s aktivním využitím vlastní sebereflexe. 

Materiální podmínky byly hodnoceny jako velmi kvalitní již při minulé inspekční činnosti 

a opět došlo k jejich zkvalitnění. Průběžně dochází k rekonstrukcím jednotlivých částí 

budovy, učeben, včetně tělocvičny. Výuka probíhá v podnětném a estetickém prostředí 

a i v této oblasti dochází k průběžné inovaci. Dokládá to například rozšíření relaxačních 

a pracovních zón na chodbách, ale i venkovních částí, včetně modernizace přestávkového 

dvora. Tyto prostory jsou využívány nejen o přestávkách (mj. umožňují uspokojovat 

individuální psychohygienické potřeby žáků při odpočinku), ale i při výuce, což bylo 

sledováno i při hospitacích. Učebny i další části školy esteticky dotvářejí nejen výukové 

materiály, ale i výsledky práce žáků. Žáci také vlastní tvorbou prezentují např. nastavená 

pravidla chování a další tematiku, často originální (obrázkový školní řád, vzkazy rodičům 

apod.). Podíl žáků na vytváření estetického prostředí vede nejen k upevňování jejich 

sociálních kompetencí, ale i k vytváření vztahu k hodnotám a předcházení vandalství. 

Výsledkem je edukačně velmi příjemné prostředí. Pro účelnější využívání prostředků 

informačních a komunikačních technologií (dále ICT) by byla vhodná celková obnova 

současného hardware.   

Školní poradenské pracoviště systematicky a efektivně zajišťuje péči o žáky s potřebou 

podpůrných opatření, žáky nadané, kariérní poradenství a prevenci rizikového chování. Dvě 

výchovné poradkyně, dva školní metodici prevence (jeden se zaměřením na bezpečný 

internet) a školní psycholožka ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci úspěšně 

řeší vzdělávací a výchovné problémy jednotlivých žáků i tříd. Kompetence všech členů 

poradenského týmu jsou jasně stanovené a jsou s nimi seznámeni žáci, vyučující i zákonní 

zástupci. Žáci mají dostatečné informace, na koho se obrátit při řešení krizových situací, 

popř. mohou využít schránku důvěry (nejčastěji se obracejí na třídní učitele a oba výchovné 

poradce). Speciální pozornost je věnována bezpečnému používání internetu s důrazem 

na spolupráci ze strany rodiny.  

Na základě každoroční evaluace činnosti členů poradenského týmu jsou koordinovány cíle 

a postupy školního poradenského pracoviště v dalším školním roce. Školou prezentovaný 

dobře promyšlený systém není formální proklamací, ale je reálně používaný s pozitivním 

dopadem na žáky. 

Zásadní je pro školu účelně nastavená prevence. Přínosné jsou preventivní programy pro 

třídy i spolupráce s výchovnými poradci a třídními učiteli. Díky preventivním aktivitám 

(např. besedy s lékaři, pamětníky, exkurze, aktivity se sportovním zaměřením, se zaměřením 

na zdravý životní styl, projekty s důrazem na posilování týmové spolupráce a pozitivního 

klimatu ve třídách) se daří předcházet sociálně patologickému chování žáků. V rámci 

specifické prevence škola promyšleně a efektivně spolupracuje s Charitou Jihlava a Policií 

ČR. Škola účelně využívá i tematických nabídek partnerů (drogové závislosti, trestná 

činnost, vztahy mezi občany, šikana, kyberšikana apod.). Žáci jsou cíleně vedeni k otevřené 

komunikaci o svých problémech. Většina problémů byla zachycena v počátečních stadiích. 
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Vážnější problémy v loňském školním roce (nevhodné chování, vztahové problémy mezi 

žáky, nekázeň, vysoká absence, zničení cizí věci, příspěvky na sociálních sítích) se podařilo 

vyřešit ve spolupráci se zákonnými zástupci, s odborem sociálně právní ochrany dítěte, 

střediskem výchovné péče, městskou policií a Bílým kruhem bezpečí 

Pro činnost školní družiny jsou využívány samostatné prostory, dle potřeby i učebny 

ve škole. Školní klub je umístěn v informačním centru. K aktivitám jsou využívány 

i venkovní prostory, což umožňuje účastníkům vhodnou relaxaci a zdravý pohyb venku. 

Činnost školní družiny je účelně propojena s výchovně vzdělávacími cíli školy. 

Bezpečnost žáků i účastníků zájmového vzdělávání byla v době inspekční činnosti zajištěna. 

Finanční podmínky pro bezproblémový a plynulý chod školy jsou zajištěny základními 

dotacemi ze státního rozpočtu, dotacemi od zřizovatele, peněžními prostředky z Evropské 

unie na rozvojové projekty a finančními prostředky od zákonných zástupců žáků. Škola je 

zapojena do projektu Zdravá škola. 

Žákům je poskytováno školní stravování ve vlastní školní jídelně. Zdravé stravovací návyky 

jsou podporovány zapojením školy do evropských projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.  

Dietní stravování je zabezpečováno pro šest žáků. 

Hodnocení průběhu vzdělávání  

Všechny hospitované hodiny probíhaly v příjemné pracovní atmosféře. Vyučující cíleně 

vytvářeli příznivé edukační klima založené na vzájemné důvěře, respektu a toleranci, 

což účinně přispívalo k zohledňování individuálních potřeb žáků a jejich seberealizaci. 

Aktivní a kreativní přístup vyučujících s využitím jejich profesních dovedností a tvůrčího 

přístupu pozitivně ovlivňoval organizaci vzdělávání a účelné naplňování vyučovacího času. 

Vhodně volené výchovně vzdělávací strategie aktivizovaly žáky a umožňovaly prezentovat 

výsledky jejich činností.  

Učitelé se pravidelně ujišťovali o tom, že žáci porozuměli zadaným úkolům i novým 

poznatkům. Žáci neváhali klást dotazy a požádat o pomoc. Vyučující žáky průběžně 

motivovali a v případě potřeby uplatňovali individuální přístup. Se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami pracovali podle doporučení školských poradenských zařízení 

a v souladu s individuálními vzdělávacími plány a s plány pedagogické podpory. Důraz 

byl kladen na porozumění žáků-cizinců. Je běžným standardem, že když žák-cizinec 

potřebuje ozřejmit poznatky z proběhnuté hodiny, učitel mu poskytne konzultaci mimo 

vyučování. Sebehodnocení žáků a zhodnocení hodin žáky a učiteli probíhalo na prvním 

stupni, na druhém stupni bylo zaznamenáno spíše v hodinách jazyků a humanitních 

předmětů, v jiných předmětech ojediněle. 

V hodinách byly učiteli i žáky účelně využívány prostředky ICT (počítače, interaktivní 

tabule, dataprojektory, videoprojektor). V rámci přípravy na vyučování jsou žáci kromě 

jiného zvyklí používat webovou aplikaci Moodle. V jednotlivých kurzech mají k dispozici 

výukovou podporu, doplňující a rozšiřující materiály a v hodinách často sami požadovali 

od vyučujících publikování užitečných podkladů v elektronickém systému. Výraznou 

pomocí je tato aplikace pro žáky chybějící a ohrožené školním neúspěchem. 

Hospitované hodiny na 1. stupni se vyznačovaly promyšlenou strukturou. Vyučující vhodně 

střídaly formy a metody, takže se jim dařilo podchytit a udržet pozornost žáků po celou 

hodinu spolu s respektováním jejich psychohygienických a fyziologických potřeb. 

Jednoznačně pozitivní výsledky přináší využívání metody CLIL, jejíž prvky jsou citlivě 

zařazovány v průběhu celé výuky (vhodné říkanky a písničky, počítání, didaktické hry 

a jednoduché pokyny v anglickém jazyce apod.). Žáci se ochotně zapojovali do nabízených 
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aktivit a plnili pokyny k dodržování pořádku, slušného chování, správné artikulace 

a úkonům pro rozvoj hrubé i jemné motoriky. Ve třídách s vyšším počtem žáků s potřebou 

podpůrných opatření a žáka mimořádně nadaného učitelky příkladně využívaly 

individuálního přístupu. Všichni žáci plnili úkoly odpovídající úrovně a podporující jejich 

rozvoj. Efektivně byla podněcována spolupráce, samostatnost a odpovědné chování 

(zapojení rychlejších žáků k pomoci a kontrole pomalejších, zobecnění možných postojů 

při práci s chybou apod.). 

Hospitované hodiny na 2. stupni měly jasnou logickou stavbu. S ohledem na vzdělávací 

potřeby žáků uplatňovali učitelé individuální přístup (většinou formou dovysvětlení, občas 

se vyskytla diferenciace učiva). Názornost výuky byla podpořena didaktickými pomůckami, 

modely, pracovními listy, výukovými programy a filmy, mapami a dalším obrazovým 

materiálem. Vyučující zařazovali vhodné metody a formy práce s cílem aktivně zapojit 

všechny žáky, což se jim úspěšně dařilo. Žáci spolupracovali ve dvojicích, skupinách, 

akceptovali názory druhých, vzájemně se hodnotili a uplatňovali sebereflexi. Využita byla 

práce s chybou, hledání postupů při řešení problémových úkolů, využívání dříve získaných 

vědomostí a dovedností, podpora výchovné složky vzdělávání i zařazování regionálních 

prvků ve výuce, což ve výsledku umocňovalo rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot žáků. Řešení úkolu ve dvojicích či trojicích na jednom počítači však 

neumožňovalo rovnocenné zapojení všech žáků. Občas byly využity pohybové aktivity, 

které příjemně oživily průběh vyučovací jednotky. Žáci se do výuky ochotně zapojovali 

a projevovali velmi dobré znalosti. 

Významnou roli v edukačním procesu také plní informační centrum (výuka českého jazyka, 

cizích jazyků, dějepisu, občanské nauky atd.). Žáci zde mohou využívat nejen bohatý 

studijní materiál, ale i prostředky ICT, služby kopírování apod. Vhodně byla ve výchově 

k občanství využita učebna komunikačních dovedností, jejíž prostorové uspořádání a vedení 

výuky vedlo k efektivnímu naplnění cíle hodiny. 

Vzdělávání ve školní družině a školním klubu probíhalo v příjemné atmosféře. Žáci si 

mohou vybírat z mnoha zájmových aktivit a kroužků z různorodých oblastí (většinou 

vedených pedagogy školy), což přispívá k zapojení velkého počtu žáků. Výsledkem činností 

je nejenom aktivita účastníků, ale i výrobky, prezentace, zapojování do soutěží, vernisáže, 

čímž je podporována nejen motivace žáků, ale i prezentace školy na veřejnosti.   

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Výsledky vzdělávání žáků jsou monitorovány během celého školního roku a pravidelně 

vyhodnocovány zejména na jednáních pedagogické rady. Úroveň vzdělávání žáků ve vztahu 

ke stanoveným cílům škola hodnotí nejen vlastními evaluačními nástroji ve všech ročnících, 

ale také komerčními nástroji. Dílčí průběžné monitorování a hodnocení výsledků provádí 

jednotlivá metodická sdružení. Výsledky jsou zpracovány za dané období při jednáních 

pedagogické rady, každé čtvrtletí jsou o nich informováni zákonní zástupci. Pedagogové se 

cíleně a promyšleně zaměřují na dosahování osobního maxima každého jednotlivého žáka.  

Významným prvkem systému hodnocení jsou metodická sdružení, která se zabývají nejen 

řešením obvyklých organizačních problémů, ale také účinností uplatňovaných výchovných 

a vzdělávacích strategií. Zvýšená pozornost je věnována výsledkům vzdělávání při přechodu 

žáků na druhý stupeň. Vyučující si průběžně vyměňují informace o případných problémech 

v chování a prospěchu žáků a operativně je řeší. Žáci i pedagogové také využívají nabídky 

Portálu pro školy. 
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Rozšířená výuka cizích jazyků má již ve škole dlouhodobou tradici – od roku 1989, přesto 

strategie v této oblasti cíleně směřuje k dalšímu rozvoji a zkvalitňování, což se úspěšně daří. 

Dokládá to například zapojení do dalšího mezinárodního projektu, zavedení čtenářské dílny 

v hodinách anglického jazyka, rozšíření jazykových zkoušek v 9. ročníku, vyzkoušení 

nového systému výuky cizího jazyka s využitím interaktivního programu, zavedení metody 

CLIL v anglickém jazyce již na prvním stupni nebo využití metody CLIL i v německém 

jazyce a mnoho dalších aktivit. 

Promyšlené zavádění nových forem a metod do výuky podporuje aktivní zapojování 

vyučujících do DVPP. Vyučující týmově spolupracují, aktivně se účastní DVPP a vzájemně 

si předávají zkušenosti, které uplatňují ve výuce. V navštívených hodinách se jednalo např. 

o využívání metod kritického myšlení. 

Škola dosahuje velmi dobrých vzdělávacích výsledků. V loňském školním roce všech 

617 žáků prospělo, přičemž 463 z nich s vyznamenáním. Škola si ověřuje úspěšnost svých 

absolventů v dalším studiu nepřímo a zprostředkovaně (informace od učitelů a vedení škol, 

kam většina žáků odchází, rozhovory s bývalými žáky apod.). Škola nemá poznatky o tom, 

že by hodnocení jejich žáků nebylo relevantní. Dílčí zpětnou vazbu přináší škole i účast žáků 

v soutěžích. V loňském školním roce dosáhli reprezentanti školy v naukových soutěžích 

vynikajících úspěchů v cizích jazycích a přírodovědných soutěžích na regionální i celostátní 

úrovni. 

Veliký důraz byl při výuce kladen na propojování mezipředmětových vztahů, k čemuž škola 

využívá různé projekty i inovativní organizační formy výuky (projekty Mafyáček, Přivýděj, 

Tělorob apod.), které jsou uskutečňovány formou blokového vyučování. Bloky jsou 

volitelné a prohlubují konkrétní části učiva. Zařazována jsou také vhodná průřezová témata. 

Důraz je kladen na aktivitu žáků, hledání a zpracování informací a prezentaci výsledků. 

Významnou pozornost věnuje škola zajištění rovného přístupu žáků ke vzdělávání 

a vytvoření podmínek pro osobnostní rozvoj každého z nich. Ke dni inspekční činnosti 

evidovala 48 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z nichž 26 se vzdělávalo podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Pro čtyři další žáky byl zpracován plán pedagogické 

podpory. Žákům s poruchami učení je zajištěna dyslektická a logopedická asistence. 

Pro žáky ohrožené školním neúspěchem je organizováno doučování (částečně financováno 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání). Větší počet žáků cizinců podmiňuje 

pořádání různých aktivit, které zvyšují multikulturní povědomí žáků i zákonných zástupců, 

kteří mají možnost se některých akcí zúčastnit. Nadaní žáci jsou podporováni k účasti 

v soutěžích. Efektivita přijímaných podpůrných opatření je průběžně vyhodnocována 

a konzultována s odbornými pracovišti a v případě potřeby je poskytovaná podpora 

korigována. Učitelé zároveň projevují přesvědčení v úspěch každého žáka. 

Osobním příkladem, v rámci pravidelného vzdělávání, projektů, různých akcí doplňujících 

výuku a nabídkou zájmových kroužků se vyučujícím daří rozvíjet klíčové kompetence žáků, 

např. k učení, sociální, k týmové spolupráci, k řešení problémů a pracovní. Spolupráce žáků 

1. a 9. ročníku podporuje rozvoj jejich zodpovědného chování, respektu a důvěry. Velký 

význam pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností má činnost žákovské 

samosprávy. Jejím prostřednictvím se žáci také aktivně podílejí na organizaci a chodu školy. 

Partnerství je důležitou součástí koncepčních záměrů školy a neustále se rozvíjí. Základem 

je trvalá spolupráce se se zřizovatelem, školskou radou, Radou rodičů a zástupci tříd. Škola 

spolupracuje při plnění svých výchovně vzdělávacích cílů s institucemi ve městě a s mnoha 

subjekty v regionu, což vychází ze základního vzdělávacího cíle školy. V rámci projektů 

a spolupráce žáci okolních středních škol pořádají pro žáky i učitele různé prezentace, 

vzdělávací akce, programy atd. Ředitel školy je v pravidelném kontaktu s řediteli okolních 
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mateřských a základních škol. Škola se dlouhodobě zapojuje do mezinárodní spolupráce 

a neustále ji rozvíjí. Nastavený systém je účelný a plně funkční. 

Škola vytváří vhodnou podporu žákům ohroženým školním neúspěchem. S vytypovanými 

jednotlivými žáky probíhá pravidelná příprava na vyučování jedenkrát týdně. Tato aktivita 

i promyšlený individuální přístup k žákům prokazatelně přináší zlepšení jejich školních 

výsledků. Závažné kázeňské problémy škola řešit nemusela. 

Závěry 

Hodnocení vývoje 

‒ průběžné zkvalitňování výuky cizích jazyků, podpora zdravého životního stylu 

Silné stránky 

‒ sdílení společné vize školy pedagogy a ochota jejich vzájemné spolupráce 

‒ promyšlené a účelné zaměření pedagogů na dosažení osobního maxima každého žáka 

‒ funkčně propojené a systematicky uplatňované školní poradenství, včetně kariérového 

‒ velmi pěkné a estetické prostředí s relaxačními zónami vhodně využívané i při výuce 

‒ systém oboustranné spolupráce s rodiči, regionálními i mezinárodními partnery 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

‒ pro další zvyšování kvality práce více podpořit zavádění interního mentoringu 

‒ využít kvality pedagogického sboru pro další fungování školy jako učící se organizace   

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

‒ pro rozšíření interního mentoringu proškolit několik mentorů a alespoň jednoho kouče   

‒ v maximální míře využívat kvalitní vnitřní lidské zdroje školy (předávání zkušeností, 

aktivity vedoucí k ještě širší vzájemné kooperaci pedagogů apod.)  

 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, ze dne 2. 10. 2017 

2. Projekty na škole – 2017, ze dne 31. 3. 2017 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - 2017/2018 

4. Plán činnosti školy – školní rok 2017/2018 

5. Školní řád, ze dne 31. 8. 2017, s platností od 1. 9. 2017 

6. Řád školní družiny, ze dne 28. 8. 2017 s platností od 4. 9. 2017 

7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Naše cesty k učení, platnost 

od 1. 9. 2016 

8. Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, 

příspěvková organizace, s platností od 1. 9. 2016 

9. Zápisy z metodického sdružení na školní rok 2016/2017 
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10. Záznamy o hospitacích za školní rok 2016/2017 

11. Plán provedení kontrolní činnosti ve školním roce 2017/2018 

12. Zprávy třídních učitelů pro hodnotící pedagogickou radu za 2. pololetí školního roku 

2016/2017 

13. Hodnotící učitelské portfolio – školní rok 2016/2017 

14. Vnitřní řád školní jídelny č. VI_07, ze dne 28. 8. 2017, s platností od 1. 9. 2017 

15. Pravidla užívání ICT na ZŠ Otakara Březiny Jihlava  

16. Zápisy -  pedagogické rady za školní rok 2016/2017 

17. Zápisy – žákovská samospráva za školní rok 2016/2017 

18. Zápisy – výchovná komise za školní rok 2016/2017  

19. Zápisy z porad vedení školy za školní rok 2016/2017 

20. Zápisy – rada rodičů za školní rok 2016/2017 až 7. 9. 2017 

21. Zápisy – školská rada od 15. 9. 2016 – 14. 9. 2017 

22. Třídní výkazy žáků za školní rok 2017/2018 

23. Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018 

24. Zpráva o činnosti školního metodika prevence za školní rok 2016/2017 

25. Minimální preventivní program 2017/2018 

26. Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018 

27. Nabídka školní družiny a školního klubu pro školní rok 2017/2018 

28. Kniha úrazů dětí, žáků a studentů, založena dne 1. 9. 2016, ukončena dne 31. 8. 2017 

29. Kniha úrazů dětí, žáků a studentů založena dne 4. 9. 2017 s platností do 31. 8. 2018 

30. Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2017 

31. Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2017, ze dne 10. 10. 2017 

Poučení 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 

inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 

připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, 

Zborovská 3, 586 01  Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) 

nebo na e-podatelnu csi.j@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám 

ředitelky inspektorátu. 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 

k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském 

zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce. 

Zároveň je zpráva zveřejněna na webových stránkách České školní inspekce 

a v informačním systému InspIS PORTÁL. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 

  

 

 
(otisk úředního razítka) 

PhDr. Mgr. Milan Matějů, školní inspektor PhDr. Mgr. Milan Matějů v. r. 

Mgr. Ludmila Dobalová, školní inspektorka Mgr. Ludmila Dobalová v. r. 

PhDr. Ludmila Slánská, školní inspektorka PhDr. Ludmila Slánská v. r. 

Bc. Alena Votavová, kontrolní pracovnice Bc. Alena Votavová v. r. 

V Jihlavě 30. 10. 2017 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 

   (otisk úředního razítka) 

Mgr. Pavel Říha, ředitel školy Mgr. Pavel Říha v. r. 

V Jihlavě 6. 11. 2017 
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Cesty ke spolupráci 

 

Základní informace o projektu 
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Výzva 

02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro 

méně rozvinutý region 

Příjemce 
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková 

organizace 

Název projektu Cesty ke spolupráci 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001628 

Dotace 1 536 542,- 

Termín 1. 8. 2016 – 31. 7. 2018 

 

Projekt ukončen 31. července 2018. Závěrečná zpráva o realizaci byla podána v září 2018. Ihned po 

skončení tohoto projektu se rozběhl navazující projekt Cesty ke spolupráci 2.  

 

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ – 0,5 úvazek školní psycholožky 
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, 

které začleňují do kolektivu minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 

podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace 

aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná 

šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. 

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro 

žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými 

a jinými organizacemi mimo školní zařízení. 

Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v 

souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. 

Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé 

práce školního psychologa v základní škole. 

 

Na školu nastoupila 1. září 2016 Mgr. Nikola Cahová. V prvním roce projektu pracovala na 0,5 úvazku. Od 

září 2017 již byla zaměstnána na plný úvazek. Zprávu o její činnosti najdete v příloze č. 9.  

Od srpna 2018 pokračuje ve škole již v rámci nového projektu Cesty ke spolupráci 2.  

 

II/2.6a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin 

Čtenářská gramotnost – 80 hodinový kurz Kritické myšlení pro 17 učitelů 
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na 

odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, 

znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou 

absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.  

Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 80. Alespoň polovina z počtu hodin musí být realizována 

prezenční formou. Vzdělávací programy mohou být realizovány kromě prezenčního setkávání také 
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prostřednictvím synchronní elektronické komunikace (webináře, videokonference, webcasting, atp.), vždy 

se ale musí jednat o tutorované e-learningové řešení. 

Vzdělávací program Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení (RWCT – Reading and 

Writing for Critical Thinking) 

nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který 

je možné využít téměř ve všech předmětech a na 

všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, 

techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale 

provázaný celek, v efektivní systém učení 

použitelný ve škole. 

Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali 

samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou 

na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou 

zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za 

svět, ve kterém žijí. 

 

V průběhu školního roku absolvovalo 19 vyučujících školy zbylých 38 hodin 80ti hodinového kurzu. Tuto 

část absolvovaly také 2 vyučující, které nastoupily do školy od konce srpna 2017. 

Na kritické myšlení navázal dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor Formativní hodnocení v práci 

učitele – cesta k efektivnímu učení žáků, RWCT (10 h kurz). 

 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 34 kroužků doučování   
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým 

aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí 

standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk. 

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného 

pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování 

(nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku 

fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky). 

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: 

 nízká motivace ke vzdělávání; 

 dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; 

 nedůslednost ve školní přípravě; 

 kázeňské přestupky; 

 nedůsledné rodičovské vedení; 

 sociokulturně znevýhodněné prostředí. 

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na 

základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z 

informací získaných při zápisu. 

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut 5 po sobě jdoucích 

měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu 

realizovat doučování dvakrát. 

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 %  z celkového počtu 

zapsaných žáků. 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo 11 doučovacích kroužků vykázaných ve zprávách o realizaci.  
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Implementace Krajského akčního plánu  

– Učíme se ze života pro život  
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a 

výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického 

působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky 

transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a 

nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a 

transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo 

Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící 

sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle 

pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Projekt s vizí otevřené školy 

nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se měli dozvědět více o možnostech realizace 

zajímavější a přitažlivější výuky. 

AKTIVITY PROJEKTU 

KA 1 – Řízení projektu 

KA 2 – Budování kapacit 

KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny 

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina 

KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina 

 

KA 2 - Budování kapacit 
 vzdělávání odborné části realizačního týmu 

 výběr vhodných inovativních metodických a pracovních listů do portfolií nástrojů 

KA 3 - Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny 

Zapojení ředitele či jiného vedoucího pracovníka školy do procesu zavádění změn na škole směrem 

k aktivizující výuce a podpoře přenosu kompetencí (formou pedagogického leadershipu) 

 pravidelné setkávání na principu komunit vzájemného učení, výměna zkušeností 

 4 setkání pro každého zapojeného pracovníka 

 možnost intervizních schůzek přímo na zapojených školách k vykomunikování vlastního projektu 

změny (plánovaný průběh zavádění změn) 

 možnost organizace kolegiálních hospitací 

KA 4 - Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 
Podpora zapojených pedagogů při využití vybraných aktivizačních a transferových nástrojů přímo ve výuce 

na partnerských základních a středních školách. Vybrané aktivizační/transferové nástroje (v podobě 

metodických a pracovních listů) z připravených portfolií mohou pedagogové využít k rozvoji níže 

uvedených oblastí. 

Aktivizační nástroje  

 Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO) 
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 Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků) 

Transferové nástroje 

 Jazykové kompetence v nejazykových předmětech 

 ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC 

 Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ 

 Matematická gramotnost mimo výuku M 

Pedagogové ze zapojené školy se budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné 

výměny zkušeností se zaváděním inovativních nástrojů do výuky, sdílení a vzájemné podpory při řešení 

obdobných problémů v rámci aktivizující výuky a přenosu kompetencí mimo oborové předměty. Zúčastnit 

se mohou také tzv. „letních škol“ - vícedenního vzdělávacího pobytu, kde mohou sdílet a vyměňovat 

zkušenosti s plánováním využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce a následně vyhodnotit 

průběh této inovativní výuky i s pedagogy z ostatních zapojených škol.  

Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti základních a středních škol Kraje 

Vysočina zejména směrem k rodičovské veřejnosti a zřizovateli prostřednictvím zveřejňování záznamů 

z výuky na webu školy. Dále dojde ke zhodnocení úrovně rozvoje kompetencí a gramotností žáků 2. stupně 

zapojených ZŠ a SŠ a k evaluaci reálné výuky. 

KA 5 - Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina  

V Kraji Vysočina bude v rámci projektu ustaven Regionální integrovaný podpůrný systém kariérového 

poradenství (RIPS KP) 
 zasíťování zástupců ZŠ a SŠ, zaměstnavatelů a externích poskytovatelů služeb KP a soukromých 

komerčních i neziskových poradenských institucí, optimalizace vzájemné spolupráce a komunikace  

 evaluace průběhu zavádění aktivizačních nástrojů v oblasti KP na zapojených ZŠ a SŠ 

 vzájemná výměna zkušeností z využití aktivizačních nástrojů KP a vzdělávání 

 zpracování příručky pro školy „Jak efektivně využívat nástroje KP v rámci počátečního vzdělávání“ 

– součástí bude uvedení konkrétních případů dobré praxe 

Hlavním smyslem RIPS KP je úzké provázání služeb KP se systematickým kariérovým vzděláváním žáků 

na ZŠ a SŠ. 

KA 6 - Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina  
V rámci této aktivity bude vytvořen krajský koncepční plán podpory škol v plném rozvoji potenciálu 

každého žáka a specifikována opatření k nastavení spravedlivého přístupu a zajištění rovných příležitostí 

ve vzdělávání dětí a žáků.  

 spolupráce s projektem Krajský akční plán (KAP) - nově bude zřízena Pracovní skupina pro rovné 

příležitosti 

 zhodnocení dosažené míry inkluze ve vzdělávání v Kraji Vysočina 

 naplánování konkrétních, postupných, reálných kroků k zlepšení podmínek pro zajištění kvalitního 

společného vzdělávání pro každého žáka v každé škole v Kraji Vysočina v horizontu následujících 

2 let 

 monitoring implementace koncepčního plánu (naplňování naplánovaných kroků) 

 

Zapojení školy do aktivit od školního roku 2018/2019: 
KA 2 – Budování kapacit 

- 1 metodička v oblasti AJ  

KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny 

- ředitel školy 

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

- 5 zájmových kroužků 

- 8 aktivních učitelů -  

Nákup vybavení: tablety, LegoMindstorms, Teifoc, sada Pasco, Merkur, program Corinth 

Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Vladimír Nekvinda 
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Zprávy z tisku 
Noviny Kraje Vysočina,  
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Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz 
 

V rámci projektu (tentokrát bez dotace) pro rok 2017 proběhly tradiční aktivity. Do projektu se zapojili 

všichni žáci i učitelé školy v obou školních rocích.  

Plavecká štafeta, environmentální aktivity a sportovní den proběhly v předcházejícím školním roce. 

 

Hlavní aktivitou tohoto školního roku byl 25. ročník Veletrhu zdraví: 
- upoutávka na Veletrh – výzdoba a panely před Veletrhem zdraví, soutěže, recepty zdravých jídel  
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- sportovní část – 14. a 15. listopadu 2017 – prezentace sportovních zájmových aktivit 
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- Veletrh zdraví – 15. listopadu 2017 – volitelné aktivity, diskuzní fórum, vystoupení pro rodiče 

- Všechny aktivity měly společná témata: táhneme za jeden provaz. 

 
 
 
 

 

+ příloha – brožura s přehledem aktivit 

Veletrhu zdraví 
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Základní škola Otokara Březiny,  

Jihlava, příspěvková organizace 
 

 
 

 
Cesty ke zdraví  

– táhneme za jeden provaz 

25. Veletrh zdraví 
15. listopadu 2017 
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

srdečně vás zveme na diskuzní fórum, které proběhne při příležitosti 

 

25. VELETRHU ZDRAVÍ 
      v rámci projektu Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz 

 

15. listopadu 2017 od 9:30 do 10:30 v informačním centru školy 
 

 

Program diskuzního fóra: 

9:30   Přivítání hostů – Mgr. Pavel Říha 

9:35  Vize školy aneb kam směřujeme –  Mgr. Pavel Říha 

9:45 Jaké máme  příležitosti k učení? – zástupci žáků 9. ročníku 

9:55 Proč Veletrh zdraví? – Mgr. Zdeňka Obrdlíková 

10:00 Co si můžeme zvolit? A jak? – žáci (od 3. do  8. ročníku) 

10:15 Kdo nás může podporovat? – Mgr. Nikola Cahová 

10:25 Diskuze 

10:30 Prohlídka školy pro zájemce 
 

 

Dopolední program pro žáky:  

8:10 – 13:30  cca 35 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve spolupráci s partnery  

Odpolední program pro rodiče, přátele školy i veřejnost: 

16:30 – 17:30 Vystoupení žáků v tělocvičně, prezentace zájmových aktivit 
 

Doprovodný program 

Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl 

Výstava zdravých jídel a receptář jídel 

Anketa zaměřená na zdravý životní styl 

Prezentace projektů školy 
 

Bližší informace najdete na internetových stránkách školy  www.zsobreziny.cz. 

 
 

Táhnout za jeden provaz pro nás znamená 

ZNÁT CÍL A PODPOŘIT SE NAVZÁJEM 

 

 

Bude nás těšit, pokud nás podpoříte Vaším zájmem o naše aktivity. 

 
 

 

V Jihlavě 7. listopadu 2017      Mgr. Pavel Říha, ředitel školy 

  

http://www.zsobreziny.cz/
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Základní škola Otokara Březiny, Jihlava    Aktivity 25. Veletrhu zdraví     školní rok 2017/2018 

 

 

Aktivita Pomůcky Místo Zajišťuje Dozor 1.aktivita 

8:10 – 9:30 

2.aktivita 

9:50 – 11:10 

3.aktivita 

11:25 –12:45 
Počet 

žáků 

1. 1. pomoc  

(pokud bude třeba, pomůžeme) 

 Př Zdravotní 

asistentky 

 7. 

21 

7. 

19 

7. 

14 

 

2. Aranžování -příprava podzimní dekorace 

s profesionální květinářkou (společně) 

50 Kč 
 

 

7. A Petra Filová 

Květinka, Polná 

Kopáčková 3. – 7. 

19 

3. – 9. 

19 

6. – 9. 

17 

 

3. Šikovné ruce – ruční háčkování a pletení, 

výroba provazů 

 5. A Dejmková  3. – 7. 

  10 

3. – 9. 

10 

-  

4. Háčkování 

dečky pod hrnečky (pro radost i jako dárek) 

 5. B Průchová 

 

 3. – 7., 9. 

11 

3. – 9. 

9 

-  

5. Příprava jídla 
Budou to chuťovky. 

 Kuchyňka OZS, Jihlava Benešová 3. – 7. 

13 

3. – 6. 

15 

6. – 9. 

14 

 

6. Keramika 

relaxace s hlínou 

 3. A Šlechtická, 

Bošnjaková 

 3. – 5. 

19 

3. – 5. 

18 
-  

7. Keramika Zvládneme to společně a uděláme 

někomu radost. 

Výroba dárků pro domov důchodců. 

 3. C Wieczoreková  3. – 6. 

13 

3. – 6. 

13 

-  

8. Truhlářská dílna – panáček ze součků a 

provázků - dřevěná loutka 

 Dílna SŠstavební, Ji 

R. Schlögl 

 5. – 7.,9. 

10 

5. – 9. 

10 

6. – 9. 

10 

 

9. Jak to funguje? Vyzkoušejte si to! 

pevnost, zvuk, lavina  

 6. B Salák  x 5. – 9. 

10 

x  

10. Městská policie – táhneme za jeden provaz 

Jeden příběh… 

 6. C Měst.policie 

pan Barák 

 6. – 7.,9. 

12 

6. – 9. 

13 

6. - 9. 

6 

 

11. Městská policie 

táhneme za jeden provaz 

 4. C Měst.policie 

Paní Klimešová 

 3. – 4. 

16 

3. – 4. 

14 

x  

12. Denglisch  

zábavně a aktivně s angličtinou a němčinou 

 Sraz vždy 

ve vestibulu 

školy 

Nevrklová 

Žižková 
Pivoňková 

Nekvindová 

 6. 

24 

6. 

26 

6. 

18 

 

13. Drhání uzlíkovou metodou – drháním, 
vyrobíte několik druhů náramků 

 IC-kulatý 

stůl 

Šestáková  3. – 7., 9. 

8 

3. – 9. 

9 

6. – 9. 

2 

 

14. Výtvarná dílna  
 

 Pkč – Vv Šindlerová  3. – 9. 

14 

3. – 9. 

14 

  

15. Merkur 

stavebnice  

 IUC Hotař  3. – 9. 

16 

3.- 9. 

16 

6. – 9. 

6 

 

16. Sportovní aktivity 

KinBall – společně, jako za jeden provaz 

 Tv Kucza  3. – 5. 

12 

6. - 9. 

12 

6.- 9. 

12 
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17. Trampolíny – koordinace pohybu  Tv Findejs  3. – 5. 

10 

3. – 7. 

10 

6. – 9. 

10 

 

18. Plavání 

s plaveckou školou – hry ve vodě i pod vodou 

 bazén Špulka  - 6. chlapci 

30 

7. – 9. chl 

27 

 

19. Rýsujeme provázkem 

- kružnice, elipsy, pravý úhel 

 PU1 Kubišová  5. - 9. 

10 

5. - 9. 

13 

x 

 

 

20. Ubrousková technika – dekorace vařeček 

(výroba dárku pro Domov důchodců) 

 4. B Fehérová  5. – 9. 

8 

5. – 9. 

8 

x  

21. Tajemství pavoučího domu - dílna čtení  Herna Kalná  4. – 5. 

11 

4. – 5. 

13 

x 

 

 

22. Výroba tekutého písku a přesýpacích hodin 

 

 Jaz1 Černá  5. – 7.,9. 

10 

5. – 9. 

9 

6. – 9. 

6 

 

23. Chovatelství - (hadi, šneci, pavouci, osmáci a 

možná i chameleon nebo agama) 

 8. B DDM Jihlava 
Ing. T. Rychetský 

 1 .- 2. 

18 

3. – 9. 

18 

6. – 9. 

16 

 

24. Tvoření uměleckých doplňků se SUPŠ 

v Heleníně 

 6. A SUPŠ, Helenín 

 

 3. – 7. 

14 

3. – 9. 

21 

6. – 9. 

6 

 

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

 

 Jaz2 DDM Jihlava 

P. Matějíček 

 3. – 7.,9.  

12 

3. – 9. 

12 

6. – 9. 

2 

 

26. Korálkování  - na jedné šňůrce  Kab. vedle 

bazénu 

Píšová  3. – 7. 

  11 

3. – 9. 

10 

6. – 9. 

3 

 

27. Hotelová škola Světlá 
ozdobné vykrajování jablek, 

prostírání z ubrousků 

 9. B Hotelová škola 

Světlá 

Krepčíková 3. – 9. 

19 

3. – 7. 

19 

6. – 9. 

9 

 

28. JOJO – pokud máte, přineste si vlastní, jinak 

zapůjčíme 

 4. A Švejcar Hutáková 3. – 7., 9. 

10 

3. – 9. 

10 

  

29. Šachy 

 

 3. B Charvátová  3. – 7., 9. 

8 

3. – 9. 

8 

x  

30. Kosmetičky a kadeřnice 

Copy, cůpky, provázky? 
 9. A OZS 

Jihlava 

 6. – 9. 

13 

3. – 6. 

17 

6. – 9. 

19 

 

31. Objevíme DNA!  
Co máme společného s jahodami? (Laboratorní 

experimentování.) 

 8.A Jitka Wald – 

hauserová, 

Jindřiška Veselá 

Waldhau-

serová 

 6.- 9. 

 

12 

6.- 9. 

 

10 

 

32. Dobrodružství s kuličkami mléčného tuku 

Co víme o mléčných produktech? (Laboratorní 

experimentování.) 

 F-Ch Blanka 

Obrdlíková 

 5. - 7., 9. 

 

13 

5.- 9. 

 

13 

6. – 9. 

 

x 

 

33. Svícínky a provázky 

Výroba dekorace nebo dárku 

 5. C Chvátalová  3. – 7. 

11 
3. – 7. 

11 
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34. Hra proti AIDS  Učkodo, 

6.B, 8.A 

Hažmuková  8. ročník 

56 
   

35. Zdravé koule – 1.sk., 3.sk. - hoši 

(Proč a jak přistoupit k samovyšetření prsou 

a varlat?) 

 IC Studentky VOŠ 

zdravotní 

Marešová 

 

9. ročník 

2 skupiny 

14/14 

x 9. ročník 

2 skupiny 

14/14 

 

36. Zdravé koule – 1.sk., 3.sk. - dívky         

37. Zdravé koule – 2.sk., 4.sk. - hoši         

38. Zdravé koule – 2.sk., 4.sk. - dívky         

39. Vlastní aktivita 

Budu se zabývat něčím jiným, vysvětlím čím 

a vyhodnotím výsledek 

 Sborovna Turková/ 

Kovářová 

 9. 

 
9. 

 

9. 

 

 

40. Centrum MFDF 

Získání materiálů k dokumentárnímu filmu. 

  Srbecký  Dohodnutí 

žáci  

2 

Dohodnutí 

žáci  

2 

Dohodnutí 

žáci  

2 

 

41. Odborná porota k vyhodnocení jídla 

a ocenění literární soutěže (pouze 1. aktivita) 
 PU2 Matějíčková 

Vachovcová 

 Hodnotící 

komise – 

zájemci 

2 

x x  

42.  Anketa  

-organizační zajištění týmem žáků ze 3. ročníku 

 Chodba 

1.patro 

Burešová, 

M. Píšová 

 Dohodnutí 

žáci 

3.ročníku 

Dohodnutí 

žáci 

3.ročníku 

  

 

Vystoupení v tělocvičně (16:30 – 18:00) 
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Rozmístění tříd na Veletrhu zdraví  
 

Pavilon C 

  Kuchyňka 
5) VÝROBA 

POKRMŮ  

OZS Jihlava 

P. Provazníková 

Benešová 

    

1. C 

Bártů 

Veletržní 

aktivity 

1. A  

Špulková 

Veletržní 

aktivity 

 2. A  

Matochová 

Veletržní aktivity 

1. C  

Petrová 

Veletržní aktivity 

1. B  

Kremláčková 

Veletržní aktivity 

2. B 

Špejtková  

Veletržní 

aktivity 

Interaktivní uč. 

IUC 

15) MERKUR 

Hotař 

Dílna 
 

8) SŠ STAVEBNÍ 

ÚPRAVA DŘEVA 

 

Schlögl 

 

Kabinet PČ 

 

Kabinet ŠD 

 

Školní klub 
 

21) Dílna čtení 

Kalná 

   

Dozory na chodbách – v době přestávek  

(9:30 – 9:50;  11:10 – 11:25;  12:45 – 12:50): 

3. patro: Matějíčková 

2. patro: Krepčíková 

1. patro: Vachovcová, Burešová 

přízemí: Jahodová 

Dozory u šaten: 

12:00 – 13:00 Turková 

13:00 – 13:45  Průchová 

13:45 – 14:30 Hotař 

14:30 – 15:30 Nevrklová/Nekvindová 

15:30 – 16:30   

Dozory v jídelně: 

5. hodina   Petrová 

6. hodina Vachovcová 

7. hodina Hažmuková 

 

Přebírání jídla:  7:10 – 8:05 Matějíčková 

Literární soutěž: Jelínková, Matějíčková, Krepčíková 

Výtvarná soutěž: Dejmková, Šindlerová 

Anketa:    Wieczoreková, M. Píšová, Burešová     
Dokumentace:   Srbecký, Matoušková + vybraní žáci  
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Pavilon B 

F-Ch 
 

32) KULIČKY 

MLÉČNÉHO 

TUKU 

 

B. Obrdlíková 

6.A 
 

24)  TVOŘENÍ 

UMĚLECKÝCH 

DOPLŇKŮ 

SUPŠ 
Kozlíková 

6.C 
 

10) MĚSTSKÁ 

POLICIE 

 

Barák 

9.B 
 

25) DESKOVÉ 

HRY 

 

Matějíček 

  

UčKoDo 
 

34) HRA PROTI 

AIDS 

SZÚ – Vrzalová 

Hažmuková 

6.B 
34) HRA PROTI 

AIDS 

SZÚ – Vrzalová 

9) JAK TO 

FUNGUJE? 
Salák 

8.A 
34) HRA PROTI 

AIDS 

SZÚ – Vrzalová 

 

22) DNA 
     Waldhauserová 

PU1 
 

31) RÝSUJEME 

PROVÁZKEM 

 

Kubišová 

4.A 
 

28) JOJO 

Ondřej Švejcar 

Hutáková  

3.B 
 

29) ŠACHY 
 

Charvátová  

Jaz2 
 

27) HOTELOVÁ 

ŠKOLA SVĚTLÁ 

Nela Staňková 

Krepčíková 

4.C 
 

11) MĚSTSKÁ 

POLICIE 
 

        Krepčíková 

5.C 
 

33) SVÍCÍNKY 

S PROVÁZKY 

 

Chvátalová 

Jaz1 
 

22) TEKUTÝ 

PÍSEK… 

 

Černá  

IC 
DISKUZNÍ 

FÓRUM 
Říha 

35-38) ZDRAVÉ 

KOULE 

OZS Jihlava 

Kovářová 

PU2 
33) ODBORNÁ 

POROTA 

LITERÁRNÍ 

SOUTĚŽE A 

JÍDLA 

Matějíčková 

Vachovcová 

4.B 
 

20) UBROUSKOVÁ 

TECHNIKA 

 

Fehérová 

3.C 
 

7) KERAMIKA 

 

 

Wieczoreková  

5.B 
 

4) HÁČKOVÁNÍ 

 

 

Průchová 

 

3.A 
 

6) KERAMIKA 

 

Bošnjaková  

Šlechtická  

5.A 
 

3) ŠIKOVNÉ 

RUCE 

  
Dejmková 

Tělocvična 
 

16) SPORTOVNÍ 

AKTIVITY 

17) TRAMPOLÍNA 

Findejs 

Kucza 

Učebna Pkč 
14) VÝTVARNÁ 

DÍLNA 

 

 

Šindlerová  

7.A 
2) ARANŽOVÁNÍ 

KVĚTINKA POLNÁ 

Filová 

Kopáčková 

8.B 
23) 

CHOVATELSTVÍ 

DDM 

Rychetský 

 

Jahodová 

9.A 
30) 

KOSMETIČKY, 

KADEŘNICE 

OZS, Jihlava 

Jahodová 

Učebna Př 
 

1) 1.POMOC 

 

OZS Jihlava 

Jahodová 

SBOROVNA 

 
39) VLASTNÍ 

AKTIVITA 

 
Turková 

 

18) PLAVÁNÍ – bazén – Špulka, Daňková     13) DRHÁNÍ – IC u kulatého stolu – Šestáková 

34) VLASTNÍ AKTIVITA – sborovna - Turková    31) RÝSUJEME PROVÁZKEM – PU1 – Kubišová 

26) KORÁLKOVÁNÍ – učebna vedle kabinetu TV – Píšová  ANKETA – Burešová, Píšová M. 
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Spolupracující organizace: 
 

Mateřská škola Mozaika Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín 

Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí 

Státní zdravotní ústav Jihlava 

Dům dětí a mládeže Jihlava 

Městská policie Jihlava 

Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová 

 

Děkuji všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy,  

kteří se podílí na úspěšném průběhu 25. ročníku Veletrhu zdraví.   

        Mgr. Pavel Říha, ředitel školy 
 

 

Vystoupení v tělocvičně 

úterý 14. 11. 2017 
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Šachový oddíl ZŠ O. Březiny Jihlava 
 

Předseda oddílu: Mgr. Vladimír Nekvinda 

Vedoucí šachových kroužků: Jana Charvátová 

 

Seznam členů oddílu k 31. srpnu 2018: 

 
 

Změny v průběhu sezóny 2017/2018: Zaregistrován jeden 

nový člen – Martin Policar. 

 

Vladimír Nekvinda je členem revizní komise Krajského 

šachového svazu Vysočina.  

 

Oddíl získal dotaci ve výši 6548,- Kč z projektu "Podpora 

šachových oddílů a kroužků". 

 

 

Účast v týmových soutěžích: 

- Okresní přebor škol 

- Krajský přebor škol 

- Regionální soutěž Západ 

 

Škola organizovala okresní a krajský přebor škol 

ve všech třech kategoriích. 
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VÝSLEDKY  
 

okresního kola přeboru družstev 

základních a středních škol v šachu 
 

Ve třech kategoriích se zúčastnilo turnaje, který proběhl 15. prosince 2017 na Základní škole Otokara Březiny 

v Jihlavě, celkem 13 družstev, což je o 4 družstva více než v loňském roce. Byly sehrány dva turnaje: 

sedmikolový v kategoriích I a II tempem 2 x 15 min. a pětikolový v kategorii III tempem 2 x 20 min.  

 

Kategorie I (žáci 1. – 5. tříd ZŠ) a II (Žáci 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) 
Ve společném turnaji se započítávala všechna utkání. 

Postupujícími do krajského kola jsou nejlepší 2 týmy 

v každé kategorii. 

Postupující týmy: 

Kategorie I: ZŠ Otokara Březiny, Jihlava (Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda, Jan Jedlovec, Aleš Havelka) a 

ZŠ Jihlava, Kollárova 30 (Tobiáš Balusek, Martin Rybáček, Adam Tichánek, Lucie Rybáčková a Filip 

Vondra) 

Kategorie II: Gymnázium AD Fontes Jihlava (David Kučera, Filip Zedníček, Filip Koubek, Jáchym Spilka) a 

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava (Filip Kaláb, Pavel Blažek, Tomáš Nekvinda a Tomáš Mlčák) 

 

 
 

Odkaz na podrobnosti turnaje:  

http://chess-results.com/tnr321605.aspx?lan=5  

 

  

http://chess-results.com/tnr321605.aspx?lan=5


Příloha č. 21 – Šachový oddíl ZŠ O. Březiny Jihlava 

Stránka 3 z 7 

 

Kategorie III. (Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)  
V nejstarší kategorii proběhl napínavý souboj o druhé postupové místo. Gymnázium Jihlava přeskočilo 

rezervní tým SŠ PTA až v posledním kole a vybojovalo postup do krajského přeboru. 
 

 
 

  

Postupující týmy: 

SŠ průmyslová, technická a automobilní (Jakub Skořepa, Jan Čipl, Jakub Halama, Jan Straka) a Gymnázium 

Jihlava (Tomáš Skořepa, Ondřej Vosáhlo, Arnold Stanovský, Lukáš Weselý) 

Odkaz na podrobnosti turnaje:  

http://chess-results.com/tnr321598.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Nekvinda   

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 

  

http://chess-results.com/tnr321598.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES
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Krajské kolo přeboru družstev 
základních a středních škol v šachu 

Kraj Vysočina 
 

 

Ve třech kategoriích se zúčastnilo turnajů celkem 28 družstev. Přebory se hrály systémem každý s každým 

s hracím tempem 2 x 15 min. V každé kategorii postupují 2 týmy do republikového finále. 

 

Kategorie I (žáci 1. – 5. tříd ZŠ)  

Turnaje se v pondělí 5. března 2018 zúčastnilo všech 9 škol, které si vybojovaly postup z okresních přeborů. 

Velký boj proběhl o druhé postupové místo, v němž byla nakonec úspěšnější základní škola z Náměště nad 

Oslavou o půl bodu. 

Konečné pořadí           

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body 

1 ZŠ Chotěboř, Buttulova * 3 1½ 3 3 3 3½ 4 4 25 

2 ZŠ Náměšť n. Osl., Komenského 1 * 2 1½ 3 4 3 4 4 22½ 

3 ZŠ Chotěboř, Smetanova 2½ 2 * 2½ 2 2½ 4 4 2½ 22 

4 ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1 2½ 1½ * 2 2 2 3 4 18 

5 ZŠ Jihlava, Kollárova 1 1 2 2 * 3 2 2 3 16 

6 ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 1 0 1½ 2 1 * 2 1½ 4 13 

7 ZŠ a MŠ Valeč ½ 1 0 2 2 2 * 1½ 2 11 

8 ZŠ a MŠ Nové Veselí 0 0 0 1 2 2½ 2½ * 1 9 

9 ZŠ Želiv 0 0 1½ 0 1 0 2 3 * 7½ 

 

 

Postupující týmy: ZŠ Chotěboř, Buttulova (Viola Ruby Pejřimovská, Tadeáš Rubel Pejřimovský, Jakub 

Nováček a Filip Krupička) a ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského (Jakub Zezula, Marek Kijonka, Dominik 

Houška a Matěj Zezula) 

 

Odkaz na podrobnosti turnaje: http://chess-results.com/tnr337425.aspx?lan=5 

 

  

http://chess-results.com/tnr337425.aspx?lan=5
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Kategorie II (Žáci 6 – 9. tříd ZŠ 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) 
Ve starší kategorii se účasti vzdal tým Gymnázia 

Pelhřimov, místo něj dostalo divokou kartu 

Gymnázium Humpolec, které v okresním kole 

skončilo těsně třetí. Přeboru se ve středu 7. března 

2018 utkalo o postup 10 školních týmů. Velmi 

vyrovnaný byl především souboj o bronzovou 

pozici, kdy o zisku 3. místa pro Pelhřimov 

rozhodl až vzájemný zápas s jihlavským 

Gymnáziem AD Fontes v poměru 3:1. 

 

Konečné pořadí             

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Res. 

1 Gymnázium Havlíčkův Brod * 2½ 3½ 3½ 3 3 4 4 3 4 30½ 0 

2 ZŠ Žďár n. S., Švermova 1½ * 3½ 2½ 3 2 3 3 4 4 26½ 0 

3 ZŠ Pelhřimov, Na Pražské ½ ½ * 3 3½ 3 2 3 4 4 23½ 2 

4 Gymnázium AD Fontes ½ 1½ 1 * 2 4 4 3½ 3 4 23½ 0 

5 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice n. S. 1 1 ½ 2 * 3 2 2 4 4 19½ 0 

6 Gymnázium Humpolec 1 2 1 0 1 * 2½ 3 3½ 1 15 0 

7 ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 0 1 2 0 2 1½ * 2 1 2½ 12 0 

8 ZŠ Moravské Budějovice 0 1 1 ½ 2 1 2 * 2 2 11½ 0 

9 ZŠ a MŠ Valeč 1 0 0 1 0 ½ 3 2 * 2 9½ 0 

10 Gymnázium Žďár n. S. 0 0 0 0 0 3 1½ 2 2 * 8½ 0 

 

 

Postupující týmy: Gymnázium Havlíčkův 

Brod (Petr Brož, Matěj Šedý, Adam Chalupa 

a Svatopluk Hnulík) a ZŠ Žďár nad Sázavou, 

Švermova (Tomáš Vokoun, Ondřej Houdek, 

Petr Sklář a Filip Ležal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na podrobnosti turnaje: http://chess-results.com/tnr337851.aspx?lan=5  

 

http://chess-results.com/tnr337851.aspx?lan=5
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Kategorie III. (Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)  
V kategorii středních škol se účasti vzdaly B tým Gymnázia Humpolec a tým jihlavského gymnázia. 

O divokou kartu zažádal B tým jihlavské Střední školy průmyslové, technické a automobilní. V turnaji ve 

čtvrtek 8. března 2018 bojovalo 9 týmů. Pořadí na prvních třech místech bylo poměrně jednoznačné. 

 
Konečné pořadí            

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Res. 

1 Gymnázium Chotěboř * 2 3 4 3 4 3½ 4 4 27½ 0 

2 OA a HŠ Třebíč 2 * 3½ 1½ 3 3 2½ 3½ 2 21 0 

3 SŠPTA Jihlava A 1 ½ * 2½ 3 3 2½ 3 4 19½ 0 

4 VOŠ a SPŠ Žďár n. S. 0 2½ 1½ * 3 3 2 2½ 3 17½ 0 

5 SPŠ Třebíč 1 1 1 1 * 2½ 2 2 3 13½ 2 

6 Gymnázium Humpolec 0 1 1 1 1½ * 3 3 3 13½ 0 

7 Gymnázium Žďár n. S. ½ 1½ 1½ 2 2 1 * 1 2 11½ 0 

8 SPŠS Havlíčkův Brod 0 ½ 1 1½ 2 1 3 * 2 11 0 

9 SŠPTA Jihlava B 0 2 0 1 1 1 2 2 * 9 0 

 

Postupující týmy: Gymnázium Chotěboř (Rudolf Jun, 

Šárka Volaninová, Ondřej Dejmal a Petr Klabeneš) a 

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč (Vít 

Kratochvíl, Tomáš Košut, Zdeněk Hruška, Tomáš Talaša a 

Matouš Dvořák) 

 

Odkaz na podrobnosti turnaje: http://chess-

results.com/tnr338017.aspx?lan=5 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem zúčastněným za bezproblémový průběh všech tří turnajů. Postupujícím přejeme úspěšnou 

reprezentaci Kraje Vysočina v republikovém finále. 

 

V Jihlavě 11. března 2018 

Mgr. Vladimír Nekvinda   

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 

http://chess-results.com/tnr338017.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr338017.aspx?lan=5
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Regionální soutěž Východ 2017/2018 

 
 

 
 

Liga Vysočiny mládeže 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí Jméno Třída Kategorie Počet turnajů 

4. Martin Policar Člen ŠO H8 9 

5. Tomáš Dejmek Člen ŠO H16 5 

6. Kateřina Klausová 6. B D12 4 

7. Eliška Nekvindová 3. C D10 5 

13. Tomáš Nekvinda 6. A H14 6 

34. Jáchym Brabec 5. A H12 2 
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Jazykové zkoušky pro pátý ročník na úrovni A1 
 

Ve dnech 11. a 12. června 2018 žáci 5. ročníků 

absolvovali první velkou zkoušku z anglického jazyka, 

která se skládala z poslechové části, čtení s 

porozuměním a ústní části. Nejdříve proběhlo slavnostní 

zahájení včetně představení zkušební komise v 

informačním centru školy a pak už následovala samotná 

zkouška. Ústní část zkoušky trvala pro každého žáka 

jednotlivě zhruba 5 – 7 minut. Písemná část včetně 

poslechu trvala přibližně 60 minut. Žáci volný čas mezi 

jednotlivými částmi zkoušky trávili v informačním 

centru, kde si zpříjemnili čekání pohádkou, čtením knih 

nebo hraním her. Ve čtvrtek 14. června proběhlo 

slavnostní vyhlašování výsledků. Učitelé anglického 

jazyka předali žákům knihy, diplomy a drobné odměny 

za úspěšné složení zkoušky. Všichni žáci zkoušku složili a radují se ze svého úspěchu.  

Renata Fehérová 
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Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1 - výsledky 
 

READING + WRITING (max 40 pts) 8 bodů / points 1 jablko / apple 

LISTENING (max 25 pts) 5 bodů / points 1 jablko / apple 

SPEAKING (max 30 pts) 6 bodů / points 1 jablko / apple 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušky očima dětí a vzkazy budoucím páťákům 
V pondělí 11. 6. jsme dělali svou první velkou zkoušku z anglického jazyka. Ráno v 8:10 hodin bylo slavnostní 

shromáždění v informačním centru. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin – A1, A2, A3, A4. Skupiny A1 a A2 

psaly zkoušky v pondělí a skupiny A3 a A4 byli na procházce. Druhý den jsme se vystřídali. My jsme byli ve 

skupině A2. V 8:30 hod šla skupina A2 na písemnou část zkoušky – Reading, Writing, Listening. Skupina A1 

šla mezitím na ústní část zkoušky – Speaking. Poté, když jsme dopsali písemnou část zkoušky, jsme od 10:40 

začali chodit po jednom na ústní část zkoušky. Když jsme všichni zkoušky dodělali, šli jsme domů. Ve čtvrtek 

14. 6. bylo slavnostní vyhlášení výsledků v divadle školy Demlovy. Na vyhlášení nám předali diplom s 

hodnocením, zkouškovou knihu a malý dárek. Vyhlášení se nám moc líbilo a všichni zkoušku úspěšně zvládli. 

 

Zhodnocení  

„Když jsem šla na písemnou část, byla jsem nervózní. Docela jsem se bála, ale když jsem odcházela, měla 

jsem dobrý pocit. Při odchodu na ústní zkoušku jsem byla více nervózní. Naštěstí jsem se uklidnila a všechno 

dobře dopadlo. Celkový počet jablíček jsem měla 11 z 15. Mohlo to být lepší, ale jsem ráda, že jsem zkoušku 

zvládla.“         

5. A 

Páťáku, 

čeká tě pilný rok. Budeš chodit na ranní hodiny. Nesmíš zaspat! Těžká jsou nepravidelná slovesa, na ty si 

dávej pozor! Pomůže ti, když se budeš dívat na Moodle. 

Nestrachuj se, když nebudeš vědět, učitelka ti určitě pomůže a podpoří. Nestrachuj se z mluvení a z poslechu, 

to je lehké. Ale na čtení a psaní si dávej pozor. Vyhlašování je krásné, stojíš na pódiu a všichni ti tleskají, je 

to krásné zakončení. 

5. C 
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Milý páťáku, 

zkoušek se bát nemusíš, já jsem se tam třeba vůbec necítila napjatě. Pokud ti angličtina tolik nejde, doporučila 

bych ti se na to pořádně připravit! Mě sice stačilo si to jenom přečíst, ale ty to pořádně procvič! :) Já mám 

problémy s nervozitou, ale tam jsem nervózní nebyla. Nejvíce jsem se bála speakingu, že se zadrhnu a 

pokazím to – zbytečně. Když se budeš připravovat i pomocí mluvení, určitě ti to pomůže. Zkouška sama o 

sobě je lehká – i těm, co angličtina moc nejde, to říkali. Důležité je se toho nebát. Neměj strach, určitě to 

dobře dopadne. :) Budeš psát písemnou zkoušku, tedy listening, reading and writing a potom mluvenou část 

– speaking (tam budeš mluvit s paní učitelkou). Good luck! :) 

            5. B 

It all started in Monday. When I woke up  I didn´t felt 

really scared. But then the exams flew into my head and 

then I was a bit nervous! I had a bit of a problem to pick 

what to wear but I decided to wear my favourite outfit. 

When we started my friends were cheering me up and I 

was cheering them, too. It really helped me when I saw 

my friends saying „You can do it!“ The speaking part 

was short and easy but I still neede to be keep checking 

if I had my grammar right. We had a little break after 

that. Then the main hard part started. It took a long time 

to do but it was basically all things we´ve done in 

Movers but in one big test. On Thursday they a made a 

joke that we failed but it all went very well. So you 

don´t really have to be scared. If you will believe in 

yourself - you can definitely do it. 

            5. C 

Milý páťáku, 

já to ti trochu řeknu, co tě čeká na zkouškách. Zkoušky nebyla zas tak těžké, ale učit se musíš. Writing and 

listening byly těžší. Já doufám, že zkoušky složíš (na patnáct jablíček, musíš je mít všechny! :) Nesmíš být 

vystresovaný, to ti nepomůže. Nech si poradit od mamky nebo taťky. Na zkoušky se učit musíš (opakuji). 

Hodně štěstí!!! 

            5. A 

Milý páťáku, 

zkoušky listening+writng and reading mi přišly docela jednoduché. To mluvení mi přišlo trochu těžší, protože 

jsem se pořád bála, že třeba něco zapomenu nebo něco nebudu vědět. Ale nakonec z toho mám docela radost, 

protože jsem získala 15 jablíček. I když jsem se v mluvení přeřekla nebo spletla, paní učitelka Ježková mi 

pomohla a to mě uklidnilo. 

Moje rada: Hlavně se nestresovat a nebát se! Paní učitelky jsou moc milé a s nimi se mi zkoušky psaly krásně. 

Je dobré, když třeba něco nevíš, zamyslet se nad tím, jestli jsi to třeba přeci jenom neslyšela. 

Zkoušky probíhají zajímavě. Já osobně jsem nejdřív psala writing a reading a potom jsem s kamarádkami 

čekala v centru a to jsem si užila. Takže den byl super! Děkuju moc paní učitelkám. A tomu, kdo si tohle čte, 

přeju hodně štěstí. 

            5. B 

Milý páťáku, 

na zkoušky Movers se trochu budeš muset učit. Stejně jako se budeš muset učit ty, učili jsme se i my. Dám ti 

radu, jak by ses měl připravovat. Hlavně se musíš učit postupně, ne že na to budeš na začátku kašlat, a potom 

to stěží dohánět. Měl bys chodit na ranní hodiny Movers a snaž se tam dávat pozor, protože se ti to bude hodit. 

Uč se i doma, to ti také hodně pomůže. Hlavně se neboj. Určitě se nemusíš bát ústního zkoušení, toho jsem 

se bála, ale zbytečně. To psací bylo trochu těžší, než jsem si myslela, ale bát se nemusíš. Hlavně se nestresuj 

a vyhlášení si užij. Držím ti palce. 

               5. C 

Na zkoušky jsem se učil celý rok. Jsme rádi, že nás učila paní učitelka Nekvindová. Pomáhala nám s přípravou 

a podporovala nás. Zkoušky nebyli ani těžké ani jednoduché. Jsme rádi, že jsme uspěli a že je na nás paní 

učitelka pyšná. Mnoho jsme si toho zapamatovali. A i když se to nezdá, máme všichni dobré výsledky a jsme 

za to rádi.  
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Jazykové zkoušky pro devátý ročník, úroveň A2, B1 a B2 (dle SERRJ) 
 

Ve druhé polovině června skládali žáci devátého ročníku 

zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 dle 

Evropského referenčního rámce pro jazyky. Jednodušší 

variantu zkoušek (A2) se v letošním školním roce 

rozhodlo skládat 44 žáků, složitější variantu (B1) pak 

zvolilo dalších 11. Deváťáci si tak po celoroční přípravě 

na zkoušky otestovali své jazykové dovednosti v čtení, 

poslechu, psaní a mluvení. Letos si navíc vyzkoušeli i jaké 

to je, když je zkouší středoškolská paní učitelka. Díky 

zkouškám si tedy mohli udělat také první představu o tom, 

jak se jim bude v angličtině dařit na středních školách. 

Výsledky zkoušek uvádíme v tabulkách a grafu. Všem 

úspěšným gratulujeme a držíme palce do dalšího studia 

(nejen) angličtiny. Zvláštní gratulaci věnujeme Janu Jedlovcovi, který spolu s deváťáky složil zkoušky na 

úrovni A2 již v páté třídě, a to se skvělým výsledkem Pass with Distinction. Přejeme našim žákům, aby jim 

cizí jazyky vždy otevírali cestu do světa. 

Mgr. Pavla Jahodová 
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Výsledky jazykových zkoušek na úrovni A2 a B1 (SERRJ) 
 

Level A2   Level B1 

Pass with 

Distinction 

11  Pass with 

Distinction 

3 

Pass with Merit 2  Pass with Merit 3 

Pass 12  Pass 3 

Level A1 12  Level A2 2 

Maybe next time 6    

 

 

Level A2

Pass with Distinction Pass with Merit Pass Level A1 Maybe next time

Level B1

Pass with Distinction Pass with Merit Pass Level A2
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Testování žáků 
Jednotná přijímací zkouška 2018 

 

 

  

   

Přehled škol, na které odešli naši deváťáci, najdete ve Školním 

zpravodaji v příloze č. 29. 
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Matematický klokan 2018 
březen 2018, 491 žáků 2. – 9. ročníku ve 4 kategoriích 

 



Příloha č. 23 – Testování žáků 

Stránka 3 z 3 

 
 
 

Ukázka zadání pro 8. a 9. ročník: 
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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 2018 – příloha č. 29. 

 

Zlatý list – 1. místo v krajském kole a 4. místo v celostátním kole 

V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do 

přírodovědné soutěže Zlatý list. Při této soutěži, kterou 

organizuje Český svaz ochránců přírody, soutěžící 

neporovnávají jen své znalosti o přírodě a životním 

prostředí, ale musí prokázat i svou vlastní iniciativu 

spočívající v konkrétní činnosti související s ochranou 

přírody, kterou obhajují před porotou. Rozhodli jsme 

se tedy nejen uklidit okolí školy a odpadky zaneřáděný les v údolí řeky Jihlavy za naší školou, ale uspořádali 

jsme i víkendovou akci, při které zájemci z řad žáků 6. a 8. ročníku vykopali ve spolupráci s občanským 

sdružením Mokřady, ochrana a management nedaleko 

Uhřínovic nové tůňky pro obojživelníky. 

S napětím jsme očekávali, jak se nám bude dařit v 

místním kole této soutěže, které se konalo v ZOO 

Jihlava. A byli jsme příjemně překvapeni. V mladší 

kategorii soutěžili šesťáci v družstvech Krtečci a 

Mravenečci a obsadili první a třetí místo. Ve starší 

kategorii družstvo Housenky našich osmáků skončilo 

sice až na 7. místě, ale smíšené družstvo Děti 

Anthraxu, kde naši školu zastupoval Marek Man a 

Lucka Malíková, suverénně vyhrálo a postoupilo do 

krajského kola. To trvalo celé dva dny nedaleko 

Křižanova a kromě vlastní soutěžní 

stezky proběhly již i obhajoby 

práce pro přírodu před odbornou 

porotou. Krtečci skončili na pátém 

místě a za své znalosti se rozhodně 

nemuseli stydět. Děti Anthraxu 

krajské finále dokonce vyhrály a 

jako družstvo nováčků byly 

velkým překvapením. Za odměnu 

postoupily do národního finále ve 

Štramberku, kde je čekal kromě 

vlastní soutěže týden plný 

přírodovědných exkurzí, přednášek 

a praktických pozorování přírody. 

A samozřejmě i vlastní soutěž a 

znovu obhajoby. Netradiční pojetí 

obhajoby práce pro přírodu formou 

divadelní parodie na superhrdiny mělo velký úspěch. A dařilo se i v soutěžním klání, takže jsme si nakonec 

ze Štramberka odvezli skvělé čtvrté místo v silné konkurenci ostatních patnácti týmů z celé republiky! 

Mgr. Jana Waldhauserová 
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Stavíme z merkuru – 2. místo 
Ve dnech 23. a 24. května se žáci 9. A zúčastnili 

krajského kola soutěže STAVÍME Z MERKURU. 

Soutěž se konala na 22. základně vrtulníkového 

letectva v Náměšti nad Oslavou a pořádal ji Krajský 

úřad Kraje Vysočina. 

Naši žáci ve složení Matěj Matoušek, Martin 

Čopák, Ondřej Nevrkla a Tereza Čecháčková 

vybojovali mezi 18 týmy pěkné 2. místo. Pro 

účastníky soutěže byl připravený bohatý kulturní 

program – prohlídka kasáren a spaní ve vojenské 

ubytovně, ukázky vojenských dovedností, 

prohlídka muzea, ukázka slaňování a 

profesionálních hasičů.    

Matěj Matoušek, 9. A 

 

 

 
 

 
 

Příprava na soutěž v informačním centru 
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Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů BESIP (23. 5. 2018) 
Ve středu 23. května se žáci naší školy, tak 

jako každý rok, zúčastnili oblastního kola 

soutěže mladých cyklistů BESIP. Soutěž, 

která se konala na jihlavském dopravním 

hřišti, měla dvě soutěžní kategorie, a to pro 

děti ve věku od 10 do 12 let (mladší kategorie) 

a ve věku od 12 do 16 let (starší kategorie).  

Své síly si děti poměřily ve čtyřech soutěžních 

disciplínách – jízda po dopravním hřišti, test z 

pravidel silničního provozu, jízda zručnosti a 

zásady poskytování první pomoci.  

Naši školu skvěle reprezentovali tito žáci: 

Monika Šánová, Aneta Žďánská, Vojtěch 

Janků a Dominik Máca (všichni za kategorii 

starších), Ela Nerudová, Sára Staňková, 

Jáchym Brabec a Jan Molva (všichni za 

kategorii mladších).  

Starší žáci skončili na medailovém třetím místě a každý z nich dostal na památku diplom a drobnou 

pozornost. Také mladší žáci statečně bojovali, na diplom to však nakonec nestačilo.  

Všem soutěžícím gratulujeme k jejich výkonům.  

Jana Bošnjaková 

 

Výtvarná soutěž Helenín 
Ve středu 1. 11. 2017 se konal již 9. ročník 

výtvarné soutěže pro 8. a 9. třídy 

základních škol. Letošní rok zaznamenal 

největší počet soutěžících od zahájení této 

soutěže a to celkem 161 talentů. Porota 

tedy neměla jednoduchý úkol a to vybrat 

10 nejlepších výtvarných děl. Naše škola 

slavila úspěch hned dvakrát. Na krásném 

pátém místě se umístil žák z 9. A Ondřej 

Nevrkla a jeho spolužák taktéž z 9. A 

Martin Čopák na 8. místě. Gratulujeme. 

Klára Šindlerová 

 

 

Regionální kolo soutěže Stavíme z 

TEIFOCu – 2. místo 
17. května 2018 se naši žáci zúčastnili 

regionálního kola soutěže Stavíme z TEIFOCu. 

Soutěž pořádala Střední škola stavební Jihlava, 

ve spolupráci s PKS Žďár nad Sázavou, a.s.   

Soutěže se zúčastnilo 10 týmů z Jihlavy a okolí. 

Žáci měli za úkol během 3 hodin postavit model 

nové rozhledny na Šacberku.  Porota hodnotila 

kreativitu, originalitu, dodržení zásad skladby a 

přesnost provedení.  Naši žáci Jakub Zelený a 

Viktor Nový z třídy 7. A se umístili na krásném 

druhém místě.  Blahopřejeme.       

                              Mgr. Jiří Hotař 
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Vědomostní, umělecké a sportovní soutěže  
Kompletní přehled výsledků najdete ve školním zpravodaji – příloha č. 29 na stranách 12 – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logická olympiáda – Vladimír Srb (5. B) 

postoupil po 3. místě v krajském kole do 

celostátního finále na Pražském hradě, 

kde obsadil 19. místo. 

Recitační soutěž 

Geologická olympiáda – 2. místo v krajském kole 

Matěj Matoušek v regionálním finále Mladého 

chemika v Pardubicích – výborné 19. místo. 

5. května 2018 se na gymnáziu v Havlíčkově Brodě 

konalo krajské kolo biologické olympiády. V kategorii 

D nás reprezentovala Anna Veselá ze 7. B, která 

obsadila krásné šesté místo. Gratulujeme! 
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Výlet za poznáním 
Volňáska na výlet za poznáním získalo v letošním roce 147 žáků, kteří reprezentovali školu v různých 

individuálních soutěžích a žáci organizačního týmu žákovské samosprávy.   

Žáci 1. – 4. ročníku navštívili skanzen na Veselém Kopci  

žáci 5. – 9. ročníku si mohli vybrat z několika možností.  

- Dalešická přehrady a okolí  

- výlet na kolech  

- minigolf na hřišti Adventure Golf Jihlava 

  

 

 

 

 

  

Jako každý jiný rok i letos vyrazily děti z 2. – 4. tříd (byla mezi nimi i jedna prvňačka) na výlet za odměnu 

za reprezentaci školy a práci navíc pro ni. Tentokrát se 34 žáků vydalo za historií Vysočiny do skanzenu na 

Veselý kopec u Hlinska. Prohlédli si roubenky svezené z celé oblasti a dozvěděli se, jak se žilo prostým 

lidem před dvěma nebo třemi sty lety, co uměli, jak vykonávali svou práci, jaké nástroje k tomu používali. 

Samozřejmě nemohla chybět možnost koupit si drobné suvenýry a upomínky na ty dávné časy. Cestou nazpět 

jsme měli naplánovanou ještě druhou zastávku na hrázi rybníka Velké Dářko, kde se děti věnovaly 

sportování, míčovým hrám, švihadlům, ale i sběru borůvek. Počasí nám tentokrát moc přálo, všechno se 

vydařilo, takže se všichni vrátili zdraví a spokojení odpoledne domů. (Mgr. Dagmar Piková) 

Vybraní žáci – úspěšní reprezentanti naší školy, se ve středu 27. června 2018, zúčastnili „výletu za odměnu“.  

Navštívili jsme Informační centrum Jaderné elektrárny v Dukovanech a Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Na 

obou stanovištích se žáci dověděli mnoho technických informací, které si museli pamatovat do autobusové soutěže 

„Křeslo pro žáka“.  Výlet jsme zakončili hodinovou plavbou po Dalešické přehradě na lodi Horácko. Naši učitelé 

děkují všem žákům za reprezentaci školy ve vědomostních, dovednostních i sportovních soutěžích. Hezké 

prázdniny! (Mgr. Zdeňka Obrdlíková) 
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Talent Vysočiny 2018 
V tomto roce nominovala škola dva žáky. Jeden z nich – Daniel Ryška byl vybrán do užší nominace a ve 

své kategorii zvítězil:  

Daniel Ryška, 8. A – sportovní kategorie 

V úterý 27. června 2018 proběhlo v 

podvečerních hodinách v kulturním domě ve 

Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení 

ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina 

každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a 

deset středoškoláků v pěti různých oborech 

(umělecký, přírodovědný, humanitní, technický 

a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní 

obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se 

dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování. Dan byl 

nejen odbornou komisí Kraje Vysočina vybrán 

mezi deset finalistů, ale nakonec byl oceněn 

jako nejúspěšnější sportovec ve své kategorii a 

byla mu udělena cena Talent Vysočiny 2018. 

 

Nominace: 

Daniel Ryška v letošní lyžařské sezóně opět 

dosáhl vynikajících úspěchů v alpských 

lyžařských disciplínách. Je členem lyžařského 

oddílu Racing Team Záhrobský, kde jej trénuje 

uznávaný trenér Petr Záhrobský mladší, starší 

bratr české reprezentantky v lyžování Šárky 

Strachové. Daniel je díky častým závodům a 

sportovním soustředěním velmi časově 

vytížený, přesto přistupuje velmi zodpovědně ke 

školním povinnostem a má velmi pěkný prospěch (vyznamenání). 

Třídní učitelka Mgr. Jana Waldhauserová 

Dan Ryška s diplomem a pohárem pro vítěze 

Naše škola pořádá každoročně pro žáky, kteří naši školu reprezentovali v soutěžích, výlet za odměnu. Děti, 

které si vybraly exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step, absolvovaly zajímavý okruh rezervací. Nejdříve jsme 

si prošli horní část stepi, kde jsme ještě zastihli dokvétající suchomilné rostliny, například trávu kavyl s 

krásnými chmýřitými osinami. Zajímavý byl i různý teplomilný hmyz, především vzácné druhy motýlů a různá 

sarančata a kobylky. Dokonce jsme si mohli prohlédnout vyhrabané nory zdejší kolonie syslů. Pak jsme sešli i do 

údolí řeky Jihlavy a ve studené a průzračně čisté vodě jsme zkusili chytat vodní živočichy a hledat raky. Po 

třech hodinách jsme se zase vrátili k autobusu a popojeli k nedaleké Dalešické přehradě, kde nás ještě čekala 

hodinová vyhlídková plavba. Po celý den nás provázelo krásné počasí. (Mgr. Jana Waldhauserová) 
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Žákovské mistrovství České republiky 

2018 proběhlo v Koutech nad Desnou – 

2. místo v kategorii U14 o 0,01s. 

Zdroj: http://www.czech-ski.com/alpske-

discipliny/aktuality/zakovske-

mistrovstvi-ceske-republiky-2018-

probehlo-koutech-nad-desnou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým nominovaným, který bohužel ve velké konkurenci neuspěl, byl Matěj Matoušek z 9. A 

v přírodovědné kategorii:  

Zdůvodnění nominace: 

Matěj Matoušek dosahuje vynikajících výsledků, zejména v přírodovědných oborech.  

V době školní docházky školu úspěšně reprezentoval v různých soutěžích souvisejících s matematikou 

(Klokan, Pythagoriáda, logická olympiáda, Bobřík informatiky a matematická olympiáda). 

Při přípravě na fyzikální a chemickou olympiádu byl svou pílí vzorem i pro mladší spolužáky. Nejlépe se 

mu dařilo v chemické soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky, kde z více než 5000 

žáků 1. kola postoupil mezi 30 nejlepších v regionálním finále. 

Matěj se zajímá o počítače a technické obory, baví ho robotika. V soutěži Stavíme z Merkuru díky týmové 

spolupráci dosáhli se svými spolužáky dvakrát za sebou výborného umístění. 

Matěj Matoušek rozvíjí své nadání i v dalších oblastech. Byl úspěšný v jazykový soutěžích (anglický a 

německý jazyk). Úspěšně reprezentoval školu v soutěži Poznej Vysočinu a v dějepisné olympiádě.  

Práce z řezbářského kroužku zdobí školní informační centrum. 

Matěj je výborným týmovým spoluhráčem, dokáže své spolužáky inspirovat a motivovat k nejlepším 

výsledkům. 

 

9. ročník: 

Regionální finále (4 kraje) 

19. místo Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

 

Krajská kola: 

2. místo Stavíme z merkuru 

5. – 6. místo Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

(postup do regionálního finále) 

11. místo Chemická olympiáda kategorie D (úspěšný 

řešitel) 

68. místo Poznej Vysočinu 

 

Okresní kola: 

2. místo Chemická olympiáda kategorie D (postup do 

krajského kola) 

3. místo Německý jazyk 

6. – 7. místo Matematika Z9 

7. místo Fyzika kategorie E 

12. místo Anglický jazyk kategorie II. A  

http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/zakovske-mistrovstvi-ceske-republiky-2018-probehlo-koutech-nad-desnou
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/zakovske-mistrovstvi-ceske-republiky-2018-probehlo-koutech-nad-desnou
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/zakovske-mistrovstvi-ceske-republiky-2018-probehlo-koutech-nad-desnou
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/zakovske-mistrovstvi-ceske-republiky-2018-probehlo-koutech-nad-desnou
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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: 

 
 

  

Řezbářský kroužek     Stavíme s Merkurem 
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Zprávy z médií 
www.ssstavji.cz, 18. května 2018 

 
  

http://www.ssstavji.cz/
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Jihlavské listy, 21. listopadu 2017 

 

 
 

www.kr-vysocina.cz, 25. května 2018 
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Evropský den jazyků 2017 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÝ 

DEN JAZYKŮ 

Téma: FILM  
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Dne 25. 9. 2017 byl slavnostně zahájen již desátý ročník EDJ na naší škole. V úvodních patnácti minutách 
pan ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a prozradil, že tématem je film. Pan učitel Jiří 
Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu. 

Časová dotace pro všechny byla 2 x 45 min. První hodina 
byla věnována reáliím a obecně životě v konkrétní 
destinaci a druhá hodina byla zaměřena na práci s filmem 
či dokumentem. Děti byly seznámeny s jazykem, osvojily 
si základní komunikační fráze, pracovaly s pracovními listy 
a slovníky. Následně ve třídnických hodinách vytvářely 
plakát, jehož cílem bylo nalákat co nejvíce diváků do kin 
na daný film. 

Děti si mohly vybírat z 16 dílen podle jazyka, který jim 

připadá zajímavým. Někteří žáci zajišťovali 

bezproblémový chod jednotlivých dílen ( helpers ) a jiní se přihlásili do Redakční rady. Po skončení 

jednotlivých dílen se všichni lektoři sešli u kulatého stolu. Sdělovali si své pocity a názory z dílen a práce 

s dětmi.   

Evropský den jazyků očima našich redaktorů 

Angličtina - Filipíny 

Na této dílně byl promítán film FOREVERMORE (Navždy více) z 

prostředí jahodové farmy s romantickým nádechem. Mimo jiné se 

děti dozvěděly, že z Filipín pochází yo-yo, což byla původně lovecká 

zbraň. Také to, že Filipínci mají oblíbené společné stolování nazvané 

„půlnoční jídlo“, jehož cílem je se dosyta najít až přejíst. Nebezpečím 

na Filipínách mohou být hadi, kteří jsou schopni pozřít člověka.   

Lektorka: Barbora Bruknerová    

 

Angličtina  - Indie 

Indie je nazývaná zemí kontrastů, protéká jí posvátná řeka 

Ganga. Lektorka vycházela z vlastních zkušeností, když 

mluvila o absolutní nefunkčnosti pravidel v dopravě. Na této 

dílně byl prezentován film SLUMDOG MILLIONAIRE 

(Milionář z chatrče). V návaznosti na to se děti staly 

účastníky soutěže „Chcete být milionářem?“, kde si 

otestovaly svoje znalosti. 

Lektorka: Eva Vaňková 

 

 

Angličtina – Skotsko  
„V této dílně jsme si říkali o filmu Harry Potter. Dozvěděla jsem se, 

že se doopravdy jmenuje Daniel Redcliffe. Spisovatelka je Joanne 

Kathleen Rowlingová. Pustili jsme si i kousek prvního dílu HARRY 

POTTER A KÁMEN MUDRCŮ. A taky jsem se o Skotsku 

dozvěděla následující: nachází se v Evropě, skotská vlajka má 

modrou a bílou barvu, národním zvířetem je jednorožec, kilt je sukně 

(mužský kroj), tartan je kostkovaná látka, národní rostlinou je bodlák 

a hudebním nástrojem dudy. Bylo to super. Jsem ráda, že jsem se této 

dílny zúčastnila, moc mě to bavilo,“ vyjádřila se žákyně 6. ročníku 

Denisa Salavová.    

 Lektorky: Zdeňka Obrdlíková a Pavla Jahodová 
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Arabština - Saúdská Arábie 

V této dílně byly děti zaujaty „malováním“ arabských písmen 

a znaků. Mohly zhlédnout film WEST BANK STORY 

(Qissat ad-Diffa al-gharbíya - قصة الضفة الغربية) - parodii, 

která pojednává o soužití dvou národů – Arabů a Židů, které 

byly metaforicky znázorněny formou obchodů Humus Hut a 

Košer Hut. Cílem této dílny bylo upozornit na různé kulturní 

stereotypy. Lektor: Petr Felčer                                                               

Finština - Finsko 
Ve finské dílně byly k vidění dva filmy: JOULU 

TARINA (Legenda o Vánocích) a MUUMI (Mumínci). 
Lektorka děti naučila několik slovíček, které pak následně 

měly možnost najít a zaslechnout v promítaném filmu. 

Děti se dozvěděly, že finština má 15 pádů a naučily se 

slovo „elokuva“ – film. 

Lektorka: Žaneta Manová               

 

 

Francouzština – Francie Lektor kromě základních údajů o Francii zmínil také stručnou historii 

francouzského filmu. Děti mohly zhlédnout několik 

filmových ukázek, například černobílou němou grotesku, 

dokument o příjezdu vlaku do Marseille. Následovala 

ukázka němého filmu Cesta na Měsíc. Hlavním filmem 

francouzské dílny bylo TAXI. Podle aktivní spolupráce 

a reakcí lze soudit, že se dílna dětem líbila. Kája 

Suchanová, žákyně osmého ročníku, zhodnotila film 

následujícími slovy:             „V tomto filmu jde o to, že 

Sammy Naceri, představitel Daniela, rozváží Pizzu, ale 

přestoupí na povolání taxíkáře. Daniel se 

prostřednictvím své matky seznamuje s Emilem. Daniel 

se postupem času dozví, že Emil není IT specialista, jak 

tvrdí, ale policista. Emile časem požádá Daniela, aby mu dělal řidiče při zásahu na Němce, kteří vykrádají 

banky. Film končí dopadením zlodějů a jejich následným zatčením. Náš lektor byl milý. Už se těšíme na 

téma příštího a pro nás posledního EDJ.“ Lektor: Dominique  SORHONDO                           

 

Italština-Itálie                                                                                                                                                                      
Italština byla zastoupena ve dvou dílnách. Kromě osvojení základních frází „buon appetito, buona sera, 
buona notte, grazie“ mohly děti vidět dva filmy různých žánrů: pohádku PINOCCHIO a komedii 
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO v hlavní roli s Bud Spencerem a Terencem Hillem. 

          
Lektorka: Michela Pajdová                                           Lektoři: Sara a Gabriele Lui 
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Latina - staré Řecko a Řím 

V této dílně se děti o latině dozvěděly, že je to jazyk mrtvý, ale „stále žije“, 

protože některá slova přejala francouzština, italština a španělština. Lektorka 

zmínila reálie starého Řecka a Říma a hlavním bodem byl film 

GLADIÁTOR. Gladiátor byl otrok bojující pro zábavu publika.       

                                                                   Lektorka: Markéta Pivoňková 

Němčina - Rakousko                                                                                                                                                                       

Na základě úryvku seriálu KOMMISSAR REX děti pracovaly s pracovními listy, do kterých doplňovaly 

repliky filmových postav včetně hlavního hrdiny psa Rexe.     

Němčina - Švýcarsko 
„Dílna byla velmi zajímavá a interaktivní. Na začátku jsme se dozvěděli něco o historii. V druhé části jsme 

se dívali na film HEIDI. Nejlepší aktivita byla, když jsme se měli rozdělit do dvou skupin. Ve skupinách 

jsme měli na přeskáčku říkat slova spojená se Švýcarskem. Naše slovní zásoba byla téměř nekonečná. Můj 

dojem z této dílny je velmi pozitivní,“ říká účastník dílny Ondřej Nevrkla (9.A). 

                       Lektorka: Iva Šestáková                                                  Lektorka: Lenka Nevrklová 

                        
 

Norština - Norsko 
V úvodu dílny se lektorka věnovala jazyku jako takovému, děti 

se učily vyslovovat jednotlivé hlásky a dokonce zvládly i 

jednoduchý rozhovor v norštině. Byl promítán film 

FLAKLYPA GRAND PRIX (Velká cena Flaklypy – 

Plochého vršku).   Lektorka: Šárka Uchytilová 

 

 

Slovinština - Slovinsko 
Lektorka pro tuto dílnu zvolila dokument o solných pláních ČLOVĚK IN NARAVA V 

SOČOVELYSKIS SOLINACH (Člověk a příroda v sočevelských solných pláních). Předeslala slovní 

zásobu, která v ukázce zazní. Ze zajímavostí lze uvést, že architekt, který přestavoval Pražský hrad za TGM, 

pocházel ze Slovinska.                    Lektorka: Blanka Obrdlíková 

 

Španělština - Španělsko 
I v této dílně se děti dozvěděly mnoho užitečných frází a 

informací o dané zemi. Promítány byly hororové filmy: EL 

MONTE DE LAS ÁNIMAS (Hora duchů)  

a LA LEYENDA DEL EXPANTAPÁJAROS  

(Legenda o strašákovi).              Lektor: Patrik Felčer 
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Turečtina - Turecko 
V turecké dílně byl k vidění film Můj otec a můj syn, který 

mapuje život na tureckém venkově a mezilidské vztahy na 

pozadí historických událostí. Děti pracovaly s pracovními listy a 

tvrzeními, které měly okomentovat před zhlédnutím filmu a po 

něm. 

                                                         Lektorka: Hana Ježková 

        Vietnamština - Vietnam 
V této dílně se děti dozvěděly, že Vietnamci jsou spokojení 

neustále se usmívající a nesmírně pracovití lidé. Rodina je nejdůležitější, mladší se starají o starší a ctí je. 

Dopravní předpisy zde neexistují a kvůli špatnému ovzduší lidé nosí roušky. Děti zhlédly vystoupení 

vietnamských you-tuberů EMPERKING VISION, kteří vtipnou formou popisují každodenní trable 

Vietnamců.                                   Lektor: David Nguyen 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ, 25. 9. 2017 

              FILM                     pracovní list – návod                   FILM               
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Pracovní listy žáků - výstup č. 1 

   

                                  

  

Pracovní listy žáků 8.B - nástěnka 

  

Žáci prezentovali svým spolužákům zajímavosti z jejich dílen a pokoušeli se je některá slova naučit.  
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Upoutávkový poster - výstup č. 2 

V hodinách informatiky děti vytvořily s pomocí generátoru obrazu a připraveného návodu 

upoutávkové postery v elektronické podobě, které si můžete prohlédnout také  na webu naší školy. 
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EDJ - 1. ročník 
I naši prvňáci se dnes zapojili do projektu Evropský den jazyků. Shlédli film Krtek a jeho kamarádi. 

Všechna zvířátka umí pojmenovat 

anglicky-mouse, frog, hare, mole, hedgehod. Jsou to prostě šikulové. 

 

 

 

                                                  EDJ – 2. ročník 
V rámci Evropského dne jazyků jsme se zaměřili na téma "FILM". Naučili jsme se pozdravy v různých 

jazycích, které jsme využili při vytváření leporela a pohádek. Žáci v 2. C vytvořili barevné upoutávky na 

anglickou pohádku Peppa Pig - fruit day a plánek kina v anglickém jazyce. 

Tento den se nám všem moc líbil. 
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Setkání lektorů u kulatého stolu 

      
 

Kulatý stůl očima žákovského redaktora: 
Lektoři děti chválili za aktivitu a spolupráci. Nicméně bylo také řečeno, že film jako ústřední téma EDJ, je 

složitým oříškem, se kterým si ale vedoucí dílen poradili výborně. 

Děkujeme za spolupráci, moc si toho vážíme a těšíme se na setkání v příštím roce. 

 

 Vielen Dank                     

                                               

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Hotař 
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Další projekty ve výuce jazyků 

WIEN 
Dne 15. května 2018 se pro žáky 7. až 9. ročníku konal zájezd do Vídně. U školy jsme 

se sešli v 6:15 a následovala téměř 4 hodinová cesta autobusem. Do Vídně jsme se 

dostali po 10. hodině a zamířili jsme rovnou do známého KunstHausWien, kde se 

nachází muzeum architekta tohoto domu – Friedensreicha Hundertwassera.  

Prováděla nás průvodkyně, na která bylo vidět její zapálení pro věc. Paní učitelka nám 

vše překládala a my jsme se tak mohli zaposlouchat do vyprávění o tomto poválečném 

umělci.  

Když prohlídka skončila, přešli jsme do Hundertwasser vilage, kde jsme měli 

patnáctiminutový rozchod. Poté nám nezbylo nic jiného než znovu sednout do 

autobusu a přejet do krásného Schönbrunnu. 

Tam jsme s vytaženými deštníky zamířili na prohlídku, po 

které následovala zkouška kostýmů. Nakonec jsme přece jen 

museli vyjít z vytápěného zámku a přesunout se v dešti do 

blízké ZOO. 

Ta byla – i přes všudypřítomný déšť – nádherná. Viděli jsme 

mimo jiné i pandu velkou, koalu nebo polární vlky. 

V areálu zámecké ZOO jsme strávili asi 2 hodiny. Den se už 

ovšem chýlil ke konci, takže na nás opět – tentokrát již 

naposledy – čekal náš autobus.  

Ke škole jsme se dostali kvůli mnohočetným kolonám až kolem desáté večer. Výlet jsme si však užili 

navzdory dešti a našemu zpoždění. 

Mgr. Lenka Nevrklová 

 

Mit der 9. Klasse nach Dresden! 
Vyjet se skupinou žáků na exkurzi do Drážďan v čase 

předvánočním se ukázalo jako dobrý nápad.  

Nejstarší vánoční trh v Německu Striezelmarkt měl 

opravdu pohádkově vánoční atmosféru (stejně jako 

další trhy roztroušené po městě) a skýtal mnoho 

možností pro trénink slovíček a dorozumívacích 

schopností, obdiv rukodělné práce a vytvoření pravé 

vánoční nálady.  

V centru města jsme si prohlédli i jiná významná 

místa. Vstoupili jsme do Frauenkirche, vyfotili se na břehu Labe (Brühlsche Terasse) a u Kreuzkirche 

a nahlédli jsme také do Zwingeru, kde jsme zaslechli zvonkohru a obdivovali díla starých mistrů 

(Gemäldegalerie).  

Nadšení jsme byli také z expozice 

v Militärhistorisches Museum, jehož 

tématem je válka ve všech souvislostech. 

Látka je to vážná a pochmurná, ale výstava 

je opravdu moderní, zajímavá a nutí k 

zamyšlení.  

Ve městě jsme pobývali dva dny. Nocovali 

jsme na lodi a dopřáli si zde i bohatou 

snídani. A tak jedinou nepříjemností bylo 

výrazné zpoždění cestou z Jihlavy do Prahy.  

Všem žákům patří dík za prima atmosféru a 

korektní chování za všech okolností. 

Mgr. Lenka Nevrklová 
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AT THE CLOTHES SHOP – ROLE-PLAY 

Žáčci 3. ročníku si učí angličtinu s učebnicí 

CHIT CHAT 1. Jako závěrečný výstup z lekce 

8, která je věnována slovní zásobě oblečení / 

clothes a slovesu „mít“ / have got, zvolili 

scénky z obchodu s oblečením. Děti si jednu 

vyučovací hodinu (po probrání daného učiva) 

připravovali rekvizity a trénovali své scénky 

(výslovnost, správnou gramatiku) a druhou 

vyučovací hodinu jsme natáčeli video. Děti 

byly moc šikovné a nadšené, že se budou moct 

„ukázat rodičům“ ve videu na internetu. 

Inspirací nám byla písnička, kterou jsme se 

naučili hned na začátku lekce a naše pravidelné hodnocení v portfoliu. Písnička se odehrává v obchodě 

s velmi neobvyklým oblečením a někteří zákazníci tak odchází z obchodu „s prázdnou“. 

Odkaz na naše YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3WX1ZH2hvVo  

Mgr. Marcela Kovářová 

 

Animační program NJ 

Dne 11. 9. zavítal opět po roce na naši školu 

lektor Tandemu v Plzni pan Florian Förster, aby 

uvedl žáky 6. ročníku do studia němčiny, 

povzbudil je a namotivoval do práce. Jednu 

hodinu strávil také s pokročilými žáky 

9. ročníku, kteří tak měli možnost (vzácnou) 

konverzace s rodilým mluvčím. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WX1ZH2hvVo
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Zahájení školního roku 
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Jsem školák – 1. ročník + Spolupráce 1. a 9. tříd 
Projekt pro 1. ročník prolíná celým školním rokem ve spolupráci s žáky 9. ročníku. Souvisí s poznáváním 

školní práce, školního prostředí, s postavením žáka ve skupině a uvědomováním si sebe sama v třídním 

kolektivu, zařazováním žáka do kolektivu, spoluprací v třídním kolektivu, s prožitky, které se žákovi v 

kolektivu dostávají a následně i vztah a spolupráce celé žákovy rodiny se školou. 

  

Spolupráce nejstarších a nejmladších žáků školy začala již v předchozím školním roce – u zápisu. První školní den dovedli 

deváťáci čerstvé prvňáčky do jejich tříd a druhý den, v úterý 5. září, se seznámili navzájem a s budovou školy. 

Čerti a Mikuláši v 1. třídách. 

Dnes jsme šli spolu s deváťáky pouštět draky. 

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, jen větřík 

tolik nefoukal. Přesto jsme si dopoledne užili. 

Vánoční koledy 

Ve středu před Velikonoci se sešli žáci 

prvních a devátých ročníků, aby společně 

nazdobili vajíčka, košíčky a na závěr 

vytvořili velikonoční přáníčko pro potěšení 

své rodiny. Všichni si tuto akci velmi užili a 

těší se na další společně strávený čas. 

V říjnu se za prvňáčky vydali velcí 

kamarádi, kteří jim připravili 

halloweenské dopoledne se 

společným tvořením. Děti si 

vyrobily zápich dýně a netopýra. 

Také všichni dohromady vytvořili 

malovanou dýni a někteří šikovní 

deváťáci dýni pro každou třídu 

vydlabali.  

Žáci 1. B a 9. B se ve středu 20. 6. vydali 

na společný výlet z Jihlavy do Rantířova. 

Cestou se seznámili s pověstí O Zaječím 

skoku, postavili domečky pro lesní 

skřítky a vláčkem se vrátili zpět do 

Jihlavy. Výlet se vydařil a všichni si ho 

moc užili. 
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Lexikon kouzel a další projekty – 2. ročník 
Celoroční projekt ve 2. ročníku zaměřený na pozorování změn v přírodě, měření a porovnávání teploty 

v různých ročních obdobích, na práci s přírodninami. Projekt je doplněn návštěvou vzdělávacího centra a 

zoologické zahrady. Žáci si v průběhu realizace projektu tvoří lexikon kouzel přírody a připravují 

prezentaci pro rodiče.   

Program "Hrátky s lesem" byl velice vydařený. Děti se naučily, co znamená slovo "eroze", vnímaly les sluchem, hmatem, 

zrakem i čichem, "lovily" drobné lesní živočichy, hledaly pobytová znamení velkých lesních zvířat, obdivovaly "mravenčí 

panelák" a chodbičky kůrovce. Všem se interaktivní procházka lesem líbila. Těšíme se na příště! 

V rámci dne Laskavosti jsme se společně vydali do lesa na 

Březinkách, kde se nám podařilo nasbírat skoro celé tři pytle 

různých odpadků. Měli jsme dobrý pocit z toho, že zvířátka i 

lidé budou mít kolem sebe o něco čistší les. (2. C) 

Besídka 2. C  

S velkou chutí a radostí jsme pro naše maminky, babičky, 

tatínky, dědečky, sourozence, učitele, kamarády a 

spolužáky nacvičili operetku ČERVENÁ KARKULKA. 

Abychom se naladili na Vánoce, přidali jsme i několik 

vánočních koled. Velmi nás potěšilo, že se všechna 

představení vydařila. 

Mikuláš ve spolupráci s Centrem pro rodinu 
Halloweenské dopoledne bylo plné zábavných 

pracovních listů, zpěvu a tance. Dozvěděli jsme 

se, z čeho čarodějnice vaří lektvary a jaké 

používají dopravní prostředky. Prožili jsme 

krásný Halloweenský čas. 
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Projekt Jihlava – 3. ročník 
Vícedenní projekt ve 3. ročníku zaměřený na poznávání historie i současnosti života v Jihlavě. Je doplněn 

návštěvou radnice, brány, katakomb, muzea. Žáci se učí spolupracovat ve skupinách a hodnotit svou práci. 

Na závěr připravují prezentaci pro rodiče nebo spolužáky v ročníku. 

 

  

Divadelní představení v Horáckém divadle už jsme navštívili, ale zákulisí divadla ještě ne. Byli jsme tedy zvědaví, jak to tam vypadá. 

Podívali jsme se do šatny herců, do maskérny, do garderobiérky a hlavně na jeviště, kde jsme si ve dvou skupinách vytvořili svůj 

vlastní scénář, podle kterého jsme si pod vedením zkušených herců zahráli svoje vlastí představení. Užili jsme si spoustu legrace a na 

chvilku se z nás stali opravdoví herci. 

Jihlava je naše město a proto bychom se o ní chtěli dozvědět co nejvíce. V rámci projektu jsme navštívili Radnici, kde nás paní 

průvodkyně provedla zajímavými místnostmi. Rozhled z Brány Matky Boží se nám také moc líbil. Prohlédli jsme si i 

historické domy a kostely na Masarykově náměstí a v přilehlých uličkách, vyhledávali informace a prošli se po hradbách. 
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Dopravní výchova – 4. ročník 
Dopravní výchova je celoroční projekt ve 4. ročníku, který probíhá na dopravním hřišti Základní školy 

Nad Plovárnou v Jihlavě. Je zaměřený na znalost předepsaného vybavení kola, pravidel silničního provozu 

a dodržování bezpečnosti, na praktické dovednosti cyklisty, jízdu na kole na dopravním hřišti a první 

pomoc. Výstupem projektu je získání průkazu cyklisty. 

 

  

V tomto školním roce nás čekají zkoušky, abychom mohli dostat 

průkaz cyklisty. 4. A) 
V poslední lekci výuky na dopravním hřišti nás čekal test 

znalostí dopravních značek a řešení dopravních situací na 

křižovatkách. Na dopravním hřišti jsme jezdili na kole a 

dodržovali jsme dopravní předpisy. Úspěšní cyklisté 

obdrželi po splnění teoretických znalostí i praktických 

dovedností průkaz cyklisty. (4. B) 

Seznámení s pravidly silničního provozu  

pro cyklisty (4. C) 
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Praha a Vesmír – 5. ročník 
Praha je měsíční vlastivědný projekt v 5. ročníku, který 

propojuje více vyučovacích předmětů. Žáci se učí 

vyhledávat informace v encyklopediích a na internetu, 

spolupracovat a komunikovat ve skupině, hodnotit kvalitu 

jednotlivých výstupů. Projekt je doplněn výletem do Prahy 

za poznáváním památek hlavního města a návštěvou 

Planetária. 

  

Během výletu jsme navštívili Karlův most, Staroměstské náměstí 

a Václavské náměstí. Poté jsme se metrem přepravili do 

planetária. Tam jsme viděli jsme film Kde začíná vesmír? Výlet 

jsme zakončili návštěvou Pražského hradu. 
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Praktické činnosti 

 

  

Vánoční atmosféru si žáci vytvořily vůní perníčků, které si 

sami upekli. Škoda, že ta vůně není z fotek cítit! 

V hodině Praktických činností se mohli 

žáci seznámit se stavebnicí ROTO. S chutí 

se pustili do sestrojení kolečka na trávu a 

ovocného stromku. Montáž děti velice 

bavila a již se těší na další hodiny. (1. A) 
Děti si dnes v pracovních činnostech opět vyzkoušely 

postavit malé dřevěné stavby. Rok od roku jsou 

zajímavější a propracovanější. (5. C) 

Občerstvení studené kuchyně (5. B) 

V předmětu praktické činnosti si žáci všech pátých tříd vyrobili 

dřevěný vánoční stromeček. Polotovary nám nachystali učni ze SŠ 

stavební Jihlava a naši páťáci jednotlivé díly obrousili brusným 

papírem a všech 5 dílů poskládali do sebe a spojili. S třídními 

učitelkami si stromeček povrchově zkrášlili např. ubrouskovou 

technikou s vánočními motivy. J. Hotař   

V hodinách pracovních činností si žáci 

vyrobili brousítko, které jim poslouží k 

lepšímu ořezání tužek. (4. C) 

Náhrdelník z přírodnin (2. C) 
Stavebnice (4. B) 
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Plavecký výcvik 
Plavecký výcvik pod vedením Plavecké školy Jihlava absolvují každý rok žáci 3. a 4. ročníku jako povinnou 

součást tělesné výchovy. Nepovinně si zaplavali v tomto roce druháci a páťáci a na 2. stupni 6. až 8. ročník. 

   

V deseti lekcích plaveckého výcviku si žáci zdokonalili své 

plavecké styly a na závěr poměřili svoje síly v plaveckých 

závodech. (4. B) 

Závěr plaveckého kurzu ve 4. A. 

Na poslední lekci plavání nechyběly závody a "volné" 

skotačení ve vodě. Na všechny lekce jsme chodili rádi. 

Těšíme se na příště. (2. C) 



Příloha č. 27 – Další akce školního roku 

Stránka 10 z 40 

 

Svět práce (řemesla) – 4. a 5. ročník 
Svět práce (řemesla) – projekt je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí, které ovlivní rozhodování při 

volbě dalšího studia a při uplatnění na trhu práce. Probíhá formou exkurze žáků 4. – 5. ročníku do některých 

firem, podniků, případně dílen středních škol v Jihlavě. Žáci si exkurze zaznamenávají do listu v portfoliu 

a doplňují i svoje postřehy. Projekt pokračuje na 2. stupni. 

  

OZS Jihlava – kuchař, číšník 

Žáci v rámci projektu Řemesla navštívili SŠ stavební Jihlava. 

Mohli se dozvědět, co představuje profese truhlář či klempíř. 

 

Výstupy žáků 4. a 5. ročníku 

Návštěva u uměleckého kováře a v amenosochařství. 
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Svět práce – 6. až 8. ročník 
Svět práce – projekt je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí, které ovlivní rozhodování při volbě dalšího 

studia a při uplatnění na trhu práce. Probíhá formou exkurze žáků 6. – 8. ročníku do některých firem, 

podniků, případně dílen středních škol v Jihlavě. Žáci si exkurze zaznamenávají do listu v portfoliu a 

doplňují i svoje postřehy. Projekt navazuje na Řemesla na 1. stupni a je završen ročníkovým projektem 

Povolání v 8. ročníku. 
  

V projektovém dnu Svět práce navštívili vybraní chlapci osmého ročníku Střední školu technickou, průmyslovou a automobilní v 

Jihlavě, pracoviště Polenská 2. Žáci byli rozděleni do tří skupin a prakticky si vyzkoušeli pájení drátků, ohýbání a pájení plechu a 

prohlédli si soustruhy a CNC stroje. Vyrobili si plechovou krabičku, srdíčko a pyramidu z drátu a obdrželi praktické reklamní  

předměty. "Mě to tady bavilo a já půjdu na Polenskou" prohlásil při závěrečném hodnocení akce Jakub K. z 8. B. (Mgr. Jiří Hotař) 
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Další projekty ve výuce na 1. stupni 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tonda obal – třídění ve 4. A 

Ani den bez čárky 

Galerie Vysočiny připravila nové programy pro ZŠ. Žáci 2. A se 

zúčastnili programu Ani den bez čárky, při kterém se nejen 

seznámili s některými díly aktuální krátkodobé výstavy v galerii, 

ale také si vytvořili svůj obrázek a zahráli "čárkovanou". Program 

byl velmi zdařilý a dětem se líbil. 

Kamarádi 2. ročník 

Začátkem října za námi přišly lektorky z Centra pro rodinu. 

Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak správně komunikovat 

se svými kamarády i s ostatními lidmi. Zahráli jsme si i 

několik scének, které se nám opravdu podařily. Tato společně 

strávená hodina se nám moc líbila. Program Labyrintem vztahů (Centrum pro rodinu) 4. C 

V besedě jsme se se dozvěděli něco o sobě, o svých kamarádech i o 

tom, proč někteří dospěláci jednají někdy tak a jindy jinak. 

Přírodověda 5. B 

V hodině přírodovědy jsme se učili o Měsíci. Abychom si 

zapamatovali fáze Měsíce, vyrobili jsme si "sladkou" 

pomůcku. Práce se nám moc vydařila. A těšíme se na další. 

Kouzelníci 4. A 



Příloha č. 27 – Další akce školního roku 

Stránka 13 z 40 

 

 

 

 

 

Etický interaktivní program Centra pro rodinu 4. B 

Ve scénkách s maňásky se žáci zamýšleli nad správným 

chováním a vztahy k druhým, zahráli si pohybovou hru a 

hodnotili kladné a záporné literární a filmové postavy. 

V českém jazyce si potom napsali slohovou práci na téma Kdo 

je můj vzor. 

Během podzimních měsíců jsme se vzájemně poznávali a učili se v 

praktických činnostech vyrábět a tvořit, v přírodovědě pracovat 

ve skupinách a ve vlastivědě jsme začali pracovat s buzolou a 

mapou. 4. B 

Program Tolerance 3. A 

Hudba školám – 1. stupeň 

4. B v Oblastní galerii Vysočiny 

V adventně zaměřeném programu se žáci seznámili s díly ze stálé 

expozice OGV v Jihlavě, která se vztahují k adventnímu období. 

Dozvěděli se, jak advent prožívali lidé v minulosti a jak jej lidé 

prožívají dnes. Ve výtvarné dílně si vyzdobili jablíčko jako tradiční 

adventní předmět. 
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Vánoční atmosféru si žáci vytvořily vůní perníčků, které si sami 

upekli. Škoda, že ta vůně není z fotek cítit! 4. C 
Hra "Zpátky do Betléma" byla o narození Ježíška. Nejvíce se 

nám líbil legrační andílek a také to, že jsme si s herci mohli 

zazpívat známé koledy. Vánoční atmosféru jsme ještě podpořili 

prohlédnutím ozdobených stromečků na náměstí a nakoupením 

drobných dárečků pro naše nejbližší. Jsme rádi, že jsme mohli 

prožít tak krásné dopoledne. 2. A a 2. C 

Vystoupení 3. B v Domově důchodců ve Ždírci 

V pondělí dne 11. 12. předvedly děti ze 3. B naší školy pásmo 

písniček, vlastních básniček (nejen českých, ale i anglických), 

tanečních vystoupení, vánočních koled a divadlo "Šípková 

Růženka" seniorům v Domově důchodců ve Ždírci. Naše 

staroušky jsme rozesmáli, roztleskali, rozezpívali a některé i 

rozplakali ... Jsme rádi, že jsme tak udělali radost těm, kteří to 

zvláště v tomto adventním čase nejvíce potřebují. Kroužek Veselá věda na 1. stupni 

Pokusy s vodou 4. C  

Někdy není ke zkoumání potřeba zvláštních věcí. Co třeba 

obyčejná kostka ledu? Jak rychle roztaje? Nebo která kapka 

vody, sirupu či oleje zvítězí v závodu kapek? To všechno jsme 

pozorovali, zaznamenali a zakreslili. 

Hodina tělocviku trochu jinak 1. A 

Přívaly sněhu nás vylákaly ze školních lavic na blízký kopec. 

Hodinu tělesné výchovy jsme si užili trochu jinak. 
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Dětství bez úrazu 3. ročník 

V rámci projektu Prevence úrazu se žáci zamýšleli nad místy, 

kde na ně čeká nějaké nebezpečí. Seznámili se se zásadami 

1. pomoci, soutěžili a také si vyzkoušeli masáž srdce a umělé 

dýchání. Všichni byli z této akce nadšeni a odnesli si domů 

spoustu nových zajímavých vědomostí i dovedností potřebných 

pro život. 

Pokusy ve 3. C 

Drumbeny 1. třídy 

Na naši školu zavítal ve středu 7. února Mgr. Zdeněk Roller s 

drumbeny, netradičními hudebními nástroji. Během chvíle se z 

nás stali bubeníci. Vyzkoušeli jsme si různé rytmické hry, různé 

údery do drumbenů za doprovodu zvuků z našich hrdel. 

Báječný byl závěrečný společný třídní koncert. Při něm vyzněla 

právě souhra všech dětí, neboť každý hrál podle sebe, ale 

všichni ve stejném tempu. 

Beseda o 2. světové válce 5. B a 5. C 

Práce s jehlou a nití se nebojíme 5. B 

V předmětu praktické činnosti jsme si vyzkoušeli přišít knoflík a 

obšít knoflíkovou dírku. Pustíme se i do složitějších činností-

vyzkoušíme si různé stehy a pokusíme se vyrobit malý polštářek. 

Některá děvčata si přinesla kufříky s šitím a látkami a s chutí se 

pustila do vyšívání na kanavě. Mgr. Jiří Hotař 

 

Bovýsek pravidelně přichází do školy s doprovodnými 

aktivitami k projektu Ovoce do škol 
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Indiánský týden – 1. ročník 

Žáci prvních ročníků se v hodinách matematiky a českého jazyka vydali do světa Indiánů. Na několik dní ze třídy zmizeli 

Petříkové, Šimonkové, Janičky, Zuzanky a místo nich v lavicích seděl Rychlý Zub, Moudrá Voda, Nebeská Duha a Pomalý 

Medvěd. Jako správní Indiáni si každý vyrobil čelenku a totem. Společně pak osídlili vesničku "Velký Kaňon." 

Pleteme velikonoční pomlázku 4. C  

Žáci se před Velikonocemi učili plést pomlázku z osmi proutků. 

Zdravá pětka 5. B 

Divadlo 2. C 

Ve středu 20. 6. jsme navštívili program Poprvé v divadle aneb Jak 

se dělá divadlo. Prozkoumali jsme zákulisí (kostymérnu, 

maskérnu, kloboukárnu, rekvizitárnu atd.) Vymysleli jsme svou 

vlastní pohádku O červené karkulce a Maxipsu Fíkovi – aneb 

popletená pohádka. Rozdělili jsme si role a celou pohádku jsme si s 

pomocí dvou opravdových herců a pana osvětlovače zahráli. V 

divadle se nám moc líbilo.  

Den dětí 1. A a 2. B  

Den dětí jsme prožili v Zábavném centru Robinson. Skákali jsme 

na trampolíně, klouzali se na skluzavkách, lezli po provazech, 

jezdili na šlapacích autíčkách, hledali cestu z bludiště, vylezli 

jsme na nejvyšší sopku, no prostě to bylo SUPER!!! 
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Celoroční projekty na 2. stupni (PřiVýDěj, Tělorob, MaFyáČek) 
Projekty Mafyáček, Přivýděj, Tělorob jsou 

uskutečňovány formou blokového vyučování. 

Prohlubují a doplňují některé části učiva. Bloky jsou 

volitelné. Zařazována jsou vhodná průřezová témata. 

Důraz je kladen na aktivitu žáků, hledání a zpracování 

informací a prezentaci výsledků. 

Přivýděj – v 6. ročníku si žáci volí ze zaměření na 

přírodopis, výtvarnou výchovu a dějepis 

 

 

 

Tělorob – v 7. ročníku si žáci volí ze zaměření na tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví a výchovu 

k občanství 

 

  

Dne 30. 11. 2017 se třídy 7. A a 7. B v rámci projektu Tělorob 

zůčastnily programu o závislostech. Rozdělili jsme se do 4 

skupin. Každá skupina byla vždy na jednom stanovišti buď o 

alkoholu, kouření, drogách nebo jiných závislostech. Naučili 

jsme se spoustu zajímavých věcí, a také jak je těžké se každé 

závislosti zbavit. (Emílie Vacková, 7. B) 
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Mafyáček – v 8. ročníku si žáci volí ze zaměření na matematiku, fyziku a český jazyk 

 
Zprávy z tisku 

TEPLO NA JIHLAVSKU, jaro 2018 

MaFyáČek - název prvního bloku byl Malá velká čísla. 
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Finanční gramotnost  
 

probíhá jako projekt od konce 8. ročníku a v průběhu celého 9. ročníku. Navíc je zařazována jako aktivita 

např. na Veletrh zdraví, Vánoční aktivity, Tělorob. 
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Exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 28. 5. 2018 jsme se vydali na bio farmu Sasov. První zastavení bylo u 

výběhu prasat. Zde jsme viděli několik oddělených výběhů. Každá prasečí 

rodinka měla svůj. Viděli jsme od nejmladších po nejstarší. Zajímavostí je, že 

jsou březí tři měsíce, tři týdny a tři dny. Náš největší zážitek byl, když jsme si 

mohli prasata nakrmit trávou. Po návštěvě prasat jsme se vydali na pastviny, 

kde jsme viděli krávy chované na maso. Tento druh pochází z Francie. Tam nás 

přišla navštívit kráva s teletem. Také jsme se dozvěděli, že krávy mají rozlišující 

náušnice (modré, žluté, růžové), podle kterých se pozná samec od samice. Poté 

jsme se šli podívat na bioplynovou stanici, kde nám bylo vysvětleno, jak 

funguje. Nakonec jsme měli možnost zajít do bioobchůdku, kde jsme dostali 

ochutnat výrobky a měli jsme možnost zakoupit si jiné bio výrobky. Na zpáteční 

cestě jsme zhlédli koňské stáje a výběhy.  

Zaznamenala 7. A s paní učitelkou Vachovcovou 

Exkurze Terezín – 9. ročník 

Dne 26. 9. jsme podnikli exkurzi do Terezína. Při příjezdu nám byl 

přidělen průvodce. Přednášel o tom, co Terezín byl a co se zde stalo. 

Byl přestupním táborem pro Židy, odkud byli transportováni do 

koncentračních táborů. Vyprávěl nám také o dětech a jejich 

denících. Další prohlídka vedla ke krematoriu, hřbitovu a márnici, 

které byly součástí areálu. Poslední část byla věnována Malé 

pevnosti, dříve sloužící jako vězení. Na závěr jsme zhlédli film 

natočený nacisty pro Červený kříž o tom, jak se s Židy za 2. světové 

války dobře zacházelo, což nebyla pravda. Exkurze byla poučná a 

zajímavá. 9. A a 9. B 

Dne 27. 3. 2018 se část žáků z 8. a 9. tříd v rámci hodin dějepisu 

zúčastnila semináře v Židovském muzeu v Brně. Po příjezdu a 

krátkém seznámení s dobou před 2. světovou válkou nás čekal 

worskhop „Dobrodruhy proti své vůli“, kde se ve skupinách na 

základě dopisů žáci seznámili s osudy několika Židů, kteří opustili 

Protektorát Čechy a Morava, poté si předali získané informace. Druhá 

část byla věnovaná besedě s třebíčským pamětníkem Pavlem Friedem, 

který prožil část svého dětství v |Terezíně. Poté nás čekala cesta domů.   

Seminář byl velice zdařilou akcí , zvláště beseda s pamětníkem se 

žákům velice líbila. 

8. ročník v Památníku Vojna.  
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Poznávání a pravidla spolupráce – 6. ročník 
– projekt na podporu vytváření kladných vzájemných vztahů mezi dětmi a fungujících pravidel kolektivu 

třídy na druhém stupni. Projekt je v případě podpory rodičů zahájen dvoudenním výjezdem, pokračuje 

aktivitami ve Výchově ke zdraví a na třídnických hodinách. Projekt probíhá v 6. ročníku. 

  

Výjezd 6. A  

Naše třída si s šestým ročníkem vyrazila na výjezd za poznáním, 

kde jsme se učili pomáhat si a nehádat se. Hráli jsme různé hry, 

kde jsme měli spolupracovat a být ohleduplní, také se shodnout v 

názorech a poznat nové členy naší super třídy. Také jsme 

vymysleli logo třídy a natiskli na tričko. Výjezd jsme ukončili 

rozhovorem s paní psycholožkou. Bylo to tu moc krásné a těšíme 

se na další vícedenní výlet. Jirka Brabenec a Milan Bína 
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Nezávislí – 7. ročník 
– projekt je zaměřen na prevenci různých typů závislostí. Projekt je v případě podpory rodičů zahájen 

dvoudenním výjezdem a pokračuje aktivitami ve Výchově ke zdraví a završen je ročníkovým projektem 

Moje zájmy. 

Hlavním cílem je uvědomění si nespočetného množství závislostí, se kterými se žáci mohou v běžném 

životě setkat. Žáci si postupně uvědomují, že každou závislostí mohou být manipulováni. Při aktivitách 

zkoušejí prezentovat svoje názory a zároveň naslouchat druhým a respektovat jejich názory, učí se využívat 

vhodné výrazové prostředky pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení. Na téma 

závislostí bude navázáno v hodinách Výchovy ke zdraví.  

  

Nezávislí Čeřínek 2017 

6. - 7. září 2017 se žáci 7. ročníku společně s učiteli Janem 

Findejsem, Adélou Píšovou, Renátou Feherovou a Pavlou 

Jahodovou vydali na projekt Nezávislí na Čeřínek. První 

aktivitou bylo vyhledat různé druhy závislostí a nalepit je na 

nakreslenou pavučinu. Po této aktivitě jsme se odebrali do 

jídelny, kde jsme probírali nebezpečí na internetu, tato aktivita 

trvala až do oběda. Po dvouhodinovém poledním klidu jsme 

přešli ke třetí aktivitě. Ve třetí aktivitě jsme psaly příběhy s 

dobrým nebo špatným koncem na téma bulimie. Postupně se 

vybírali nejlepší příběhy. Příběh s dobrým koncem sepsala Viki 

Pavlišová a se špatným koncem Ema Vacková. Následující 

aktivita byla pantomima reklam. Každá skupina 

prostřednictvím pantomimy předváděla vybranou reklamu a 

ostatní hádali, co je obsahem reklamy. Na závěr dne si skupinky 

pro ostatní připravily prezentaci libovolně zvolené postavy, 

která by mohla být jejich vzorem. Ostatní účastníci si tak mohli 

vybrat postavu, která byla jejich srdci nejbližší. Zatímco za 

Chucka Norrise se nikdo nepostavil, největší úspěch slavil 

Ovalín, což byla žáky nově vymyšlená postava. V průběhu 

čtvrtečního dopoledne si skupinky připravily propagaci jimi 

zvolených produktů. Po obědě jsme balili a užívali volné zábavy. 

Domů jsme se vraceli v dobré náladě. Magdaléna Srbecká a 

Emílie Vacková 7. B 



Příloha č. 27 – Další akce školního roku 

Stránka 23 z 40 

 

Povolání – 8. ročník 
Náplní projektu jsou aktivity týkající se volby střední školy a možného povolání. Projekt je v případě 

podpory rodičů zahájen dvoudenním výjezdem a pokračuje aktivitami v předmětu Svět práce. Žáci si 

vyberou povolání, o kterém pod vedením učitele a stanovených pravidel hledají a zpracovávají informace. 

Vyučující se postupně věnuje objasnění jednotlivých kapitol, ze kterých by se měl celý ročníkový projekt 

skládat (popis povolání, jeho historie, životopis významné osobnosti nebo popis někoho, kdo povolání 

vykonává, podmínky pro výkon povolání, možnosti studia a získání kvalifikace, uplatnění na trhu práce). 

Vyvrcholením je elektronická prezentace před spolužáky. 

 

 

 

  

Ve dnech 6. a 7. září se 55 žáků osmého ročníku a 4 vyučující 

zúčastnili dvoudenního výjezdu se zaměřením na volbu povolání. 

Projekt byl realizován v Kempu Velkopařezitý v Ŕásné u Telče. 

Ohlasy dětí 8. B: 

 Ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. září se konal projekt Povolání v 

Řásné. Tento projekt nám měl pomoci k tomu, abychom se 

snadněji rozhodli při volbě střední školy v devátém ročníku. Já 

jsem si z toho projektu asi nic moc neodnesla, protože už od první 

třídy mým snem je " zdravka". Ale moc se mi tam líbilo. 

Obzvláště výstup na Javořici. 

I vyřezávání s panem učitel Hotařem bylo super nebo ta hra s 

básničkami-limeriky. Ale nejvíce se mi asi líbila módní přehlídka, i 

když to pro mě bylo hrozné, protože já jsem byla model a ty 

noviny mě všude škrábaly. V poslední aktivitě jsme měli za úkol 

postavit co nejvyšší věž ze špejlí a izolepy. To se mi také libilo. 

Podle mě se celý výlet vydařil, i když nám ve středu trochu pršelo. 

Klidně bych si ho zopakovala. Tereza Vytisková, 8. B   

Ve středu a čtvrtek jsme jeli na výjezd na Řásnou na projekt 

Povolání. Nejvíce se mi líbilo vyřezávání z kůry a stavění věže. K 

tomu jsme použili špejle, izolepu a nůžky a tuto soutěž jsme 

vyhráli. Také tam vařili výborná jídla - až na studené špagety. 

Překvapilo mě, že jsme se úplně všichni vyškrábali na Javořici a že 

v kempu měli dobrá místa na parkour. Tomáš Kopecký, 8. B 
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Kariéra – 9. ročník 
V 9. ročníku se více zaměřujeme na rozvíjení 

klíčových kompetencí k učení, zejména 

k samostatnému třídění a zpracování informací. 

Koordinátorem projektu je třídní učitel, celou práci 

však vedou zejména vyučující volitelných předmětů. 

V nich by se žáci měli profilovat vzhledem k volbě 

střední školy a budoucí profesní kariéře. 

V průběhu roku žáci konzultují svoji práci po stránce 

odborné i jazykové. Forma prezentace a její struktura 

je dána připravenou brožurou Moje kariéra (uložena 

v Informačním centru školy). Na závěr roku probíhá 

obhajoba ročníkové práce a následně slavnostní 

předání osvědčení s podrobným hodnocením. 

 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby svoje ročníkové práce, včetně hodnocení a certifikátů, zakládali do svých 

portfolií. Měly by sloužit jako zpětná vazba a zároveň motivace k celoživotnímu vzdělávání souvisejícím 

s kariérním růstem. 
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Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou 

  
 

Zprávy z tisku 
www.jihlavavzdelavakulturou.cz, 20. prosince 2017 

 
 

V rámci Inkubátoru navázala škola spolupráci s Centrem dokumentárního filmu. Aktivity 

probíhaly během humanitního semináře. 

 

Ne/bezpečí ve světě médií  
V rámci humanitního semináře jsme absolvovali tři dvouhodinové kurzy o bezpečném chování na internetu. 

V prvním kurzu jsme byli v kině Dukla, kde nás filmový a televizní teoretik Šimon Bauer, odborník na 

reklamu, informoval o tom, jak reklama vzniká a že se jí nemá vždy naplno věřit. V druhé lekci HOAX za 

námi do školy přišel pan Džubák, který měl připravenou přednášku o různých klamech na internetu. 

V posledním kurzu, který pro mě byl nejzajímavější, jsme se dozvěděli něco o šíření falešných zpráv 

prostřednictvím Surfařova průvodce po internetu. 

Celý třífázový kurz bych ohodnotil velmi kladně, protože jsem se dozvěděl spoustu přínosných a důležitých 

informací. 

                                                       Ondřej Nevrkla 9. A   

http://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/
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Podpora čtenářské gramotnosti, spolupráce s knihovnou 

  

Děti z 1. tříd navštívily 22. 2. 2018 městskou knihovnu, 

kde poznaly skřítka Kniháčka a byly slavnostně 

pasováni na ČTENÁŘE - RYTÍŘE OCHRÁNCE 

DOBRÝCH KNIH. Každý žák dostal pamětní list, 

malou knížečku, záložku a průkazku do knihovny. 

Nyní si již mohou chodit půjčovat krásné knížky a 

stanou se z nich zajisté ti nejlepší čtenáři. 

Divadlo v knihovně (2. A) 

Seznámení s knihovnou. (4. A) 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou – 6. ročník 

Knihovna 1. C 

V tomto týdnu navštívili žáci prvních ročníků pobočku knihovny na 

Březinkách. Nebylo to ledajaké setkání. Na děti čekal Hurvínek, aby je 

seznámil s pravidly vypůjčování knížek. Všichni už ví, v jakém oddělení si 

knížku M mají vybírat a jakou barvou je kniha označena. Po besedě si každý 

z žáků mohl vypůjčit knihu a odnést si ji domů. Už se všichni těší na další 

setkání. (1. A) 
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Spolupráce s Městskou policií 
 

 

 

  

Beseda s policií 2. A 

Dnes jsme s paní Klimešovou probírali popis osoby. Všímáme si 

dostatečně lidí kolem nás? Uměli bychom popsat toho, kdo nám 

něco provedl?  

Dnes nás navštívila paní policistka Květa. Hravou formou jsme 

se naučili důležitá telefonní čísla. Každý z nás již ví, jak se má 

zachovat v případě dopravní nehody, požáru, nebo jak přivolat 

záchrannou službu. Hodina se nám moc líbila. 

Aktivity s Městskou policií v rámci Veletrhu zdraví 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili besedy s názvem Právní vědomí, při 

které si s panem Křoustkem povídali o svých právech a 

povinnostech. Zaměřili se také na to, jaké jednání je protiprávní 

a čeho by se měli vyvarovat. 
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Zprávy z tisku 
Jihlavské listy, 23. března 2018 
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Spolupráce s Baseballovým klubem Ježci Jihlava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naše třída se zúčastnila Jarního baseballového turnaje. Během 

jeho průběhu se žáci mohli zapojit i do dovednostních soutěží – 

jako byl odpal na přesnost, hod na přesnost a překážková dráha. 

Nebylo vítězů, nebylo poražených. Všichni jsme byli pochváleni 

za naše sportovní výkony a při vyhodnocení každý z nás dostal 

diplom a drobnou sladkou odměnu. (1. A) 

Ukázkové hodiny baseballu probíhají tradičně v 1. až 3. třídách v rámci hodin tělocviku pod vedením trenérů BK Ježci. 
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Zprávy z tisku 
jihlava.city.cz, 7. února 2018   www.jihlavskadrbna.cz, 12. května 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jihlavskadrbna.cz, 12. května 2018  www.facebook.com/jezcijihlava, 12. prosince 2017   

http://jihlava.city.cz/
http://www.jihlavskadrbna.cz/
http://www.jihlavskadrbna.cz/
http://www.facebook.com/jezcijihlava


Příloha č. 27 – Další akce školního roku 

Stránka 31 z 40 

 

Spolupráce se Střední školou stavební Jihlava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exkurze Řemesla 4. a 5. ročník 

Exkurze 9. ročníku  

Teifoc – soutěž na SŠ stavební 

Truhlářská dílna na Veletrhu zdraví 

Svět práce 6. ročník 
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Zprávy z médií 
www.ssstavji.cz, 18. května 2018 

 
 

http://www.ssstavji.cz/
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Zápis do 1. tříd – duben 2018 
Noviny jihlavské radnice, březen 2018    Noviny jihlavské radnice, červen 2018 
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Vánoční aktivity 
 – žáci si volí zejména činnostní aktivitu, případně aktivitu, která souvisí se zvyky a tradicemi Vánoc. 

Projekt podporuje osobnostní rozvoj žáků a mezilidské vztahy. Žáci se potkávají ve skupinách, většinou 

bez ohledu na ročník, který zrovna navštěvují. Některé aktivity připravili i žáci 8. ročníku. 
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Vánoční besídky ve třídách. 

V poslední školní den před Vánocemi se opět sešli žáci prvního a devátého 

ročníku, aby se společně připravili na oslavy nadcházejících svátků. 

Prvňáčci s pomocí deváťáků vyrobili vánoční ozdoby a zazpívali si koledy. 

Deváťáci prvňáčkům představili vánoční zvyky a tradice a celou školou 

zavoněla vánoční atmosféra. Pouštěli jsme lodičky, rozkrajovali jablíčko, 

věštili budoucnost z cibulových slupek i jadérek z jablek, koledovalo se, 

házelo pantoflí ... jen to zlaté prasátko jsme zatím ještě neviděli ... 
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Hory 
  

Škola v přírodě – 1. ročník, Suchá Rudná, leden 2018 

Lyžařský kurz – 5. ročník, Svratka, leden 2018 – 2 kurzy 

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

březen 2018 
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Školní výlety  

květen – červen 2018 
Výlet 5. B a 5. C – Stvořidla, Pavlov 

 

  

 

  

  

Výlet do Brna (VIDA, Labyrint pod Zelným trhem) 

Telč 2. A a 2. C 

Školní rok se pomalu nachýlil ke konci a tak jsme se vypravili 

na výlet do Telče. Tam i zpět jsme jeli vláčkem s přestupem v 

Kostelci u Jihlavy. Nejdříve nás čekal program v Panském 

domě nazvaný „Cesta za pokladem“.  Museli jsme plnit různě 

fyzicky i psychicky náročné úkoly, abychom nakonec mohli 

posbírat sedm indicií k pokladu.  

Hurááá  - poklad jsme našli!!! 

Po smlsnutí sladkého odměny jsme zamířili do Technického 

muzea, kde jsme obdivovali stará rádia, televize, kola, váhy, 

auta, kočárky, panenky a spoustu dalších zajímavých „retro“ 

věcí.   Děti z 2. A navštívily i Telčský dům, kde se jim také 

moc líbilo.   Po nezbytném rozchodu na malebném náměstí 

jsme všichni spokojení, unavení a plni zážitků odjeli domů.    

Výlet do Telče se opravdu povedl!!! 

9. B 
Další výlety najdete ve Školním 

zpravodaji – příloha č. 29. 
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První pomoc 
 

   

V rámci akce První pomoc se žáci 8. tříd v květnu 

seznámili se zásadami a postupy poskytování první pomoci. 

 

 

 
Na konci června připravili studenti zdravotnických oborů 

OZS Jihlava soutěž pro žáky 8. ročníku, aby si prakticky 

ověřili znalosti získané z 10ti hodinového kurzu. 

První pomoc proběhla také jako aktivita na Veletrhu zdraví 
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Akce zaměstnanců  
 

 

 

 

 

  

Hotel Zelený dům (Boží Dar) 

Výlet zaměstnanců s dětmi do Permonia 

Vánoční posezení na kuželně 

Zájezd zaměstnanců – 5. – 7. května 2018 

Sobota – 1. cíl hora Říp 

Rozhledna na Klínovci 
Neděle – Horní Blatná 

Slatě na Božím Daru 

Pondělí – Komáří vížka 
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Závěr školního roku 

29. června 2018 
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Seznam videí vydaných během školního roku  
 

 
 

Následující videa najdete na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/user/zsobreziny  

 
 

Videa ze třídních besídek předaly třídní učitelky v rámci balíčků s fotografiemi přímo rodičům ve svých 

třídách. 

https://www.youtube.com/user/zsobreziny


Příloha č. 29 – Školní zpravodaj 

    Základní škola Otokara Březiny 
   Jihlava, Demlova 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní 
zpravodaj 

Spolupráce 1. a 9. ročníku 

 

Evropský den jazyků 
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Přehled vycházejících žáků – školní rok 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 končí základní vzdělávání 53 žáků 9. ročníku.  

Deset žáků odchází na osmileté gymnázium a dva žáci na šestileté gymnázium. 
Počet žáků  

na školu 
Škola Obor 

Počet žáků  
na obor 

19 Gymnázium Jihlava 

Gymnázium 8leté 8 (V) 

Gymnázium 6leté 2 (VII) 

Gymnázium 9 

1 Gymnázium Humpolec Gymnázium 8leté 1 (V) 

1 Gymnázium J. G. Mendela Brno Gymnázium 8leté 1 (V) 

1 FARMEKO - VOŠ a SOŠ Jihlava Laboratorní asistent 1 

2 
Manažerská akademie - střední 

odborná škola Jihlava 

Ekonomika a podnikání 1 

Veřejnosprávní činnost 1 

6 
OA, SZŠ, SOŠ služeb a JŠ s 

právem SJZ Jihlava 

Ekonomika a podnikání 1 

Obchodní akademie 5 

1 SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava Sociální činnost 1 

20 
Střední škola průmyslová, 

technická a automobilní Jihlava 

Elektrikář 1 

Elektrotechnika 2 

Informační technologie 3 

Jemný mechanik 1 

Mechanik elektrotechnik 3 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 
5 

Mechanik seřizovač 3 

Strojírenství 2 

2 Střední škola stavební Jihlava 
Stavebnictví 1 

Truhlář 1 

3 ŠECR, soukromá SOŠ Jihlava Cestovní ruch 3 

1 
Akademie - VOŠ, Gymnázium a 

SOŠ uměleckopr. Světlá n. S. 

Konzervátorství a 

restaurátorství 
1 

1 
OA Dr. Albína Bráfa, HŠ a JŠ s 

právem SJZ Třebíč 
Cestovní ruch 1 

1 
VOŠ a SŠ veter., zeměd. a zdrav. 

Třebíč 
Zdravotnický asistent 1 

2 
HŠ Světlá a SOŠ řemesel Velké 

Meziříčí 
Hotelnictví 2 

1 
Gymnázium, Střední ped. škola, OA 

a JŠ s právem SJZ Znojmo 
Pedagogické lyceum 1 

1 SŠ technická a ekonomická Brno Puškař 1 

1 Konzervatoř České Budějovice Hudba 1 

1 
SŠ informatiky a právních studií 

České Budějovice 
Informační technologie 1 

 

Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě. 
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Veletrh zdraví 

v rámci projektu Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz 
 

Na dvě aktivity, týden environmentální výchovy a plaveckou štafetu, které proběhly již 

v minulém školním roce, navázal jubilejním 25. ročníkem tradiční Veletrh zdraví. 

Od tohoto ročníku jsme se vrátili ke klidnějšímu listopadovému termínu. Hlavním dnem byl 

letos 15. listopad 2017.  

Jako obvykle si den předem vystupující v tělocvičně vyzkoušeli 

svá čísla ve dvou generálkách.  
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Ve středu si vybírali žáci od třetího ročníku z 35 aktivit dvě (první stupeň), nebo tři (druhý 

stupeň), které navštívili. Fotografie z některých z nich: 

   
Výroba svícínků s provázky  Truhlářská dílna   Hotelová škola Světlá 

 ,   
Ubrousková metoda        Výroba přesýpacích hodin 

   
Jojo – Yoyo         Městská policie 

 Denglisch   Chovatelství  
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Merkur 

Přihlášeni žáci měli za úkol smontovat kolové 

vozidlo a označit jej heslem v srdíčku nebo na 

vlajce. Za 60 minut všechny skupiny tento úkol 

splnily. Děti měly nejen dobré nápady, ale u 

všech se projevila velmi dobrá manuální 

šikovnost. Všechna vozidla jsme provázkem 

spojili a vyzkoušeli si „táhnout za jeden provaz". 

 

Objevíme DNA 

V této experimentální dílně si žáci vyzkoušeli metodu 

izolace DNA z jahod pomocí ananasové šťávy a z 

kuřecích jater pomocí pracího prášku. I tyto 

jednoduché pokusy v domácích podmínkách mohou 

vést k velkým objevům. Dílnu vedly studentky 

jihlavského gymnázia Jitka Waldhauserová a 

Jindřiška Veselá (naše bývalá žákyně). Všem se 

experimentování moc líbilo a izolovat DNA se povedlo 

každému. 

 

1. a 2. třídy 

I naši prvňáčci se dnes zapojili do aktivit Veletrhu 

zdraví. Během dopoledne se seznámili s domácími 

mazlíčky, některé si i pohladili. Naučili se písničku 

Draka bolí zub a spolu s ním vázali dračí smyčku. Také 

už všichni ví, jak se správně starat o zoubky, co je 

zdravé a co zoubkům škodí. V poslední aktivitě 

vyráběli papírového dráčka, který byl vyzdoben 

spoustou uvázaných mašliček. Aktivity se dětem líbily, 

a protože jsme všichni TÁHLI ZA JEDEN PROVAZ, 

vše se nám vydařilo. 

 

Ve druhých třídách byl veletržní den plný provázků, provazů, uzlů, sítí, zvířátek, kamarádů a 

spolupráce. Prožili jsme krásné neopakovatelné chvíle. 
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Součástí Veletrhu bylo opět i diskuzní fórum s pozvanými hosty. 

 

Nedílnou součástí příprav na Veletrh jsou různé soutěže. 
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Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce 

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace 

principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. 
 

Sportovní den 
proběhl v rámci projektu Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce 26. června 2018. Žáci si 

mohli na Moodle vybírat z třinácti aktivit. 

Letos poprvé připravovali jednotlivé aktivity žáci organizačního týmu žákovské samosprávy 

pod vedením paní učitelky Hany Hažmukové. S několika aktivitami pomohli žáci přírodopisně- 

zeměpisného semináře s paní učitelkou Waldhauserovou.  

Žáci si připravili turistické výlety do okolí. Seznamovali spolužáky se zajímavostmi 

navštívených míst nebo měli připravené zajímavé úkoly. 

Děkujeme všem 22 žákům za přípravu i zajištění aktivit. 

 

Sportovní den – turistický výlet na Zaječí skok 

V úterý 26. června 2018 se 14 žáků šestého a 

sedmého ročníku vydalo do přírodní rezervace 

Zaječí skok. Organizátoři Lenka Dolejší, Filip 

Čamra a Eliška Schleisová naplánovali trasu 

pochodu, kterou vyznačili barevnými páskami, 

a pro své spolužáky vymysleli několik úkolů, které 

museli cestou splnit. Zuzka Kunová seznámila 

všechny zúčastněné s legendou o Zaječím skoku. 

Kopcovitý terén i kamenité cesty děti zvládly a 

úspěšně došly až do Rantířova, odkud cestovaly vlakem do Jihlavy.   

Mgr. Jiří Hotař   
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Svět práce a Řemesla 
Žáci v rámci projektu Řemesla navštívili SŠ stavební 

Jihlava. Mohli se dozvědět, co představuje profese 

truhlář či klempíř. 

 

Návštěva u uměleckého 

kováře a v 

kamenosochařství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V projektovém dnu Svět práce navštívili 

vybraní chlapci osmého ročníku Střední 

školu technickou, průmyslovou a 

automobilní v Jihlavě, pracoviště 

Polenská 2. Žáci byli rozděleni do tří 

skupin a prakticky si vyzkoušeli pájení 

drátků, ohýbání a pájení plechu a 

prohlédli si soustruhy a CNC stroje. 

Vyrobili si plechovou krabičku, srdíčko a 

pyramidu z drátu a obdrželi praktické reklamní předměty. „Mě to tady bavilo a já půjdu na 

Polenskou," prohlásil při závěrečném hodnocení akce Jakub K. z 8. B. 
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Evropský den jazyků 

Dne 25. 9. byl slavnostně zahájen již desátý ročník EDJ. V úvodních patnácti minutách pan 

ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a prozradil, že tématem je FILM. Pan 

učitel Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich 

dílnu. 

Časová dotace pro všechny byla 2 x 45 min. První hodina byla věnována reáliím a obecně životě 

v konkrétní destinaci a druhá hodina byla zaměřena na práci s filmem či dokumentem. Děti 

byly seznámeny s jazykem, osvojily si základní komunikační fráze, pracovaly s pracovními 

listy a slovníky. Následně ve třídnických hodinách vytvářely plakát, jehož cílem bylo nalákat 

co nejvíce diváků do kin na daný film. 

Ohlasy žáků: Němčina: Švýcarsko 

„Dílna byla velmi zajímavá a interaktivní. Na začátku 

jsme se dozvěděli něco o historii. V druhé části jsme 

se dívali na film HEIDI. Nejlepší aktivita byla, když 

jsme se měli rozdělit do dvou skupin. Ve skupinách 

jsme měli na přeskáčku říkat slova spojená se 

Švýcarskem. Naše slovní zásoba byla téměř 

nekonečná. Můj dojem z této dílny je velmi pozitivní,“ 

říká účastník dílny Ondřej Nevrkla (9. A). 

 

Jazykové zkoušky pro 5. ročník na úrovni A1 
Ve dnech 11. a 12. června 2018 žáci 5. ročníku 

absolvovali první velkou zkoušku z anglického 

jazyka, která se skládala z poslechové části, 

čtení s porozuměním a ústní části. Nejdříve 

proběhlo slavnostní zahájení včetně 

představení zkušební komise v informačním 

centru školy a pak už následovala samotná 

zkouška. Ústní část zkoušky trvala pro 

každého žáka jednotlivě zhruba 5 – 7 minut. 

Písemná část včetně poslechu trvala přibližně 

60 minut. Žáci volný čas mezi jednotlivými 

částmi zkoušky trávili v informačním centru, 

kde si zpříjemnili čekání pohádkou, čtením 

knih nebo hraním her. Ve čtvrtek 14. června 

proběhlo slavnostní vyhlašování výsledků. 

Učitelé anglického jazyka předali žákům 

knihy, diplomy a drobné odměny za úspěšné 

složení zkoušky. Všichni žáci zkoušku složili 

a radují se ze svého úspěchu.  

Renata Fehérová 
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Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 
Ve druhé polovině června skládali žáci 

devátého ročníku zkoušky z anglického jazyka 

na úrovni A2 a B1 dle Evropského referenčního 

rámce pro jazyky. Jednodušší variantu zkoušek 

(A2) se v letošním školním roce rozhodlo 

skládat 44 žáků, složitější variantu (B1) pak 

zvolilo dalších 11. Deváťáci si tak po celoroční 

přípravě na zkoušky otestovali své jazykové 

dovednosti v čtení, poslechu, psaní a mluvení. 

Letos si navíc vyzkoušeli, jaké to je, když je 

zkouší středoškolská paní učitelka. Díky 

zkouškám si tedy mohli udělat také první 

představu o tom, jak se jim bude v angličtině 

dařit na středních školách. Výsledky zkoušek držíme až do slavnostního předávání certifikátů 

v závěru školního roku pod pokličkou. Všem úspěšným gratulujeme a držíme palce do dalšího 

studia (nejen) angličtiny. Přejeme, aby jim cizí jazyky vždy otevírali cestu do světa. 

Mgr. Pavla Jahodová 

 

BIG – žáci 8. ročníku na zkušené … 
Náš kroužek BIG (projekt příhraniční 

spolupráce) se zúčastnil ve dnech 14. – 17. 

května výjezdu na tábor Želivka. Zažili jsme 

tam spousty různých zážitků, včetně 

návštěvy rakouských žáků. Ti s námi 

absolvovali lanový park a bungee running. 

Nejvíce oceňovaný byl táborák s opékáním 

špekáčků a zpíváním táborových písní. 

S našimi telčskými kamarády jsme si to moc 

užili a doufáme, že se s nimi setkáme i příští 

rok. Věříme, že se na tomto projektu budeme 

podílet i nadále a potkáme další rakouské 

spolutáborníky.    

Emma Pohořelá, Aneta Lacinová, Tomáš Zadina (8. r.) 

 

6. Klasse – Deutsch ist nicht neu!! 

Dne 11. 9. zavítal opět po roce na naši školu 

lektor Tandemu v Plzni pan Florian Förster, aby 

uvedl žáky 6. ročníku do studia němčiny, 

povzbudil je a namotivoval do práce. Jednu 

hodinu strávil také s pokročilými žáky 9. 

ročníku, kteří tak měli možnost (vzácnou) 

konverzace s rodilým mluvčím. 

Mgr. Lenka Nevrklová  
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarnému kroužku v rámci ŠD se letos opět dařilo. 

V soutěži o nejhezčí vánoční stromeček získali krásné 2. místo. V soutěži spolku Myslivost 

získal speciální cenu za kreativitu Ondřej Nevrkla a Lucie Ryšavá ze 3. A zvítězila ve výtvarné 

soutěži jihlavského magistrátu: Národní strom. Kroužek byl úspěšný i v soutěži o nejhezčí 

čarodějnici, jejich „Březule“, patřila mezi tři nejhezčí. 
 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Členky dramatického kroužku v pondělí 18. 12. 2017 sehrály svým rodičům a známým v 

divadelním sále ZŠ Demlova autorskou moderní pohádku Tomáše Kuceje PERNÍKOVÁ 

CHALOUPKA aneb POHÁDKA BEZ WI-FI. 
 

 
 

 

 

 

Děti při hrátkách na školním dvoře a v herně ŠD.  
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Soutěže a olympiády 
Vědomostní soutěže  

Soutěž Zlatý list a práce pro přírodu 

V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do 

přírodovědné soutěže Zlatý list. Při této soutěži, kterou 

organizuje Český svaz ochránců přírody, soutěžící 

neporovnávají jen své znalosti o přírodě a životním 

prostředí, ale musí prokázat i svou vlastní iniciativu 

spočívající v konkrétní činnosti související s ochranou 

přírody, kterou obhajují před porotou. Rozhodli jsme se 

tedy nejen uklidit okolí školy a odpadky zaneřáděný les 

v údolí řeky Jihlavy za naší školou, ale uspořádali jsme 

i víkendovou akci, při které zájemci z řad žáků 6. a 8. 

ročníku vykopali ve spolupráci s občanským sdružením 

Mokřady, ochrana a management nedaleko Uhřínovic nové 

tůňky pro obojživelníky. 

S napětím jsme očekávali, jak se nám bude dařit 

v místním kole této soutěže, které se konalo v ZOO Jihlava. A byli jsme příjemně překvapeni. 

V mladší kategorii soutěžili šesťáci v družstvech Krtečci a Mravenečci a obsadili první 

a třetí místo. Ve starší kategorii družstvo Housenky našich osmáků skončilo sice až na 7. 

místě, ale smíšené družstvo Děti Anthraxu, kde naši školu zastupoval Marek Man a Lucka 

Malíková, suverénně vyhrálo a 

postoupilo do krajského kola. To 

trvalo celé dva dny nedaleko 

Křižanova a kromě vlastní soutěžní 

stezky proběhly již i obhajoby 

práce pro přírodu před odbornou 

porotou. Krtečci skončili na pátém 

místě a za své znalosti se 

rozhodně nemuseli stydět. Děti 

Anthraxu krajské finále dokonce 

vyhrály a jako družstvo nováčků 

byly velkým překvapením. Za 

odměnu postoupily do národního 

finále ve Štramberku, kde je čekal 

kromě vlastní soutěže týden plný 

přírodovědných exkurzí, přednášek a praktických pozorování přírody. A samozřejmě i vlastní 

soutěž a znovu obhajoby. Netradiční pojetí obhajoby práce pro přírodu formou divadelní 

parodie na superhrdiny mělo velký úspěch. A dařilo se i v soutěžním klání, takže jsme si 

nakonec ze Štramberka odvezli skvělé čtvrté místo v silné konkurenci ostatních patnácti 

týmů z celé republiky! 

Sestavy: 

Krtečci: Amálie Jarošová, Veronika Pejchalová, Tomáš Uhlíř, Tomáš Nekvinda, Tobiáš Hos 

(v krajském kole Milan Bína), Lucie Havlůjová (všichni 6. A) 
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Mravenečci: Markéta Přenosilová, Milan Bína, Julie Machovcová, Bára Beneschová, Jiří 

Brabenec, Dominik Žák (všichni 6. A) 

Housenky: Filip Macek, Daniel Vopálenský, Patrik Kusý, Marek Musil, Eva Remešová (8. A), 

Kryštof Jahoda (8. B) 

Děti Anthraxu: Marek Man, Lucie Malíková (8. A), 2 děti z Gymnázia Jihlava, 2 děti z Prahy 

Mgr. Jana Waldhauserová 

Celostátní kola 

 1. místo ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 2018 

Dvě žákyně ze 7. B se staly Vypravěčem roku 2018. Ve finále 

soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů, které se konalo v divadle 

Minor v Praze,  zaujaly Nela Marková a Štěpánka Vacušková porotu 

svým zpracování knihy Sůl moře a vybojovaly 1. místo. 

Za skvělou prezentaci získaly od Albatros Media velké množství 

knih podle svého výběru. 

Blahopřejeme a přejeme hodně hezkých knížek ke čtení. 

Mgr. Hana Krepčíková 

 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1.  Nela Marková,  

Štěpánka Vacušková 

7. B Klání vypravěčů  

1. Vladimír Srb 5. B Matematický klokan Klokánek 

4. Marek Man 8. A Zlatý list  

19. Vladimír Srb 5. B Logická olympiáda 1. st. 

19. Matěj Matoušek 9. A Mladý chemik reg. kolo (4 kraje) 

 

Krajská kola 

Stavíme z merkuru - 2. místo 

Ve dnech 23. a 24. května se žáci 9. A účastnili krajského 

kola soutěže STAVÍME Z MERKURU. Soutěž se konala na 

22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou 

a pořádal ji Krajský úřad Kraje Vysočina. Naši žáci ve 

složení Matěj Matoušek, Martin Čopák, Ondřej Nevrkla a 

Tereza Čecháčková vybojovali mezi 19 týmy pěkné 2. 

místo. Pro účastníky soutěže byl připravený bohatý 

kulturní program – prohlídka kasáren a spaní ve vojenské ubytovně, ukázky vojenských 

dovedností, prohlídka muzea, ukázka slaňování a profesionálních hasičů.    

Matěj Matoušek, 9. A 

 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Děti Anthraxu 8. A Zlatý list starší 

2.  Marek Man 8. A Geologická ol. A 

3. Vladimír Srb 5. B Logická olympiáda 1. st. 

5. Krtečci 6. A Zlatý list mladší 

6. Matěj Matoušek 9. A Mladý chemik  
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7. Marek Musil 8. A Geologická ol. A 

7. Anna Veselá 7. B Biologie D 

11. Matěj Matoušek 9. A Chemie D 

22. Tomáš Kubiš 5. A Logická olympiáda 1. st. 

26. Lukáš Novotný 5. C Logická olympiáda 1. st. 

55. Milan Bína 6. A Zemědělství na Vysočině  

62. Eliška Šatarová 7. A Zemědělství na Vysočině  

68. Matěj Matoušek 9. A Poznej Vysočinu ZŠ 

74.  Jakub Zelený 7. A Zemědělství na Vysočině  

87. Veronika Pejchalová 6. A Poznej Vysočinu  ZŠ 

103. Amálie Jarošová 6. A Zemědělství na Vysočině  

účast  Kryštof Kubizňák 9. B Mladý chemik  

účast  David Dvořák 9. B Mladý chemik  

postup Tobiáš Neruda 4. C Logická olympiáda 1. st. 

 

Okresní kola 

 Stavíme z Teifocu - 2. místo (7. A, 7. B) 

Dne 17. května 2018 se naši žáci zúčastnili regionálního kola soutěže 

Stavíme z TEIFOCu. Soutěž pořádala Střední škola stavební Jihlava 

ve spolupráci s PKS Žďár nad Sázavou, a. s.  Soutěže se zúčastnilo 

10 týmů z Jihlavy a okolí. Žáci měli za úkol během 3 hodin postavit 

model nové rozhledny na Šacberku. Porota hodnotila kreativitu, 

originalitu, dodržení zásad skladby a přesnost provedení. Naši žáci 

Jakub Zelený a Viktor Nový z třídy 7. A se umístili na krásném 

druhém místě. Blahopřejeme! 

Mgr. Jiří Hotař 

 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1.- 2. Michaela Semrádová 6. C Matematika Z6 

1. Děti Anthraxu 8. A Zlatý list starší 

1. Krtečci 6. A Zlatý list mladší 

2.  Matěj Matoušek 9. A Chemie D 

2. Matyáš Holba 9. A Německý jazyk II. A 

2. Marek Man 8. A Geologická ol. A 

2. Filip Tůma 6. A Anglický jazyk I. A 

2. Jakub Zelený, Viktor Nový 7. A Teifoc  

3. Matěj Matoušek 9. A Německý jazyk II. A 

3.  Marek Musil 8, A Geologická ol. A 

3. Anna Veselá 7. B Biologie D 

3. Mravenečci 6. A Zlatý list mladší 

4. Marek Musil 8. A Zeměpis C 

4. Michaela Srbová 7. A Pythagoriáda 7.r. 

4. – 7. Vladimír Srb 5. B Pythagoriáda 5.r. 

5. – 7. Michaela Srbová 7. A Matematika Z7 

5. – 9. Vladimír Svoboda 5. A Matematika Z5 
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5. – 9. Daniel Štefl 4. A Matematika Z5 

6. – 7. Matěj Matoušek 9. A Matematika Z9 

7. Matěj Matoušek 9. A Fyzika E 

7. Michaela Srbová 7. A Zeměpis B 

7.  Amálie Jarošová 6. A Biologie D 

7. Julie Machovcová 6. A Zeměpis A 

7. Housenky 8. AB Zlatý list starší 

7. – 11. Tomáš Kopecký 8. B Pythagoriáda 8.r. 

7. – 11.  Václav Vařbuchta 8. A Pythagoriáda 8.r. 

8. – 13. Denisa Salavová 6. B Matematika Z6 

8. – 13. Tomáš Nekvinda 6. A Matematika Z6 

10. Marek Man 8. A Biologie C 

10. Matyas Brnický, Vojtěch Janků 7. B Teifoc  

10. – 13. Michaela Semrádová 6. C Pythagoriáda 6.r. 

10. – 13. Tomáš Nekvinda 6. A Pythagoriáda 6.r. 

11. – 12. Lenka Krepčíková 4. B Matematika Z5 

11. – 20. Anežka Blahožová 5. B Pythagoriáda 5.r. 

11. – 20. Martina Turková 5. B Pythagoriáda 5.r. 

12. Tereza Přenosilová 9. B Český jazyk I 

12. Matěj Matoušek 9. A Anglický jazyk II. A  

12. Kryštof Jahoda 8. B Biologie C 

12. – 16. David Dvořák 9. B Matematika Z9 

13. Veronika Pejchalová 6. A Biologie D 

14. – 25. Anežka Barusel 6. B Pythagoriáda 6.r. 

14. – 25. Denisa Salavová 6. B Pythagoriáda 6.r. 

15. – 18. Kryštof Jahoda 8. B Matematika Z8 

15. – 18. Václav Vařbuchta 8. A Matematika Z8 

16. – 18. Tomáš Zelený 6. C Matematika Z6 

16. – 19. Kryštof Jahoda 8. B Pythagoriáda 8.r. 

21. – 28. Lenka Krepčíková 4. B Pythagoriáda 5.r. 

22. – 23. Anežka Barusel 6. B Matematika Z6 

23. – 24. Kryštof Jahoda 8. B Fyzika F 

25. Matěj Matoušek 9. A Dějepis  

27. Catalin Beatrau 8. A Fyzika F 

29. David Skořepa 8. B Fyzika F 

30. Tomáš Kopecký 8. B Fyzika F 

34. Patrik Kusý 8. A Dějepis  

účast  Kryštof Kubizňák 9. B Matematika Z9 

účast Martin Čopák 9. A Geologická ol. A 

účast  Martin Čopák 9. A Matematika Z9 

účast Pavel Klíma 8. B Pythagoriáda 8.r. 

účast  Sára Voštová 8. B Matematika Z8 

účast Patrik Kusý 8. A Geologická ol. A 

účast Václav Vařbuchta 8. A Geologická ol. A 

účast  Anežka Musilová 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 
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účast  Lucie Malíková 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 

účast  Natálie Poláčková 7. A Pythagoriáda 7.r. 

účast  Tomáš Zadina 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 

účast Kateřina Duchoňová 6. C Pythagoriáda 6.r. 

účast Ondřej Kopecký 6. C Pythagoriáda 6.r. 

účast Tomáš Zelený 6. C Pythagoriáda 6.r. 

účast Adam Rokos 6. A Matematika Z6 

účast Adam Rokos 6. A Pythagoriáda 6.r. 

účast Anežka Blahožová 5. B Recitace 4.-5. 

účast Ela Nerudová 5. B Pythagoriáda 5.r. 

účast Jan Molva 5. A Recitace 4.-5. 

účast Jan Kubát 3. C Recitace 2.-3. 

účast Kristina Břečková 3. A Recitace 2.-3. 
 

YPEF (Young People in European Forests) – lesnická olympiáda  
3. místo Marek Man, Marek Musil, Filip Macek (8. A) 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Ve středu 23. května se žáci naší školy, tak jako každý 

rok, zúčastnili oblastního kola soutěže mladých 

cyklistů BESIP. Soutěž, která se konala na jihlavském 

dopravním hřišti, měla dvě soutěžní kategorie, a to pro 

děti ve věku od 10 do 12 let (mladší kategorie) a ve 

věku od 12 do 16 let (starší kategorie).  

Své síly si děti poměřily ve čtyřech soutěžních 

disciplínách – jízda po dopravním hřišti, test z pravidel 

silničního provozu, jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  

Naši školu skvěle reprezentovali tito žáci: Monika Šánová, Aneta Žďánská, Vojtěch Janků a 

Dominik Máca (všichni za kategorii starších), Ela Nerudová, Sára Staňková, Jáchym Brabec 

a Jan Molva (všichni za kategorii mladších).  

Starší žáci skončili na medailovém třetím místě a každý z nich dostal na památku diplom a 

drobnou pozornost. Také mladší žáci statečně bojovali, na diplom to však nakonec nestačilo.  

Všem soutěžícím gratulujeme k jejich výkonům.  

Jana Bošnjaková 
Kategorie I (4. – 6. r.) 

6. místo  Jan Molva, Jáchym Brabec (5. A), Ela Nerudová (5. B) a Sára Staňková (5. C) 

Kategorie II (6. – 9. r.) 

3. místo  Monika Šánová (6. B), Dominik Máca (7. A), Vojtěch Janků a Aneta Žďánská (7. B) 
 

Sportovní soutěže - jednotlivci 
Šachy – Liga Vysočiny mládeže – 9 turnajů celkově (krajská kola) 
Pořadí Jméno Třída Kategorie Počet turnajů 

2. Kamila Havelková 1. C D8 9 

4. Martin Policar Člen ŠO H8 9 

5. Tomáš Dejmek Člen ŠO H16 5 

6. Veronika Váhalová 6. B D14 7 

6. Kateřina Klausová 6. B D12 4 
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Další sporty – okresní kola 

Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší desítce.  

Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Michaela Srbová 7. A Přespolní běh ml. žákyně 

2. (1. v 7. r.) Tomáš Sommer 7. A Silák roku chlapci 

2. Julie Machovcová 6.A Přespolní běh ml. žákyně 

4. Anna Machovcová 9. A Přespolní běh st. žákyně 

8. (4. v 9. r.) Jolana Svobodová 9. A Silák roku dívky 

11. (5. v 6. r.) Julie Machovcová 6. A Silák roku dívky 

20. (6. v 7. r.) Michaela Srbová 7. A Silák roku dívky 

25. Denis Novák 6. C Přespolní běh ml. žáci 

26. (10. v 9. r.) Terezie Brossová 9. A Silák roku dívky 

29. Jolana Svobodová 9. A Přespolní běh st. žákyně 

30. Adam Rokos 6. A Přespolní běh ml. žáci 

32.  Marek Formáček 6. B Přespolní běh ml. žáci 

48. Lukáš Dejmek 6. A Přespolní běh ml. žáci 

57. (6. v 6. r.) Hynek Jirků 6. A Silák roku chlapci 

 

Sportovní soutěže – družstva 
Štafetový pohár 

10. května se naši žáci 1. - 5. tříd zúčastnili 

krajského kola atletické soutěže Štafetový 

pohár. Po výborně zaběhnutých štafetách na 

100 a 200 metrů obsadili krásné 8. místo s 

časem 9:12,9. V individuální disciplíně se 

prosadila Kristýna Votavová, která obsadila ve 

starší kategorii 1. místo v hodu medicimbalem. 

Všem moc děkuji za účast a těším se na příští 

rok. 

Mgr. Adéla Píšová 

  

7. Eliška Nekvindová 3. C D10 5 

8. Aleš Havelka 4. A H10 8 

9. Kryštof Spilka 4. C H10 9 

13. Tomáš Nekvinda 6. A H14 6 

14. Matyáš Zemánek 2. C H8 3 

15. Matyáš Klaus 4. A H10 4 

19. Matouš Brabec 2. B H8 2 

34. Jáchym Brabec 5. A H12 2 

37. Adam Píša 2. A H10 2 

44. Viktor Tomica 5. B H12 1 

51. Marek Tomica 2. B H10 1 

58. Jakub Klejzar 5. A H12 1 

61. Jaroslav Šafařík 5. B H12 1 
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Krajská kola 

6. místo Šachy  1. – 5. ročník 

Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda (5. A), Jan Jedlovec (5. B), Aleš Havelka (4. A) 

7. místo Šachy  6. – 9. ročník 

Filip Kaláb, Pavel Blažek (6. C), Tomáš Nekvinda (6. A), Tomáš Mlčák (8. A) 

8. místo Štafetový pohár 1. stupeň 

Matyáš Pojer, Vanesa Klimešová (2. A), Barbora Pánková (2. C), David Cozonac (3. A), Lukáš 

Částka, Jan Kubát, Adéla Průchová (3. C), Markéta Šlapalová (3. B), Matyáš Wolf, Hana 

Vítková (4. C), Jáchym Brabec, Jan Molva, Tereza Votavová (5. A), Martina Turková, Vladimír 

Srb (5. B), Markéta Musilová (5. C) 

V okresním kole navíc: Ondřej Jiří Píša (2. C), Martin Vraspír (5. C) 
 

Okresní kola 

Šachy v naší škole stále na úrovni 

V letošním školním roce se Okresní přebor školních týmů v šachu 

konal na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě 15. 12. 2017. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích o právo účasti v krajském 

přeboru školních týmů, a to si mohla zajistit první dvě družstva 

z každé kategorie. 

Naši školu reprezentovali: 

I. Kategorie 1. - 5. třída 

1. družstvo: Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda 5. A, Jan Jedlovec 5. B, Aleš Havelka 4. A. 

2. družstvo: Jakub Klejzar 4. A, Tomáš Kubiš 5. A, Marek Tomica, Matyáš Zejda 2. B. 

II. Kategorie 6. – 9. třída 

1. družstvo:  Filip Kaláb, Pavel Blažek 6. C, Tomáš Nekvinda 6. A, Tomáš Mlčák 8. A. 

2. družstvo: Zdeněk Kölbl 6. A, David Skořepa 8. B, Jakub Pernička 9. A, Veronika Váhalová 

6. B. 

V I. kategorii se 1. družstvo umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského přeboru. Druhé 

družstvo vybojovalo krásné 3. místo. Ve II. kategorii 1. družstvo skončilo na skvělém 2. místě 

a také postoupilo do krajského přeboru. Druhé družstvo skončilo na pěkném 4. místě. 

Všem žákům za vzornou reprezentaci školy gratulujeme. 

Jana Charvátová, vedoucí školních kroužků 

1. místo Šachy  1. – 5. ročník 

- postup do krajského kola 

2. místo Šachy  6. – 9. ročník 

- postup do krajského kola 

2. místo Florbal mladší žáci  

Adam Rokos, Hynek Jirků, Lukáš Dejmek (6. A), Marek Formáček (6. B), Vojtěch Weselý, 

Štěpán Krpálek, Filip Kaláb (6. C), Milan Votava, Matyas Brnický, Peter Halán, Filip Pavliš, 

Vojtěch Janků (7. B)  

3. místo Florbal starší žáci 

Ondřej Novický, Daniel Ryška, Václav Vařbuchta, Jiří Břečka, Jakub Novotný, Matouš Němec 

(8. A), Kryštof Jahoda, Pavel Pecka (8. B), Vít Jirků, Denis Mizler, Patrik Dulimov, Kryštof 

Kubizňák (9. B) 
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3. místo Štafetový pohár 1. stupeň 

3. místo Šachy  1. – 5. ročník 

4. místo Šachy  6. – 9. ročník 

4. místo Basketbal mladší žáci 

4. místo Minifotbal starší žákyně 

4. – 6. místo Florbal starší žákyně 

5. místo Basketbal mladší žákyně 

5. místo Volejbal chlapci 6. – 9. r. 

5. – 6. místo Florbal mladší žákyně 

5. – 6. místo Házená    starší žákyně 

- zároveň 7. – 8. místo v krajském kole 

6. místo Fotbal McDonald’s Cup, 4. – 5. r. 

6. místo Házená    starší žáci 

6. místo Házená    mladší žákyně 

- hráno jako krajské kolo 

7. místo  Přespolní běh mladší žáci 

7. místo Házená    mladší žáci 

7. – 8. místo Basketbal starší žákyně  

7. – 8. místo Minifotbal mladší žáci 

7. – 9. místo Stolní tenis starší žákyně 

7. – 9. místo Stolní tenis mladší žákyně 

8. místo Florbal Pohár základních škol 1. stupeň 

8. místo Volejbal dívky 6. – 9. r. 

9. – 10. místo Basketbal starší žáci 

9. – 10. místo Fotbal McDonald’s Cup, 1. – 3. r. 

9. – 12. místo Minifotbal starší žáci 

10. – 12. místo Vybíjená 4. – 5. r. 

10. – 12. místo Stolní tenis starší žáci 

11. místo  Přespolní běh mladší žákyně 

12. místo  Přespolní běh starší žáci 

13. místo  Přespolní běh starší žákyně 

 

Talent Vysočiny 2018 
V úterý 26. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách 

v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení 

ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje 

stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých 

oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a 

sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé 

Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování. 

Dan byl nejen odbornou komisí Kraje Vysočina vybrán mezi deset 

finalistů, ale nakonec byl oceněn jako nejúspěšnější sportovec ve 

své kategorii a byla mu udělena cena Talent Vysočiny 2018. 

Mgr. Jana Waldhauserová  
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Projekty ve výuce 
Projekt Kariéra  

Ročníkové práce v 9. ročníku se více zaměřují na 

rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména 

k samostatnému třídění a zpracování informací. 

Koordinátorem projektu je třídní učitel, celou 

práci však vedou zejména vyučující volitelných 

předmětů. V nich by se žáci měli profilovat 

vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní 

kariéře. 

Žáci 9. ročníku zpracovávali v průběhu celého roku 

ročníkové práce na volně zvolené téma. Na začátku školního roku absolvovali seminář, při 

kterém se seznámili s pravidly tvorby i obhajoby práce. Našli si vedoucího práce z řad 

učitelů, se kterým pak v průběhu roku konzultovali záměr 

práce, literaturu a zdroje, anotaci a obsahové doladění 

písemné verze. Součástí obhajoby byla i elektronická 

prezentace. 

Žáci do systému Moodle ukládali v průběhu roku 

zpracované části do šablony. Finální verze písemné části 

i elektronické prezentace hodnotila porota podle předem 

stanovených kritérií. 

Na konci školního roku ústně obhajovalo práci 53 žáků 

devátého ročníku. Šest žáků sepsalo a prezentovalo práci 

v anglickém jazyce.  

Porota hodnotila většinu prací jako velmi zdařilých. Kromě 

dodržení pravidel si žáci vhodně zvolili oblast, které se 

věnovali vzhledem k zájmům, či k zaměření dalšího studia. 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková 

Soutěž v první pomoci 

V pondělí 25. 6. 2018 se žáci obou osmých ročníků zúčastnili soutěže čtyřčlenných týmů 

v první pomoci. Před soutěží jsme měli dva přípravné dny, kdy nás učitelé a studenti Střední 

zdravotnické školy v Jihlavě učili základům první pomoci. Líbila se nám také ukázka vybavení 

sanitky. Všechny teoretické znalosti jsme museli 

v dnešní soutěži uplatnit a co nejlépe ošetřit a 

zachránit zraněné figuranty. Na vlastní kůži jsme si 

vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc a zavolat 

záchranku. Museli jsme poskytnout resuscitaci 

figurantovi v bezvědomí, ošetřit tepenné krvácení, 

zlomené předloktí, odřená kolena, řezné rány, 

zlomený kotník i alergickou reakci na bodnutí 

hmyzem. Soutěž byla vyhodnocena porotou, nejlepší 

týmy obdržely drobné ceny.                    

K. Matoušková, A. Skořepová, M. Havlíková, L. Procházková – 8. B 
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Matematika aneb „Na co mi to bude“   

Čím dál častěji se žáci ptají, proč se některou látku musí učit. 

Jako odpověď mnohdy postačí názornost a propojení s reálným 

životem. V hodinách matematiky a přírodovědy probíhaly 

praktické úkoly v terénu i v prostorách školy. Žáci pracovali ve 

skupinách a věnovali se měření délky, hmotnosti, objemu a času. 

Údaje měření  zaznamenávali a třídili do pracovního listu. Děti si 

nalézaly různé metody, jak přesně měřit a přitom si vyzkoušeli 

různé početní operace v praxi. Mezi oblíbené činnosti patřilo 

vážení bílku a žloutku, měření doby rotace káči, krokování, 

zjišťování příjmu tekutin za den. 

Žáci 4. C a Mgr. Libuše Turková 

 

Vystoupení 3. A 

Třída 3. A si pro rodiče připravila vystoupení 

nabité vším, co se za poslední školní rok 

naučila. Kromě zpěvu, recitace, tanečních 

vystoupení a gymnastiky, si žáci připravili 

výstavu obrazů, 3D objektů a připojili i své 

literární počiny. Jelikož za celý ročník prošli 

i několika aktivitami z dramatické výchovy, 

předvedli své zábavné i detektivní divadelní 

představení. V neposlední řadě ukázali 

rodičům prostřednictvím prezentací, jaké 

znalosti si odnesli z hodin prvouky. Vystoupení 

bylo vrcholem příprav, které sice stály spoustu času a energie, ale byly také plné radosti 

a nadšení.           Martina Píšová 
 

Projekt Jihlava 3. C 

V rámci projektu Naše město Jihlava jsme 

si povídali o historii i současnosti města, 

prohlédli jsme si historické centrum, 

hradby, katakomby, muzeum a vydali se 

i na hornickou stezku. Poznali jsme místa, 

kde se v minulosti těžilo stříbro, 

vyhledávali jsme informace a užili si 

krásný podzimní den. Naše město a okolí 

se nám líbí a víme o něm hodně zajímavostí.   

Mgr. Lenka Wieczoreková 
 

Jihlava je naše město a proto bychom se o 

ní chtěli dozvědět co nejvíce. V rámci projektu jsme navštívili Radnici, kde nás paní 

průvodkyně provedla zajímavými místnostmi. Rozhled z Brány Matky Boží se nám také moc 

líbil. 

Prohlédli jsme si i historické domy a kostely na Masarykově náměstí a v přilehlých uličkách, 

vyhledávali informace a prošli se po hradbách.      Žáci 3. ročníku 
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Třída plná pohody v 6. A  

V tomto školním roce za námi pětkrát přijela teta 

Ája (Mgr. Alena Vlková), aby ucelila vztahy v naší 

třídě. Nám se nejvíce líbila její poslední návštěva, 

kdy přivezla bonga. Nejdříve jsme si udělali 

rozcvičku a pak jsme zkoušeli improvizaci, kdy 

byla teta Ája hlavní bubeník. Poté teta Ája 

chtěla, aby byl hlavní bubeník někdo ze třídy. 

Také jsme zkusili, aby rytmus udávaly všechny 

holky. Myslím, že jsme si to všichni užili a máme pěkné zážitky. 

Amálka Jarošová 

Projekt DOPRAVNÍ VÝCHOVA  

Žáci 4. B absolvovali celoroční projekt 

Dopravní výchova v učebně a na dopravním 

hřišti Základní školy Nad Plovárnou Jihlava. 

Aktivity projektu probíhaly nejdříve 

v učebně a byly zaměřeny na procvičování 

znalostí dopravních značek, řešení situací 

na křižovatkách a dodržování pravidel 

silničního provozu. V instruktážním videu se 

žáci seznámili s předepsanou výbavou 

jízdního kola a vybavením cyklisty. V každé 

lekci výuky si žáci vyzkoušeli teoretické 

znalosti při jízdě na kole, využívali své znalosti dopravních předpisů v silničním provozu na 

dětském dopravním hřišti. 

V poslední lekci výuky na dopravním hřišti nás čekal test znalostí dopravních značek a řešení 

dopravních situací na křižovatkách. Poté probíhala praktická zkouška jízdy na kole 

s dodržováním pravidel silničního provozu. Žáci se snažili při testu přemýšlet a neztrácet 

body. K praktické zkoušce postoupili všichni, ale bohužel nepozornost při jízdě na kole a 

nedodržování dopravních předpisů na dopravním hřišti se některým nevyplatila. 

Výstupem projektu bylo získání průkazu cyklisty, který obdrželi jen úspěšní cyklisté po 

splnění teoretických znalostí i praktických dovedností.  

Mgr. Ivana Jelínková 

Terezín 9. ročník 

Dne 26. září jsme podnikli exkurzi do Terezína. Při 

příjezdu nám byl přidělen průvodce. Přednášel o tom, 

co Terezín byl a co se zde stalo. Byl přestupním 

táborem pro Židy, odkud byli transportováni do 

koncentračních táborů. Vyprávěl nám také o dětech a 

jejich denících. Další prohlídka vedla ke krematoriu, 

hřbitovu a márnici, které byly součástí areálu. Poslední 

část byla věnována Malé pevnosti, dříve sloužící jako 

vězení. Na závěr jsme zhlédli film natočený nacisty pro Červený kříž o tom, jak se s Židy za 

2. světové války dobře zacházelo, což nebyla pravda. Exkurze byla poučná a zajímavá. 

Ondřej Holubek za 9. A a 9. B 
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Ne/bezpečí ve světě médií 

V rámci humanitního semináře jsme absolvovali tříhodinový kurz o bezpečném chování na 

internetu. V prvním kurzu jsme byli v kině Dukla, kde nás filmový a televizní teoretik Šimon 

Bauer, odborník na reklamu, informoval o tom, jak reklama vzniká a že se jí nemá vždy naplno 

věřit. V druhé lekci HOAX za námi do školy přišel pan Džubák, který měl připravenou 

přednášku o různých klamech na internetu. V posledním kurzu, který pro mě byl 

nejzajímavější, jsme se dozvěděli něco o šíření falešných zpráv prostřednictvím Surfařova 

průvodce po internetu. 

Celý třífázový kurz bych ohodnotil velmi kladně, protože jsem se dozvěděl spoustu 

přínosných a důležitých informací. 

Ondřej Nevrkla 9. A 

Baliny 2. C 

V říjnu 2017 žáci 2. C navštívili program nazvaný 

„Hrátky s lesem" v Balinách u Velkého Meziříčí. 

Dozvěděli se, co je to eroze, poznávali stromy podle 

hmatu, „vařili" si lesní koktejl, lovili drobné 

živočichy, hledali jejich stopy  a obdivovali důmyslný 

systém chodbiček škodlivého kůrovce. 

Program v lese se všem velmi líbil. 

Mgr. Petra Petrová 

Galerie 2. A 

Žáci 2. A se v říjnu zúčastnili programu Ani den 

bez čárky v Oblastní galerii Vysočiny, při 

kterém se nejen seznámili s některými díly 

aktuální krátkodobé výstavy, ale také si 

vytvořili svůj obrázek a zahráli „čárkovanou". 

Program byl velmi zdařilý a dětem se líbil. 

PaedDr. Lenka Matochová 

 

Mit der 9. Klasse nach Dresden! 

Vyjet se skupinou žáků na exkurzi do Drážďan v čase předvánočním (12. a 13. 12.) se ukázalo 

jako dobrý nápad. Nejstarší vánoční trh v Německu 

Striezelmarkt měl opravdu pohádkově vánoční 

atmosféru (stejně jako další trhy roztroušené po 

městě) a skýtal mnoho možností pro trénink slovíček 

a dorozumívacích schopností, obdiv rukodělné práce 

a vytvoření pravé vánoční nálady. V centru města 

jsme si prohlédli i jiná významná místa. Vstoupili 

jsme do Frauenkirche, vyfotili se na břehu Labe 

(Brühlsche Terasse) a u Kreuzkirche a nahlédli jsme 

také do Zwingeru, kde jsme zaslechli zvonkohru a 

obdivovali díla starých mistrů (Gemäldegalerie). Nadšení jsme byli také z expozice v 

Militärhistorisches Museum, jehož tématem je válka ve všech souvislostech. Ve městě jsme 

pobývali dva dny. Nocovali jsme na lodi a dopřáli si zde i bohatou snídani. Všem žákům patří 

dík za prima atmosféru a korektní chování.     Mgr. Lenka Nevrklová  
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Eine Exkursion nach Wien 

Dne 15. května 2018 se pro žáky 7. až 9. ročníku konal zájezd do Vídně. U školy jsme se sešli 

v 6:15 a následovala téměř 4hodinová cesta autobusem. Do Vídně jsme se dostali po 10. hodině 

a zamířili jsme rovnou do známého Kunst Haus Wien, kde se nachází muzeum architekta 

tohoto domu – Friedensreicha Hundertwassera. Prováděla nás průvodkyně, na která bylo 

vidět její zapálení pro věc. Paní učitelka nám vše překládala a my jsme se tak mohli 

zaposlouchat do vyprávění o tomto 

poválečném umělci. Když prohlídka 

skončila, přešli jsme do 

Hundertwasser village, kde jsme měli 

patnáctiminutový rozchod. Poté nám 

nezbylo nic jiného než znovu sednout 

do autobusu a přejet do krásného 

Schönbrunnu. Tam jsme s vytaženými 

deštníky zamířili na prohlídku, po 

které následovala zkouška kostýmů. 

Nakonec jsme přece jen museli vyjít 

z vytápěného zámku a přesunout se v dešti do blízké zoo. Ta byla – i přes všudypřítomný déšť 

– nádherná. Viděli jsme mimo jiné i pandu velkou, koalu nebo polární vlky. V areálu zámecké 

zoo jsme strávili asi 2 hodiny. Den se už ovšem chýlil ke konci, takže na nás opět – tentokrát 

již naposledy – čekal náš autobus. Ke škole jsme se dostali kvůli mnohočetným kolonám až 

kolem desáté večer. Výlet jsme si však užili navzdory dešti a našemu zpoždění. 

Nela Marková a Štěpánka Vacušková, 7. B 

Povolání – výjezd 8. ročníku 

Ve dnech 6. a 7. září se 55 žáků osmého ročníku a 4 vyučující zúčastnili dvoudenního výjezdu 

se zaměřením na volbu povolání. Projekt byl realizován v Kempu Velkopařezitý v Řásné u 

Telče. 

Ohlasy dětí 8. B: 

Ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. září se konal projekt 

Povolání v Řásné. Tento projekt nám měl pomoci k tomu, 

abychom se snadněji rozhodli při volbě střední školy v 

devátém ročníku. Já jsem si z toho projektu asi nic moc 

neodnesla, protože už od první třídy mým snem je 

„zdravka". Ale moc se mi tam líbilo. Obzvláště výstup na Javořici. 

I vyřezávání s panem učitel Hotařem bylo super nebo ta hra s básničkami-limeriky. Ale 

nejvíce se mi asi líbila módní přehlídka, i když to pro mě bylo hrozné, protože já jsem byla 

model a ty noviny mě všude škrábaly.  

V poslední aktivitě jsme měli za úkol postavit co nejvyšší věž ze špejlí a izolepy. To se mi 

také líbilo. Podle mě se celý výlet vydařil, i když nám ve středu trochu pršelo. Klidně bych si 

ho zopakovala.                 Tereza Vytisková, 8. B 

Ve středu a čtvrtek jsme jeli na výjezd na Řásnou na projekt Povolání. Nejvíce se mi líbilo 

vyřezávání z kůry a stavění věže. K tomu jsme použili špejle, izolepu a nůžky a tuto soutěž 

jsme vyhráli. Také tam vařili výborná jídla - až na studené špagety. Překvapilo mě, že jsme 

se  úplně všichni vyškrábali na Javořici a že v kempu měli dobrá místa na parkour.  

Tomáš Kopecký, 8. B  
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Školní výlety 
Brno 5. A a 4. A 

Na výlet se 

většinou každý 

těší. Poznáváme 

nová místa, 

dozvíme se nové 

věci a užíváme si 

pohodu s lidmi, 

které máme rádi. 

Na výlet můžeme 

jít pěšky nebo jet 

autem, 

autobusem, 

vlakem… 

A na školní výlet jedeme většinou autobusem se 

třídou, s kamarády, se kterými chodíme několik 

let do stejné třídy. 

My jsme jeli letos na výlet do Brna, kde jsme 

navštívili vědecké centrum VIDA. Měli jsme zde 

objednaný program „Chytřejší než Holmes“. 

Dostali jsme pracovní listy s otázkami a odpovědi 

jsme hledali u exponátů ve vědeckém centru. 

Pokud jsme odpověděli správně, vyluštili jsme 

kód, díky kterému jsme otevřeli plechovku 

s pokladem. Potom jsme měli možnost vidět 

různé pokusy s tekutým dusíkem. Bylo to velice 

zajímavé. 

Z Vidy jsme se autobusem přemístili do centra 

Brna. Na náměstí Svobody jsme měli rozchod 

a prohlédli si poměrně nový časostroj zvláštního 

tvaru. Po srazu jsme šli do Labyrintu pod Zelným 

trhem, kde měli dřív kupci sklady. Prohlídka se 

nám líbila a pomalu jsme směřovali k autobusu 

a vyrazili jsme směrem k Jihlavě. 

Výlet byl zajímavý a všichni jsme si ho užili. Do 

VIDY se určitě vrátíme s rodiči, protože si 

chceme všechny fyzikální, chemické a přírodní 

jevy „užít“ ještě jednou. 

I když jsme na výlet jeli s mladšími dětmi ze 

4. A, vůbec nám to nevadilo.  

Všichni jsme se dobře bavili! 

Mgr. Irena Dejmková 

  
Aneta Manová, 5. A 



- 26 - 

 

Bítov 6. C 

Dne 13. 6. 2018 jsme jeli na dvoudenní výlet do 

campu Bítov.    

Po ubytování jsme šli na rozhlednu Rumburak. 

Cestou zpět jsme se zastavili u hradu Bítov. Po 

večeři jsme se koupali ve Vranovské přehradě. 

Večer jsme hráli noční hry.  

Druhý den jsme vyrazili na zříceninu hradu 

Cornštejn, prošli jsme ho celý s poutavým 

vyprávěním paní průvodkyně. Mohli jsme si 

sáhnout na staré dřevo pro štěstí. Po příchodu 

zpět do campu jsme si dali dobrý oběd a autobusem jeli na vlakové nádraží do Šumné, kde 

jsme přestoupili na vlak a hurá domů! 

                   Za 6. C Dominika Zadinová a Terka Perničková 

Zeměráj 3. B 

Letos jsme na školní výlet vyrazili na 

Milevsko do Zeměráje. Výlet začal 

výbornou svačinkou.  Pak nás paní 

průvodkyně-oblečená do dobového 

kostýmu- zavedla do  svatyně s totemy, 

kameny, stromy, na kterých visely amulety 

a lebky. Dále jsme šli do starobylé vesnice, 

kde se nacházela obrovská pec, staré 

domečky a vynálezy tehdejší doby, pomocí 

kterých lidé vyráběli například hrnce. 

Hospůdka byla taky super. Mohli jsme si 

pochutnat na zmrzlině a napít se  vynikající malinovky. Velký úspěch měly hlavolamy, ale úplně 

nejvíc jsme se vyřádili na stezce naboso. Brodili jsme se přes bláto, kamení, šišky, jehličí, 

klacíky a další přírodní překážky. Potom jsme si vyrobili vlastní amulety pro štěstí, dále jsme 

si hráli v bludišti vyrobeném z pařezů, na pískovišti, v jezírku, na louce na průlezkách, houpali 

se na houpačce a radovali  z našich společných zážitků a dobrodružství. Byla to skutečná 

zábava! 

Doporučujeme všem ! 3. B 

Znojmo 6. A 

Na výlet jsme jeli do Znojma. Byli jsme ubytovaní v campu Znojmo u řeky Dyje, kde byl 

travnatý plácek na stany. 

Ještě ten samý den jsme 

navštívili vyhlášený 

KinderWelt. Zde jsme se 

mohli vyřádit na nejrůznějších 

atrakcích. Člověk by se 

zabavil i bez tokenů, kterými 

se tam platí. Večer jsme 

přijeli unavení, ale spokojení. 

Opekli jsme buřtíky a poseděli 
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u ohně, zazpívali si pár písniček, které jsme se naučili v hudebce. Potom jsme zalezli do stanů 

a povídali si. Hned druhý den po snídani jsme vyrazili do katakomb a prošli si město. Nejvíce 

nás zaujala rotunda sv. Kateřiny. Tento den završila svíčková a zmrzka. Potom začala bouřka, 

takže jsme se hodinu schovávali pod stříškou, ale zabavili jsme se. Sbalili jsme si stany a 

došli na nádraží. Cesta proběhla dobře a příští rok zase něco podnikneme. 

Veronika Pejchalová a Markéta Přenosilová 

Kamenice nad Lipou 1. C 

Sedmého června jsme jeli s naší třídou 1. 

C do Kamenice nad Lipou, kde jsme 

navštívili pohádkovou říši Fábulu. U 

vstupu nás přivítal vodník a ukázal nám, 

jak to chodí ve Vodnické škole. Potom 

jsme navštívili Fábulovu minizoo a řešili 

jsme pohádkový kvíz ve venkovním 

bludišti. Po obědě jsme celí netrpěliví 

sešli do sklepení. Zde jsme museli plnit 

úkoly. Cestou za pokladem jsme potkali 

královnu, vílu, čaroděje i čerta, kterému 

nechyběla ani pekelná váha, na níž se 

všem dětem vážily jejich hříchy. U Fábuly jsme si ještě užili spoustu zábavy s interaktivními 

panely plnými zajímavostí z přírodovědy. Nakonec nás všechny okouzlila památná lípa 

v zámecké zahradě a pěkné nádvoří kamenického zámku. 

Mgr. Hana Bártů 

Vranov 8. B 

Ve dnech 30. a 31. května jsme se s naší třídou vydali do kempu na Vranovské pláži. Výlet 

byl zaměřen především na sportovní aktivity, odpočinek a trávení času se spolužáky. Po 

příjezdu jsme navštívili lanovou dráhu, také jsme měli možnost se vykoupat a hrát volejbal. 

K večeru jsme šli na procházku po Vranovské pláži. Poté jsme zamířili na večeři. Následovalo 

večerní koupání, po kterém jsme se připravili na večerku, která byla ve 22 hodin. Další den 

po snídani nás čekala vyhlídková plavba parníkem. Po jejím skončení jsme se vrátili na oběd, 

vyklidili chatky a šli na lodní přívoz a poté na autobus. Ten nás zavezl do Šumné, kde jsme 

nastoupili na vlak a jeli domů. Počasí se vydařilo a výlet jsme si užili.                                 

Aneta Skořepová a Karolína Suchanová, 8. B 

Školní výlet 9. A 

Dne 7. června 2018 se žáci 9. A společně s třídní paní učitelkou Renatou Fehérovou, paní 

učitelkou Pavlou Jahodovou a paní Renátou Matouškovou vydali vlakem směrem do Šumné. 

Odtud vyrazili pěšky 7 km do kempu Vranovská pláž. Poté co žáci a paní učitelky dorazili do 

kempu, čekal je výborný oběd. Pak následovalo vybalování a zabydlování v chatkách. Žáci měli 

do večeře volný program, někteří sportovali, hráli hry nebo si jen povídali. Po večeři si žáci 

zahráli hry, které si pro sebe navzájem připravili a začali organizovat své vystoupení na závěr 

školního roku včetně příprav aktivit pro prvňáčky na poslední rozlučkový den s nimi. Druhý 

den po snídani si žáci zabalili své věci a dopoledne strávili sportovními aktivitami a přípravou 

závěru školního roku. Po obědě již vyrazili zpět do Šumné (7 km) na vlak do Jihlavy. Vlakem 

se vrátili v podvečerních hodinách unavení a spokojení díky zážitkům z posledního výletu na 

základní škole.   
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Náš první školní rok 
Není to tak dávno, kdy jsme poprvé vstoupili do dveří 

naší školy a třídy. Vše bylo pro nás nové - spolužáci, 

paní učitelky, paní vychovatelky… 

Hned na začátku školního roku jsme si našli kamarády 

mezi deváťáky. Ti se stali našimi průvodci po celý školní 

rok. Pomáhali nám téměř každý den. Společně jsme byli 

pouštět draky, navštívili nás čerti a Mikuláš, měli jsme 

vánoční besídku, o Velikonocích jsme zdobili vajíčka a 

košíček. Povídali jsme si o velikonočních zvycích. V červnu jsme šli na společnou vycházku do 

lesa, kde jsme hráli různé hry. 

Než jsme se nadáli, je tu konec školního roku. Za těch deset měsíců jsme se naučili číst, 

psát, počítat, poznávali jsme přírodu, zpívali jsme, kreslili, cvičili, také umíme již mnoho 

slovíček anglicky. 

Zapojili jsme se do řady projektů. K těm větším určitě patří Evropský den jazyků, Veletrh 

zdraví, zimní škola v přírodě a Třída plná pohody. Zde jsme si s paní Alenou - naší tetou Ájou 

hravou formou připomínali školní pravidla a 

zásady slušného chování. Nejvíce se nám ale 

líbila setkání, kdy jsme bubnovali na 

šamanské bubny. 

Velkým zážitkem pro nás bylo slavnostní 

pasování na čtenáře v knihovně. Nejprve pro 

nás byla připravena pohádka a po ní každý 

z nás složil slib. Potom jsme dostali průkazku 

do knihovny a záložku do knížky. Od března 

jsme chodili na besedy do pobočky knihovny 

na Březinkách. 

Na závěr celého školního roku jsme si 

připravili besídku pro rodiče. Zde jsme chtěli našim rodičům ukázat, co všechno jsme se 

naučili. 

Besídka se vydařila. A teď HURÁ NA PRÁZDNINY!!!                            

Mgr. Iva Špulková 
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9. A se loučí 
Každý z nás moc rád vzpomíná 

Jak jsme na prahu této školy poprvé stáli 

Koukali jsme na to, jak první školní den nám začíná 

A natěšeně jsme se smáli. 
 

Byl to pro nás naprosto nový svět  

Další zlomová životní cesta 

Každý z nás chtěl by vrátit čas zpět 

Teď však je konec a to se nám nezdá 
 

Za malou chvíli všichni odejdou 

A každý si plnit půjde jiný sen 

Však až do konce života nezapomenou 

Na každý ve školní lavici den. 
 

Na celou naši třídu a vzpomínky 

Jak jsme spolu drželi celých devět let 

A rozhodně stojí za zmínky 

Jak jsme se za tak krátkou dobu posunuli vpřed 
 

Až budeme sedět na schodech 

A slzy nám budou padat do klína 

I po těch nevyřešených sporech 

Dojde nám, že jsme byly rodina. 
 

… co k tomu dodat. Devět let opravdu 

uteklo jako voda, ale vzpomínky, které 

si odtud odneseme v nás, doufejme, 

zůstanou už napořád. Všichni si ještě za 

hodně dlouho vzpomeneme na některé 

chvíle, kdy jsme drželi pospolu proti 

učitelům a bojovali s nimi jako jeden 

muž za co nejlepší známky. Všichni si 

budeme pamatovat tu radost v našich 

očích vždy poslední dny před 

prázdninami a rozhodně nikdo 

nezapomene na své přátele, které si na „základce“ našel. Jak je psáno v básničce, každý z nás 

si teď vyráží plnit svůj sen, někdo si vybral hrbolatější cestu než ten druhý, ale všem ze 

srdce přejte, ať se jim ten jejich sen promění v realitu, a ať každý jeden z nich v budoucnu 

pošle zpět na „naši základku“ své děti s pocitem, že mu tato škola něco dala a mohl zde začít 

budovat ten svůj sen. 

Za 9. A Matěj Matoušek a Natálie Kudrnová 
 

Vzpomínky 9. B 

Česká republika je krásné země. Je hodně 

rozdílná proti Nepálu. Jsem tady 1 rok a 

hodně jsem se naučila. Jsou tady úžasní 

lidé. Mám ráda svou školu, kde mi pomohli 

s češtinou, kde respektují různé lidi.  

 Nisa Sapkota 

Když jsme nastoupili do 6. třídy, skoro 

jsme se neznali, ale postupem času jsme 

vytvořili skvělou partu. Je teď zvláštní 

odejít někam, kde nikoho neznáme a kde už se nebudeme potkávat se svou třídou. Děkujeme. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli to tady zvládnout a něco se naučit, protože my (přiznejme 

si to) jsme fakt hrozní posluchači. 

 Hanka Perničková  

Vzpomínám si, jak jsme se v 1. třídě s paní učitelkou Kremláčkovou učili psát naše první slovo. 

Bylo to slovo FÍK.                    David Dvořák 
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V první a druhé třídě jsme byli všichni vzorní žáčci, kteří se do školy vždy pilně připravovali 

a o přestávkách poslušně jedli své svačiny … A teď jsme ti nejstarší a odcházíme.  

       Tereza Přenosilová 

Tato třída mi bude hodně chybět, bude mi chybět veselá kolektivní třída. Vím, že kdo nebyl 

v této třídě, nebude mi moc věřit, ale kdyby tu byl s námi, dal by mi za pravdu a tuhle třídu 

by také nechtěl opustit.  

       Simona Štelbacká 

Základní škola mi přinesla spoustu zážitků, dobrých i špatných. Byla to zábava, ale už se těším 

na střední školu. 

       Kryštof Kubizňák 

Bylo to tu dobré, naučili jsme se spoustu zajímavých věcí. Teď je ale konec, už musíme jít. 

Budeme vzpomínat v dobrém i veselém. Sbohem, školo. 

       Ondřej Klimeš 
 

Bilancování na konci školního roku 
Kromě hodnocení prospěchu a chování oceňujeme na konci školního roku i další aktivity. 

Většina žáků dostává ocenění formou pochvaly, někteří i na vysvědčení. Pochvalu udělují 

třídní učitelé za práci pro třídu, pomoc v rámci žákovské samosprávy, zajišťování pitného 

režimu, roznášení ovoce a mléka atd. Dva žáci ze třídy, kteří si zaslouží zvláštní poděkování, 

jsou navíc odměněni formou knihy. 

Odcházející žáky za spolupráci v rámci žákovské samosprávy oceňuje pan ředitel. 

„Volňáska“ na výlet za poznáním 

získalo v letošním roce 147 žáků, 

kteří reprezentovali školu 

v různých individuálních soutěžích 

a podíleli se na práci organizačního 

týmu žákovské samosprávy.  Žáci 

1. – 4. ročníku navštívili skanzen na 

Veselém Kopci, žáci 5. – 9. ročníku 

si mohli vybrat z několika 

možností - návštěva dalešické 

přehrady a okolí, výlet na kolech 

nebo hra na minigolfovém hřišti.  

Jsme rádi, že žáci vytvořili několik 

úspěšných týmů, které 

reprezentovaly školu ve 

sportovních soutěžích. Děkujeme všem žákům, kteří přidali metry v plavecké štafetě. 

Dva žáci naší školy byli nominováni na ocenění Talent Vysočiny. 

Na závěr patří ocenění většině žáků za svědomitou přípravu na výuku, aktivní spolupráci 

v hodinách, pomoc spolužákům při vyučování a spolupráci při zajišťování různých aktivit školy. 

Naše uznání mají všichni žáci, kteří vyplňují volný čas různými mimoškolními aktivitami, které 

rozvíjejí jejich schopnosti a nadání.  

Děkujeme Radě rodičů za podporu a za finanční zajištění všech odměn. 

         Vedení školy  
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Plánované akce školního roku 2018/2019 
(orientační plán) 

Hlavní akce školního roku 

27. 9. 2018  Evropský den jazyků – 26. září 

14. 11. 2018  Veletrh zdraví 

14. 3. 2019  Svět práce 

12. – 13. 4. 2019  Zápis do 1. ročníku (2. 4. 2019  Den otevřených dveří) 
Spolupráce s rodiči 

6. 9. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

13. 9. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

8. 11. 

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi 

15:00 – 17:00 

10. 1. 15:00 – 17:00 

4. 4. 15:00 – 17:00 

6. 6. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

13. 6. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

Hodnotící pedagogické rady 

1. stupeň 2. stupeň 

Čt 1. 11., 24. 1., 

28. 3., 20. 6. 

Po 5. 11., 28. 1., 

1. 4., 24. 6. 

Uzavření klasifikace 

Pá 25. 1. Uzavření klasifikace – 1. pololetí 

St 31. 1.  Vysvědčení za 1. pololetí 

Pá 21. 6.  Uzavření klasifikace – 2. pololetí 

Pá 28. 6.  Vysvědčení za 2. pololetí 

Exkurze, výlety, studijní pobyty 

26. 9.  Anglické divadlo 7. – 9. ročník 

říjen Waterproject – pobyt v Amsterdamu žáci 8. a 9. ročníku 

leden Lyžařský výcvikový kurz – Svratka žáci 5. ročníku 

únor Lyžařský výcvikový kurz  žáci 7. ročníku 

13. 3.  Planeta Země 3000 – Barma 2. stupeň 

14. 3.  Svět práce, Řemesla – exkurze  4. – 9. ročník  

28. 3.  Exkurze Terezín 9. ročník 

květen Waterproject – pobyt v Amsterdamu žáci 8. a 9. ročníku 

červen Studijní výjezd do Anglie žáci 8. a 9. ročníku 

27. 5. – 7. 6. Školní výlety  

Projekty, různé 

5. – 6. 9. Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště 6. ročník 

5. – 6. 9. Projekt Nezávislí – Kalich 7. ročník 

5. – 6. 9. Projekt Povolání – Řásná 8. ročník 

5. – 6. 9. Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci 9. ročník 

1. 3.  Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy 9. ročník 

3. – 4. 6. Zkoušky Aj 5. ročník 5. ročník 

červen Sportovní den   

18. – 19. 6. Zkoušky Aj 9. ročník 9. ročník 

20. – 21. 6. Obhajoby seminárních prací 9. ročník 

Prázdniny a státní svátky 

28. 9., 19. 4., 22. 4., 1. 5. a 8. 5. Svátky ve školní dny 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 

22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

1. 2. Pololetní prázdniny 

4. – 8. 3. Jarní prázdniny 

18. 4. Velikonoční prázdniny 

29. 6. – 1. 9.  Hlavní prázdniny 
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Kontakty školy 
 

www.zsobreziny.cz   565 598 150 
Jméno Funkce Telefon E-mailová adresa 

Mgr. Pavel Říha ředitel školy 565 598 152 riha.pavel@zsobreziny.cz 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková 

Mgr. Vladimír Nekvinda 

zástupci ředitele 

školy 

565 598 153 

565 598 154 

obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 

nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz 

Mgr. Hana Bártů 

Mgr. Hana Krepčíková 

výchovné 

poradkyně 

565 598 161 

565 598 159 

bartu.hana@zsobreziny.cz 

krepcikova.hana@zsobreziny.cz 

Ilona Kožená 
vedoucí školní 

družiny 
565 598 169 kozena.ilona@zsobreziny.cz 

Gabriela Tesařová sekretářka ředitele 565 598 150 tesarova.gabriela@zsobreziny.cz  

Ing. Silvie Žďánská hospodářka školy 565 598 151 zdanska.silvie@zsobreziny.cz  

Bc. Klára Ficencová 
vedoucí školní 

jídelny 
565 598 171 jidelna@zsobreziny.cz 

Jana Čeloudová 
školní jídelna 

objednávka jídel 
565 598 170 obedy@zsobreziny.cz  

Bc. Renáta Matoušková 

pracovnice 

informačního 

centra 

565 598 165 matouskova.renata@zsobreziny.cz  

 

 

 

Služby vedení školy o prázdninách 
2. až 4. července a potom 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 3. září 2018. 
 

Redakční rada: 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda, 

žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny 

Foto tříd na str. 29 Leona Nerudová 

Během školního roku proběhlo velké množství 

aktivit v rámci výuky, kroužků a školní družiny. 

Všechny se do našeho Zpravodaje nevejdou. 

Podrobnější přehled najdete od listopadu 2018 

na stránkách školy ve výroční zprávě za školní 

rok 2017/2018.  
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Autorkou fotografií je Leona Nerudová. 

 

Třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B a 2. C řešily fotografování individuálně. 
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