
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Rada rodičů – 8. 9. 2022



Za školu přítomni

 Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

 Mgr. Zdeňka Obrdlíková, zástupkyně 

ředitele školy

 Mgr. Robert Srbecký, zástupce ředitele školy



Školní rok 2022/2023

28 tříd

16 na 1. stupni

12 na 2. stupni

770 žáků (o 38 víc než v září 21)

57 učitelů, 12 vychovatelek

100 zaměstnanců celkem



Školní rok 2022/2023
 Personální změny v týmu speciálně pedagogické 

péče

 - Šárka Benešová

 + Silvie Lysá

 Pokračování tandemové výuky

 Začlenění cizinců do tříd

 Ukrajinská asistentka

 Třídnické hodiny již od 3. ročníku

 Realizování všech osvědčených akcí



Hlavní úkoly školy 
pro tento školní rok

 Pokračování v nastavených ověřených postupech UČÍCÍ SE ORGANIZACE

 Spolupráce v rámci metodických sdružení, sdílení nových zkušeností ze 
seminářů, vzájemné hospitace, sdílení materiálů v rámci předmětů či ročníků

 Systematizace práce třídních učitelů s důrazem na účinnou spolupráci všech 
složek, které se podílejí na výchově a vzdělání žáků (1. i 2. stupeň)

 třídní učitelé <> ročníkoví učitelé <> učitelé <> vychovatelky <> žákovská 
samospráva <> žáci <> rodiče <> speciální pedagogové a tandemoví učitelé <> 
výchovná komise <> poradenská zařízení <> partneři

 Systematický rozvoj pedagogů v oblasti formativního hodnocení a 
individualizace výuky

 využívání strategií formativního hodnocení

 Učíme se ze života pro život

 ověřování materiálů do výuky, kroužky – zapojení učitelé



Konkrétní cíle pro letošní 

školní rok

 Účelné využití prostředků Národního plánu 

obnovy 

 ICT

 Šablony 4 

 semináře, projektová a tandemová výuka, speciální 

pedagog, školní psycholog

 Zavedení třídnických hodin v 3. ročníku 

 spolupráce třídních učitelů s metodikem prevence

 Zahájení úpravy ŠVP s ohledem na začlenění 
informatiky do všech předmětů



Speciálně pedagogická péče
 2 speciální pedagožky

 Dana Juránková, Marie Klubalová

 Podpora přípravy na školu

 Podpora talentů

 Logopedie

 Podpora cizinců

 Vzdělávání cizinců i z jiných škol

 Yuliia Husak

 Tandemová výuka

 Zapojení 19 pedagogů

 Doučování žáků



Hlavní akce školního roku
30. 9. 2022  Evropský den jazyků – významný den 26. září

16. 11. 2022  Veletrh zdraví

14. a 15. 4. 2023  Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)

21. 4. 2023  Svět práce

28. 6. 2023  Sportovní den

21. 9. Praha žáci 5. ročníku

1. – 8. 10.
Výjezd do Holandska –

Waterproject

vybraní žáci 8. a 9.

roč.

8. - 14. 1. Lyžařský výcvikový kurz – Zadov žáci 7. ročníku

15. – 21. 1. Lyžařský výcvikový kurz – Zadov žáci 2. ročníku

Leden/únor Lyžařský výcvikový kurz žáci 5. ročníku

22. 3. 2023
Planeta Země 3000 – Magický

Senegal
2. stupeň

21. 4. Svět práce, Řemesla – exkurze 4. – 9. ročník

13. – 19. 5. Waterproject v České republice
vybraní žáci 8. a 9.

roč.

4. – 10. 6. Studijní výjezd do Anglie
přihlášení žáci 8. a

9. roč.

23. 5. – 2. 6. Školní výlety

5. – 6. 9.
Projekt Poznávání a pravidla

spolupráce
6. ročník

5. – 6. 9.
Projekt Nezávislí – v rámci třídnických

hodin
7. ročník

5. – 6. 9. Projekt Povolání - v rámci Světa práce 8. ročník

5. – 6. 9. Projekt Kariéra 9. ročník

1. 3.
Odevzdání přihlášek k přijímacím

zkouškám na střední školy
9. ročník

29. – 30. 5. Zkoušky Aj 5. ročník 5. ročník

20. – 21. 6. Zkoušky Aj 9. ročník 9. ročník

22. – 23. 6. Obhajoby ročníkových prací 9. ročník

27. 6. Výlet za odměnu

https://www.zsobreziny.cz/organizace-skolniho-roku

18. listopadu bude ředitelské volno

https://www.zsobreziny.cz/organizace-skolniho-roku


Organizace školního roku 2022/2023

 Začátek školního roku - čtvrtek 1. 9. 2022.

 Konec 1. pololetí - úterý 31. 1. 2023. 

 Konec 2. pololetí  - pátek 30. 6. 2023. 

 Podzim. prázdniny – středa a čtvrtek 26. a 27. 10. 2022.

 Vánoční prázdniny - pátek 23. 12. 2022 až neděle 2. 1. 2023. 

 Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023.

 Jarní prázdniny – pondělí 20. 2. až neděle 26. 2. 2023.

 Velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. 4. a pátek (svátek) 7. 4. 2023

 Hlavní prázdniny od soboty 1. 7. do neděle 3. 9. 2023.

 Začátek roku 2022/2023 – pondělí 4. 9. 2023



Akce na začátku školního roku



Rozvrhy



12:05 – 13:35

13:00 – 14:30 14:35 – 16:05

14:35 – 16:05

13:45 –
14:30

12:55 –
13:40

Oběd 13:38

Úpravy rozvrhu pro jednotlivé třídy 

připravíme na třídní schůzky







Školní řád – elektronická 

zařízení

 Školský zákon 2022 (561/2004 sb.)

 § 30 

(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo 

zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných 

elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, 

s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu 

ze zdravotních důvodů.

 V třídních pravidlech – mobily vypnuté zvonění, 

na 1. stupni využívání se souhlasem učitele; 
na 2. stupni využívání pro výuku

 Cíl: omezení her a sociálních sítí, soustředění se na 

dění ve škole



Projekt Šablony IV

následující 3 školní roky

 Aktivity žáků

 Speciální pedagožka, školní psycholožka

 Vzdělávání pedagogů

 Tandemová výuka a spolupráce učitelů

 Také ve školní družině

 Kroužky, spolupráce s odborníkem



Projekt Učíme se ze života pro život 2 

- iKAP 2021 – 2023

Finanční partnerství – cca 1,7 mil. Kč

 Cíl – podpora aktivizačních metod ve výuce

 2. stupeň 

 Oblasti rozvoje
 kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 polytechnická výchova

 kariérové poradenství 

 jazykové kompetence

 ICT kompetence 

 čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

 Pomůcky, stavebnice, měřící sady, tablety, 
3d tisk, virtuální realita 



Další projekty 2022/2023

 MAP III – ORP Jihlava

 Kulturní projekty, Brána Jihlavy, …

 Cesty ke zdraví 2022/2023

 Veletrh zdraví

 Waterproject – 8. a 9. ročník

 výměnný projekt s holandskou školou Pieter

Nieuwland College v Amsterdamu

 Říjen a květen

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

 červen 2023

 49 žáků



Organizační tým

 Otevřená skupina žáků

 zapojení žáků do organizace školních projektových 
dní

 Pravidelná setkávání se žáky vedou metodici 

prevence Hana Hažmuková a Jan Findejs

 Podpora Magistrátu města Jihlavy - výjezdy



Nabídka zájmových aktivit

 Kroužky v rámci ŠD a ŠK

 převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen

 platba 200,- Kč/měsíc 

 Kroužky mimo rámec ŠD a ŠK

 100 Kč/měsíc/kroužek

 5. ročník

 Informační centrum v rámci ŠD

 Platby ŠD a kroužků

 platba se provádí pololetně (5 měsíců) 

 v září/říjnu a v lednu – preferována platba inkasem

 nastavit limit (5 x 1 měsíc x počet sourozenců)

možnost odhlášení po 5 měsících docházky



Změny v přihlašování

 Poprvé elektronicky přes moodle

 Zatím pozitivní zkušenosti

 Vratky na žádost během prázdnin

 Většina družinových kroužků od října 2022

 Informace u R. Matouškové v IC
(matouskova.renata@zsobreziny.cz)

Platby a informace



Školní jídelna

 Cena obědů od 1. 9. 2022:

 žáci 4-6 let: 26 Kč

 žáci 7-10 let: 28 Kč

 žáci 11- 14 let: 30 Kč

 žáci 15 a víc: 32 Kč



Školská rada od 1. 9. 2022

 Zástupci rodičů

 Tomáš Tymkovič

 Lucie Brabcová

 Zástupci zřizovatele

 Ing. Alice Šedivá Neckářová

 Mgr. Adam Zápotočný

 Zástupci školy

 Hana Krepčíková

 Hana Bártů



Výbor Rady rodičů

Tomáš Tymkovič – předseda 

Lucie Brabcová – pokladník

Lenka Pospíšilová



STAV FINANCÍ 2021/2022:

Příjem Výdej Zůstatek

Převod z 2020/2021 252032,34

Příspěvky rodičů 173100

Výdaje 245784,66 179347,68

Kredit.úrok 972,2 180319,88 175901,88 BÚ

4418 Hotovost

180319,88 CELKEM

Finance

 Předpokládané příspěvky rodičů: 170 tis. Kč

 Částka pro rok 2022/2023: cca 350 tis. Kč



VÝDAJE SUMÁRNĚ 2021_2022

odměny - školní soutěže, startovné, jízdné 27158

školní pomůcky 169351,66

pitný režim 0

výlety za odměny 17700

bankovní poplatky 1575

spolupráce 1. a 9.ročníku 0

členské poplatky 30000

CELKEM 245784,66



Návrh příspěvku 

 1. stupeň 200 Kč/žák

 2. stupeň 250 Kč/žák

 Rodiče, dle svého uvážení, mohou poskytnout i vyšší 
příspěvek

 Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce září

 Možnost sponzorských darů, které by pomohly 
zlepšit podmínky vzdělávání a výchovy na škole

 Předpokládaný stav účtu na konci září – cca 350 tis.



Čerpání z loňského roku
 Přístřešek na kola … 103 000 Kč

 Stojany … 30 000 Kč

Návrh čerpání rozpočtu RR ve školním 

roce 2022/2023

 Stálé výdaje

 Pitný režim – od 12. 9.

 Odměny žákům

 Výtvarné potřeby

 Spotřební materiál a hry do informačního centra

 Podpora školního sportovního klubu

 Oprava sedaček – pokračování výměny potahů

 10 000 Kč/ks

Stav na konci září cca 217 tis. Kč



ISIC karty pro žáky
 Možnost zažádat až na 5 let

 Cena 350 Kč

 Čipová karta – obědy a vstup

 1. třídy – možnost volby – čip X karta

 Žádost + fotografie

 Informace k objednání na webových stránkách



Diskuze

 Příští Rada rodičů proběhne 1. června 2023



Děkujeme za pozornost

www.zsobreziny.cz


