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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy Základní škola a Mateřská škola Ždírec
nad Doubravou
adresa školy Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou
58263
právní
příspěvková organizace
forma
IČO, DIČ ( 70909709, CZ 70909709
od
16.3.2009 )
IZO
102006598
identifikátor 600086992
školy
vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Novák
zástupce ředitele:
Mgr.Bc. Martina Hojná
kontakt
tel.: 569694482,569694011
fax: 569694482
e-mail: zszdirec@seznam.cz
http: //skola.zdirec.cz/

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500, 582 63
tel.: 569694533
fax: 569694533
e-mail www.zdirec.cz

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina a klub
Výdejna MŠ Ždírec nad Doubravou

kapacita
151
460
146 / 101 + 45 /
151

Školní jídelna ZŠ

500

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
oddělení
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina a školní
klub
Školní výdejna MŠ a
výdejna v H. Studenci
Školní jídelna ZŠ

7
10
5
4
2

Počet dětí/
žáků
144
205
114
101 + 45

Počet
dětí/žáků
na třídu
20,57
20,50
22,80
24,33

Počet žáků
na pedagoga
14,77
18,05
16,28
29,2

x

144

x

x

x

285

x

x

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
19 , 3
Odborné pracovny, knihovna,
9, 1,
multimediální učebna
4 / třída /
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
1,1,1/na kopanou,běžecká dráha,asfaltové
víceúčelové hřiště/
Sportovní zařízení
tělocvična a malá tělocvična / 1 + 1/
Dílny a pozemky
1,1
Žákovský nábytek
nastavitelné židle a lavice/ ve všech
třídách /
Vybavení učebními pomůckami,
velmi dobré vybavení
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními učebnice odpovídají schval.vyhlášce
texty
MŠMT
/stáří kolem 7 let,nákup nových podle

ŠVP /
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben na dobré úrovni- standard
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a
40 PC/ 35 připojených na internet/, 17
výpočetní technikou
radiomagnetofonů, 5 videí, 7 televizorů,
1 dig. fotoaparát, 5 dataprojektorů,
2 HIFI věže, 2 bar. fotoaparáty,
4 interaktivní tabule, 1videokamera
Investiční rozvoj
PC s připojením na internet do každé
třídy
od 1.1.2013 rozhodnutí v rejstříku škol
a škol. zařízení (navýšení kapacity ŠJ
na 500 strávníků),
od 11.4.2013 rozhodnutí v rejstříku
škol a škol. zařízení (navýšení kapacity
ŠD na 110)
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů Školské rady

Kontakt

28.2.2005
6 /2 zástupci rodičů, 2 pedag. zástupci a
2 ze zastupitelstva Města Ždírec nad
Doubravou /-volba nové rady –prosinec
2010-2014
569694024 / předseda ŠR/

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření

Kontakt

9.6.2003
respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
koordinace a sjednocení vzděl. působení
rodiny a školy, školského zařízení či
výchovného zařízení a obce, vzájemná
spolupráce,vytvoření bezpečného a
všestranně rozvíjejícího psychosociálního
klimatu v rodinách a ve škole
720136840 / předseda SR- od 21.4.2009

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

79-01-C/01

Základní škola

2.2 Vzdělávací programy

MŠMT

Poznámky

Zařazené třídy

RVP-ŠVP

1.-5. a 6. – 9.
ročník

Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Vstřícná škola
5. verze + dodatek
(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
č.j. 31504/2004-22)

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ + asiat. ped.
Počet vychovatelů ŠD a ŠK
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ + hospod.
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

49 + 2 as. pedag.
20 + 2
5
9
6
2
7

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Úvazek.

Roků
ped.praxe

Stupeň
vzdělání

Aprobace

učitelka U
učitelka K
učitelka B
učitelka G

1,0
1,0
1,0
1,0

do 12 let
do 12 let
do 12 let
do 23 let

PŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1.- 5.r.
1.- 5.r.
1.- 5 r.
1.- 4.r. + specializ.

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1,0
1,0
1,0
1,0

do 23let
do 9 let
do 1 roku
nad 23 let

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1.- 5.r
1. st.
1. st.
1.- 5 r.

učitelka M
ředitel N
z.ředitele H
učitelka M
učitelka Z
učitelka S

0,37
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

do 15 let
nad 32 let
do 23 let
do 2 let
do 12 let
do 15 let

SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

učitel M
učitelka J
učitel D
učitelka V

1,0
1,0
1,0
1,0

do 27 let
do 15 let
do 23 let
do 15 let

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

PŠ /vychovatelství
5.-12.r.,M-Zt
1.- 5.r.
5.-12.r.,Čj-Ov
6.-9.r.,Čj-D+VP
Informatika
a
archiv.
5.-12.r.,M-F
5.-12.r., Bi-Ch
5.-12.r., D-ped.
5.-12.r., Rj-Vv

Funkce

V
A
S
L

Zařazené třídy
ŠVP 1. a 6. ročník
od r. 2006/07
ŠVP od 1.-5.
a 6. -9. ročníku šk.
r. 2010/11 (celá
škola)

učitel R
učitelka P
asist. ped.H

1,0
1,0
0,5

do 9 let
do 15let
nad 32 let

VŠ
VŠ
PŠ

NN , Z /stud./
M-Bi.
1. stup.

asist. ped.P
Vychovatelka
M
vychovatelka
D
vychovatelka
M
vychovatelka
H
vychovatelka
K
uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ

0,5
1,0

do 2 let
do 9. r.

SŠ
SŠ

SZŠ
Stř. škola

0,8

do 9 r.

SŠ

0,8

do 9 let

1,0

do 2 let

0,25

do 2 let

8x1
0,75
1,0

do 2 let

Stř. škola
/vychovatelství/
SŠ
PŠ
/vychovatelství/
SŠ
PŠ
/vychovatelství/
SŠ
PŠ
/vychovatelství/
SŠ
učitelství MŠ
SŠ
učitelství MŠ
SŠ+vyšší předškolní
odborná pedagogika

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
%
Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
98,2
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
90,9
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
100
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
100
Vychovatelky ŠD,ŠK
Komentář: pí uč. S /2.stup. pí uč. S začne studovat od r. 2013-září
celoživotní studium na VŠ /

%
72.48
55,25
100
100

3.4 Pedagogičtí pracovníci ( učitelé ) ZŠ podle věkové skladby
(vychovatelé )
Do 35 let
35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
v důchod.
Celkem
do důch.
věku
věku
muži
ženy muži ženy muži ženy muži ženy
muži ženy muži ženy
5
1
8
2
3
0
3
2
Průměrný věk ped. pracovníků : 42,3

0

1

0

4

16
5

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ
Ostatní pracovníci
2
4
6

Funkce
pomocné kuchařky
kuchařka
uklízečka

1
1

ved. školní jídelny ZŠ
účetní

1

školník

Úvazek
3x1
4x1,0
5x1,0
1x0,5
1,0
1,0
1,0

Stupeň vzdělání
SOU/ jiné obory/
SOU/obor kuchař/
SOU
SEŠ
SEŠ/všeobecná
ekonomika/
SPŠ

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
Školní rok 2012 / 2013
CELKEM BYLO ZAPSÁNO DO 1. TŘÍDY 55 DĚTÍ.
3 děti májí odklad povinné škol. docházky / na žádost rodičů, vyjádření PPP a
dětského lékaře/, 1 přijatá žákyně odchází do jiné školy

4.1

Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí
přijatých do
prvních tříd
55

3

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let
školní rok2013/14
(nástup po odkladu)
8
3

4.2 Výsledky přijímacího řízení ve š.r. 2012/13
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

4
0
0

0
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní zdravotní průmyslové ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední odb.učiliště
školy
0

2

1

3

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní zdravotní průmyslové

9

0

15

ostatní

střední

celkem

akademie

školy

školy

střední
školy
1

odb.učiliště
1

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
3
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
13
Údaje o integrovaných žácích ve šk. r. 2012/13
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Autismus
S vývojovými poruchami učení
Komentář: výuka probíhá dle indiv. vzděl. plánů

Ročník
5. ročník

Počet žáků
1

5. a 6. ročník
5. – 7. ročník

2
6

Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku
šk. roku 2012/2013

16

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez
žáků VG):……………
počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

okres

VZOR: 4

Stř.zdrav.škola

všeob. zdravotní sestra

Havlíčkův Brod

HB

1

VOŠ a OA Chotěboř

obchodní akademie

Chotěboř

HB

1

OA a Hotelová akademie
Havlíčkův Brod
Střední
uměleckoprůmyslová
škola Jihlava-Helenín
TRIVIS – SŠ
veřejnoprávní Jihlava,
s.r.o.

kuchař – číšník

Havlíčkův Brod

HB

ekonomika a podnikání
(managment a podnikání v
umění a v reklamě)
bezpečnostně právní
činnost

Jihlava

JI

Jihlava

JI

1
1

1
1
1
2
2
2
1
1
1

SŠ zdravotnická a sociální
sociální činnost
Chrudim
SPŠ elektrotechnická
informační technologie
Pardubice
(informatika)
VOŠ pedagogická a
předškolní a mimoškolní
Střední pedagogická škola
pedagogika
Litomyšl
SŠ technická Žďár nad
mechanik elektrotechnik
Sázavou
SŠ technická Žďár nad
mechanik seřizovač (CNC
Sázavou
programování)
SŠ technická Žďár nad
elektrikář
Sázavou
SPŠ Žďár nad Sázavou elektrotechnika (informatika
a automatizace v
elektrotechnice)
SPŠ Žďár nad Sázavou
strojírenství

CR

Pardubice

PA

Litomyšl

SY

Žďár nad Sázavou

ZR

Žďár nad Sázavou

ZR

Žďár nad Sázavou

ZR

Žďár nad Sázavou

ZR

Žďár nad Sázavou

ZR

hotelnictví

Velké Meziříčí

ZR

2

Hotelová škola Světlá a
OA Velké Meziříčí
Gymnázium K.V. Raise

VG

Hlinsko v Čechách

CR

2

Gymnázium Chotěboř

VG

Chotěboř

HB

5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

šk. r. 2012/13

1. stupeň
Třída

Chrudim

Prospělo

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B

Počet
žáků
24
23
21
22
16
17
21
21
20
20

3
1
2
3
3
3
5
7

Prospělo
s vyzn.
24
23
18
21
14
14
18
18
15
13

Celkem

205

27

178

Neprospělo

2. stupeň
Třída

Prospělo Prospělo s

VI.A

Počet
žáků
28

17

vyznamenáním
11

Neprospělo

VII.A
VII.B
VIII.A

22
19
29

15
14
23

7
5
5

IX.A

16

13

3

Celkem

114

82

31

1

1

Celkový přehled

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
žáků
205
114
319

Prospělo s
vyznamenáním
178
82
260

Neprospělo
0
1
1

Komentář: k 1.10.2012 bylo do přítomno a do statistiky zaznamenáno 318 dětí ZŠ,
během šk. roku může dojít ke změnám v počtech

5.2 Přehled o chování šk.r. 2012/13
1. stupeň
Třída

Počet
žáků

Pochvaly
ŘŠ/ŽK+V/
4+0
9
4
6+0
6+1
3
5
4
2+8
8+5

Napomenutí
TU

24
23
21
22
16
17
21
21
20
20

PochvalyTU
/ŽK+V+PL/
14+0+10
23
12
13+0+6
9
8+2+2
11+0+8
9+0+2
11
16+0+2

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
Celkem

205

128+2+30

51+14

5

Důtky TU Důtky ŘŠ 2.
stup.

1
2
1
1

0

0

0

2. stupeň
Třída

Počet
žáků

NTU

28

Pochvaly TU Pochvaly
/ŽK+V+PL/ ŘŠ/ŽK+V/
15

VI.A

12

Důtky Důtky
TU
ŘŠ
6
5

2.
stupeň
2

VII.A
VII.B
VIII.A

22
19
29

6
4
1

1

1
7
20

6
18

4
4

2
1

IX.A

16

11+0+1

2+0

6

3

2

Celkem

115

37+0+1

2+1

46

33

15

NTU

Důtky
TU

Důtky
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

5

Celkový přehled:
Počet
žáků

PochvalyTU
/ŽK+V+PL/

Pochvaly
ŘŠ/ŽK+V/

205

128+2+30

51+14

5

0

0

0

114
319

37+0+1
165+2+31

2+1
53+15

46
51

33
33

15
15

5
5

3.
stupeň

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Komentář: ŽK : žákovská knížka

V : vysvědčeni

PL : pochvalný list

5.3 Údaje o zameškaných hodinách ve šk. roce 2011/12
Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka

1. stupeň
14509

70,77

0

0

11760

103,15

0

0

26269

82,35

0

0

2. stupeň

Celkem

5.4 Údaje o integrovaných žácích ve šk. r. 2012/13
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
S autismem

Ročník

4. – 9. ročník
4. - 5. ročník

Počet žáků

8
2

Komentář: výuka probíhá dle indiv. vzděl. plánů

5.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
5.5.1 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
dodržen dle vyhlášky
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
individuální plány
vyučujících
vzdělávání mimořádně nadaných žáků
individuálně v hodinách
školní řád, klasifikační řád
ANO, ANO
informační systém vůči žákům a rodičům
ŽK, osobní dopis,
www.stránky, konzultační
hodiny, rubrika v Našich
novinách, vlastní Školní
časopis, rubrika na www.
stránkách Města Ždírec nad
Doubravou
činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC
spolupráce s PPP a SPC
Havl. Brod, Jihlava a Žďár
nad Sázavou –velmi dobrá
prevence sociálně-patologických jevů
minimální preventivní
program a jeho hodnocení,
školní preventivní
strategie, Projekt
( celoroční ) Já to dokážu,
ve vyuč. hodinách a při
třídních schůzkách,
výchovné koncerty,exkurze,
výchovné relace atd.
Environmetální výchova
Celoroční projekt
Recyklohraní
klima školy
zatím v pořádku a dobré
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněindividuální přístup k žákům
vzdělávacího procesu
a rodičům, kteří mají sklon
zanedbávat povinnou škol.

docházku, pravidelná
spolupráce s kurátorem
/MěÚ Chotěboř/
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
5.5.2 Průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání
ANO
soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání
ANO
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu
ANO
stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb
žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
ANO
návaznost probíraného učiva na předcházející témata
VŽDY
5.5.3 Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům
výuky a k činnostem

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a
identity žáků

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

bez vážnějších nedostatků,
postupně se stále zlepšuje,
je to finančně pro obec
náročné/osvětlení tříd,
výměna oken, zateplení
budov, teplá voda na WC,
přestavba a nástavba
1. pavilonu atd.-jedná se o
miliony ( cca 26 milionů )
-ukončeno k 5.12.2011,
tapetování a malování školy
500 000,-Kč.
Hygienické kabinky
330 000,-Kč, oprava
chlapeckých WC na 2. a 3.
pavilonu 350 000,-Kč
celoroční náplň třídního
učitele a kolektivu třídy
popřípadě vyučujících,
zájmová činnost školy
(22 bezplatných kroužků)
podle charakteru předmětu
a přístupu vyučujícího-dle
hospitací se tato oblast rok
od roku zlepšuje , Projekt
Interaktivní hodina ( 2
interaktivní tabule ) a
finanční prostředky pro
pedagogy,
Šablony ( r. 2011/13 )využívání veškeré
moderní didaktické
techniky

5.5.4 Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin

sledování a plnění stanovených cílů

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního
zapojení do činností, uplatnění individuálních možností,
potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového učení,
experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje
informací
účelnost aplikovaných metod
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků
forma kladení otázek
5.5.5Motivace žáků
aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků

dle vyučujících, různé
metody, převládá skup.
práce, projekty, projektová
výuka, využívání interakt.
tabule ( 4 ), 7
dataprojektorů a 40 PC
cíle jsou vždy stanoveny a
jejich plnění je kontrolováno
vedením a provádí se
pravidelné sebehodnocení a
pohovor s pedagogy
(portfolia), dále vnější
kontrola ( SCIO 3., 5., 7. a 9.
ročníky), dále hodnocení
vyplývající z celoplošného
testování 5. a 9. ročníků,
dotazníky pro rodiče 1. a 5.
ročníků
soutěže, aktivizující
krátkodobé cíle
v hodinách, možnost se
účastnit ve 22 kroužcích,
mnoha soutěží, olympiád,
utkání a akcí pořádaných
školou atd. ( účast a dobré
umístění na okresních
soutěžích)
ANO – pravidelně, záleží jen
na dětech, příležitostí je
hodně – viz plány práce
v jednotlivých měsících
ČASTO- vše se odvíjí od
druhu hodin
střídání metod dle učitele
většina je kvalifikována
a odvádí nadstandardní práci
bez připomínek-ANO
vždy
odpovídající smyslu a
návaznosti na cíl
individuální,většinou velmi
dobrá
zajištěna
dle obsahu látky

vliv hodnocení na motivaci žáků

velký, provádí se
sebehodnocení – viz ŽK
a v portfoliích
vždy zpětná vazba,
následná oprava
určitě-např. nikdo nekouří,
slušné a korektní jednání a
chování pedagogů k dětem a
rodičům

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace
osobní příklad pedagoga

5.5.6 Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem
a žáky i mezi žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj
komunikativních dovedností žáků
5.5.7Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
využití klasifikačního řádu

rozhodující
na velni dobré úrovni
velká snaha, dodržujeme
ano, důsledně dbáme
dle obsahu a předmětu,
většina pedagogů
dodržuje
ANO-odpovídá výkonům
ano, vždy
pravidelnou součástí
hodin
Určitě- viz pochvaly
pravidelnou součástí
hodin a každého čtvrtletí
v ŽK, slovní hodnocení
výchov 2x ročně
individuální, užívá se
mnoha způsobů
ano, v plném rozsahu

5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Plán evaluačních činností pravidelně se opakujících s pevně daným
termínem
2012/2013

Autoevaluace školy 2012/13
DODATEK K 5. VERZI ŠVP č. j. 193/10
ze dne 28. 8. 2012
č.j.: ZŠ 269/12
2. Charakteristika školy

2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou je úplnou základní školou s kapacitou 460
žáků, která poskytuje základní vzdělání cca 300-350 dětem ve věku od šesti
do patnácti let. Vyučování
probíhá v 9 ročnících, většinou se jedná o paralelní třídy. Součástí školy je školní družina s kapacitou 101
žáků, školní klub s kapacitou 45 žáků, mateřská škola s kapacitou 151 dětí. Škola zajišťuje kvalitní
stravování ve vlastní školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel (objednávky možné i internetem,
bezhotovostní platba přímo z účtu strávníka – zák. zástupce).
Škola je výhodně umístěna na křižovatce dopravních cest s dobrou dopravní obslužností. Okolní vesnice jsou
se Ždírcem n. D. propojeny stezkami. Velká výstavba a rozvoj města je dobrým předpokladem pro zvyšování
počtu mladých rodin s dětmi školního věku.
Na naši školu přicházejí především žáci ze Ždírce n. D. a jeho místních částí – Kohoutova, Nového Ranska,
Horního Studence, Nového Studence, Údav, Stružince, Benátek; dále obcí s výhodným autobusovým
spojením: Podmoklan, Hudče, Slavíkova, Rovného, Sobíňova, Radostína, Vojnova Městce a Krucemburku.
2.2 Vybavení školy
Prostorové podmínky ZŠ lze označit za nadstandardní. V roce 2011 došlo k nástavbě pavilonu nad
mateřskou školou, čímž základní škola a především mateřská škola získaly nové prostory včetně samostatné
školní jídelny pro mateřskou školu. Díky této přístavbě se rozšířily prostory pro školní družinu – celé patro
nad školní jídelnou. Zároveň s touto přístavbou byla vybudována nová zahrada pro mateřskou školu a
vybavena pro potřeby dětí. Tuto přístavbu financovalo Město Ždírec nad Doubravou za přispění dotace z EU.
Vstup do školy a tělocvičny je bezbariérový. Výuka probíhá v 10 kmenových třídách a v 9 odborných
učebnách (1 počítačová učebna s připojením k internetu, která je vybavena 20 ks PC, dataprojektorem,
laserovou tiskárnou, skenerem, barevným kopírovacím přístrojem; učebna chemie, učebna přírodopisu,
učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí, dílna pro pracovní činnosti, učebna hudební
výchovy, učebna vaření), ve 4 učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule. Součástí školy je 1 tělocvična a
1 víceúčelový cvičební sál. Škola může bez omezení využívat sál a jeviště místního kina. Tři oddělení školní
družiny jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, knihovnou,
sportovním náčiním. Pro svoji činnost využívají poměrně vhodně oddělené prostory ZŠ, tělocvičnu, cvičební
sál, školní hřiště. Vedle školy je venkovní kombinované hřiště vhodné zejména pro míčové hry (malá
kopaná, odbíjená, vybíjená). Je zde vhodný prostor pro atletiku (skok vysoký, skok daleký a vrh koulí, hod
míčkem a granátem, běžecké disciplíny).
Na každém pavilonu jsou v kabinetech k dispozici osobní počítače připojeny k internetu, počítače
jsou v některých třídách. Škola je vybavena audiovizuální technikou
(dataprojektory, interaktivními tabulemi, digitální kamerou, digitálními fotoaparáty, videy, televizory,
radiomagnetofony včetně CD přehrávačů, hifi věžemi). Škola využívá kopírovací přístroje. Velmi dobrá je
úroveň vybavení učitelské a žákovské knihovny. Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a
stolky. Vstupem do EU získala naše škola dotaci na výuku ICT, výuka se zkvalitnila zapojením 5 učitelů do
projektu EU Interaktivní tabule. Od školního roku 2010/2011 je škola zapojena do projektu EU OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (14 učitelů), čímž byla zkvalitněna výuka jednak tvorbou inovativních
materiálů a individuální výukou. Estetická úroveň školy je vysoká (zeleň, výzdoba).
Hygienické zázemí je na velmi dobré úrovni. Na každém pavilonu byla vybudována sociální
kabinka, v učebně výtvarné výchovy byla zavedena do všech umyvadel teplá voda, na WC odvětrávání.
V době přestávek žáci mohou využívat tenisové stoly, mají možnost odběru ovoce, dotovaného
mléka a krémů. Bezpečnost žáků je zajištěna dozory na chodbách i ve třídách.

Nedostatky spatřujeme v rozlehlosti a nepřehlednosti školy, v nevyhovujících prostorách školní
knihovny, v nevyhovujících šatnách k převlékání na TV, v chybějících odborných učebnách k výuce jazyků.
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Kvalita pedagogického sboru spočívá především v ochotě spolupracovat
na 1. i 2. stupni (dobrá je též spolupráce 1. stupně s mateřskou školou). Přínosem je vstřícný přístup vedení
školy, chuť učitelů do práce, ochota sboru ke změnám. Spolupráce není problémem ani mezi mladými a
zkušenými pedagogy.
Personální zajištění vzdělávání je ovlivněno jak stabilizovanou částí pedagogického sboru, tak
určitou migrací způsobenou mladostí pedagogického sboru (mateřská dovolená). Téměř všichni vyučující
mají pedagogickou i odbornou způsobilost.
Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s celkovým trendem školy je systematické,
probíhá cílené vzdělávání jednotlivců dle nabídky PC Jihlava. Z celkového počtu učitelů je pouze jeden
aprobován na cizí jazyk (ruský jazyk), přesto většina absolvovala v rámci DVPP kursy cizích jazyků,
někteří opakovaně nebo své znalosti stále prohlubují. Na dobré úrovni je vzdělanost učitelů v oblasti práce na
PC. Tři učitelé absolvovali během posledních dvou let cyklus seminářů na téma RÁMCOVÝ A ŠKOLNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZŠ, Jak a proč si vytvořit svůj vzdělávací program, Klima – vztahy –
dovednosti, Týmová spolupráce a kooperace, Integrace průřezových témat,… Hlavní koordinátorka naší
školy v dubnu 2008 úspěšně absolvovala studium k výkonu specializovaných činností dle vyhl. č. 317/2005
Sb. – – Koordinátor ŠVP. Pět učitelů pracuje na vysoké úrovni s interaktivní tabulí a tyto zkušenosti
předávají ostatním kolegům.
Ve škole působí výchovný poradce a speciální pedagog. 3 učitelé jsou proškoleni v kurzu první
pomoci. Zástupkyně ředitele školy vystudovala management školství.
Učitelé mají prostor pro realizaci vlastní iniciativy, bohužel chybí dostatek času k vzájemným
diskusím. Pedagogičtí pracovníci poskytují žákům okolo 22 bezplatných zájmových kroužků, pořádají různé
třídní i školní výtvarné, recitační, kvízové, pěvecké, sportovní a jiné vědomostní soutěže, olympiády,
pythagoriády, organizují matematického Klokana (celoevropská soutěž).
Ve škole je realizován protidrogový program. Pozornost je věnována prevenci negativních
společenských jevů (šikana mezi žáky, krádeže, ničení školního majetku) a environmentálnímu vzdělávání,
výchově a osvětě. Své problémy mohou žáci řešit pomocí schránky důvěry na 1. i na 2. stupni.
2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Každý rok je činnost školy ovlivněna ročním projektem na dané téma (Šťastná rodina, Cestujeme po
Evropě, Cestujeme po České republice, Osobnosti, Přísloví, Kouzla a čáry, Škola základ života, Řemeslo má
zlaté dno, apod.). Vyvrcholením celoročního projektu je školní akademie pro rodiče a veřejnost, která se
uskutečňuje vždy pravidelně v květnu se 3 představeními pro veřejnost (viz příloha č. 7. 1. 3). Projekty „ Den
Země“ (viz příloha č. 7. 1. 1) a „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (viz příloha č.7. 1. 2) jsou
pravidelnou součástí každého školního roku. Žáci naší školy se účastní projektu „První pomoc do škol“ (viz
příloha č.7. 1. 4), „Recyklohraní“ (viz příloha č.7. 1. 5) a „Hele Lidi“ (viz příloha č. 7.1.9). Učitelé na 1. a 2.
stupni každý rok realizují své krátkodobější projekty „Po stopách Keltů“ (viz příloha č. 7. 1.6), „Vím, jak na
to“ (viz příloha č. 7. 1. 7). Ve školním roce 2008/2009 proběhly projekty „Velikonoční cesta k varhanám
aneb Podoubravské kraslicové stromořadí“ (viz příloha 7.1.8) a „Sedm barev duhy“ (viz příloha č. 7.1.10).
Tradičními akcemi školy jsou vánoční popř. velikonoční trhy, olympiády a ostatní soutěže, lyžařské kurzy,
exkurze. Pravidelně každý rok škola pořádá vánoční koncert pro veřejnost, kde vystupují nejen sbory naší
školy, ale i mateřská škola. Ve spolupráci s městem Ždírec nad Doubravou se příležitostně uskutečňuje Den
otevřených dveří (spojený se srazem rodáků)
a vítání občánků našeho města.
Velká pozornost je věnována prevenci negativních jevů (viz příloha č. 7. 3). Rakouské město
Michelhausen je partnerským městem Ždírce nad Doubravou. Součástí partnerského vztahu jsou vzájemné
návštěvy. Spolupráce probíhá především mezi pěveckými sbory, žáci prohlubují své jazykové dovednosti a
seznamují se s odlišnostmi rakouského školství. Spolupráce probíhá od roku 2006 (viz příloha č. 7. 2).
2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rada školy při ZŠ je zřízena od února 2005, se školou spolupracuje občanské sdružení „Sdružení
rodičů“ (od r. 2003). Každá třída ZŠ má možnost mít ve Sdružení rodičů svého zástupce. Výbor Sdružení
rodičů zve na své schůzky zástupce vedení školy. Sama ZŠ organizuje nejméně 3 – 4x ročně třídní schůzky,
mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků (žáci mohou
být přítomni jednání rodičů s učiteli) a zjišťování názoru rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou
anket
a dotazníků. Rodiče seznamujeme s naším ŠVP prostřednictvím webových stránek nebo článků v Našich
novinách. Vedení ZŠ a výchovný poradce spolupracují v otázkách volby povolání; při řešení výchovných a
vzdělávacích problémů s PPP v Havlíčkově Brodě, s Odborem sociálních věcí MěÚ Chotěboř.
Na naší škole funguje od školního roku 2011/2012 žákovský parlament, kde jsou zástupci všech tříd,
kteří mají možnost pravidelně 1x v měsíci diskutovat s ředitelem školy o jejím dění.
Se zřizovatelem školy vedení ZŠ pravidelně konzultuje problémy, řeší finanční záležitosti,
bezpečnostní opatření a spolupracuje při společných akcích. Informovanost a spolupráce je velmi dobrá
(slavnostní vítání prvňáčků, vyhlašování šk. akcí v místním rozhlase, zastoupení v Radě školy, zajištění
bezpečného vstupu do školy, bezplatné provozování PC učebny a bezdrátového internetu – projekt
Podoubraví). Partnerským městem Ždírce nad Doubravou je rakouské městečko Michelhausen. Zřizovatel
finančně podporuje vzájemnou spolupráci tamější a naší školy. Město Ždírec nad Doubravou má na svých
www stránkách samostatné www stránky ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou –
– skola.zdirec.cz, dále je součástí webových stránek města samostatná kapitola školství, kde jsou
uveřejňovány nejnovější důležité informace (klasifikační řád, řád školy, konzultační hodiny učitelů,
organizační zabezpečení školního roku atd.), o činnosti školy je veřejnost pravidelně informována v Našich
novinách, na nástěnce na náměstí a ve školním časopise. Zásluhou zřizovatele mají žáci možnost navštěvovat
přímo na naší škole některé obory ZUŠ Chotěboř.
Škola též úzce spolupracuje s Mateřskou školou ve Ždírci n. D. Naším cílem je vytvoření plynulého,
přirozeného a nestresujícího přechodu předškoláků do školy. Snahou je, aby spolupráce s rodiči byla
založena na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učiteli a zaměstnanci školy panuje vzájemná důvěra,
otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Základní škola navazuje na předškolní výuku (z
českého jazyka, matematiky, poznatků prvouky a jednotlivých výchov). V návaznosti jsou sledovány
poruchy výslovnosti. Společné akce:
- návštěvy předškoláků v 1. třídách
- spolupráce při zápisu do 1. třídy – konzultace o odkladu školní docházky
a předání
diagnostických listů
- schůzky s rodiči předškoláků
- účast na programech pořádaných pro děti
- vzájemná prohlídka výrobků dětí na trzích
- vzájemné půjčování školních materiálů
Prostory ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou jsou v odpoledních hodinách bezplatně poskytnuty pro
výuku ZUŠ Chotěboř, aby naše děti nemusely cestovat do Chotěboře.

6.2 Autoevaluace školy
Hlavním cílem naší autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak
náš školní vzdělávací program rozvíjí klíčové kompetence u žáků, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje
výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí
k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Při vyhodnocování jednotlivých
oblastí autoevaluace budou použity různé nástroje.
Jednou z nejvýznamnějších oblastí práce školy, která se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je
vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření
portfolia obsahujícího například DVPP, zapojení do projektů, inovaci hodin, práce žáků, výstupy
z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze vzájemných
hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd. Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o
ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak
vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání.

V měsíci červnu je každoročně zpracována shrnující evaluační zpráva, vyhodnocuje celý proces
realizace školního vzdělávacího procesu a směřuje k úpravám tohoto programu. Evaluační zpráva je přílohou
výroční zprávy školy.
Naše základní škola do svého vlastního hodnocení školy zapracovala všechny hlavní oblasti
stanovené vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
6.2.1

Oblasti autoevaluace
a) podmínky ke vzdělávání
b) průběh vzdělávání, individuální vzdělávací potřeby žáků
c) spolupráce s rodiči
d) výsledky vzdělávání, hodnocení žáků
e) řízení školy, kvalita práce pedagogů, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
f) vyučovací a školní klima

6.2.2

Cíle, kritéria a nástroje evaluace

Cíle autoevaluace naše škola stanovuje s ohledem k vymezeným oblastem. Cílem autoevaluace je
zjistit aktuální informace o stavu naší školy. Tyto informace nám slouží jako zpětná vazba a zároveň
podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Mezi dlouhodobé cíle naší školy patří:
 soustavně vytvářet pozitivní klima pro život školy
 podporovat spolupráci mezi pedagogy
 zajistit bezpečnou školu pro všechny žáky
 rozvíjet práci s nadanými žáky
 podporovat dosahování dobrých výsledků žáků se SPUCH
 zvyšovat podíl pozitivního a motivačního hodnocení žáků
 zvýšit spokojenost rodičů s kvalitou výchovně vzdělávací činnosti školy
 zvýšit zapojení rodičů do školních akcí
 udržovat dobrou úroveň v oblasti přijímaní žáků na střední školy.
Kritéria
Kritéria evaluace jsou měřítka, podle nichž jsou vyhodnocovány jednotlivé dílčí cíle, které si naše
škola stanoví. Cíle a kritéria jsou vzájemně provázány.
Nástroje jsou volené tak, aby umožnily vyhodnocení vytyčených cílů. Jsou zde zastoupeny vlastní
nástroje školy pro hodnocení dosažené kvality – žákovské vědomostní a dovednostní testy, dotazníky pro
žáky, dotazníky pro rodiče, žákovské portfolium. Využíváme také standardizované testy a dotazníky různých
organizací, společností nebo agentur (např. SCIO).
Kromě tohoto k hodnocení kvality používáme ostatní formy evaluace jako jsou hospitace,
rozhovory, kontroly výrobků žáků, kontroly žákovských prací atd.

a)

Cíl: posouzení materiálních, technických, ekonomických, hygienických a dalších podmínek ke
vzdělávání
Kritérium: např. úroveň ICT na škole, hygienické podmínky na škole, vybavení učeben školním
nábytkem, vybavení učeben pomůckami, …
Nástroje: SWOT analýza, analýza kontrolních zpráv – ČŠI, oblastní inspektorát práce, BOZP, PO,
ÚP, FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, revizní zprávy odborných firem, krajská hygienická stanice,
vnitřní kontrola školy, vnější kontrola školy, externí audit dle potřeby),…výroční zpráva o činnosti
školy, výroční zpráva o hospodaření, evaluace školy (1x za tři roky)

b)

Cíl: monitorování kvality pedagogického procesu a průběhu vzdělávání,
zjištění
úrovně naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
Kritérium: efektivnost výuky, pestrost výuky, rozvoj klíčových kompetencí,
úroveň individuálních plánů a kvalita práce s integrovanými žáky
Nástroje: hospitace, analýza hospitačních záznamů, analýza dokumentů školy – TV,
KL, TK a ŽK, analýza žákovských prací, kontrola sešitů, prezentace v místním tisku, evaluace školy
(1x za tři roky), akce školy, soutěže, exkurze, webové stránky školy
: kontrola individuálních plánů, kontrola práce s integrovanými a dyslektickými dětmi,
plnění individuálních plánů, kontrolní vyšetření v PPP, SPC, vedení přehledů výchovného poradce,
evaluace školy (1x za tři roky)

c)

Cíl: zmapování úrovně spolupráce s rodiči
Kritérium: zapojení rodičů do akcí školy
Nástroje: vlastní dotazníky pro rodiče 5. a 9. tříd, třídní schůzky, individuální schůzky s rodiči,
schůzky s rodiči žáků ohledně náplně a plnění individuálních plánů, konzultační hodiny pro rodiče,
schůze Školské rady, schůze Sdružení rodičů, rozhovor s rodiči při zápisu do 1. tříd, Sborník pro
rodiče, schůzka s rodiči budoucích 1. tříd s třídními učitelkami, Den otevřených dveří, webové stránky
školy, evaluace školy (1x za tři roky)

d)

Cíl: zjištění úrovně dosažených výstupů a dovedností, úrovně hodnocení žáků
Kritérium: procentuální úspěšnost žáka v testech, dosažení cílů základního vzdělávání,
počet
žáků umístěných v 1. kole přijímacího řízení na střední školy, úroveň sebehodnocení žáků
Nástroje: výsledky standardizovaných celostátních testů pro 5. a 9. ročník (STANDARDY), výstupní
testy pro 3., 5., 7. a 9. ročník, testy SCIO pro 3. a 5., 7. a 9. ročník (popřípadě další ročníky), písemné
práce, laboratorní práce, výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, vedení přehledů VP, výroční
zpráva o činnosti školy, webové stránky školy, evaluace školy (1x za tři roky)
: portfolio žáka, analýza žákovských prací, žákovské výrobky, hodnocení žáka známkou,
slovní hodnocení výchov, sebehodnocení žáka v ŽK

e)

Cíl: zhodnocení stavu řízení školy, zmapování kvality práce pedagogů, kvality dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
Kritérium: úroveň práce vedení školy, kvalifikovanost vedení, spokojenost rodičů, spolupráce
s jinými organizacemi, efektivní vynakládání finančních prostředků, úroveň DVPP, zapojení do
projektů, inovace a individualizace hodin, sebehodnocení práce učitelů, vzájemná spolupráce
pedagogů
Nástroje: vlastní dotazníky pro učitele (1x za tři roky), SWOT analýza, výroční zpráva
o činnosti školy, výroční zpráva o hospodaření, analýza dokumentace školy – ČŠI, zřizovatelem,..
vedení přehledů o DVPP, hospitace, pohospitační rozhovory a rozbory hodin, kontroly organizačního
chodu školy, sebehodnocení učitelů a následný rozhovor s vedením (září – prosinec), evaluace školy
(1x za tři roky)

f)

Cíl: zjištění vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem
Kritérium: spokojenost učitelů a žáků, bezpečné prostředí pro žáky
Nástroje: vlastní dotazníky pro rodiče 5. a 9. tříd, vztahové Sluníčko na spokojenost žáků – 3., 5., 7. a
9. tříd, dotazník školního klimatu pro žáky v rámci prevence (třídy dle potřeby – 1x za 3 roky),
dotazník školního klimatu pro učitele, řízené rozhovory
o třídnických hodinách, diskuse ve skupině, zprávy ve schránce důvěry, evaluace školy (1x za tři roky)

Poznámka:
1) Evaluace školy (zpracovaná za období 1 maximálně 3 let) je souhrnným nástrojem pro
každou evaluovanou oblast na škole. Dává reálný obraz o životě školy a je zároveň vodítkem pro další práci a
budoucí plánování.
2) Některé nástroje vnější evaluace je možno zahrnout do autoevaluace (citování výsledků
vnější evaluace). V přehledu jsou vedeny jak vnitřní, tak vnější evaluační nástroje. Evaluace školy probíhá
převážně za použití vnitřních evaluačních nástrojů. Mezi vnější evaluační nástroje patří:

6.2.3







































standardizované testy (Scio)
analýza školního klimatu (dotazníky prevence)
kontrola ČŠI – téměř všechny oblasti evaluace školy, ŠVP, soulad ŠVP a RVP, ...
kontrola zřizovatelem (ekonomika, čerpání dotací ze státu, od zřizovatele)
kontrola Školskou radou (výroční zpráva, ŠVP, dokumenty školy - školní řád, klasifikační řád, …)
kontrola Krajským úřadem – efektivní čerpání státního rozpočtu, ekonomika
externí audit – efektivní čerpání rozpočtu zřizovatele, ekonomika
kontrola ostatními institucemi – (obec III, OSSZ, ÚP, VZP, BOZP, …)
Časové rozvržení evaluačních činností
Rozvržení evaluačních činností na naší škole je následující:
hospitační činnost – v průběhu celého školního roku
analýza dokumentů školy – TK a záznamy o práci – 1x za 2 měsíce, TV a KL – 4x ročně, ŽK – 4x
ročně, IP – 2x ročně (září, při hospitacích)
kontrola přehledů (DVPP, akce školy, soutěže, exkurze, …) – průběžně
kontrola organizačního chodu školy, odborných učeben – ředitel a zástupkyně ředitele – každý
den, školník – průběžně
kontrola práce s dětmi se SPUCH – 2x ročně (pedagogická rada), řízené rozhovory, pozorování –
průběžně, kontrolní vyšetření v PPP, SPC – průběžně, přehledy žáků VP – průběžně
hodnocení žáka známkou – průběžně
slovní hodnocení výchov – 1. a 3. čtvrtletí
portfolio žáka – 1x za 2 měsíce, zhodnocení třídními učiteli, vedení školy
– příležitostně, sebehodnocení žáka v ŽK – 4x ročně, sebehodnocení žáků v hodinách
písemné práce žáka – 2x – 4x ročně, vedení školy – na konci školního roku
laboratorní práce – průběžně
výstupní testy – 1x ročně – na konci období 3., 5., 7. a 9. třídy
standardizované testy – SCIO – pro 3. a 5. tř. (popř. pro následující ročníky), celostátní testování
5. a 9. tříd
kontrola sešitů – pedagogové průběžně, v průběhu hospitační činnosti
žákovské výrobky – pedagogové průběžně, vedení školy příležitostně
analýza žákovských prací – pedagogové průběžně, vedení školy příležitostně
hodnocení – výsledky přijímacích zkoušek
dotazníky pro žáky – vztahové Sluníčko pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd
dotazníky pro rodiče vybraných ročníků – 1x ročně
rozhovory s rodiči (třídní schůzky) – 4x ročně třídní schůzky (září, listopad, leden, duben),
individuální třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, jinak příležitostně dle potřeby
vyhodnocení dotazů ze schránek důvěry – průběžně
vlastní dotazník pro učitele – 1x za 3 roky
schůze Školské rady – 2x ročně
schůze Sdružení rodičů – 4x ročně (září, listopad, leden, duben)
Den otevřených dveří – 1x za tři roky (r. 2013 – prosinec společně s vánočními trhy)
prezentace v místním tisku – měsíčně
prezentace v regionálním tisku – příležitostně
prezentace na webových stránkách školy – průběžně
výroční zpráva o činnosti školy – 1x ročně (červenec – září)
výroční zpráva o hospodaření – 1x ročně (leden – únor)
evaluace školy – 1x za tři roky (r. 2015)
SWOT analýza školy - 1x za tři roky (červen 2014)
inspekce ČŠI – podle požadavků ČŠI
kontrola ostatními úřady (obec III, OSSP, VZP, ÚP, požárníci, …) – dle požadavků příslušných
institucí
vnitřní kontrola školy – 1x ročně
vnější kontrola školy – 2x ročně
externí audit – dle potřeby
výsledky revizních zpráv – podle nutnosti konat revize (časový harmonogram)
veřejná prověrka BOZP – 1x ročně (březen)

Cíle, kritéria, nástroje evaluace a časové rozvržení evaluačních činností společně tvoří nedílnou
součást autoevaluace školy.
6.2.4

Legenda zkratek

SPUCH speciální poruchy učení a chování
ICT
informační a komunikační technologie
ČŠI
Česká školní inspekce
BOZP
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OSSZ
Okresní správa sociálního zabezpečení
PO
požární ochrana
ÚP
úřad práce
FÚ
finanční úřad
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
TV
třídní výkaz
KL
katalogové listy
TK
třídní kniha
ŽK
žákovská knížka
ŽP
žákovské portfolium
PPP
pedagogicko-psychologická poradna
SPC
speciálně-pedagogické centrum
VP
výchovný poradce
DVPP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
ŠVP
školní vzdělávací program

Plán evaluačních činností pravidelně se opakujících s pevně daným termínem
2012/2013
TERMÍN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN
LISTOPAD

PROSINEC
LEDEN

NÁSTROJ
-

kontrola individuálních plánů
kontrola TV, KL, TK
projekt „Šablony“ - vytvoření 4. MZ a předložení inovativních
materiálů ke schválení MŠMT
třídní schůzky, Sdružení rodičů, Školská rada
schůzky s rodiči (IP)
vztahové Sluníčko pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd
vnější kontrola školy
klíčové kompetence v ŽK – 1. st.
sebehodnocení žáka v ŽK – 2. st., sebehodnocení žáka v portfoliu –
1.st.
slovní hodnocení výchov
třídní schůzky, Sdružení rodičů
kontrola TV, KL, TK
beseda VP s rodiči 5. a 9. tříd – otázky přijímacího řízení
vlastní dotazník pro rodiče – 5. a 9. ročník (prosinec – únor)
klíčové kompetence v ŽK – 1. a 2. st.
sebehodnocení žáka v ŽK – 2. st., sebehodnocení žáka v portfoliu –
1.st.
rozhovor s rodiči při zápisu
zhodnocení žákovských portfolií učiteli
přehled DVPP za min. rok
kontrola TV, KL, TK

ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

-

schůzky s rodiči, Sdružení rodičů
revize (leden – prosinec)
výroční zpráva o hospodaření (za uplynulý kalendářní rok)

-

kontrola TK
schůze Školské rady
prověrka BOZP
vnější kontrola školy
testy SCIO pro 3. a 5., 7. ročník (březen – květen)
projekt „Šablony“ - vytvoření závěrečné MZ
klíčové kompetence v ŽK – 1. st.
sebehodnocení žáka v ŽK – 2. st., sebehodnocení žáka v portfoliu –
1.st.
slovní hodnocení výchov
třídní schůzky, Sdružení rodičů
celostátní testování 5. a 9. tříd
výstupní testy ŠVP pro 3., 5., 7. a 9. ročník - lze i červen
vlastní dotazníky pro učitele (1x za tři roky květen - červen 2015)
výsledky přijímacích zkoušek na střední školy
klíčové kompetence v ŽK – 1. a 2. st.
sebehodnocení žáka v ŽK – 2. st., sebehodnocení žáka v portfoliu –
1. st.
zhodnocení žákovských portfolií učiteli
kontrola písemných prací
kontrola TV, KL, TK
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd
vyhodnocení rizikového chování žáků (školní preventista +
výchovný poradce)
sebehodnocení učitelů
evaluace školy (r. 2015)
výroční zpráva o činnosti školy

-

KVĚTEN

ČERVEN

-

ČERVEN - ZÁŘÍ

Úprava školního výstupu pro anglický jazyk ve 3. roč:
Očekávaný výstup z RVP ZV

Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.

Školní výstup

V7 Vyjmenuje anglickou abecedu.
V8 Orientuje se v přepisu anglické výslovnosti.
Správně vyslovuje, čte, píše a rozumí probrané
slovní zásobě.
V9 Porovnává rozdíly mezi anglickou a českou
abecedou.
Hodnocení se provádí vždy v červnu příslušného roku.
Kontrolou směrnice je pověřena ZŘ. Případné změny budou řešeny dodatkem k této směrnici.

Příloha č. 1

Vstřícná škola - kritéria pro hodnocení

Stupnice hodnocení

Základní
indikátory
(kritéria)

nástroj

Splněno

Splněno
částečně

Nesplněno

A

Řízení/vedení školy

1.

Vize – rozvojový plán
školy
Efektivní využívání
školních budov a
prostředků školy
Energetické manažerství
Granty, dotace, dary

2.
3.
4.
5.
6.
7.

PR školy
/ PUBLIK RELACION /
Profilace školy
Práce s lidskými zdroji
KARIÉRNÍ PLÁNY

Plán v písemné podobě

A

Dokumentace ( hospodářská
činnost), účetní výkazy školy

A

Dokumentace
Dokumentace, zpráva o činnosti,
výroční zpráva
Publikované články, webové stránky,
školní časopis
Výroční zpráva
DVPP (další vzdělávání
pedagogických pracovníků), SIPVZ

B

Klima školy

1.

Partnerská spolupráce dětí
a dospělých

Dotazníková šetření
/ klima třídy /

2.

Výzdoba a upravenost
školy

Prohlídka školy a okolí školy
(zahrada, pozemky školy)

3.

Informační systém,
orientace ve škole

Prohlídka školy – informační
značení, tabule

Stupnice hodnocení

A
A
A
A
A

A
A
A
Splněno

Splněno

Nesplněno

částečně

C

Mimoškolní aktivity

1.

Statistika, dokumentace

2.

Nabídka volnočasových
aktivit (pravidelná a
nepravidelná činnost)
Zapojení do soutěží

3.

Organizace soutěží

A

4.

Nabídka aktivit pro
zaměstnance školy
Zapojení školy do projektů
a aktivit města
Občanská sdružení, jejichž
činnost souvisí se školou
Spolupráce školy a rodičů

Výroční zpráva, statistika, pověření
dle vyhlášky
Statistika, kronika školy
Statistika, presenční listiny apod.

A

A
Výroční zpráva, statistika
A

5.
6.
7.

A
Stanovy občanských sdružení
A
Dokumentace
A

D
1.

Škola zohledňuje principy trvalé udržitelnosti

2.

Prevence sociálně
patologických jevů

Ekologický rozvojový
program

Dotazník pro rodiče:

Prohlídka, dokumentace (plán
EVVO, jmenování školního
koordinátora, vyhodnocení )
Dokumentace, prohlídka (Minimální
preventivní program)

A
A

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

1. stupeň ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
1. Očekáváme, že tato škola dobře připraví naše dítě na další vzdělávání.
2. Všem žákům je ve škole poskytována stejně kvalitní péče bez ohledu, zda jsou to žáci nadaní nebo mají problémy.
3. Spolupráce s učiteli našeho dítěte je na velmi dobré úrovni, neboť je založena na vzájemné důvěře a respektu.

4. Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí spíše přednosti než nedostatky.
5. Jestliže se s vyučujícími dohodneme na nějakém postupu, oni tuto dohodu respektují.
6. Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako málo tolerantní a příliš přísní.
7. Domníváme se, že ve škole je uplatňováno více motivujícího vedení žáků než zákazů a příkazů.
8. Domnívám se, že je našemu dítěti ve škole zaručena naprostá bezpečnost.
9. Naše dítě je ve škole občas kázeňsky potrestáno za něco, čeho se ovšem nedopustilo.
10. Jestliže se naše dítě dopustí ve škole nějakého závažného přestupku, jsme o tom vždy informováni učiteli.
11. Domníváme se, že počet jednání s učiteli o prospěchu a chování našeho dítěte je dostatečný.
12. Pravidelně navštěvujeme třídní schůzky.
13. Domníváme se, že naše kontrola ohledně domácích úkolů a přípravy dítěte do školy je dostatečná.
14. Jako rodiče jsme často bezradní, jestliže chceme pomoci našemu dítěti s některými domácími úkoly.
15. Jako rodiče často diskutujeme s naším dítětem o významu vzdělání pro jeho život.
16. Pravidelně navštěvujeme školní akce k- např. Akademii, vánoční koncert, školní trhy…..
17. Když se žák ve škole dostane do skutečně vážných problémům je nezbytně nutná aktivní pomoc jeho rodičů
18. Hodnocení našeho dítěte ve škole považujeme většinou za spravedlivé a objektivní
19. Naše dítě má často strach či obavy z některých předmětů.
20. Naše dítě má často strach či obavy z chování některých spolužáků.
21. Většina učitelů velmi často poukazuje na neukázněnost žáků, aniž by měli snahu tento stav důsledně řešit.
22. Měli byste zájem o akce: rodiče s dětmi? (např. keramické odpoledne, atletický čtyřboj….)

1. Očekáváme, že tato škola dobře připraví naše dítě na další vzdělávání.
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4. Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí spíše přednosti než nedostatky.
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8. Domnívám se, že je našemu dítěti ve škole zaručena naprostá bezpečnost.
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10. Jestliže se naše dítě dopustí ve škole nějakého závažného přestupku, jsme o tom vždy informováni učiteli.
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13. Domníváme se, že naše kontrola ohledně domácích úkolů a přípravy dítěte do školy je dostatečná.
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14. Jako rodiče jsme často bezradní, jestliže chceme pomoci našemu dítěti s některými domácími úkoly.
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21. Většina učitelů velmi často poukazuje na neukázněnost žáků, aniž by měli snahu tento stav důsledně řešit.
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2. stupeň ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
1. Očekáváme, že tato škola dobře připraví naše dítě na další vzdělávání.
2. Všem žákům je ve škole poskytována stejně kvalitní péče bez ohledu, zda jsou to žáci nadaní nebo mají
problémy.
3. Spolupráce s učiteli našeho dítěte je na velmi dobré úrovni, neboť je založena na vzájemné důvěře a respektu.
4. Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí spíše přednosti než nedostatky.
5. Jestliže se s vyučujícími dohodneme na nějakém postupu, oni tuto dohodu respektují.
6. Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako málo tolerantní a příliš přísní.
7. Domníváme se, že ve škole je uplatňováno více motivujícího vedení žáků než zákazů a příkazů.
8. Domnívám se, že je našemu dítěti ve škole zaručena naprostá bezpečnost.
9. Naše dítě je ve škole občas kázeňsky potrestáno za něco, čeho se ovšem nedopustilo.
10. Jestliže se naše dítě dopustí ve škole nějakého závažného přestupku, jsme o tom vždy informováni učiteli.
11. Domníváme se, že počet jednání s učiteli o prospěchu a chování našeho dítěte je dostatečný.
12. Pravidelně navštěvujeme třídní schůzky.
13. Domníváme se, že naše kontrola ohledně domácích úkolů a přípravy dítěte do školy je dostatečná.
14. Jako rodiče jsme často bezradní, jestliže chceme pomoci našemu dítěti s některými domácími úkoly.
15. Jako rodiče často diskutujeme s naším dítětem o významu vzdělání pro jeho život.
16. Pravidelně navštěvujeme školní akce k- např. Akademii, vánoční koncert, školní trhy…..
17. Když se žák ve škole dostane do skutečně vážných problémům je nezbytně nutná aktivní pomoc jeho rodičů
18. Hodnocení našeho dítěte ve škole považujeme většinou za spravedlivé a objektivní
19. Naše dítě má často strach či obavy z některých předmětů.
20. Naše dítě má často strach či obavy z chování některých spolužáků.
21. Většina učitelů velmi často poukazuje na neukázněnost žáků, aniž by měli snahu tento stav důsledně řešit.
22. Měli byste zájem o akce: rodiče s dětmi? (např. keramické odpoledne, atletický čtyřboj….)
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6. Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako málo tolerantní a příliš přísní.

0%

11%

0%

44%
rozhodně ano
ano
nevím
ne
rozhodně ne
45%

7. Domníváme se, že ve škole je uplatňováno více motivujícího vedení žáků než zákazů a příkazů.
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14. Jako rodiče jsme často bezradní, jestliže chceme pomoci našemu dítěti s některými domácími úkoly.
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21. Většina učitelů velmi často poukazuje na neukázněnost žáků, aniž by měli snahu tento stav důsledně řešit.
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Hodnocení projektu Sluníčko
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 3. A, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
12. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
O přestávkách
- můžu na WC
- můžeme si hrát
- můžeme se protáhnout
- můžeme svačit
Rodiče

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
O přestávkách
- kdyby byly různé hry- kostky, ping-pong na
pavilonu
- se neběhalo po chodbách
- nás nezlobil Honzík Voják
- byl na pavilonu jídelníček
Rodiče

- posílají nás včas do školy
- učí se se mnou
- pomáhají mi
- chodí na rodičovská sdružení

- se s námi více učili
- měli více času
- mě nechali déle v klubu

Učitelé
- jsou na nás hodní
- dobře nás učí
- naučí nás nové věci

Učitelé
- nás učili nové věci
- nám oznamovali dříve akce ve škole
- dávali jen jeden úkol na den
- nekřičeli na nás
Spolužáci
- si plnili domácí úkoly
- aby na nás nekřičel Vojta Kouba
- aby byli hodnější
- mi nenadávali, když udělám něco, co se jim nelíbí
Při hodinách
- se psalo častěji na známky
- aby byl při hodinách klid (školka)
- paní učitelka s námi hrála nové hry
- aby byli z angličtiny i 1 podtržená
Na chodbách, před školou
- bylo uklizeno v našich šatnách (poházené jídlo,
přeházené sáčky s bačkorami)
- byly před školou stromy
- byly nějaké hry ve třídě (karty a podobně)
- abychom nemuseli čekat ráno před vchodem
a…
- aby byla na chodbách větší výzdoba
- byly nové věci v automatu
- nebyl hluk od školky
- byl v každé třídě počítač

Spolužáci
- vždy mi pomůžou v nouzi
- je s nimi legraci
- že se se mnou kamarádí
Při hodinách
- hodně se naučíme
- učitelé nám říkají, co máme dělat
Na chodbách, před školou
- že jsou na chodbách hodiny
- čerstvý vzduch
- máme pěkná WC
-parkoviště před školou (mám to z auta kousek)
a…
- že je ve třídě rozhlas
- v jídelně dobře vaří
- že je klub a školka
- že mohu chodit na kroužky
Sluníčko III. B
10. 10. 1012
4 skupiny
17 žáků
Pomohlo mi, že…
O přestávkách
-můžeme si hrát
-odpočíváme
-jsou dlouhé
Rodiče
-pomáhají mi, když něco nevím
-pomáhají mi se školou
-nenadávají, když dostanu špatnou známku
Učitelé
-jsou hodní
-všechno nám vysvětlí
-snaží se nás něco naučit
-máme stejného učitele, který nám všechno vysvětlí
Spolužáci
-poradí mi
-spolupracují
-nezlobí mě

Při hodinách
-máme ticho a můžeme se soustředit
-naučíme se věci
-nenudíme se
-konečně se něco naučím, dřív jsem nic neuměl
Na chodbách, před školou:
-můžeme se bavit a hrát
-můžeme si odpočinout
-je tam nejlepší vzduch
A…
-jsme na sebe hodní
-máme tu knížky a hračky
-líbí se mi třída
-jsme v úplně novém prostředí
Pomohlo by mi, kdyby…
O přestávkách
-jsme si mohli hrát na slepou bábu
-abychom si mohli malovat na tabuli
-aby byla puštěná televize
-aby se nehonili spolužáci
Rodiče
-na nás nezvyšovali hlas
-si se mnou více hráli
-aby byli veselí
-aby šli se mnou do školy
Učitelé
-abychom moc nepsali písemky, diktáty, testy
-aby nedávali tolik písemek
-naučili mě něco nového
-aby u nás zůstala paní učitelka do 5. třídy
Spolužáci
-aby se Matyáš Vališ moc nesmál, neposmíval
-aby se mnou víc kamarádili
-aby Matyáš Vališ neměl připomínky
Při hodinách
-abychom byli ticho
-aby se Mates neposmíval
-abychom na sebe nekřičeli
-ještě jednu hodinu tělocviku
Na chodbách, před školou
-abychom mohli hrát hry
-přechod před školou
-hřiště s prolézačkami
-aby kamarádi nekradli
A…
-aby Mates nebouchal Helču do břicha
-abychom si někdy celý den hráli
-kdybych byl každý den veselý
-rád bych delší přestávku

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 5. A, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
9. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
o přestávkách
- mohu jít k automatu
- můžeme si odpočinout
rodiče
- mají čas se se mnou učit
- vždy se nás zastanou a pomohou nám
- vše vysvětlí
učitelé
- vždy vše vyřeší
- jsou hodní
- dobře učí a jsou hodní
spolužáci
- vždy mi půjčí věci
- jsou kamarádští
- snaží se být velký kolektiv
při hodinách
- je škola hrou a skupinová práce
- nejsou tělesné tresty
- máme dostatek času na práci
na chodbách, před školou
- je stojan na kola
- jsou přesné hodiny
- škola byla zrekonstruována
a…
- chodíme často ven
- můžeme čekat ve škole před kroužky

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 5. B, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
8. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
o přestávkách
- můžeme jít na chodbu, máme volnost
- můžeme hrát hry, odreagovat se
- je klid na přípravu učení a svačinu
- můžeme se bavit s kamarády
rodiče
- pomáhají nám s úkoly
- podpoří nás, když máme problémy

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
o přestávkách
- hrála klidná hudba
- bylo větší ticho a klid
rodiče
- zůstali, jací jsou
učitelé
- byli méně přísní
- mírněji známkovali
- někteří učitelé nekřičeli pro nic za nic
Spolužáci
- nezlobili
- nežalovali
- nevykřikovali při hodinách
při hodinách
- se používalo ukazovátko
- nás pouštěli o Aj na WC
- bylo ticho
na chodbách, před školou
- se udržoval pořádek
- byl kamerový systém, aby se nic neničilo
a…
- nechodili o hodinách ven, když je zima
- byly skříňky

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
o přestávkách
- bylo klidněji (není slyšet)
- byly delší přestávky
- byla možnost zajít za sourozencem, byl volný
pohyb po škole
- jsme mohli jít na čerství vzduch
- jsme mohli jít ven sportovat
Rodiče
- byli více hodní (nenadávali)
- za nás chodili do školy

učitelé
- vše vysvětlí
- nedávají moc písemek
- poradí, když něco nechápu
- dobře učí, důležité a nové věci vysvětlí
spolužáci
- jsou přátelští
- poradí mi s písemkami
- si navzájem pomáháme a je legrace
při hodinách
- je ticho
- máme ve třídě tahák
- se musíme hlásit
- můžeme pít
- při písemce, kdo má hotovo, má volno
na chodbách, před školou
- je hezká výzdoba
- můžeme si hrát
- je před školou parkoviště
- můžeme mluvit
- dojíždějící žáci mohou čekat v šatně
a…
- jsou zájmové kroužky
- jsou dobré diskotéky
- je hodně akcí

- zůstali, jací jsou
- nechodili na rodičák
- zařídili, aby nás spolužáci nemlátili
- se nehádali
učitelé
- byli mírnější
- byli spravedliví
- nedávali písemky a úkoly
- dávali dobré známky
- zůstali, jací jsou
Spolužáci
- nebyli zlí a nemlátili nás
- jsme se nehádali
- Petr vrátil naše věci
při hodinách
- mluvil jen ten, kdo je vyvolán
- byly kratší hodiny
- jsme pracovali ve dvojicích
- jsme se málo učili
- jsme se učili formou her
na chodbách, před školou
- bylo více rostlin před školou
- mohli jsme si dělat, co chceme
- zůstal stávající stav
- starší neříkali sprostá slova
a…
- byly delší prázdniny
- bylo méně sběru papíru
- byly nové kroužky
- si všichni navzájem pomáhali

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 7. A, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
19. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
O přestávkách
- odpočinek
- povídání s kamarády
- automat
Rodiče
- se mohu svěřit
- mám kde bydlet
- rady
- podpora
- důvěra

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
O přestávkách
- chodit před školu (pro občerstvení, sešity…na
hřiště
- žádné dozory na chodbách
- chodit na počítač
Rodiče
- žádné zákazy
- kdyby se nestarali o známky
- žádné zákazy, více povolených věcí
- aby nám dělali úkoly
- spravedlivé tresty

Učitelé
- můžeme se jim svěřit
- máme hrou
- pí. uč. Myšková
- díky nim jsme inteligentní
Spolužáci
- přátelství
- pokec

Učitelé
- méně domácích úkolů
- mírnější známkování
- aby neshazovali spolužáky před ostatními
- aby se nespaly písemky
Spolužáci
- aby neprudili
- aby nedělali kraviny

- radí mi s problémy
- pomáhají v těžkých situacích
- podpora

- aby kluci nemlátili holky
- aby nelhali

Při hodinách
- dostáváme zajímavé informace
- poučování
- učitel pomůže, když něco nevím
- spolupráce
- pomáhá mi učitel
Na chodbách, před školou
- rekonstrukce školy
- automat
- setkávání s lidmi
- nezničený majetek
- legrace
a…
- školní akce, akademie, diskotéky…
- škola celkově- je fajn
- volný čas
- kamarádi

Při hodinách
- používat mobil
- mít dobrovolné skupinové práce
- o hodinách TV chodit v zimě bruslit
- aby byla škola více hrou
- chodit na hodiny, které chci
Na chodbách, před školou
- skříňky v šatně
- hraní na klavír bez dovolení
- na chodbách gauč a internet
- nebýt omezován zvoněním
a…
- nové záchody, jemnější toaletní papír a vůni na WC
- v jídelně smažit smažený sýr z obou stran
- chodit více ven ve volném čase
- automat na horké nápoje
- před školou stánek se zmrzlinou

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 7. B, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
17. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
O přestávkách
- můžeme si povídat
- můžeme se učit
- můžeme chodit k automatu
- můžeme svačit
Rodiče
- pomáhají nám se školou a učením
- nevadí jim špatné známky a jsou na mě hrdí
- pomáhají mi řešit problémy
Učitelé
- máme možnost doučování
- zmírněné známkování
- předávají nám nové informace
Spolužáci
- pomáháme si a je s nimi sranda
- jsme jeden kolektiv
- půjčují nám věci
Při hodinách
- možnost vzdělávat se
- odchody na WC
- skupinové práce
- zlepšení vztahů v matematice
Na chodbách, před školou
- automat
- volná diskuze

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
O přestávkách
- bufet
- kdybychom mohli o přestávkách před Pp do třídy
- chodit k paní Mülfaitové
Rodiče
- dávali nám větší svačinu
- kdyby nekouřili a do všeho nemluvili
- byli chápavější a měli větší úctu
- aby se nezlobili za špatnou známku
Učitelé
- byli kamarádštější
- nedávali úkoly
- aby oznamovali testy předem a s některými byla
lepší domluva
- nebyli přísní
Spolužáci
- nepráskali
- kdybychom byli kolektivnější
- kdyby holky mluvily hlasitěji
- Honza Stejskal nedělal nepořádek
Při hodinách
- jíst
- při hodinách matematiky dodržovat pravidla
- hry do učení
- klid při matematice
Na chodbách, před školou
- lavičky před školou
- odpočívárna

a…
- nová a hezčí škola
- tělocvik
- zrcadlo

- automat s hamburgery
a…
- automat na horké nápoje
- bufet
- odpočívárna
- lepší jídla k obědu (hranolky, hamburgery, atp.)

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ 9. A, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
12. 10. 2012
Reálný stav:
Pomohlo mi, že…
O přestávkách
- Automat (jednoznačně)

Rodiče
- rady do života
- svačiny
- pomáhají mi s výběrem SŠ
Učitelé
- hodnocení za aktivitu
- otevřený přístup
- příprava na přijímací zkoušky
Spolužáci
- dobrá nálada, pokec
- pomoc s úkoly
Při hodinách
- spolupráce
- interaktivní tabule
- zajímavá témata
- nastavitelné židle
Na chodbách, před školou
- vykácení stromů a teplo
- zateplení
a…
- bezproblémová diskotéka (jednoznačně)

AUTOEVALUACE ŠKOLY – SLUNÍČKO
VYHODNOCENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Opakuje se 2x v různých třídách
Opakuje se 3x a více v různých třídách
Na tomto se shodla jedna třída

Přání:
Pomohlo by mi, kdyby…
O přestávkách
- aby byla možnost volného přístupu na wifi
- možnost chodit ven
- volný pohyb po chodbách
Možnost postávání na „Tčku“ (chodba u automatu)
Rodiče
- žákovská knížka na internetu
- aby nemuseli psát lístečky na každou věc
- tolerance ohledně známek
Učitelé
- žádné domácí úkoly
- více učit, méně povídat
- spravedlivé známkování
- neshazovat mě před spolužáky
Spolužáci
- radit si
- aby nemohli opisovat
- větší tolerance pro páry
- respektování
Při hodinách
- více vzdělání
- houpání na židli
- tolerance nedostatků
- nezpívat při hodinách HV, když nechci
Na chodbách, před školou
- lavičky
- nové stromy
- ostříhání tují, aby bylo vidět na hodiny
a…
- jednodušší stěhování, aby byly na 3. pavilonu
pouze třídy 6.-9.
- více akcí pro nižší ročníky, které bychom pořádali
my deváťáci
- více těchto projektů
- automat na teplé nápoje

Žákům nejvíce vyhovuje, že mohou jít o přestávce k automatu, shodli se, že učitelé dobře učí,
vysvětlí jim nové věci a jsou hodní. Většina žáků je ráda, že si vzájemně pomáhají, jsou kamarádští a
je legrace. Ocení, že se při hodinách hodně naučí.
Uvědomují si, že jim rodiče vždy pomohou vyřešit problémy a pomáhají jim se školou, že je
dobré mít ve škole dobrý kolektiv. Žáci jsou rádi, když je v hodinách ticho, aby se mohli soustředit,
vyhovuje jim, když učitel pomůže a mohou spolupracovat, především při skupinové práci. Žáci ocenili,
že je škola zrekonstruována, je před školou parkoviště a mají možnost si něco koupit v automatu.
Přáním žáků je, aby mohli o přestávkách chodit ven (myšleno na hřiště), aby rodiče byli
tolerantní, učitelé nedávali úkoly a písemky, aby spolužáci nežalovali
a neposmívali se a při
hodinách bylo více ticho a klid a škola byla více hrou. Přejí si, aby před školou bylo více rostlin a
stromů a aby na chodbě byl automat na teplé nápoje.
3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 9.A
Reálný stav:
Přání:
Pomohlo mi, že
Pomohlo by mi, kdyby…
O PŘESTÁVKÁCH
- mohu jít k automatu
- můžeme si odpočinout
- můžeme jít na chodbu, máme volnost
- můžeme hrát hry, odreagovat se
- je klid na přípravu učení a svačinu
- můžeme se bavit s kamarády
- můžu na WC
- můžeme se protáhnout
- můžeme svačit
-jsou dlouhé
- můžeme si povídat
- můžeme se učit

RODIČE
- vždy se nás zastanou a pomohou nám řešit problémy
- vše vysvětlí
- posílají nás včas do školy
- učí se se mnou
- chodí na rodičovská sdružení
-pomáhají mi, když něco nevím, se školou
-nenadávají, když dostanu špatnou známku
- se mohu svěřit
- mám kde bydlet
- důvěra
- nevadí jim špatné známky a jsou na mě hrdí
- rady do života
- svačiny
- pomáhají mi s výběrem SŠ

O PŘESTÁVKÁCH
- hrála klidná hudba
- bylo větší ticho a klid
- byly delší přestávky
- byla možnost zajít za sourozencem, byl volný pohyb po
škole
- kdyby byly různé hry- kostky, ping-pong na pavilonu
- se neběhalo po chodbách, aby se nehonili spolužáci
- nás nezlobil Honzík Voják
- byl na pavilonu jídelníček
-jsme si mohli hrát na slepou bábu
-abychom si mohli malovat na tabuli
-aby byla puštěná televize
- chodit před školu (pro občerstvení, sešity…na hřiště
- žádné dozory na chodbách
- chodit na počítač
- bufet
- kdybychom mohli o přestávkách před Pp do třídy
- aby byla možnost volného přístupu na wifi
- možnost chodit ven
- volný pohyb po chodbách
Možnost postávání na „Téčku“ (chodba u automatu)
RODIČE
- zůstali, jací jsou
- byli více hodní (nenadávali)
- za nás chodili do školy
- nechodili na rodičák
- zařídili, aby nás spolužáci nemlátili
- se nehádali
- se s námi více učili
- měli více času
- mě nechali déle v klubu
-na nás nezvyšovali hlas
-si se mnou více hráli
-aby byli veselí
-aby šli se mnou do školy
- žádné zákazy
- kdyby se nestarali o známky
- aby nám dělali úkoly
- spravedlivé tresty
- dávali nám větší svačinu
- kdyby nekouřili a do všeho nemluvili
- byli chápavější a měli větší úctu

- žákovská knížka na internetu
- aby nemuseli psát lístečky na každou věc
- tolerance ohledně známek
UČITELÉ
- vždy vše vyřeší
- dobře učí a jsou hodní
- nedávají moc písemek
- poradí, když něco nechápu
- dobře učí, důležité a nové věci vysvětlí
- naučí nás nové věci
-máme stejného učitele, který nám všechno vysvětlí
- můžeme se jim svěřit
- máme hrou
- pí. uč. Myšková
- díky nim jsme inteligentní
- máme možnost doučování
- zmírněné známkování
- předávají nám nové informace
- hodnocení za aktivitu
- otevřený přístup
- příprava na přijímací zkoušky

UČITELÉ
- byli méně přísní
- někteří učitelé nekřičeli pro nic za nic
- byli mírnější
- byli spravedliví
- nedávali písemky a úkoly
- dávali dobré známky
- zůstali, jací jsou
- nám oznamovali dříve akce ve škole
- dávali jen jeden úkol na den
-aby nedávali tolik písemek
-naučili mě něco nového
-aby u nás zůstala paní učitelka do 5. třídy
- méně domácích úkolů
- mírnější známkování
- aby neshazovali spolužáky před ostatními
- byli kamarádštější
- aby oznamovali testy předem a s některými byla lepší
domluva
- více učit, méně povídat

SPOLUŽÁCI
- vždy mi půjčí věci
- snaží se být velký kolektiv
- jsou přátelští a kamarádští
- si navzájem pomáháme a je legrace
- vždy mi pomůžou v nouzi
-poradí mi
-spolupracují
-nezlobí mě
- podpora
- dobrá nálada, pokec

SPOLUŽÁCI
- nezlobili
- nežalovali
- nevykřikovali při hodinách
- nebyli zlí a nemlátili nás
- jsme se nehádali
- Petr vrátil naše věci
- si plnili domácí úkoly
- aby na nás nekřičel Vojta Kouba
- aby byli hodnější
- mi nenadávali, když udělám něco, co se jim nelíbí
-aby se Matyáš Vališ moc nesmál, neposmíval
-aby se mnou víc kamarádili
- aby neprudili
- aby nedělali kraviny
- aby kluci nemlátili holky
- aby nelhali
- kdybychom byli kolektivnější
- kdyby holky mluvily hlasitěji
- Honza Stejskal nedělal nepořádek
- radit si
- aby nemohli opisovat
- větší tolerance pro páry
- respektování
PŘI HODINÁCH
- se používalo ukazovátko
- nás pouštěli o Aj na WC
- bylo ticho a klid (občas i školka)
- mluvil jen ten, kdo je vyvolán
- byly kratší hodiny
- jsme pracovali ve dvojicích
- jsme se málo učili
- se psalo častěji na známky

PŘI HODINÁCH
- je škola hrou a skupinová práce
- nejsou tělesné tresty
- máme dostatek času na práci
- máme ve třídě tahák
- se musíme hlásit
- můžeme pít
- při písemce, kdo má hotovo, má volno
- hodně se naučíme

- učitelé nám říkají, co máme dělat
-máme ticho a můžeme se soustředit
-nenudíme se
- dostáváme zajímavé informace
- poučování
- učitel pomůže, když něco nevím
- možnost vzdělávat se
- odchody na WC
- zlepšení vztahů v matematice
- spolupráce
- interaktivní tabule
- zajímavá témata
- nastavitelné židle

NA CHODBÁCH, PŘED ŠKOLOU
- je stojan na kola
- jsou přesné hodiny
- škola byla zrekonstruována
- je hezká výzdoba
- můžeme si hrát
- je před školou parkoviště
- můžeme mluvit
- dojíždějící žáci mohou čekat v šatně
- že jsou na chodbách hodiny
- čerstvý vzduch
- máme pěkná WC
-můžeme si odpočinout
- automat
- setkávání s lidmi
- nezničený majetek
- legrace
- volná diskuze
- vykácení stromů a teplo
- zateplení
A...
- chodíme často ven
- můžeme čekat ve škole před kroužky- jsou zájmové
kroužky
- jsou dobré diskotéky
- je hodně akcí
- že je ve třídě rozhlas
- v jídelně dobře vaří
- že je klub a školka
- že mohu chodit na kroužky
-jsme na sebe hodní
-máme tu knížky a hračky
-líbí se mi třída
-jsme v úplně novém prostředí
- školní akce, akademie, diskotéky…
- škola celkově- je fajn
- volný čas
- kamarádi
- nová a hezčí škola
- tělocvik

- aby byli z angličtiny i 1 podtržená
-aby se Mates neposmíval
-abychom na sebe nekřičeli
-ještě jednu hodinu tělocviku
- používat mobil
- mít dobrovolné skupinové práce
- o hodinách TV chodit v zimě bruslit
- aby byla škola více hrou
- chodit na hodiny, které chci
- jíst
- při hodinách matematiky dodržovat pravidla
- klid při matematice
- více vzdělání
- houpání na židli
- tolerance nedostatků
- nezpívat při hodinách HV, když nechci
NA CHODBÁCH, PŘED ŠKOLOU
- se udržoval pořádek
- byl kamerový systém, aby se nic neničilo
- bylo více rostlin a stromů před školou
- mohli jsme si dělat, co chceme
- zůstal stávající stav
- starší neříkali sprostá slova
- bylo uklizeno v našich šatnách (poházené jídlo,
přeházené sáčky s bačkorami)
- abychom nemuseli čekat ráno před vchodem
-abychom mohli hrát hry
-přechod před školou
-hřiště s prolézačkami
-aby kamarádi nekradli
- skříňky v šatně
- hraní na klavír bez dovolení
- na chodbách gauč a internet
- nebýt omezován zvoněním
- odpočívárna
- automat s hamburgery
- lavičky
- ostříhání tují, aby bylo vidět na hodiny
A...
- nechodili o hodinách ven, když je zima
- byly skříňky
- byly delší prázdniny
- bylo méně sběru papíru
- byly nové kroužky
- si všichni navzájem pomáhali
- aby byla na chodbách větší výzdoba
- byly nové věci v automatu
- nebyl hluk od školky
- byl v každé třídě počítač
-aby Mates nebouchal Helču do břicha
-abychom si někdy celý den hráli
-kdybych byl každý den veselý
-rád bych delší přestávku
- nové záchody, jemnější toaletní papír a vůni na WC
- v jídelně smažit smažený sýr z obou stran
- chodit více ven ve volném čase
- automat na horké nápoje
- před školou stánek se zmrzlinou

- zrcadlo
- bezproblémová diskotéka (jednoznačně)

- bufet
- odpočívárna
- lepší jídla k obědu (hranolky, hamburgery, atp.)
- jednodušší stěhování, aby byly na 3. pavilonu pouze
třídy 6.-9.
- více akcí pro nižší ročníky, které bychom pořádali my
deváťáci
- více těchto projektů

5. 1.Testování žáků:

5.1.1Testování žáků ve šk. roce 2012/13 SCIO
TESTOVÁNÍ ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
ve školním roce 2012/13
SCIO
Testování SCIO STONOŽKA 2012/13
3. ročníky
Svými výsledky se Vaše škola řadí (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s
prvním stupněm) mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných
škol.
ČESKÝ JAZYK
Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola řadí mezi průměrné školy, máte lepší
výsledky než polovina zúčastněných škol.
MATEMATIKA
Svými výsledky v matematice se Vaše škola
řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol.
ANGLICKÝ JAZYK
Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a
máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Svými výsledky v klíčových kompetencích se Vaše škola řadí mezi průměrné školy,
polovina
zúčastněných škol měla lepší výsledky než Vy.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Svými výsledky v předmětu člověk a jeho svět se Vaše škola řadí mezi průměrné školy,
polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než Vy.
CELKOVÉ VÝSLEDKY 3. ročníků
Svými výsledky se Vaše škola řadí (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s
prvním stupněm) mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných
ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI V 5. TŘÍDÁCH
Výsledky vaší školy v testu čtenářských dovedností jsou špičkové.
Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování
V testu čtenářských dovedností v 5. třídách se 38 % vašich žáků umístilo výborně, 32 %
nadprůměrně, 26 % průměrně a 3 % podprůměrně v porovnání se všemi testovanými žáky.
Hodnocení podle částí testu

Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výborné výsledky měli vaši žáci v části vytvoření
interpretace a v části získávání informací je jejich výsledek průměrný.

Testování SCIO STONOŽKA 2012/13
7. ročníky
ČESKÝ JAZYK
Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí mezi průměrné školy, polovina
zúčastněných škol měla lepší výsledky než vy.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší
škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v
testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
MATEMATIKA
Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte
lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole
je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni,
než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře
zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
SCIO - Dovednosti pro život 7. a 9. ročníku 2012/13
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 7. ročník
Hodnocení podle částí testu
Svými výsledky v testu klíčových kompetencí se vaše škola řadí mezi průměrné školy, máte
lepší výsledky než polovina zúčastněných škol.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 9. ročník
Hodnocení podle částí testu
Výsledky vaší školy v testu klíčových kompetencí jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné
školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
SCIO STONOŽKA 2012/2013 – 9. ROČNÍKY – modul KEA
ČESKÝ JAZYK
Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než
jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.
MATEMATIKA

Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové.Vaše škola patří mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v
testování.
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je
studijní
potenciál žáků v matematice využíván dobře.
Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
ANGLICKÝ JAZYK
Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší
výsledky než 60 % zúčastněných škol
Porovnáním výsledků testu z anglického jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole
je
studijní potenciál žáků v anglickém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
SCIO - KEA - MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ 2009/10 - 2012/13
Český jazyk
6. ročník, šk.r. 2009/10
Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola řadila mezi průměrné školy, měli jste lepší
výsledkynež polovina zúčastněných škol.
9. ročník, šk.r. 2012/13
Výsledky Vaší školy v českém jazyce byly špičkové.Vaše škola patřila mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování.
V průběhu druhého stupně se 44 % vašich žáků výrazně zlepšilo, 31 % žáků zlepšilo, 18 % žáků
mírně zlepšilo nebo zhoršilo a 6 % žáků zhoršilo.
Matematika
6. ročník, šk.r. 2009/10 9. ročník, šk.r. 2012/13
Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadila mezi lepší průměrné školy, měli jste lepší
výsledky než 60 % zúčastněných škol.
9. ročník, šk.r. 2012/13
Výsledky Vaší školy v matematice byly špičkové.Vaše škola patřila mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v
testování.
V průběhu druhého stupně se 50 % vašich žáků výrazně zlepšilo, 25 % žáků zlepšilo, 18 % žáků
mírně zlepšilo nebo zhoršilo a 6 % žáků zhoršilo.
Ve Ždírci nad Doubravou 22.5.2013

Mgr. Jiří Novák

Celoplošné testování v ČR
5. a 9. tříd ve školním roce 2012-13
(od 13. 5.-7. 6. 2013)

Matematika, 5. ročník
Test

Obtížnost Třída Škola Celkem

Obtížnost 2 -

ZŠ
6

ČR
14197

Vyhodnocených
testů

Obtížnost ZŠ ČR
1
37 74546

Obtížnost
1
Celý test
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Geometrie
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Slovní úlohy
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Počítání s
čísly
Obtížnost
2

-

45% 48%

-

46% 62%

-

31% 46%

-

17% 56%

-

45% 51%

-

54% 58%

-

55% 49%

-

49% 65%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 16,2% ČR 19,0%

Český jazyk, 5. ročník

Test
Obtížnost 2

Celý test

Pravopis a
mluvnice
Porozumění
textu

Obtížnost Třída Škola Celkem

ZŠ
14

Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1

ČR
33851

-

73% 68%

-

88% 82%

-

74% 61%

-

88% 78%

-

61% 60%

Obtížnost ZŠ ČR
37 74730
Vyhodnocených 1
testů

Obtížnost
2
Obtížnost
1
Sloh a literatura
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Větná skladba
Obtížnost
2
Obtížnost
Slovní zásoba a 1
slovotvorba
Obtížnost
2

-

83% 79%

-

73% 74%

-

97% 89%

-

78% 66%

-

81% 80%

-

77% 74%

-

87% 82%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 37,8% ČR 45,3%

Anglický jazyk, 5. ročník

Test
Obtížnost 2

Celý test

Poslech
Gramatika

Obtížnost Třída Škola Celkem

ZŠ
31

Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Obtížnost
1

ČR
50850

-

83% 75%

-

80% 65%

-

86% 78%

-

67% 47%

Obtížnost ZŠ ČR
37 73139
Vyhodnocených 1
testů

Obtížnost
2
Čtení s
Obtížnost
porozuměním 1
Obtížnost
1
Slovní zásoba
Obtížnost
2

-

66% 53%

-

79% 75%

-

85% 82%

-

93% 77%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 83,8% ČR 69,5%

Matematika, 9. ročník

Test

Obtížnost Třída Škola Celkem

ZŠ
11

Obtížnost 2 11

Celý test

Geometrie

Slovní
úlohy

Počítání s
čísly

Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Obtížnost
2

ČR
14581

Vyhodnocených
testů

78% 78% 48%
57% 57% 59%
68% 68% 42%
48% 48% 52%
89% 89% 57%
50% 50% 59%
79% 79% 49%
67% 67% 65%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 68,8% ČR 20,8%

Český jazyk, 9. ročník

ZŠ ČR
Obtížnost
16
1
16 70051

Test
Obtížnost 2

Obtížnost Třída Škola Celkem

ZŠ
13

13

Obtížnost
1
Celý test
Obtížnost
2
Obtížnost
Slovní zásoba 1
a slovotvorba Obtížnost
2
Obtížnost
Porozumění 1
textu
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Sloh a
literatura
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Větná skladba
Obtížnost
2
Pravopis a
Obtížnost
mluvnice
1

ČR
43900

ZŠ ČR
Obtížnost
16
16 69889
Vyhodnocených 1
testů

84% 84% 69%
80% 80% 69%
90% 90% 73%
88% 88% 78%
76% 76% 65%
63% 63% 63%
78% 78% 67%
83% 83% 64%
90% 90% 66%
92% 92% 67%
90% 90% 75%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 81,3% ČR 62,8%

Anglický jazyk, 9. ročník

Test
Obtížnost 2
Celý test

Obtížnost Třída Škola Celkem

3

ZŠ
3

ČR
28002

Obtížnost 53% 53% 61%

ZŠ ČR
Obtížnost
16
1
16 66727
Vyhodnocených
testů

1
Obtížnost
2
Obtížnost
1
Gramatika
Obtížnost
2
Obtížnost
Poslech
1
Čtení s
Obtížnost
porozuměním 1
Obtížnost
1
Slovní zásoba
Obtížnost
2

81% 81% 79%
51% 51% 50%
70% 70% 71%
56% 56% 62%
46% 46% 64%
66% 66% 60%
87% 87% 83%

Srovnání obtížnosti 2 a 1 v % ZŠ a ČR
ZŠ 18,8% ČR 42,0%
5.1.2

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )

Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum : 13.6.2013

Předmět : matematika
Ročník : III., 3.A, 14 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Marie Pavlíčková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 896
Celkový dosažený počet bodů v testu: 693
Celková úspěšnost v % : 77,3 %
Celková výsledná známka: 2
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet bodů 180/
45/
112/
51/
28/
36/
81/
42/
70/
48/
/ max.
224
56
112
70
42
70
140
42
84
56
Počet
procent
80,4% 80,4% 100% 72,9% 66,7% 51,4% 57,9% 100% 83,3% 85,7%
(úspěšnost)

Průměrná
známka

2

2

1

3

3

3

3

1

2

2

Zhodnocení testu
3 žácí měli výslednou známku 1.
6 žáků bylo ohodnoceno známkou 2.
5 žáků bylo hodnoceno známkou 3.
Otázka č. 1: Početní operace s čísly
- Chyby žáci dělali v násobilce, nedali přednost násobení a dělení před sčítáním a
odčítáním. Objevily se i chyby z nepozornosti.
Otázka č. 2: Písemné sčítání a odčítání
- Někteří žáci nemají řádně zafixován postup při počítání s přechodem přes desítku.
Otázka č. 3: Porovnávání čísel
- Žáci umí uspořádat čísla podle velikosti.
Otázka č. 4: Slovní úloha
- Žákům činí potíže slovní úlohy, kde k výsledku je nutno několik dílčích výpočtů.
Některým žákům činí potíže porozumění textu.
Otázka č. 5: Slovní úloha
- Žákům činila potíže slovně zapsaná číslovka.
Otázka č. 6.: Slovní úloha s vyplněním tabulky
- Žáci nedokáži vždy správně pracovat s textem slovní úlohy, od toho se též odvíjelo
i
doplnění údajů do tabulky.
Otázak č. 7: Slovní úloha a jednotky délky
- V úloze se promítly stejné nedostatky jako v předchozích úlohách (neporozumění
textu, numerické chyby).
Otázka č. 8, 9 10: Geometrie - rovinné útvary
- Většina žáků zvládne narýsovat základní geometrické útvary. Kombinace několik
úkonů do jedné úlohy činilo žákům drobné potíže.
Žáci zvládají základní početní úkony, porovnávání čísel. Rozlišují základní
geometrické útvary.
Žáci potřebují neustále procvičovat násobilku, písemné sčítání a odčítání. Je třeba
se zaměřit na slovní úlohy složitějšího rázu s důrazem na porozumění textu, ale také na
kvalitu rýsovaní.
Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět : člověk a jeho svět
Ročník : III., 3.A, 15 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Marie Pavlíčková

Datum : 7.6.2013

Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 900
Celkový dosažený počet bodů v testu: 772
Celková úspěšnost v % : 85,8 %
Celková výsledná známka: 2
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
1
Počet bodů 39/
/ max.
60
Počet
procent
65%
(úspěšnost)
Průměrná
3
známka

2
29/
30

3
112/
135

96,7% 83%
1

2

4
102/
105

5
78/
120

6
60/
60

7
58/
75

8
100/
120

9
74/
75

10
120/
120

97,1% 65% 100% 77,3% 83,3% 98,7% 96,8%
1

3

1

2

2

1

Zhodnocení testu
6 žáků mělo výslednou známku 1.
8 žáků bylo ohodnoceno známkou 2.
1 žák byl hodnocen známkou 3.
Žáci nejlépe zvládli pojmy zdravého životního stylu, části lidského těla, svátky
spojené s časovými údaji, tajenku s časovými úseky, informace o našem kraji a vlasti.
Největší problémy žákům činilo doplnění značek do plánku, vybrat správnou
odpověď v jinak označeném textu.
Je třeba se zaměřit se žáky na práci s textem a jeho porozumění.
I. Práce s textem
7 žáků zvládlo všechny otázky na 100%.
7 žáků mělo potíže seřadit osnovu podle děje
Zaměřit se na zopakování osnovy a posloupnosti děje v textu.
II. Práce s básní
3 žáči měli plný počet bodů ve všech otázkách (100%).
Největší problémy způsobila 3. otázka – napsat jinak slovo „zvoní“ (35,7%)
Zaměřit se na zopakování souznačných slov.

1

III. Mluvnická část
4 žáči více než 60 bodů (66 maximum).
Žáci zvládli nejlépe: druhy vět (92,9%)
doplint správný tvar podstatného jména (87,5%)
doplnit vynechaná písmena (86,4%)
slovní druhy (85,7%)
Největší problémy:

od podstatných jmen utvořit přídavná jména (67,1%).
Některým žákům se jevilo nesrozumitelné zadání otázky.

Zaměřit se na zopakování slovních druhů.
Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 11. 6. 2013

Předmět: matematika
Ročník: 3. – III.B
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Hana Adamová
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 924
Celkový dosažený počet bodů v testu: 667
Celková úspěšnost v %: 72,2
Celková výsledná známka: 2
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
224
159

2
84
54

3
112
112

4
70
34

5
42
23

6
70
29

7
140
99

8
42
36

9
84
70

10
56
51

80

64,3

100

48,6

54,8

41.4

70,7

85,7

83,3

91,1

2

3

1

3

3

4

2

2

2

1

Celkové zhodnocení testu:
3 žáků hodnoceno známkou 1
9 žáků hodnoceno známkou 2
2 žáci hodnoceni známkou 3
Největší počet získaných bodů – 63 (2x) (z 66 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 31

- žáci zvládli nejlépe:
- největší problémy:
–

řazení čísel (93,3%)
geometrické učivo
slovní úloha – snad neporozuměli textu (zdála se jim velmi složitá)
slovní úloha – špatně metodicky sestavený příklad (práce

s tabulkou)
Zaměřit se na stálé procvičování složených slovních úloh, na čtení s porozuměním textu,
na logické uvažování.
Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 14. 6. 2013

Předmět: český jazyk
Ročník: 3. – III.B
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Hana Adamová
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 1230
Celkový dosažený počet bodů v testu: 1027
Celková úspěšnost v %: 83,5
Celková výsledná známka: 2
Tabulka pro otázky:
I.,II. - literární část, I. – práce s textem, II. – práce s básní
Otázka č.
I/1
Počet bodů 15
/ max.
14
Počet
procent
93,3
(úspěšnost)
Průměrná
1
známka

I/2
15
15

I/3
30
26

I/4
75
42

100%

86

56

I/5
15
15

II/1
15
14

II/2
30
18

II/3
15
10

93,3

60

66,7

1

3

3

II/5
15
15

100% 100%

100%
1

1

3

1

III. – mluvnická část
Otázka č.
1
Počet bodů 300
/ max.
271
Počet
procent
90,3
(úspěšnost)
Průměrná
1
známka

II/4
15
15

2
240
191

3
60
50

4
120
99

5
195
177

6
75
55

79,6

83,3

82,5

90,8

73,3

2

2

2

1

2

1

1

Celkové zhodnocení testu:
7 žáků hodnoceno známkou 1
7 žáci hodnoceni známkou 2
1 žáci hodnoceni známkou 3
Největší počet získaných bodů – 81 (2x) (z 82 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 50
I. Práce s textem
Zaměřit se na zopakování osnovy a posloupnosti děje v textu.
II. Práce s básní
Zaměřit se na zopakování souznačných slov, rýmy.
III. Mluvnická část
Žáci zvládli nejlépe:

doplnění vynechaných písmen

Největší problémy:

od podstatných jmen utvořit přídavná jména

Zaměřit se na zopakování slovních druhů.
Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 10. 6. 2013

Předmět: člověk a jeho svět
Ročník: 3. – III.B
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Hana Adamová
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 840
Celkový dosažený počet bodů v testu: 684
Celková úspěšnost v %: 81,4
Celková výsledná známka: 2
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
Počet bodů
/ max.

1
56
46

2
28
24

3
126
99

4
98
97

5
112
70

6
56
51

7
70
55

8
112
72

9
70
66

10
112
104

Počet
procent
82.1
(úspěšnost)
Průměrná
2
známka

85,7

78,6

99

62,5

91,1

78,6

64,3

94.3

92,9

2

2

1

3

1

2

3

1

1

Celkové zhodnocení testu:
7 žáků hodnoceno známkou 1
5 žáci hodnoceni známkou 2
2 žáci hodnoceni známkou 3
Největší počet získaných bodů – 60 (1x z 60 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 27
- žáci zvládli nejlépe:

časové údaje
vyhledávání časových údajů
části lidského těla
zdravý životní styl

- největší problémy:

doplnění dopravních značek do plánků – žáky zřejmě zmátly
nekvalitní obrázky značek
popis lidských smyslů – nepochopili zadání otázky

Zaměřit se na zopakování živé přírody, lidských výtvorů a dopravních značek.

Vnitřní evaluace 5. verze ŠVP
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 13. 6. 2013

Předmět: Český jazyk
Ročník: 5.
Třída: 5.A
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Martina Hojná
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 1530
Celkový dosažený počet bodů v testu: 1322
Otázka č.
Počet bodů /
max.
Počet procent
(úspěšnost)

1
58 /
72

2
117 /
144

3
159 /
162

4
50 /
108

5
204 /
216

6
473 /
522

7
135 /
144

8
88 /
108

9
48 /
54

80,56 81,25 98,15 46,30 94,44 90,61 93,75 60,26 88,89

Průměrná
známka

2

2

1

3

1

1

1

2

2

Celková úspěšnost v %: 83,94 %
Celková výsledná známka: 2
Celkové zhodnocení testu:
9 žáků hodnoceno známkou 1
9 žáků hodnoceno známkou 2
Pozitiva: Žáci ovládají - slova významově souřadná a významově nadřazená
(98,15 %)
- psaní správného i/y po obojetných souhláskách ( 94,44 % )
-

až na vyjímky určují správně slovní druhy ( 93,75 % )

-

dobře zvládají příklady syntaktického pravopisu ( 90,61 % )

Negativa: Obtíže žákům činí - analýza a syntéza slova ( 46,30 %)
- většina provedla rozbor správně, ale oddělila koncovku od
přípony a zde ji neuvedla – pouze chyby v grafickém
zápisu

Poučení: nedávat do testů tabulky, na které nejsou žáci zvyklí. Ponechat způsob
zobrazení na nich.

Vnitřní evaluace 5. verze ŠVP
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět: Matematika
Ročník: 5.
Třída: 5.A
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Věra Josková

Datum: 13. 6. 2013

Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 720
Celkový dosažený počet bodů v testu: 498,5

Otázka č.
Počet bodů /
max.
Počet procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
95 /
144

2
54/
72

3
100 /
144

4
77 /
90

5
28 /
36

6
40 /
90

7
32,5 /
54

8
20 /
36

9
52 /
54

66

75

69,4

85,6

77,8

44,4

60,2

55,6

96,3

3

2

3

2

2

4

3

3

1

Celková úspěšnost v %: 70
Celková výsledná známka: 3

Celkové zhodnocení testu:
4 žáci hodnoceni známkou 1
4 žáci hodnoceni známkou 2
8 žáků hodnoceno známkou 3
1 žák hodnocen známkou 4
1 žák hodnocen známkou 5
žáci zvládli nejlépe: - řešení slovní úlohy (77,8%)
přehled o zaokrouhlování pojmů ( 85,6%) , dokreslování podle os
souměrnosti ( 96,3 %)
písemné počítání ( 75%)

největší problémy: - žáci zaokrouhlovali desetinná čísla, kdy neměli ( 44,4 %)

- menší problémy písemné násobení, dělení (69,4 %)

Zaměřit se a dále procvičovat počítání se závorkami a i nadále procvičovat počítání
s přirozenými čísly. Ve třídě jsou žáci s výbornými výsledky, ale také žáci velice slabí.
Test byl časově náročnější, slabší a pomalejší žáci ho měli problém v limitu stihnout.

Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5.verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum : 10. 6. 2013

Předmět : anglický jazyk
Ročník : 5.
Třída: V.A
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Gabriela Glosrová
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1088
Celkový dosažený počet bodů v testu: 715
Celková úspěšnost v % : 65,72%
Celková výsledná známka: 3
Tabulka pro otázky:

Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet bodů
84
79
46
103
104
49
68
71
84
27
/ max.
/192
/160
/64
/144
/128
/64
/96
/80
/128
/32
Počet
procent
43,75% 49,38% 71,88% 71,52% 81,25% 76,56% 70,83% 88,75% 65,63% 84,38
(úspěšnost)
Průměrná
známka
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2

Celkové zhodnocení testu:
0 žáků hodnoceno známkou 1
5 žáků hodnoceno známkou 2
8 žáků hodnoceno známkou 3
3 žáci hodnoceni známkou 4

- žáci zvládli nejlépe: úkol číslo 8 – doplnění koncovek řadových číslovek ( 88,75 % ) –
úkol č. 10 – vyhledání informací na základě jednoduchého textu ( 84,38 % )
- největší problémy: úkol číslo 1 – odpovědi na otázky z delšího neznámého textu (43,75
%).
Opatření: Zaměřit se na procvičování otázek a odpovědí na základě přečteného textu.

Vnitřní evaluace 5. verze ŠVP
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 13. 6. 2013

Předmět: Pm
Ročník: 5.
Třída: 5.A
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Věra Josková
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 1035
Celkový dosažený počet bodů v testu: 781,5

Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Počet bodů / 11 / 105 / 13 / 17 / 51,5 7 / 62 / 133 / 60 /
max.
15 120 15
30 / 75 15
75 135 150
Počet
procent
73,3 87,5 86,7 56,7 68,7 46,7 82,7 98,5 40
(úspěšnost)
Průměrná
3
2
2
3
3
3
2
1
4
známka
Celková úspěšnost v %: 69,2
Celková výsledná známka: 3
Celkové zhodnocení testu:
4 žáci hodnoceni známkou 1
6 žáků hodnoceno známkou 2
5 žáků hodnoceno známkou 3

10
61 /
75

11
42 /
75

12
54/
90

13
14
105 / 60 /
105 60

81,3

56

60

100

100

2

3

3

1

1

Žáci neprobírali učivo u otázky č.9, proto jsem do známkování zahrnula tuto otázku pouze
polovičním počtem bodů, ale v celkovém hodnocení testu je zahrnuto maximum bodů.
- žáci zvládli nejlépe: otázku zdravého životního stylu ( 100%), etapy lidského života (
100%)
tabulku s tříděním rostlin a živočichů dle podnebných pásů ( 98,5
%)
popis lidského těla (81,3%)
podnebné pásy ( 82,7%), střídání dne a noci ( 86,7)
- největší problémy:

učivo fyziky, které není vůbec zařazeno do výuky (40 %)
orgány lidského těla (60%) z důvodu nepřesných kopií obrázků

Zaměřit se na podrobnější výuku lidského těla a do výuky zařadit učivo fyziky.

Vnitřní evaluace 5. verze ŠVP
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 13. 6. 2013

Předmět: Sm
Ročník: 5.
Třída: 5.A
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Věra Josková
Maximální možný počet bodů v testu (100 %): 885
Celkový dosažený počet bodů v testu: 557
Tabulka pro výstupy:

Otázka č.
Počet bodů /

1
113 /

2
45/

3
94 /

4
30 /

5
42 /

6
133/

7
44 /

8
56 /

max.
Počet procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

120

45

105

30

75

150

75

90

94,1

100

89,5

100

56

88,7

58,7

62,2

1

1

2

1

3

2

3

3

Celková úspěšnost v %: 81,15
Celková výsledná známka: 2

Celkové zhodnocení testu:
6 žáků hodnoceno známkou 1
5 žáků hodnoceno známkou 2
3 žáci hodnoceni známkou 3
1 žák hodnocen známkou 4

žáci zvládli nejlépe: - práce s mapou ( 94,1%, 100%) ,státní symboly ( 100 %), znalost
mapy ČR ( 89,5)
- slavné osobnosti našich dějin ( 88,7 %)
největší problémy:
- seřazení událostí tak, jak šly za sebou ( 58,7%) , někteří žáci
nepochopili, co se po nich chce
- ověření dějepisných znalostí ( 62,2%), žáci mají probráno, ale
není procvičeno
Zaměřit se na lepší orientaci v textu, procvičit probrané učivo. Ve třídě je sice hodně
nadaných žáků, ale také pouze žáci průměrní až podprůměrní.

Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 7.A, 22 žáků
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Mgr. Markéta Zrzavá
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ): 1232
Celkový dosažený počet bodů v testu: 768
Tabulka pro otázky:

Datum: 3. 6. 2013

Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
2
12/22 39/88

5
6
13/22 11/22

54,5% 44,1% 59,8% 77,3% 59,1% 50%
3

4

Otázka č.
11
12
Počet bodů 30/44 139/
/ max.
154
Počet
procent
(úspěšnost) 68,2% 90,3%
Průměrná
známka

3
4
79/132 17/22

3

3

2

3

13
36/44

14
50/88

15
12/22

2

3

3

2, 4
3
6
7
8

Výstup
8
10
8
12
13
9
10
12
2

Ročník
6.
7.
7.
6.
7.
6.
6.
7.
6.

9
21/22

10
18/22

27,3% 79,5% 95,5% 81,8%
4

2

16
11/22

17
10/22

18
16/22

1

2

19
55/
176

45,5% 72,7% 31,3%

3

Celková úspěšnost v %: 62,3%
Celková výsledná známka: 3

Otázka
1, 5

8
105/
132

3

81,8% 56,8% 54,5% 50%

1

7
6/22

Slovní vyjádření výstupu
Slovní druhy
Slovní druhy
Význam slov v textu
Základní gramatická pravidla
Základní gramatická pravidla
Spisovné a výstižné vyjadřování
Základní a rozvíjející větné členy
Základní a rozvíjející větné členy
Spisovný a nespisovný projev

3

3

4

20
88/
132
66,7
%
3

9, 12
10
11
13
14
15, 17, 18
16
19
20

13
4
5
1
2, 3
1
5
6
14
17
15
18
18
16
19
16

6.
6.
7.
6.
7.
7.
6.
7.
7.
6.
6., 7.
7.
6.
7.
7.
7.

Spisovný a nespisovný jazyk
Klíčová slova, osnova textu
Hlavní myšlenky textu
Použití vhodných jazykových prostředků
Vhodné jazykové prostředky
Subjektivní a objektivní sdělení
Poznatky o jazyce a stylu
Poznatky o jazyce a stylu
Smysl literárního díla
Literární druhy a literární žánry
Interpretace literárního díla
Literární druhy a literární žánry
Autoři literárních děl
Charakteristické znaky literárního díla
Autoři literárních děl
Charakteristické znaky literárního díla

Celkové zhodnocení testu (výstupů):
1 žák hodnocen známkou 1
3 žáci hodnoceni známkou 2
15 žáků hodnoceno známkou 3
3 žáci hodnoceni známkou 4
Největší počet získaných bodů – 54 (z 56 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 15
Nejlepší výsledek: klíčová slova, osnova textu, použití vhodných jazykových prostředků,
význam slov v textu, hlavní myšlenky textu, spisovný a nespisovný projev, poznatky o jazyce
a stylu, spisovné a výstižné vyjadřování
Průměrný výsledek: slovní druhy, gramatická pravidla, subjektivní a objektivní sdělení,
smysl literárního díla, autoři literárních děl, charakteristické znaky literárního díla,
literární druhy a literární žánry
Nejslabší výsledek: rozvíjející větné členy
Pozitivum: spisovné a výstižné vyjadřování, použití vhodných jazykových prostředků,
klíčová slova, osnova textu, hlavní myšlenky textu, poznatky o jazyce a stylu, význam slov
v textu
Negativum: rozvíjející větné členy
Při výuce je nezbytné se zaměřit na určování základních a rozvíjejících větných členů, na
charakteristické znaky literárního díla a na autory literárních děl.
Chyby, které žáci udělali, vyplývají z jejich nepozornosti a neschopnosti aplikovat naučená
pravidla na konkrétní příklady.

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 7. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět : Matematika
Ročník : 7.A, 22 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: J. Marek
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 594
Celkový dosažený počet bodů v testu: 394
Počet celkově dosažených procent: 66,3 %

Datum :10.6. 2013

Tabulka:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet bodů 38 /
20,5 / 51 /
21,5/ 48 /
54 /
21 /
35/
67/
38/
/ max.
66
44
66
44
66
66
44
44
88
66
Počet
procent
57,6% 46,6% 77,3% 48,9% 72,7% 81,8% 47,7% 79,5% 76,1% 57,5%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

3

2

3

2

1

3

2

2

Celková úspěšnost v % : 66,3 %
Celková výsledná známka: 3
Otázka číslo 1: Převody jednotek
Otázka číslo 2: Racionální čísla
Otázka číslo 3: Poměr
Otázka číslo 4: Celá čísla
Otázka číslo 5: Slovní úloha (nepřímá úměrnost)
Otázka číslo 6: Procenta
Otázka číslo 7: Úhly
Otázka číslo 8: Osová souměrnost
Otázka číslo 9: Konstrukční úloha
Otázka číslo 10: Objem tělesa
pozitivum:
Žáci výborně zvládli řešení slovní úlohy na poměr (ot. č. 3), nepřímou úměrnost (ot. č. 5)
a procenta (ot. č. 6) a osovou souměrnost (ot. č. 8)
negativum:
Lehce podprůměrně dopadly zlomky úhly v trojúhelníku ( ot. č.2 a7)
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Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 7. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět: Anglický jazyk
Třída: 7.A, 20 žáků
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Zdeněk Drápalík
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 %): 820
Celkový dosažený počet bodů v testu: 591
Počet celkově dosažených procent: 72,1%

Datum: 11. 6. 2013

Tabulka pro výstupy:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
Počet bodů 55/80 45/80 84/120 173/200 138/160 96/180
/ max.
Počet
procent
68,8% 56,3% 70% 86,5% 86,3% 53,3%
(úspěšnost)
Průměrná
3
3
3
2
2
3
známka
Celková úspěšnost v %: 72,1%
Celková výsledná známka: 3
Anglický jazyk
Otázka číslo 1: (výstup č. 9) krátké odpovědi na otázky
Otázka číslo 2: (výstup č. 3, 9) překlad vět – různé gramatické struktury
Otázka číslo 3: (výstup č. 11, 12, 5) základní konverzační fráze
Otázka číslo 4: (výstup č. 10, 9) určitý člen u vlastních jmen
Otázka číslo 5: (výstup č. 9) předložky
Otázka číslo 6: (výstup č. 3, 4, 6) práce s textem – odpovědi na otázky
Pozn.
Výstupní test absolvovali také tři integrovaní žáci s úspěšností 29,3%, 34,1% a 31,7%.
Výsledky jejich testů jsou započítány do celkového výsledku této třídy.
Pozitivum:
Otázka číslo 4 a 5 – výsledek 86,5%, resp. 86,3% ukazuje na dobrou znalost použití
určitého členu u zeměpisných názvů.
Průměrný výsledek:
Otázky číslo 1, 2, 3, 6

Negativum: Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 7. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět : Člověk a příroda
Ročník :7.A, 20 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: S. Voralová, J. Marek, V. Josková, L. Myšková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1380
Celkový dosažený počet bodů v testu: 884
Počet celkově dosažených procent:64 %
Tabulka pro výstupy:
Fyzika
Otázka č.
1
2
3
4
5
Počet bodů 49 /
139/
27 /
22/
41/
/ max.
120
160
40
80
60
Počet
procent
40,8% 86,9% 67,5% 27,5% 68,3%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

2

3

4

3

Celková úspěšnost v %: 60,4
Celková výsledná známka: 3
Pozitivum:
Otázka 2 – Žáci dobře ovládají magnetické vlastnosti látek
Negativum:
Otázka 4 – Žáci chybovali ve výpočtu síly a tlaku v kapalinách.
Zeměpis
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná

6
85/
100

7
50/
100

8
86/
100

9
44/
100

10
91/
120

85%

50%

86%

44%

75,8%

2

3

2

3

2

Datum : 6.6.2013

známka
Celková úspěšnost v % : 68,5
Celková výsledná známka: 3
Zeměpis:
Otázka číslo 6: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 7: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 8: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 9: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 1 (6., 7. ročník) – využití základních zdrojů geografických
informací
Otázka číslo 10:výstup č. 12 (6. ročník)- přír. a společensko-hosp. poměry Afriky a
Austrálie
výstup č. 6 (7. ročník)- přír. a společensko-hosp. poměry Asie a Ameriky
pozitivum: otázka číslo 6 – přiřazování pojmů
výstup č. 2 (6. ročník) - významné objevy
- úspěšnost 85%
negativum: otázka číslo 9 – výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 1 (6., 7. ročník) – využití základních zdrojů
geografických informací
- úspěšnost 44 %

Přírodopis
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)

11
16/
20

12
8/
20

13
8/
40

14
48/
80

15
46/
60

16
45/
100

80%

40%

20%

60%

76,7% 45%

Průměrná
známka

2

4

5

3

2

3

Celková úspěšnost v % : 53,61
Celková výsledná známka: 3
Otázka číslo 11: učivo o buňce
Otázka číslo 12: rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou buňkou
Otázka číslo 13: pojem ekologie
Otázka číslo 14: stavba rostlin a živočichů
Otázka číslo 15: bezobratlí živočichové – zástupci
Otázka číslo 16: vysvětlení základních pojmů z rozmnožování rostlin a živočichů

pozitivum:
Otázka číslo 11 – žáci znají, že buňka je základem všeho živého
Otázka číslo 15 – žáci umí rozlišit bezobratlé od obratlovců
negativum:
Otázka číslo 12 – žáci si pletou organely rostlinné a živočišné buňky
Otázka číslo 13 – žákům dělá problém přesné vymezení pojmu ekologie
Člověk a zdraví
Otázka č.
17
Počet bodů 79/
/ max.
80
Počet
procent
98%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1

Otázka číslo 17 : zdravý životní styl
Žáci zvládli tuto otázku bez problémů

Celková úspěšnost v % : 98
Celková výsledná známka: 1

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Datum : 10.6. 2013
Předmět : Člověk a společnost
Ročník : 7.A, 19 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Z. Drápalík, M. Vomelová, L. Myšková, M. Pavlíčková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1102
Celkový dosažený počet bodů v testu: 718
Počet celkově dosažených procent: 65,2 %
Tabulka pro výstupy:
Otázka č.

1D

2D

3D

Počet bodů / 48/57 19/19 77/
max.
114
Počet
procent
84,2 100 67,5
(úspěšnost)
%
%
%
Průměrná
známka

2

1

4D

5D

6 Vv 7 Vo 8 Vo 9 Vo 10
Vo
17/19 56/76 208/ 25/38 19/38 15/19 66/76
304
89,5
%

73,7
%

68,4
%

65,8
%

50%

78,7
%

2

3

3

3

3

2

3

11
Hv
168/
342

86,8 49,1
% %
2

Celková úspěšnost v % : 65,2 %
Celková výsledná známka: 3
Dějepis:
Otázka číslo 1: výstup č. 11 (6. ročník) - Antická vzdělanost a kultura
výstup č. 13 (6. ročník) - Řím
výstup č. 8 (7. ročník) - Reformace a protireformace
výstup č. 10 (7. ročník) - Zámořské objevy
Otázka číslo 2: výstup č. 9 (7. ročník) - Jan Hus
Otázka číslo 3: výstup č. 2 (7. ročník) - Franská říše
výstup č. 3 (7. ročník) - Velká Morava, český stát za Přemyslovců a
Lucemburků
výstup č. 12 (7. ročník) - České stavovské povstání
Otázka číslo 4 a 5:: výstup č. 3 (7. ročník) - Český stát za Přemyslovců a Lucemburků

3

výstup č. 11 (7. ročník) - Český stát za Jagellonců a za vlády
Habsburků
Pozitivum: Otázka číslo 2 - výběr osobnosti:
výstup č. 9 (7. ročník) - Jan Hus – úspěšnost 100%
Velmi pěkného výsledku dosáhli žáci také u otázky č.1(vyber správné tvrzení) a u otázky
č.4 (seřazení panovnických rodů na českém trůně).
Otázky č.3 (vytvoř správnou dvojici letopočtu a události) a č.5 (vytvoř správné dvojice)
splnili žáci pouze průměrně.
Výchova k občanství:
Otázka číslo 7: výstup č.1 (6. ročník) - státní symboly a jejich význam
Otázka číslo 8: výstup č. 11 (6. ročník) - zásady hospodárnosti
Otázka číslo 9: výstup č.9 (7. ročník) - přestupek a trestný čin
Otázka číslo 10: výstup č. 11 (7. ročník) - významné globální problémy
V otázce 9 a 10 dosáhli žáci pěkných výsledků 78,7% a 86,8%
Otázka 7 a 8 byla průměrná 65,8% a 50%.
Obrovské negativum spatřuji v nechuti některých žáků vyplňovat testy.
Výtvarná výchova:
Otázka číslo 6: výstup č. 7 (6. ročník) a výstup č. 9 (7. ročník) – výtvarná kultura
Pozitivum: Většina žáků přiřadí správně nejvýznamnější díla k jednotlivým obdobím,
slohům a směrům;
Negativum: žákům činí problémy časové údaje, integrovaní žáci tuto otázku vůbec
nezodpověděli.
Hudební výchova :
Otázka číslo 11: výstup č. 9 (6. ročník) – orientace v zápisu písně
výstup č. 11 (6. ročník) – pohybový doprovod písně
výstup č. 12 (6. ročník) – rozlišení některých hud. výrazových
prostředků
výstup č. 8 (7. ročník) – práce s notovou osnovou a hudebními značkami
výstup č. 9 (7. ročník) – charakterizovat pohybem zadané hudebné téma
výstup č. 11 (7. ročník) – práce s vybraným hudebním názvoslovím
Pozitivum: Někteří žáci umějí pracovat s notovou osnovou, hudebními značkami.
Negativum: Žáci, kteří nehrají a nehráli na žádný hudební nástroj, si nepamatují noty a
špatně se orientují v notovém zápisu, což je podstatná většina žáků.

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum : 3.6.2013

Předmět : matematika
Ročník : VII., 7.B, 19 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Marie Pavlíčková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 513
Celkový dosažený počet bodů v testu: 240
Celková úspěšnost v % : 46,8 %
Celková výsledná známka: 3
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
24,5/
57

2
17/
38

3
41,5/
57

4
15/
38

5
42/
57

6
36/
57

7
8/
38

8
12,5/
38

9
28/
76

10
15,5/
57

43% 44,7% 72,8% 39,5% 73,7% 63,2% 21% 32,9% 36,8% 27,2%
4

4

3

4

3

3

5

4

4

4

Otázka 1: Převody jednotek
- Žákům převody jednotek činí potíže.
Otázka 2: V2 Zlomky - základní početní operace se zlomky
- Žáci dokáží z velké části převést smíšené číslo na zlomek, ale větší nedostatky
jsou
v úpravě zlomků na společného jmenovatele.
Otázka 3: V3 Poměr - rozdělení v daném poměru
- Žáci dobře zvládli určení jednoho dílu.
Otázka 4: V1 Celá čísla - ověření početní zdatnosti
- Početní operace se zápornými čísly činí většině žáků potíže, chyby se vyskytly i v
nedání přednosti násobení před sčítáním.
Otázka 5: V5 Přímá a nepřímá úměrnost - slovní úloha na nepřímou úměrnost
- Většina žáků správně rozeznala, že se jedná o nepřímou úměrnost, správně
vyřešili
slovní úlohu pomocí trojčlenky, někteří chybně vyhodnotili, o jakou úměrnost se
jedná.
Otázka 6: V4 Procenta - slovní úloha s procenty (výpočet procentové části)

- Žáci podali v této slovní úloze průměrné výsledky, správně určili procentovou
část buď
pomocí trojčlenky, nebo pomocí určení 1 %.
Otázka 7: V4 Rovinný útvar - trojúhelník
V5 Úhel (6. ročník) - výpočet úhlů v trojúhelníku
- S touto úlohou měli žáci velké potíže, či neřešili vůbec. Promítla se zde neznalost
vlastností o úhlech.
Otázka 8: V8 Osová souměrnost (6. ročník) - načrtnout osy souměrnosti rovinných útvarů
- Zde žáci velmi chybovali. Někteří úlohu neřešili. Jedna z nejhůře vypracovaných
úloh.
Otázka 9: V8 Konstrukční úlohy - konstrukce trojúhelníku (věta sus)
- Někteří žáci provedli špatně rozbor úlohy. Velká část žáků má potíže s
matematickým
zápisem konstrukce. Někteří ani daný trojúhelník nenarýsovali. Několik žáků tuto
úlohu
vyřešilo správně.
Otázka 10: V13 Povrch a objem krychle a kvádru (6. ročník)
- Slovní úloha byla spjata se znalostí vzorce pro výpočet objemu kvádru. Velmi
malá část
žáků si s touto úlohou poradila. Někteří chybovali opět v převodech jednotek,
někteří
nenapsali ani vzorec. Jedna z nejhůře vypracovaných úloh.
Největší problém pro žáky bylo: výpočet úhlů v trojúhelníku, výpočet objemu
kvádru a konstrukce trojúhelníku. Konstrukční úloha je velmi spjata s malou znalostí
matematického zápisu konstrukce, ale také se špatným rozborem. Objem kvádru vyžaduje
znalost vzorce. Další slabou stránkou jsou početní operace se zlomky, s celými čísly a
převody jednotek. Žáci nezvládli úlohu zaměřenou na osovou souměrnost.
Žáci si dobře poradili s úlohami na poměr a procenta (učivo 7. třídy). Je třeba
neustále procvičovat základní početní operace, převody jednotek, logické uvažování.
Žáci prokázali mírně podprůměrné znalosti. Dané výsledky kopírují i výsledky
žáků v průběhu školního roku v hodinách matematiky.

Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 14. 6. 2013

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 7.B, 19 žáků
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Mgr. Lenka Svobodová
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ): 1064
Celkový dosažený počet bodů v testu: 640
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
8/19

2
45/76

4
8/19

5
10/19

6
9/19

7
7/19

8
92/
114

2, 4
3
6
7
8

10
17/19

59,21
%

51,75
%

42,11
%

52,63
%

47,3
7%

36,84
%

80,70
%

100%

89,47
%

4

4

3

3

4

3

5

3

2

2

13
5/38

14
56/76

15
7/19

3

13,16 73,68
%
%

2

3

3

36,84
%
4

16
15/19

78,95
%

17
6/19

31,58
%

2

Celková úspěšnost v %: 60,15 %
Celková výsledná známka: 3
Otázka
1, 5

9
19/19

42,11
%

Otázka č.
11
12
Počet bodů 23/38 118/
/ max.
133
Počet
procent
60,53 88,72
(úspěšnost) %
%
Průměrná
známka

3
59/114

Výstup
8
10
8
12
13
9
10
12
2
13

Ročník
6.
7.
7.
6.
7.
6.
6.
7.
6.
6.

Slovní vyjádření výstupu
Slovní druhy
Slovní druhy
Význam slov v textu
Základní gramatická pravidla
Základní gramatická pravidla
Spisovné a výstižné vyjadřování
Základní a rozvíjející větné členy
Základní a rozvíjející větné členy
Spisovný a nespisovný projev
Spisovný a nespisovný jazyk

5

18
15/19

19
47/
152

20
74/
114

78,95
%

30,92
%

64,91
%

3

4

3

9, 12
10
11
13
14
15, 17, 18
16
19
20

4
5
1
2, 3
1
5
6
14
17
15
18
18
16
19
16

6.
7.
6.
7.
7.
6.
7.
7.
6.
6., 7.
7.
6.
7.
7.
7.

Klíčová slova, osnova textu
Hlavní myšlenky textu
Použití vhodných jazykových prostředků
Vhodné jazykové prostředky
Subjektivní a objektivní sdělení
Poznatky o jazyce a stylu
Poznatky o jazyce a stylu
Smysl literárního díla
Literární druhy a literární žánry
Interpretace literárního díla
Literární druhy a literární žánry
Autoři literárních děl
Charakteristické znaky literárního díla
Autoři literárních děl
Charakteristické znaky literárního díla

Celkové zhodnocení testu (výstupů):
4 žáci hodnoceni známkou 2
13 žáků hodnoceno známkou 3
1 žák hodnocen známkou 4
1 žák hodnocen známkou 5
Největší počet získaných bodů – 46 (z 56 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 13
Nejlepší výsledek: klíčová slova, osnova textu, použití vhodných jazykových prostředků,
interpretace literárního díla, spisovný a nespisovný jazyk a použití vhodných jazykových
prostředků, smysl literárního díla
Průměrný výsledek: slovní druhy, význam slov v textu, gramatická pravidla, význam slov,
spisovné a výstižné vyjadřování, subjektivní a objektivní sdělení, autoři literárních děl,
charakteristické znaky literárního díla
Nejslabší výsledek: poznatky o jazyce a stylu
Pozitivum: spisovné a výstižné vyjadřování, použití vhodných jazykových prostředků,
klíčová slova, osnova textu, interpretace literárního díla, smysl literárního díla
Negativum: skloňování podstatných jmen a časování sloves
Kritické nezvládnutí: poznatky o jazyce a stylu
Třída 7.B je v učení nesoustředěná, málo aktivní, většina žáků nemá potřebu vynakládat
jakoukoli snahu na upevnění získaných znalostí a vědomostí. Chyby, kterých se žáci při
testování dopouštěli, vyplývají z jejich nepozornosti a neschopnosti aplikovat naučená
pravidla na konkrétní příklady. Při výuce je nezbytné se zaměřit na určování základních a

rozvíjejících větných členů, skloňování podstatných jmen a časování sloves, rozpoznání
literárních druhů a žánrů a slohu.
Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 7. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět: Anglický jazyk
Třída: 7.B, 19 žáků
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Zdeněk Drápalík
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 %): 779
Celkový dosažený počet bodů v testu: 613
Počet celkově dosažených procent: 78,7%

Datum: 11. 6. 2013

Tabulka pro výstupy:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
Počet bodů
59/76 32/76 99/114 176/190 133/152 114/171
/ max.
Počet
procent
77,6% 42,1% 86,8% 92,6% 87,5% 66,7%
(úspěšnost)
Průměrná
2
4
2
1
2
3
známka
Celková úspěšnost v %: 78,7%
Celková výsledná známka: 2
Anglický jazyk
Otázka číslo 1: (výstup č. 9) krátké odpovědi na otázky
Otázka číslo 2: (výstup č. 3, 9) překlad vět – různé gramatické struktury
Otázka číslo 3: (výstup č. 11, 12, 5) základní konverzační fráze
Otázka číslo 4: (výstup č. 10, 9) určitý člen u vlastních jmen
Otázka číslo 5: (výstup č. 9) předložky
Otázka číslo 6: (výstup č. 3, 4, 6) práce s textem – odpovědi na otázky
Pozn.
Výstupní test poměrně zdařile absolvoval také jeden integrovaný žák s úspěšností 53,7%.
Výsledek jeho testu je započítán do celkového výsledku této třídy.
Pozitivum:
Otázka č. 1 – výsledek 92,6% ukazuje na velmi dobrou znalost použití určitého členu
u zeměpisných názvů.

Průměrný výsledek:
Otázka č. 6
Negativum:
Otázka č.2 – Části žáků činí potíže některé gramatické struktury.
Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 7. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět : Člověk a příroda
Ročník :7.B, 19 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Z. Drápalík, J. Marek, V. Josková, L. Myšková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1412
Celkový dosažený počet bodů v testu: 936
Počet celkově dosažených procent: 66,3%
Tabulka pro výstupy:
Fyzika
Otázka č.
1
2
3
4
5
Počet bodů 148 / 112/
21 /
22/
34/
/ max.
114
152
38
76
57
Počet
procent
42,1% 73,7% 55,3% 28,9% 59,6%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

2

3

4

3

Celková úspěšnost v %: 54,2 %
Celková výsledná známka:3
Pozitivum:
Otázka 2 – Žáci dobře ovládají magnetické vlastnosti látek
Negativum:
Otázka 4 – Žáci mají potíže s výpočty síly a tlaku v kapalině.
Zeměpis
Otázka č. 6
7
8
9
10
Počet bodů 82/ 95 64/ 95 60/ 95 25,5/95 90/114
/ max.

Datum : 6.6.2013

Počet
procent
86,3% 67,4% 63,2% 26,8%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

2

3

3

78,9%

4

2

Celková úspěšnost v % : 65,1 %
Celková výsledná známka: 3
Zeměpis:
Otázka číslo 6: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 7: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 8: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
Otázka číslo 9: výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 1 (6., 7. ročník) – využití základních zdrojů geografických
informací
Otázka číslo 10:výstup č. 12 (6. ročník)- přír. a společensko-hosp. poměry Afriky a
Austrálie
výstup č. 6 (7. ročník)- přír. a společensko-hosp. poměry Asie a Ameriky
pozitivum: otázka číslo 6 – přiřazování pojmů
výstup č. 2 (6. ročník) - významné objevy
- úspěšnost 86,3 %
negativum: otázka číslo 9 – výstup č. 2 (6. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 2 (7. ročník) - základní geografické pojmy
výstup č. 1 (6., 7. ročník) – využití základních zdrojů
geografických informací
- úspěšnost 26,8 %
Přírodopis
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)

11
22,5/
36

12
60/
72

13
73 /
108

14
139/
162

62,5% 83,3% 67,6% 85,8%

15

16

Průměrná
známka

3

2

3

2

Celková úspěšnost v % : 77,9 %
Celková výsledná známka: 2
Zeměpis:
Otázka číslo 13: přehled o dělení hornin
Otázka číslo 14: stavba Země
Otázka číslo 15: orgánové soustavy a jejich funkce
Otázka číslo 16: přehled o základních pojmech z učiva o člověku
pozitivum:
Otázka číslo 14 – žáci mají základní přehled o stavbě Země
Otázka číslo 16 – žáci mají dobrý přehled o základních pojmech z učiva o člověku
Člověk a zdraví
Otázka č.
17
Počet bodů 83/
/ max.
103
Počet
procent
80,6%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

2

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Datum : 10. 6. 2013
Předmět : Člověk a společnost
Ročník : 7.B, 19 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Z. Drápalík, M. Vomelová, L. Myšková, M. Pavlíčková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1102
Celkový dosažený počet bodů v testu: 685
Počet celkově dosažených procent: 62,2 %
Tabulka pro výstupy:
Otázka č.

1D

2D

3D

4D

5D

6 Vv 7 Vo 8 Vo 9 Vo 10

11

Počet bodů / 47/57 19/19 67/
17/19 52/76 215/ 29/38 22/38 7/19
max.
114
304
Počet
procent
82,5 100 58,8 89,5 68,4 70,8 76,3 57,9 36,8
(úspěšnost)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Průměrná
známka

2

1

3

2

3

3

2

3

4

Vo
69/
76

Hv
141/
342

90,8 41,2
% %
1

Celková úspěšnost v % : 62,2 %
Celková výsledná známka: 3
Dějepis:
Otázka číslo 1: výstup č. 11 (6. ročník) - Antická vzdělanost a kultura
výstup č. 13 (6. ročník) - Řím
výstup č. 8 (7. ročník) - Reformace a protireformace
výstup č. 10 (7. ročník) - Zámořské objevy
Otázka číslo 2: výstup č. 9 (7. ročník) - Jan Hus
Otázka číslo 3: výstup č. 2 (7. ročník) - Franská říše
výstup č. 3 (7. ročník) - Velká Morava, český stát za Přemyslovců a
Lucemburků
výstup č. 12 (7. ročník) - České stavovské povstání
Otázka číslo 4 a 5:: výstup č. 3 (7. ročník) - Český stát za Přemyslovců a Lucemburků
výstup č. 11 (7. ročník) - Český stát za Jagellonců a za vlády
Habsburků
Pozitivum: Otázka číslo 2 - výběr osobnosti:
výstup č. 9 (7. ročník) - Jan Hus – úspěšnost 100%
Velmi pěkného výsledku dosáhli žáci také u otázky č.1(vyber správné tvrzení) a u otázky
č.4 (seřazení panovnických rodů na českém trůně).
Otázky č.3 (vytvoř správnou dvojici letopočtu a události) a č.5 (vytvoř správné dvojice)
splnili žáci pouze průměrně.
Výchova k občanství:
Otázka číslo 7: výstup č.1 (6. ročník) - státní symboly a jejich význam
Otázka číslo 8: výstup č. 11 (6. ročník) - zásady hospodárnosti
Otázka číslo 9: výstup č.9 (7. ročník) - přestupek a trestný čin
Otázka číslo 10: výstup č. 11 (7. ročník) - významné globální problémy
V otázce 7 a 10 dosáhli žáci pěkných výsledků 76,3 % a 90,8%
Otázka 8 byla průměrná 57,9%
Otázku 9 hodnotím velice podprůměrně 36,8%

3

Obrovské negativum spatřuji v nechuti některých žáků vyplňovat testy.
Výtvarná výchova:
Otázka číslo 6: výstup č. 7 (6. ročník) a výstup č. 9 (7. ročník) – výtvarná kultura
Pozitivum: Většina žáků přiřadí správně nejvýznamnější díla k jednotlivým obdobím,
slohům a směrům;
Negativum: největší problémy činí časové údaje.
Hudební výchova :
Otázka číslo 11: výstup č. 9 (6. ročník) – orientace v zápisu písně
výstup č. 11 (6. ročník) – pohybový doprovod písně
výstup č. 12 (6. ročník) – rozlišení některých hud. výrazových
prostředků
výstup č. 8 (7. ročník) – práce s notovou osnovou a hudebními značkami
výstup č. 9 (7. ročník) – charakterizovat pohybem zadané hudebné téma
výstup č. 11 (7. ročník) – práce s vybraným hudebním názvoslovím
Pozitivum: Někteří žáci umějí pracovat s notovou osnovou, hudebními značkami.
Negativum: Žáci, kteří nehrají a nehráli na žádný hudební nástroj, si nepamatují noty a
špatně se orientují v notovém zápisu. U některých žáků převládá nezájem o hudební teorii.

Vnitřní evaluace (dle ŠVP 5. verze)
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 10. 6. 2013

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 9.A, 16 žáků
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Lucie Myšková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ): 930
Celkový dosažený počet bodů v testu: 622
Tabulka pro otázky:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet bodů 12/ 16 14/ 16 12/ 16 13/16 12/16 11/ 16 55 /96 46 / 48 66 /80 20 / 32
/ max.
Počet
procent
75% 87,5% 75% 81,3 75% 68,8% 57,3% 95,9% 82,5% 62,5%
(úspěšnost)
%
Průměrná
známka

2

2

2

2

2

3

3

1

2

3

Otázka č.
Počet bodů /
max.
Počet procent
(úspěšnost)

11
12
16/16 41 /
64

13
30
/80

14
45 /
64

15
21/
32

16
17
10/16 58/
64

18
55 /
144

19
20
12/16 47/
80

21
27/
64

100
%

64,1
%

37,5
%

70,3
%

65,6
%

62,5
%

90,6
%

38,2
%

75%

58,8
%

42,2
%

1

3

4

2

3

3

1

4

3

3

Průměrná
známka

Celková úspěšnost v %: 66,9 %
Celková výsledná známka: 3
Otázka
1
2
3,4
5
6
7
8
9
10,11
12,14
13,19
15, 18
16,17
20
21

Výstup
11
13
14
12
15, 13
10
8,9
13,15
11
5
1
2
2
3
7
21
17
19
20
17

Ročník
9.
8.
8.
9.
8., 9.
8.
8., 9.
8., 9.
9.
8.
9.
9.
9.
8.
8.
9.
8.
9.
9.
9.

Slovní vyjádření výstupu
Slovní druhy
Věta jednoduchá a souvětí
Interpunkce
Věta jednoduchá a souvětí
Pravopis
Skloňování podstatných jmen cizího původu
Slova přejatá
Pravopis
Slovní druhy
Hlavní myšlenky textu
Kritické čtení
Subjektivní a objektivní sdělení
Subjektivní a objektivní sdělení
Volba vhodných jazykových prostředků
Popis, výklad
Vývoj české a světové literatury
Rozbor literárního díla
Ukázky z vybraných literárních děl
Základní literární směry
Vybraní autoři a jejich díla

Celkové zhodnocení testu (výstupů):
4 žáci hodnoceni známkou 2
10 žáků hodnoceno známkou 3
2 žáků hodnoceno známkou 4
Největší počet získaných bodů – 49 (z 62 možných)
Nejmenší počet získaných bodů – 24

2

Nejlepší výsledek: Rozbor literárního díla, ukázky z vybraných literárních děl slovní
druhy, věta jednoduchá a souvětí, hlavní myšlenky textu, subjektivní a objektivní sdělení,
volby vhodných jazykových prostředků
Průměrný výsledek: pravopis, slovní druhy, kritické čtení, subjektivní a objektivní
sdělení,výklad, rozbor literárního díla, ukázky z vybraných literárních děl, základní
literární směry a vybraní autoři a jejich díla
Nejslabší výsledek: vývoj české a světové literatury, popis, výklad
Při výuce je nezbytné zaměřit se na skloňování podstatných jmen cizího původu, popis
pracovního postupu (osnova), vývoj české a světové literatury (chronologické řazení
významných spisovatelů), pravopis, popis, výklad.
Chyby, které někteří žáci dělali, vyplývají z jejich nepozornosti a neschopnosti aplikovat
naučená pravidla na konkrétní příklady. Jejich motivace k učení je minimální. Jsou přijati
na školy, které svou náročností u některých žáků neodpovídají jejich schopnostem a
znalostem. Někteří z nich nemají potřebu vynakládat jakoukoli snahu na upevnění
získaných znalostí a vědomostí. Při vyplňování testů nedávali pozor, vše brali na lehkou
váhu, nedbali rad a pokynů.

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 9. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Datum :10.6.2013
Předmět : Člověk a příroda
Ročník : 9.A, 16 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: R. Jarošová, L. Myšková, Z. Drápalík, V. Josková, J. Marek
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 1648
Celkový dosažený počet bodů v testu: 1013
Počet celkově dosažených procent: 61,5%
Tabulka pro výstupy:
Chemie
Otázka č.
1
2
Počet bodů 90 /
50 /
/ max.
144
64
Počet
procent
62.5% 78%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

3
28 /
64

4
54/
64

5
75/
96

6
32/
112

44%

84%

78%

25,8%

2

Celková úspěšnost v % : 63%
Celková výsledná známka: 3

3

2

2

4

Chemie:
Otázka číslo 1: Vnitřní stavba látek
Otázka číslo 2: Oddělování složek směsi)
Otázka číslo 3: Chemické vzorce sloučenin
Otázka číslo 4: Využití chemických látek
Otázky číslo 5: Chemické vzorce sloučenin
Otázka číslo 6: Vzorce a využití organických sloučenin
Pozitivum:
Otázky 1, 2, 4 a 5 – Žáci dobře ovládají názvosloví základních sloučenin, vnitřní stavbu
látek a téma směsi
Negativum:
Otázky 3 a 6 – Žáci zvládají názvosloví základních druhů anorganických sloučenin,
otázka číslo 6 je špatně zadaná, žáci se v přiřazování písmen a čísel ztrácejí, je třebas ji
přepracovat.

Fyzika
Otázka č.
7
8
9
10
11
12
Počet bodů 14 /
9/
15 /
20/
34/
36/
/ max.
32
16
16
32
112
112
Počet
procent
43,8% 56,3% 93,8% 62,5% 30,4% 32,1%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

3

1

Celková úspěšnost v % : 40,0%
Celková výsledná známka: 3
Fyzika:
Otázka 7: střídavý el. proud
Otázka 8: hvězdy
Otázka 9: Slunce
Otázka 10: astronomie
Otázka 11: výpočet práce a výkonu
Otázka 12: výpočty v el. obvodu
Pozitivum:

3

4

4

Otázka 9 – Žáci velmi dobře ovládají základní astronomické jevy.
Negativum:
Otázky 11 a 12 – Žáci dosáhli slabších výsledků ve výpočtu práce a elektrických
výpočtech.
Přírodopis
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

13
23/
32

14
57/
64

71,9% 89%

3

15
69,5 /
96

16
91/
144

72,4% 63,2%

2

3

3

Celková úspěšnost v % : 74,13
Celková výsledná známka: 3
Přírodopis :
Otázka číslo 13: přehled o dělení hornin
Otázka číslo 14: stavba Země
Otázka číslo 15: orgánové soustavy a jejich funkce
Otázka číslo 16: přehled o základních pojmech z učiva o člověku
pozitivum:
Otázka číslo 13, 14,15, 16 – žáci mají základní přehled o dělení hornin a stavbě Země i o
stavbě těla člověka
negativum:
žáci mají průměrné znalosti z učiva Př
Zeměpis
Otázka č. 17
18
19
20
Počet bodů 57/ 80 68/ 80 43/80 64/ 80
/ max.
Počet
procent
71,3% 85% 53.8% 80%
(úspěšnost)

Průměrná
známka

3

2

3

2

Celková úspěšnost v % : 72,5
Celková výsledná známka: 3
Zeměpis:
Otázka číslo 17: celkový světový přehled
Otázka číslo 18: přehled o ČR a Evropě
Otázka číslo 19: světové hospodářství (nerostné suroviny)
Otázka číslo 20: globální problémy (přírodní katastrofy)
pozitivum:
Otázka číslo 18 a otázka číslo 20 – Žáci mají poměrně dobrý přehled o ČR a Evropě a
dobré znalosti o globálních problémech (přírodní katastrofy).
negativum:
Otázka číslo 17 a 19– Žáci mají pouze průměrný přehled o světě v oblasti politického
zeměpisu a hospodářského zeměpisu (těžba nerostných surovin).
Člověk a zdraví
Otázka č.
21
Počet bodů 74/ 128
/ max.
Počet
procent
57,8%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

3

Přírodopis
Otázka č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

13
23/
32

14
57/
64

71,9% 89%

3

2

15
69,5 /
96

16
91/
144

72,4% 63,2%

3

3

Celková úspěšnost v % : 74,13
Celková výsledná známka: 3
Přírodopis :
Otázka číslo 13: přehled o dělení hornin
Otázka číslo 14: stavba Země
Otázka číslo 15: orgánové soustavy a jejich funkce
Otázka číslo 16: přehled o základních pojmech z učiva o člověku
pozitivum:
Otázka číslo 13, 14,15, 16 – žáci mají základní přehled o dělení hornin a stavbě Země i o
stavbě těla člověka
negativum:
žáci mají průměrné znalosti z učiva Př
Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 9. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět: Anglický jazyk
Třída : 9.A, 16 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Zdeněk Drápalík
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 %): 988
Celkový dosažený počet bodů v testu: 504
Počet celkově dosažených procent: 51,4%

Datum: 29. 5. 2013

Tabulka pro výstupy:
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
Počet bodů
78/152 68/152 43/76 114/152 46/152 90/152 65/152
/ max.
Počet
procent
51,3% 47,4% 56,6% 75% 30,3% 59,2% 42,8%
(úspěšnost)
Průměrná
3
3
3
2
4
3
4
známka
Celková úspěšnost v % : 51,4%
Celková výsledná známka: 3
Otázka číslo 1: (výstup č. 9) tázací dovětky

Otázka číslo 2: (výstup č. 9, 11) podmětná otázka
Otázka číslo 3: (výstup č. 5, 12) základní konverzační fráze
Otázka číslo 4: (výstup č. 9) předložky
Otázka číslo 5: (výstup č. 9) slovesné časy
Otázka číslo 6: (výstup č. 3, 4, 6) práce s textem – odpovědi na otázky
Otázka číslo 7: (výstup č. 9) práce s textem – různé gramatické struktury, práce s chybou
pozitivum:
Otázka číslo 4 – Výsledek 75% ukazuje na celkem dobrou schopnost žáků doplňovat
správné předložky.
průměrný výsledek:
Otázky číslo 1,2,3, 6
negativum:
Otázky číslo 5 a 7 – Většina žáků neumí použít správný slovesný čas při překladu vět
z češtiny do angličtiny a část žáků s velkými obtížemi vyhledává a opravuje chyby v textu.
Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 9. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Předmět : Informační a komunikační technologie
Ročník : 9.A, 16 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Lenka Svobodová
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 240
Celkový dosažený počet bodů v testu: 172
Počet celkově dosažených procent: 80,83%

Datum : 14. 6. 2013

Tabulka pro výstupy:
Úkol č.
Počet bodů
/ max.
Počet
procent
(úspěšnost)
Průměrná
známka

1
16 /
16

2
9/
16

3
9/
16

4
16 /
16

5
9/
16

6
33 / 48

7
29 / 32

8
13 /
16

9
12 /
16

10
48 /
48

100% 56,25% 56,25% 100% 56,25% 68,75% 90,63% 81,25% 75% 100%

1

3

3

1

3

3

1

2

2

1

Celková úspěšnost v % : 89%
Celková výsledná známka: 2
Informatika:
Úkol číslo 1: výstup č. 1 (8. ročník) - počítačová grafika
Úkol číslo 2: výstup č. 2 (8. ročník) - využití tabulkového procesoru
Úkol číslo 3: výstup č. 3 (9. ročník) - animace
Úkol číslo 4: výstup č. 4 (9. ročník) - práce s fotografií
Úkol číslo 5: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
výstup č. 7 (8. ročník) - multimédia
výstup č. 5 (9. ročník) - zpracování zvuku
Úkol číslo 6: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
Úkol číslo 7: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
Úkol číslo 8: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
Úkol číslo 9: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
Úkol číslo 10: výstup č. 7 (8. ročník) - prezentační programy
výstup č. 8 (8. ročník) – copyright, informační etika
Zhodnocení:
Praktické práce na počítačích, které žáci odevzdali, jsou na velmi dobré úrovni.
Problém mají někteří žáci s prací v několika aplikacích. Zejména práce v MS Excel
byla náročnější a žáci si s ní v téměř polovině případů neporadili. Stejně tak i
použití animací a vkládání zvuku mají žáci ještě mezery. Naopak velmi se zlepšila
jejich celková úprava dokumentu. Dali si záležet na výběru pozadí, aby písmo bylo
kontrastní a čitelné.

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Datum: 4. 6. 2013

Předmět :
Matematika
Ročník :
9.
Třída:
IX.A
( 16 žáků a žákyň)
Školní rok : 2012/13
Vyučující:
Mgr. Jiří Novák
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 352
Celkový dosažený počet bodů v testu:
267
Tabulka pro výstupy:
Otázka č. 1
2
3
4
Počet bodů
/ max.
44/48 35/64 57/64 2/16
Počet
procent
91,7 54,7 89,1 12,5

5

6

7

29/48 60/64 9/48
60,4

93,8

81,3

(úspěšnost)
Průměrná
známka

2

3

2

5

2

2

2

Legenda průměrná známka:
Počet procent
100 - 95
94 - 80
79 - 50
49 - 25
24 - 0

Známka
1
2
3
4
5

Celková úspěšnost v % :
Celková výsledná průměrná známka:

76,3
3

Vyhodnocení jednotlivých otázek ( počet dle zadaných otázek v testu ) :
( úspěšnost vyjádřit v přepočtu počtu bodů na procenta – na jedno
des. číslo )
Otázka č. 1 :

Výstup : rovnice ( základní úpravy a ověření v praxi zkouškou)
pozitivum : úprava levé a pravé strany rovnice a

výpočet kořene
negativum : zkouška ( dosazování a úpravy zlomků )
Otázka č. 2 :

Výstup : konstrukční úloha (konstrukce trojúhelníku)
průměr :
vlastní konstrukce
negativum : pochopení rozboru, obrázku,

matematické
zápisové techniky (nedostatečná znalost !),
určení počtu řešení-množiny bodů,
rozlišení výšky
nejslabší znalosti , kvalita rýsování
Otázka č. 3 :

Výstup : slovní úloha ( o společné práci )
pozitivum : sestavení a řešení rovnice
průměr : u několika žáků rozšíření pravé strany

rovnice
Otázka č. 4 :
mocniny

Výstup : Algebraické vzorce (uplatnění vzorců na výpočet druhé
výrazů)
negativum : početní výkony násobení a druhé mocniny

výrazů,

nejslabší výkon u většiny žáků
(zapomínání?)
Otázka č. 5 :

Výstup : Slovní úloha (procenta - praktické využití v příkladech)
pozitivum : trojčlenka, poměr
negativum : správné určení počtu procent ( 85 a 100,

100-115 )
nejlepší znalosti
Otázka č. 6 :
jehlan )

Výstup : Výpočet objemu a hmotnosti těles ( pravidelný čtyřboký
pozitivum : převody,vzorec a dosazení
průměr :
rozlišení V, m a ró, pochopení textu,

písemné
násobení
Otázka č. 7 :
příkladu)

Výstup : Goniometrické funkce (jejich aplikace v praktickém
pozitivum : definice funkce, obrázek, dosazení, hledání

v
průměr

tabulkách
: početní zpracování a správná aplikace

pro danou
otázku, písemné násobení
Závěr:
Celkové zhodnocení testu ( výstupů ) :
co žáci zvládli nejlépe – rovnici
v čem jsou průměrní – slovní úloha, výpočet hmotnosti, goniometrické funkce a
procenta
v čem nejslabší –algebraické vzorce a konstrukce trojúhelníku (rozbor a zápis)
kritické nezvládnutí – většina žáků nezvládá dosazování do algebraického vzorce
a neumí použít nacvičené operace s výrazy, průměrní a slabší
žáci
nezvládají rozbor, množiny bodů a zápis konstrukce
v trojúhelníku,

Vnitřní evaluace ( dle ŠVP 5. verze )
Hodnocení v 9. ročníku ŠVP ( podle přílohy ŠVP )
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Datum : 10. 6. 2013
Předmět : Člověk a společnost
Ročník : 9.A, 16 žáků
Školní rok : 2012/2013
Vyučující: Z. Drápalík, M. Vomelová, L. Myšková, M. Pavlíčková
Maximální možný počet bodů v testu ( 100 % ) : 704
Celkový dosažený počet bodů v testu: 340

Počet celkově dosažených procent: 48,3 %
Tabulka pro výstupy:
Otázka č. 1 D
2D
3D
4D
5 Vo 6 Vo 7 Vo 8 Vo
Počet bodů 26/32 14/16 61/80 78/128 15/16 5/16
5/16
12/16
/ max.
Počet
procent
81,3% 87,5% 76,3% 60,9% 93,8% 31,3% 31,3% 75%
(úspěšnost)
Průměrná
známka

2

2

2

3

1

4

4

9 Hv
90 /
128

10 Vv
105/
256

70,3
%

41%

3

4

2

Celková úspěšnost v % : 48,3 %
Celková výsledná známka: 3
Dějepis:
Otázka číslo 1: výstup č. 6 (9. ročník) - Československo v letech 1918 – 1939, 1945 –
1993,
Protektorát Čechy a Morava
Otázka číslo 2: výstup č. 4 (8. ročník) - Napoleonské války
Otázka číslo 3: výstup č. 4 (8. ročník)
výstup č. 10 (8. ročník)
výstup č. 2 (9. ročník)
výstup č. 3 (9. ročník)

- Velká francouzská revoluce, revoluční rok 1848
- vznik Rakousko- Uherska
- První a druhá světová válka
- Druhá světová válka

Otázka číslo 4: výstup č. 3 (9. ročník) - Druhá světová válka
výstup č. 7 (9. ročník) - hlavní ohniska napětí po 2. světové válce
výstup č. 9 (9. ročník) - dekolonizace
pozitivum:
Otázka číslo 1 – výběr správného tvrzení
výstup č. 6 (9. ročník) - Československo v letech 1918 –
1939, 1945 – 1993,
Protektorát Čechy a Morava
úspěšnost 81,3%
Otázka číslo 2 – výběr osobnosti – výstup č. 4 (8. ročník) - Napoleonské války
úspěšnost 87,5%
Otázka číslo 3
úspěšnost 76,3%

Otázku číslo 4 žáci splnili pouze průměrně
negativum: Výtvarná výchova:
Otázka číslo 10: výstup č. 9 (7. ročník)
č. 8 (8. ročník)
č. 7 (6., 9. ročník)
- vývoj uměleckých slohů a směrů od pravěku po současné umění
pozitivum: nejstarší dějiny, učivo 6., 7. třídy, žáci přiřadí nejstarší období a k nim
nejvýznamnější díla
negativum: nezájem některých žáků alespoň se pokusit období a díla přiřadit
(nezodpovězená otázka nebo řazeno zcela náhodně).
Výchova k občanství:
Otázka číslo 5: – zrušení trestu smrti
výstup č. 7 (7. ročník) – právo a druhy práv
Otázka číslo 6: – platnost cestovního pasu
výstup č. 9 (7. ročník) – občanskoprávní vztahy
Otázka číslo 7: – hlasování do PS Parlamentu ČR
výstup č. 8 (9.ročník) – volební právo a volební systém
Otázka číslo 8: – rozšíření trhu EU
výstup č. 3 (9. ročník) – trh a tržní hospodářství
pozitivum: Otázka číslo 5, 8: – zrušení trestu smrti, rozšíření trhu EU
výstup č. 7 (7. ročník) – právo a druhy práv
výstup č. 3 (9. ročník) – trh a tržní hospodářství
- úspěšnost 93,8 %
- úspěšnost 75%
negativum: Otázka číslo 6, 7: – platnost cestovního pasu
– volební právo a volební systém
- úspěšnost 31,3% u obou
Hudební výchova:
V11 – Definuje a přiřadí vybraná díla k různým stylům a žánrům (8. ročník)
V9 – Přiřadí vybraná díla k různým stylům a žánrům
Žáci dosáhli průměrných výsledků. Lépe se orientovali ve skladbách českých autorů
(B. Smetana, A. Dvořák, Šlitr a Suchý, Voskovec, Werich a Ježek). Chybovali zejména
v přiřazení skladeb W.A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. Offenbacha a
L. van Beethovena.

Soutěže a olympiády ve škol. roce 2012/13
Okresní kolo fyzikální olympiády - Havlíčkův Brod
26.3.2013
Kategorie E (9. ročník)
Pořadí

Jméno a příjmení

1. - 2.
1. - 2.
3. - 4.
3. - 4.
5.
6. - 7.
6. - 7.
8.
9.

Hlaváč Jan
Mezera Matěj
Ferenz Adam
Bártík Jáchym
Fialka Jaroslav
Vomela Roman
Martin Šteidl
Son Daniel
Coufal Matěj

Pořadí

Kategorie F (8. ročník)

1.
2.
3.
4.
5.

Pecen Vilém
Beran Martin
Blažek Tomáš
Tvrdá Martina
Adam Michal

Škola

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

10
10
10
9
10
5
3
3
6

10
10
9
10
9
8
9
9
10

8
8
8
8
5
5
8
6
0

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

9
5
10
3
3

10
1
4
7
6

5
10
0
1
0

Gymnázium Havl.Brod
ZŠ Nuselská Havl. Brod
ZŠ V Sadech, Havl. Brod
Gymnázium Havl.Brod
ZŠ Štáflova Havl. Brod
ZŠ a MŠ Ždírec
ZŠ Štáflova Havl. Brod
ZŠ Štáflova Havl. Brod
Gymnázium Havl.Brod

Škola
ZŠ a MŠ Wolkerova, H. Brod
ZŠ Herálec
ZŠ a MŠ Wolkerova, H. Brod
Gymnázium H. Brod
ZŠ V Sadech, Havl. Brod
úspěšní řešitelé

Přihláška do okresního kola Pythagoriády
Škola:

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

5.ročník
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení
Šafránek
Pospíšil
Hegr
Kadlec
Lemberk

Josef
Jakub
Martin
Jakub Jan
Antonín

13
12
12
11
11

6.

Brabcová

Sabina

10

Celkem psalo žáků:

Jméno

Body

38

Úlo

1
1
1
1
1

Úlo

1

6.ročník
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příjmení
Pavlíček
Břízová
Němcová
Adamec

Jméno

Body

Václav
Veronika
Terezie
Lukáš

14
11
9
9

Celkem psalo žáků:

26

7.ročník
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení
Hořínek
Havel
Havel
Málek
Malek

Jméno
Vilém
Miloš
Jaromír
Ludvík
Roman

Body
11
9
8
8
8

6.

Fousek

Jáchym

8

Celkem psalo žáků:

33

8.ročník
pořadí
1.-2.
1.-2.
3.

Příjmení
Břízová
Malý
Glancová

Celkem psalo žáků:

Jméno
Tereza
Jan
Klára

25 žáků

Dne 5. 2. 2013 se na naší škola uskutečnila matematická soutěž PYTHAGORIÁDA.

Mgr. Jiří Novák

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou: celkem

112 žáků

Body
7
7
5

Postup do okresního
kola v Pythagoriádě
v HB
příjmení
Šafránek

příjmení
Hořínek

5.ročník
jméno škola
příjmení
Josef
ZŠ Ždírec n.D. Pavlíček

6.ročník
jméno
škola
Václav
ZŠ Ždírec n.D.

7.ročník
jméno škola
příjmení
Vilém ZŠ Ždírec n.D. Břízová
Malý

8.ročník
jméno
škola
Tereza
ZŠ Ždírec n.D.
Jan
ZŠ Ždírec n.D.

Výsledky matematické soutěže Pythagoriády pro 5. a 6. ročníky
( maximálně 15 vyřešených úloh )

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Výsledky v okresním kole v PYTHAGORIÁDĚ
Okresní kolo Pythagoriády
Výsledková listina - 8.ročník - 15.5.2013
pořadí číslo

příjmení

jméno

rok narození

škola

okres

body

1.

2

König

Jakub

1998 Gymnázium HB

HB

14

2.

49

Kletečka

Matěj

1999 Gymnázium HB

HB

11

3.

56

Duc

Le Tran

1998 Gymnázium Chotěboř HB

10

4.-5.

9

Beran

Martin

1999 ZŠ Herálec

HB

9

4.-5.

46

Pecen

Vilém

1998 ZŠ Wolkerova HB

HB

9

6.

3

Losenický

Miloš

1999 ZŠ Krucemburk

HB

8

7.-9.

27

NHI HA YEN

Nina

1998 ZŠ V Sadech HB

HB

7

7.-9.

57

Prorok

Jan

1999 ZŠ Habry

HB

7

7.-9.

15

Volek

Filip

1998 ZŠ Lánecká Světlá n.S. HB

7

10.

40

Sedmík

Michal

1998 ZŠ Nuselská HB

HB

6

11.-13.

22

Drápela

Matěj

1999 Gymnázium Ledeč n.S. HB

5

11.-13.

13

Petržílek

Jan

1999 ZŠ Štáflova HB

HB

5

11.-13.

14

Uchytil

Matěj

1998 Gymnázium Chotěboř

HB

5

14.

1

Špilka

Jan

1999 ZŠ Lípa

HB

4,5

15.-17.

10

Břízová

Tereza

1999 ZŠ Ždírec n.D.

HB

3

15.-17.

42

Malý

Jan

1999 ZŠ Ždírec n.D.

HB

3

15.-17.

8

Zadinová

Zuzana

1999 ZŠ Wolkerova HB

HB

3

18.-20.

5

Procházka

Petr

1998 ZŠ Lánecká Světlá n.S. HB

2

18.-20.

51

Provazníková

Denisa

1999 ZŠ V Sadech HB

HB

2

18.-20.

60

Sedláková

Iveta

1999 ZŠ Lipnice n.S.

HB

2

Vítězové
Úspěšní řešitelé

Okresní kolo Pythagoriády
Výsledková listina - 7.ročník - 15.5.2013
pořadí číslo

příjmení

jméno

rok narození

škola

okres

body

1.-2.

6

Kvášová

Barbora

2000

ZŠ Golčův Jeníkov

HB

11

1.-2.

16

Růžek

Tomáš

2000

Gymnázium HB

HB

11

3.

12

Sabol

Josef

1999

Gymnázium Chotěboř HB

10

4.-5.

38

Sviták

Jakub

1999

ZŠ Lánecká Světlá n.S. HB

9

4.-5.

25

Trnka

Ladislav

1999

ZŠ Lípa

HB

9

6.-8.

45

Doležal

Jakub

1999

Gymnázium HB

HB

8

6.-8.

21

Kučerová

Adéla

2000

ZŠ V Sadech HB

HB

8

6.-8.

24

Pokorný

Ondřej

2000

Gymnázium Chotěboř

HB

8

9.

35

Trojan

Jiří

2000

Gymnázium Chotěboř

HB

7

10.-11.

36

Kasal

Jaroslav

1999

ZŠ Krucemburk

HB

6

10.-11.

28

Mottl

Daniel

2000

ZŠ Štáflova HB

HB

6

12.-13.

41

Nulíčková

Lucie

2000

Gymnázium Ledeč n.S. HB

5

12.-13.

44

Pospíšilová

Tereza

2000

ZŠ Šlapánov

HB

5

14.-18.

4

Hořínek

Vilém

2000

ZŠ Ždírec n.D.

HB

4

14.-18.

50

Kratochvíl

Jakub

2000

ZŠ Lánecká Světlá n.S. HB

4

14.-18.

43

Pytlík

Jaroslav

1999

ZŠ Šlapánov

HB

4

14.-18.

33

Secká

Gabriela

2000

ZŠ Smet.Chotěboř

HB

4

14.-18.

11

Sharabati

Linda

2000

ZŠ Habry

HB

4

19.

37

Nikl

Tomáš

1999

ZŠ Wolkerova HB

HB

3

20.-21.

29

Čapek

Václav

1999

ZŠ Nuselská HB

HB

2

20.-21.

20

Vala

Tomáš

2000

ZŠ Štáflova HB

HB

2

22.-23.

47

Medová

Natálie

2000

ZŠ Herálec

HB

1

22.-23.

17

Pecnová

Dominika

1999

ZŠ Smet.Chotěboř

HB

1

Vítězové
Úspěšní řešitelé

Okresní kolo Pythagoriády
Výsledková listina - 6.ročník - 13.5.2013
pořadí číslo příjmení

jméno

rok
narození

škola

okres body

1.

62

Bernad

Jan

2000

Gymnázium Ledeč
n.S.

HB

14

2.-3.

47

Klabenešová

Tereza

2001

Gymnázium Chotěboř

HB

13

2.-3.

10

Kuncová

Markéta

2000

ZŠ Šlapánov

HB

13

4.

32

Boček

Rostislav

2001

ZŠ Wolkerova HB

HB

12

5.-15.

57

Janáčková

Alice

2000

Gymnázium Chotěboř

HB

11

5.-15.

50

Macek

Jindřich

2001

Gymnázium HB

HB

11

5.-15.

68

Novák

David

2000

ZŠ Šlapánov

HB

11

5.-15.

59

Novotná

Magdaléna

2001

ZŠ Lipnice n.S.

HB

11

5.-15.

17

Pavlíček

Václav

2001

ZŠ Ždírec n.D.

HB

11

5.-15.

3

Roubínek

Roman

2000

Gymnázium HB

HB

11

5.-15.

24

Stehnová

Anna

2001

Gymnázium Chotěboř

HB

11

5.-15.

1

Štindl

Vojtěch

2001

ZŠ Smet.Chotěboř

HB

11

5.-15.

54

Švandová

Barbora

2001

ZŠ Habry

HB

11

5.-15.

60

Veselý

Martin

2001

ZŠ Smet.Chotěboř

HB

11

5.-15.

12

Vyčichl

Leoš

2001

ZŠ Butulova Chotěboř

HB

11

16.-18.

58

Ferencz

Jonáš

2001

ZŠ V Sadech HB

HB

10

16.-18.

33

Houlík

Vojtěch

2001

ZŠ Nuselská HB

HB

10

16.-18.

49

Kotlas

Filip

2001

ZŠ V Sadech HB

HB

10

19.-23.

29

Bartoň

Jakub

2000

ZŠ Nuselská HB

HB

9

19.-23.

43

Buchta

Václav

2000

ZŠ Ledeč n.S.

HB

9

19.-23.

37

Herinková

Jana

2000

ZŠ Vilémov

HB

9

19.-23.

25

Topolovský

Vítek

2000

ZŠ Lípa

HB

9

19.-23.

44

Veselý

Vojtěch

2001

ZŠ Ledeč n.S.

HB

9

24.-31.

66

Bíza

Tomáš

2001

Gymnázium Ledeč n.S.

HB

8

24.-31.

48

Hochmanová

Lucie

2001

ZŠ Smet.Chotěboř

HB

8

24.-31.

22

Losenický

Jan

2000

ZŠ Krucemburk

HB

8

24.-31.

35

Pekárková

Michaela

2001

ZŠ Butulova Chotěboř

HB

8

24.-31.

16

Satrapa

Jakub

2000

ZŠ Wolkerova HB

HB

8

24.-31.

36

Šimůnek

Dominik

2001

Gymnázium Ledeč n.S.

HB

8

24.-31.

61

Špitálník

Daniel

2000

ZŠ Maleč

HB

8

24.-31.

53

Teclová

Barbora

2001

ZŠ Konečná HB

HB

8

32.-34.

52

Pipek

Adam

2000

ZŠ Konečná HB

HB

7

32.-34.

34

Sedláková

Lucie

2000

ZŠ Wolkerova HB

HB

7

32.-34.

31

Šidlák

Jan

2000

Gymnázium HB

HB

7

35.

30

Teplý

Michal

2001

ZŠ Štáflova HB

HB

6

36.

13

Schořová

Natálie

2001

ZŠ Lánecká Světlá n.S.

HB

5

37.-38.

28

Kalenský

Ondřej

2001

ZŠ Lánecká Světlá n.S.

HB

4

37.-38.

39

Křista

Filip

2001

ZŠ Štáflova HB

HB

4

39.

65

Tesařová

Aneta

2000

ZŠ Vilémov

HB

3

Vítězové
Úspěšní řešitelé

Okresní kolo Pythagoriády
Výsledková listina - 5.ročník - 13.5.2013
pořadí číslo

příjmení

jméno

rok narození

škola

okres body

1.

9

Janovská

Alžběta

2002 ZŠ Smet.Chotěboř

HB

15

2.

26

Svobodová

Sára

2001 ZŠ Butulova Chotěboř

HB

13

3.-5.

40

Cyrusová

Eliška

2001 ZŠ Wolkerova HB

HB

12,5

3.-5.

6

Husslik

Tomáš

2002 ZŠ Oudoleň

HB

12,5

3.-5.

8

Krulík

Patrik

2001 ZŠ Smet.Chotěboř

HB

12,5

6.-8.

69

Boháč

David

2002 ZŠ Butulova Chotěboř

HB

11

6.-8.

14

Moravec

Matěj

2001 ZŠ Smet.Chotěboř

HB

11

6.-8.

7

Pecina

Ondřej

2001 ZŠ Krucemburk

HB

11

9.

46

Vlk

Jiří

2002 ZŠ Golčův Jeníkov

HB

10,5

10.-11.

70

Mašatová

Markéta

2001 ZŠ V Sadech HB

HB

10

10.-11.

11

Šubrt

Dominik

2002 ZŠ Štáflova HB

HB

10

12.

15

Čížek

Jan

2001 ZŠ Lípa

HB

9,5

13.-15.

2

Hönigerová

Kateřina

2002 ZŠ Ledeč n.S.

HB

9

13.-15.

38

Hromada

Matěj

2001 ZŠ Šlapánov

HB

9

13.-15.

23

Pavelka

Daniel

2002 ZŠ Lánecká Světlá n.S.

HB

9

16.

19

Matula

David

2002 ZŠ Štáflova HB

HB

8

17.

18

Kafka

Michal

2002 ZŠ Habry

HB

7

18.-21.

27

Černá

Veronika

2002 ZŠ Ledeč n.S.

HB

6

18.-21.

4

Kubát

Ondřej

2002 ZŠ Lipnice n.S.

HB

6

18.-21.

45

Pinc

Ondřej

2001 ZŠ Wolkerova HB

HB

6

18.-21.

20

Šafránek

Josef

2002 ZŠ Ždírec n.D.

HB

6

22.

55

Brutar

Matěj

2001 ZŠ Vilémov

HB

5

23.

56

Boudníková

Jana

2002 ZŠ Lánecká Světlá n.S.

HB

4

24.

67

Boček

Lukáš

2002 ZŠ V Sadech HB

HB

2

Vítězové
Úspěšní řešitelé

STATISTIKA
Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem
KATEGORIE

CVRČEK

Třída
2.-3.ročník

OKRES (KRAJ) ..... Havlíčkův Brod.....................

Škola

Adresa školy (včetně PSČ)

ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77,58263 Ždírec nad Doubravou

Nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
(dle potřeby doplňte řádky)
Jméno a příjmení

Třída

Matyáš Vališ

III.B

Jan Pavlíček

III.B

Nela Ptáčníková
Nikol Vařejčková

II.B
II.B

Přesná adresa školy

Počet
bodů
86

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77,58263 Ždírec n.D.
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77,58263 Ždírec n.D.
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77,58263 Ždírec n.D.

78
76
76

Celkový počet řešitelů: ...........69.............
Celkový počet řešitelů, kteří získali příslušný počet bodů:
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73

X
X
1

1
2
2

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

2
1
1
3
1
2
1
2
1
2
1
3

54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

2
1
2
2
3
2
2
2
2

1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

Zpracovala: Mgr. Ivana Uchytilová

0

STATISTIKA
Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem
KATEGORIE ........KLOKÁNEK.......................
Třída

OKRES (KRAJ) HAVLÍČKŮV BROD

Škola

4. – 5. ročník

Adresa školy (včetně PSČ)

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
3 nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
(dle potřeby doplňte řádky)

Jméno a příjmení
Soňa Nekovářová
Jan Pejřimovský
Klára Bažoutová
Šárka Slezáková
Daniel František Lédl

Třída
4. A
4. A
5. A
4. A
4. A

Přesná adresa školy
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Celkový počet řešitelů: ...........66.............
Celkový počet řešitelů, kteří získali příslušný počet bodů:
120
119

100
99

2

80
79

1

60
59

2

40
39

1
1

20
19

X
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

X

98
2
78
58
1
97
77
1
57
3
96
76
56
3
95
75
1
55
1
94
74
54
1
93
73
1
53
2
92
72
2
52
91
71
1
51
1
90
1
70
50
89
69
3
49
1
88
1
68
1
48
87
1
67
2
47
1
86
66
46
1
85
65
2
45
1
84
1
64
1
44
1
83
2
63
2
43
1
82
4
62
42
1
81
3
61
41
1
statistiku zpracovala: Mgr. Sodomková Soňa

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

1
1
1
1

1
1

1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Počet bodů
100
100
98
98
90

STATISTIKA
Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem
KATEGORIE .......BENJAMÍN.......................
Třída

OKRES (KRAJ)....Havlíčkův Brod............

Škola

6.A,7.A,B

Adresa školy (včetně PSČ)

Základní škola a Mateřská škola
Ždírec nad Doubravou

Chrudimská 77

3 nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
(dle potřeby doplňte řádky)
Jméno a příjmení
Václav Pavlíček
Jaromír Havel
Vilém Hořínek
Aneta Jirková

Třída
6.A
7.A
7.A
7.A

Přesná adresa školy
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Počet bodů
77
71
71
69

Celkový počet řešitelů: .......64.................
Celkový počet řešitelů, kteří získali příslušný počet bodů:
120
119

100
99

80
79

60
59

1

40
39

2
1

20
19

1
1

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

1
2

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
2

X
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

X

98
78
58
97
77
1
57
1
96
76
56
1
95
75
55
2
94
74
54
93
73
53
1
92
72
52
3
91
71
2
51
3
90
70
50
89
69
1
49
88
68
48
4
87
67
47
86
66
46
1
85
65
45
1
84
64
44
1
83
63
2
43
2
82
62
1
42
81
61
41
5
statistiku zpracoval:_Mgr. Jiří Novák___________________

4
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

1

STATISTIKA
Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem
KATEGORIE ....Kadet...........................
Třída

OKRES (KRAJ)......HavlíčkůvBrod.......................

Škola

8.A,9.A

Adresa školy (včetně PSČ)

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Chrudimská 77, 582 63
Ždírec nad Doubravou

3 nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
(dle potřeby doplňte řádky)
Jméno a příjmení
Jakub Jeřábek

Třída
9.A

Přesná adresa školy
Chrudimská 77, 582 63Ždírec nad Doubravou

Počet bodů
55

Přemysl Pospíchal

9.A

Chrudimská 77, 582 63Ždírec nad Doubravou

55

Roman Kutílek

8.A

Chrudimská 77, 582 63Ždírec nad Doubravou

53

Celkový počet řešitelů: ..........35..............
Celkový počet řešitelů, kteří získali příslušný počet bodů:
120
119

100
99

80
79

60
59

40
39

1

20
19

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

2
3

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

X
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

X

98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

78
58
77
57
76
56
75
55
74
54
73
53
72
52
71
51
70
50
69
49
68
48
67
47
66
46
65
45
64
44
63
43
62
42
61
41
statistiku zpracoval: Mgr. Jan Marek

2
1

1
1

1
1

2
5
2
1

1
1
3
2
1
1

1
1

1

Cvrček
0-5b.

6-10b. 11-15b.
16-20b. 21-25b.
26-30b.
31-35b. 36-40b.
41-45b.
46-50b. 51-5
0,46% 2,77%
6,75%
11,00% 16,08%
13,40%
13,22% 12,20%
8,60%
7,86%
5,

Klokánek
0-10b.

1110120b.
21-30b.
31-40b. 41-50b.
51-60b.
61-70b. 71-80b.
81-90b.
91-100b. 110b
0,43% 1,91%
6,42%
18,39% 19,86%
19,77%
15,09%
8,41%
5,72%
2,43%
1,

Klokánek - okres Havl.Brod - 2012

Benjamin
0-10b.

1110120b.
21-30b.
31-40b. 41-50b.
51-60b.
61-70b. 71-80b.
81-90b.
91-100b. 110b
0,12% 2,97% 14,71%
23,98% 25,83%
18,67%
7,05%
4,33%
1,73%
0,37%
0,

Kadet
0-10b.

1110120b.
21-30b.
31-40b. 41-50b.
51-60b.
61-70b. 71-80b.
81-90b.
91-100b. 110b
0,70% 6,17% 17,11%
28,05% 19,64%
13,88%
8,70%
4,07%
1,26%
0,28%
0,

celkem žáků
1082

průměr
31,45

Nejlepší výsledek
školy
ZŠ Ždírec n.D.

Body
44,15

Nejlepší jednotlivci
Bičíková
Černá
Kubíčková
Malá
Nekovářová
Niklová
Slaninová
Stránská
Střípková
Šourková
Švandová

Anna
Zuzana
Klára
Helena
Soňa
Lucie
Anna
Aneta
Barbora
Kristýna
Veronika

celkem žáků
1153

Nejlepší výsledek
školy
ZŠ V Sadech
Havl.Brod

Nejlepší jednotlivci
Hrdličková
Stehnová
Bourdais
Kuncová

ZŠ Ždírec
ZŠ Nuselská HB
ZŠ Štáflova HB
ZŠ Ždírec
ZŠ Ždírec
ZŠ Dolní Krupá
ZŠ Šlapánov
ZŠ Habry
ZŠ Sobiňov
ZŠ Habry
ZŠ Habry

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

průměr
53,67

Body
61,22

Lucie
Klára
Lukáš
Markéta

ZŠ Wolkerova HB
ZŠ Libice n.D.
ZŠ Vilémov
ZŠ Šlapánov

114
110
109
109

celkem žáků
809

průměr
44,93

Nejlepší výsledek
školy
Gymnázium HB

Body
64,64

Nejlepší jednotlivci
Macková
Tran
Šimůnek

Lea
Duc Le
Jan

celkem žáků

Gymnázium HB
Gymnázium Chotěboř
Gymnázium HB

105
103
97

ZŠ Nuselská HB
Gymnázium HB
ZŠ Přibyslav

120
95
94

průměr
713
42,23

Nejlepší výsledek
školy
Gymnázium HB

Body
60,85

Nejlepší jednotlivci
Mezera
Bártík
Zich

Matěj
Jáchym
Jakub

Okresní kolo v dějepisu
V úterý 29. ledna proběhlo v AZ Centru v Havlíčkově Brodě okresní kolo dějepisné
olympiády.
Tématem letošního roku byly pohanské zvyky a křesťanské tradice.
Z naší školy postoupil jako vítěz školního kola Roman Vomela z 9.A.
Roman se na tuto těžkou soutěž svědomitě připravoval, a tak v konkurenci patnácti velmi
silných soupeřů se mu nakonec podařilo vybojovat 7. místo.
Asociace školních sportovních klubů
Výsledky okresního přeboru v přespolním běhu
Pořadatel:
Termín:

ŠSK při ZŠ Smetanova Chotěboř, ŠSK při ZŠ Maleč, OR AŠSK v Havl.
Brodě a BK TOUR
25.9.2012

III. kategorie
Dívky
1. ZŠ a MŠ Wolkerova
15
2. ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
43
3. ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560
48
4. Gymnázium Chotěboř
92
5. ZŠ a MŠ Habry
97
6. ZŠ Krucemburk
119
7. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
132
8. ZŠ a MŠ Maleč
146

15

Chlapci
1. ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

35

2. ZŠ Chotěboř, Smetanova 745

37

3. Gymnázium Chotěboř

79

4. ZŠ Buttulova

94

5. ZŠ a MŠ Wolkerova

110

6. ZŠ a MŠ Maleč

115

7. ZŠ a MŠ Habry

150

8. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
9. ZŠ Krucemburk

153
IV. kategorie
Dívky
1. ZŠ Havl. Brod, V Sadech 560
12
2. ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
40
3. ZŠ a MŠ Wolkerova
50

29

Chlapci
1. ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

29

2. Gymnázium Chotěboř

33

3. ZŠ a MŠ Wolkerova

4. Gymnázium Chotěboř
80
5. ZŠ Krucemburk
81
6. ZŠ a MŠ Maleč
99

52

4. ZŠ Chotěboř, Smetanova 745

86

5. ZŠ Buttulova

105

6. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
7. ZŠ Krucemburk

145

8. ZŠ a MŠ Maleč

163
V. kategorie
Dívky
1. Gymnázium Chotěboř
10
2. OA a HŠ Havlíčkův Brod
S
OHB
560
M
W
K

12

Chlapci
1. Gymnázium Chotěboř

24

ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
OA a HŠ Havlíčkův Brod

H
SA

ZŠ a MŠ Habry
ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech

ZŠ a MŠ Maleč
ZŠ a MŠ Wolkerova
ZŠ Krucemburk

Ž
G
B

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Gymnázium Chotěboř
ZŠ Chotěboř, Buttulova

Kategorie III -6. a 7. tř.
DÍVKY - 1 kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Plachá Andrea
Chalupová Kateřina
Grodlová Tereza
Prchalová Kateřina
Marešová Veronika
Šulcová Natálie
Pavlasová Marie
Vomelová Aneta
Pavlásková Simona
Krajcigrová Aneta
Pecnová Dominika
Stejskalová Kristýna
Musilová Marie
Halasová Anna
Stehnová Anna
Vránová Marie
Boháčová Anna
Polanská Štěpánka
Smejkalová Andrea

CHLAPCI - 2 kola
SA
W
W
W
S
W
S
W
SA
W
S
S
SA
SA
G
H
G
Ž
K

4:16
4:17
4:29
4:30
4:31
4:31
4:32
4:36
4:40
4:41
4:50
4:50
4:51
4:58
4:59
5:01
5:03
5:10
5:11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Voborník Jakub
Žáček Daniel
Lainer Adam
Chalupa Martin
Kancnýř Lukáš
Forman Luboš
Bílek Jan
Karlík Petr
Pavlas Jakub
Málek Aleš
Šimek Martin
Pradáč Michal
Bílek Aleš
Janbor Milan
Jirsa Miloš
Šárovec Martin
Bílek Jiří
Jirsa Radim
Žanda Jan

G
SA
SA
SA
S
SA
SA
W
SA
G
S
M
S
S
H
S
B
G
G

8:37
8:39
8:57
8:59
9:01
9:07
9:15
9:19
9:23
9.23
9:30
9:30
9:32
9:33
9:38
9:39
9:39
9:51
9:56

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Žižková Lucie
Valtrová Ludmila
Secká Gabriela
Pavlasová Klára
Málková Aneta
Piskačová Magdaléna
Štěpánková Klára
Němcová Tereza
Vaňková Kateřina
Zástěrová Simona
Mrázková Michaela
Vacková Aneta
Dočekalová Hana
Němcová Veronika
Jindrová Gabriela
Jindrová Lucie
Křesťanová Tereza
Kazdová Andrea
Šimonová Valérie
Andrýsková Klára
Břízová Eliška
Blažíčková Adéla
Klepetková Tereza
Břízová Vendula
Vaňková Daniela
Kočárková Monika

K
H
S
G
G
G
H
Ž
SA
SA
G
H
Ž
M
M
G
K
K
H
Ž
Ž
Ž
M
M
H
M

5:11
5:13
5:13
5:14
5:14
5:16
5:19
5:22
5:23
5:25
5:25
5:27
5:28
5:29
5:34
5:36
5:41
5:54
5:58
6:02
6:03
6:04
6:19
6:23
6:24
6:24

SA
S
S
W
W
SA
S
SA
W
G
G
K
G
SA

3:54
3:59
4:03
4:10
4:15
4:24
4:28
4:30
4:34
4:35
4:40
4:41
4:44
4:45

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Pešek Tomáš
Štindl Vojtěch
Kučera Daniel
Janda Vojtěch
Adámek Jan
Popelka Tomáš
Kadleček Slávek
Bříza Lukáš
Kučírek Martin
Křisťan Robin
Cicka Radek
Leška David
Nikl Tomáš
Bourdáis Lukáš
Sochocký Marek
Chlad Miroslav
Lojek David
Jelínek Milan
Bohuněk Rudolf
Korel Ladislav
Novák Jakub
Koláš Jakub
Losinský Jan
Tvrdý Radim
Janáček Filip
Krejčí Filip
Rakušan Jan
Křikava David
Cimpl Jan
Vavroušek Michal
Škvára Martin

B
S
Ž
G
Ž
K
B
Ž
W
B
W
W
W
G
M
H
M
M
M
H
M
H
K
H
K
K
B
B
Ž
Ž
W

9:59
10:00
10:02
10:06
10:08
10:10
10:12
10:13
10:14
10:26
10:26
10:34
10:40
10:41
10:45
10:46
10:47
10:51
11:04
11:10
11:15
11:23
11:24
11:37
11:38
11:41
11:57
12:00
12:18
12:19
12:40

SA
SA
G
SA
SA
W
B
G
SA
W
Ž
G
S
SA

11:55
11:59
12:05
12:15
12:25
12:26
12:37
12:43
12:49
12:57
12:58
12:59
13:04
13:05

Kategorie IV. - 8. a 9. tř.
DÍVKY - 1 kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vlasáková Adéla
Tauchenová Natálie
Remarová Eliška
Sedláková Lucie
Lesinová Markéta
Židlíková Simona
Dobrovolná Kateřina
Tomškovská Veronika
Štěpánková Barbora
Brožková Iveta
Pražáková Viola
Popelková Tereza
Krumlová Eliška
Raušová Markéta

CHLAPCI - 3 kola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ondráček Matyáš
Bartók Patrik
Činčila Šimon
Pavlík Matrin
Klement David
Fikar Daniel
Chlád Ondřej
Chlad Petr
Stránský Jindřich
Radil Filip
Dostál Ondřej
Ondráček Josef
Mašík Dominik
Mottl Lukáš

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Králová Andrea
Prášková Lucie
Zadinová Veronika
Škarydová Tereza
Richterová Eva
Skálová Jana
Smutná Nikola
Zimonová Vendula
Boháčová Miluše
Jindrová Lucie
Kollárová Hana
Kavalírová Alžběta
Lhotská Karolína
Vaňková Nikola
Andertová Claudia
Kopecká Adéla
Mašková Diana
Jelínková Lucie
Kárníková Aneta

W
W
S
G
G
M
G
W
K
M
K
K
SA
S
S
M
M
M
SA

4:47
4:48
4:52
4:54
4:55
4:57
4:58
4:59
5:03
5:05
5:06
5:07
5:08
5:16
5:17
5:26
5:31
5:56
7:03

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Dvořák Ondřej
Svoboda Dominik
Bělovský Ondřej
Jaroš Michal
Dočekal Lukáš
Vácha Jan
Janáček Roman
Richter David
Kopal David
Pecen Vilém
Kraibich Matouš
Bílek Jakub
Pražák Václav
Vampola Jan
Mrtka Dominik
Čermák Jiří
Sládek Michal
Hocke Tomáš
Slezák Stanislav
Kufr Ondřej
Bárta Bohuslav
Machovec Tomáš
Losenický Miloš
Nosák Jakub
Soukup Jan
Vojtěch Marek
Švanda Pavel
Hapák Roman
Peroutka Vilém
Junek Milan
Hanauer Lukáš

Výsledková listina okresního kola v recitaci- Kraj Vysočina
Místo konání: Ledeč nad Sázavou
Datum konání: 20. 3. 2012
Kategorie: I.
1. Jeličková Magdaléna - HB ZŠ Štáflova
2. Sedláček Václav - HB ZŠ Konečná
3. Culková Katerina - ZŠ Lánecká Světlá n.S.

W
S
G
SA
Ž
W
G
G
B
W
B
S
S
S
B
S
W
K
Ž
B
B
Ž
K
Ž
K
M
K
M
M
Ž
M

13:06
13:43
13:44
13:45
13:53
14:00
14:02
14:02
14:06
14:07
14:17
14:26
14:29
14:47
14:48
15:18
15:31
15:32
15:59
16:01
16:02
16:10
16:22
16:25
17:33
17:45
18:04
18:19
18:26
18:53
22:06

Kategorie: II.
1. Kerelová Eliška - ZŠ,MŠ Lípa
2. Doležálková Natálie – ZŠ Buttulova Chotěboř
3. Fírek Lukáš - ZUŠ Světlá n. S.
Kategorie: III.
1. Janáčková Zuzana - ZŠ,MŠ Lípa
2. Semrádová Jana - ZŠ Komenského Světlá n.S.
3. Michal Zdeněk – ZŠ a MŠ Ždírec n. D.
Kategorie: IV.
1. Křesťanová Marie - ZŠ Přibyslav
2. Legátová Tereza - Gymnázium Chotěboř
3. Jakešová Magdaléna – Gymnázium Chotěboř

FOTOSMAJLÍK 2013
Výsledková listina
Fotosoutěž Fotosmajlík 2013 byla pořádána v rámci projektu Zdravého města Třebíč
– Dny pro Zemi 2013.
Pořadatel : Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace
Účast : 59 fotografií / 12 autorů
Hodnocení : Vítězné fotografie byly určeny součtem hlasů od jednotlivých hodnotitelů.
Práce hodnotilo 11 zkušených fotografů, kteří zastupovali organizace
:MěstoTřebíč, Muzeum Vysočiny, DDM Třebíč, reklamní agenturu Yashica a
společnost pro nakládání s odpady – ESKO-T .
Ocenění získali :
Ktg.A

Kristýna Budínová

Třebíč

(fotografie Lubí )

Ktg.B

Jan Šiška

Nové Město na Mor.

( Vodní hladina)

Ktg.C

Tomáš Fiala

Třebíč

( Vysočina)

Ktg. Fotoškleboun

Jiří Pavlíček

Ždírec nad Doubravou ( Babosed u potoka)

Pamětní listy za účast v soutěži získávají :
Barbora Josková,Jan Martinec, Natálie Linhartová, Simona Marková, Tereza Musilová
(Ždírec .n.D.)
Daniel Srnský (Nové Město na Mor.)
Lenka Kotrbová, Martin Kotrba (Třebíč)
Veškeré fotografie jsou umístěny na http://www.ddmtrebic.cz/souteze-vysledky.html .
Pořadatelé děkují všem autorům za účast v soutěži a přejí mnoho skvělých záběrů.
V Třebíči dne 5.6.2013

Miloš Fiala

5.6.3 POČET DĚTÍ ZAPSANÝCH DO 1. TŘÍD – 23.1.2013
VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU
Školní rok 2013 / 2014
CELKEM BYLO ZAPSÁNO DO 1. TŘÍD 58 DĚTÍ, do 1. třídy nastoupí 54 dětí
3 děti mají odklad (na žádost rodičů, rozhodnutí PPP a odbor. lékaře) a 1 dítě jde do jiné školy.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP,SIPVZ) a ostatních
pracovníků školy
6.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Personální zajištění vzdělávání je ovlivněno jak stabilizovanou částí pedagogického sboru, tak určitou
migrací způsobenou mladostí pedagogického sboru (mateřská dovolená). Téměř všichni vyučující mají
pedagogickou i odbornou způsobilost jeden ped. pracovník se během roku přihlásí k celoživotnímu studiu ).
Plánování Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je systematické – cílené
vzdělávání jednotlivců dle nabídky Education Jihlava. Přepočtený počet pedagogických pracovníků se
pohybuje optimálně kolem 20 učitelů a 5 vychovatelek školní družiny a školního klubu.
Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto :
1)
2)

3)

dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odborné způsobilosti pedagogického kolektivu;
ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními
informačními technologiemi (PC, dataprojektory, interaktivními tabulemi a
vytváření vlast. hodin na interakt. tabulích ) tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání
kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení
školy k Internetu;
mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského
managementu a řízení;

Krátkodobé cíle školy :
1.
2.
3.
4.

do 30.8.2014 zajistit optimální odborné složení ZŠ, ŠD, ŠK a MŠ (dle právních možností)
v rámci prostředků poskytovaných z centrálních zdrojů na oblast DVPP pokračovat v procesu
zvyšování úrovně počítačové gramotnosti ;
v rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů školy a vedení školy na všech dostupných formách
vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro odbornou oblast a oblast řízení;
průběžné využívání programové nabídky Education Jihlava v oblasti vzdělávání ICT koordinátora a
koordinátora ŠVP a zajistit zvyšování jejich odborné připravenosti;

Dlouhodobé cíle
1. Dosažení plné odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru (ZŠ nyní 94,1 % ,
MŠ 100 %, ŠD a ŠK 100 %)
a) připravující se ke studiu ( podmínka trvalé PS )
vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.
1 studující ( ŠD ) : pedagog volného času a vychovatel na Bc. – zahájení
září 2012- ukončí v září 2015
Ostatní pedagogové (s výjimkou 1 do r. 2014 zahájí studium) jsou odborně
kvalifikovaní.
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií – zvyšování
počítačové gramotnosti členů sboru, interaktivní hodiny
V r. 2012/13 nebyly zajištěny finanční prostředky MŠMT na školení IPVZ.
3. Vzdělávání řídících pracovníků školy:
studium teorie a praxe managementu škol pro potřeby vedení sekce řízení
při Education Jihlava, studium nejmodernějších forem řízení organizace, systémy více zdrojového
financování, řízení pracovního kolektivu, podíl na DVPP, tvorba ŠVP ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
výchovnou poradkyni :
studium teorie a praxe výchovného poradenství;
studium nejmodernějších teorií řízení oblastí protidrogové problematiky,
problematiky boje proti xenofobii,rasismu, agresivitě a násilí;
4. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky všech forem juvenilní
delikvence a sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy pro všechny členy
pedagogického sboru : podle programové nabídky
E -Jihlava
6.2 Plán personálního rozvoje pedag. pracovníků školy
/horizont 3-4 let/
r. 2011 - 2014
1.
vzdělávání vedoucích pracovníků:
a/v oblasti ekonomické
b/v oblasti právní
c/v jazykových znalostech
d/ v oblasti managementu
e/ psychologické a pedagogické poznatky
f/ v oblasti BOZP a PO a CO / plněno/
g/ RVP, ŠVP- verze č. 6 vlastního ŠVP
2.
vzdělávání ped. pracovníků v oblasti cizích jazyků
a/ kurz jazyka anglického /E- Havl. Brod/
b/ zajistit pro 1. a 2. stupeň 6 učitelů / Aj/-zastupitelnost
3.
vzdělání ped. pracovníků v dalších prioritách

a/ dle ministerstva školství –RVP-ŠVP – splněno vypracována 6. verze ŠVP
b/ dle nabídek PC-RVP, ŠVP- proškoleny 2 koordinátorky ŠVP a další 1 ukončila
specializaci Koordinátora pro ŠVP
4.
vzdělávání v ostatních oblastech DVPP /specializace/, důraz na jazyka
3 učitelé splnili A 2 – Aj
a/ zajistit spec. studium ICT koordinátora, správce managera
pro počítačovou síť- splněno
b/ vytvořit velmi dobré ekonomické, pracovní a odborné podmínky
pro učitele metodika informačních a komunikačních technologií
c/ dle rozpisu E Vysočina a nabídek PC
d/ důraz na DVPP v MŠ / RVP-ŠVP /
e/ regionální školení
f/ nové metody práce ve vzděl. a výchovném procesu
g/ bezpečnost práce- zajištěna a propracována
h/ environmentální výchova a patologické jevy
ch/ nové psychol. a pedag. poznatky
i/ rámcový vzdělávací program a školní vzděl. program ZŠ a MŠ
/ 6. verze/
j/ relaxační metody atd.
k/ ADHD, autismus- integrace, spolupráce s metodičkou na artismus,a.p.

DVPP
6.3 DVPP –ZŠ Ždírec nad Doubravou šk. r. 2012-2013

DVPP škol. rok 2012/2013
VYSOČINA EDUCATION
pracoviště Havlíčkův Brod, Jihlavská 1113, 580 01
 569 428 819,  http://www.vys.edu.cz, e-mail: krajickova@vysedu.cz

HB - Ekologická výchova metodami dramatické výchovy
aneb „O čarodějnici inverzi“
Dílna vytváří pozitivní vztah dětí k přírodě, vytváří povědomí o životním prostředí a jeho ochraně, citlivost k živé i
neživé přírodě, osobní zodpovědnost za své chování ve vztahu k přírodě, učí všímat si detailů, dívat se kolem sebe,
rozvíjí emocionální prožívání dětí a seznamuje s novými výtvarnými technikami.
Náplň semináře – scénář dílny:
Rozehřívací pohybová hra „Na počasí“filozofování na téma počasí nad kalendářem počasí
vstoupení do hry motivačním dopisem, vstup do příběhu
tajemná výprava - putování za čarodějnicí uvolnění se pohybem, reflexe pocitů, relaxace, pohádka
probouzení čarodějnice - pohybová improvizace se šátky s hudbou
výtvarná reflexe pocitů, vyjádření hudby výtvarnými prostředky, spolupráce ve skupině
přijímání a vstupování do rolí, kostýmování, rozvíjení jednoduchých dialogů, rozvíjení příběhu
vyhánění posledních zbytků temnoty – rytmické a hudebně pohybové činnosti, skládání říkadla, pěvecké činnosti
Vezměte si praktické oblečení a přezutí
Doporučeno:
Pedagogickým pracovnicím mateřských škol, ostatním zájemcům
Lektor:
BcA. Marie Hlávková
Místo:
Havlíčkův Brod, Mateřská škola Prokopa Holého , Havlíčkův Brod
Poplatek:
350,- Kč
pí uč. Jana Sodomková
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
5 vyučovacích hodin

Termín:
Přihlášky:

20.9.2012 od 9.00 hodin
na adresu:Vysočina Education, Jihlavská 1113, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Pohybem a hrou II
v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí. Do průběhu semináře jsou zařazeny
desítky písní (více či méně známých a pro někoho možná i zcela nových) a také úryvky některých skladeb, které
mohou inspirovat k propojení s pohybem, k hudebně pohybové improvizaci i k tanci. Jedná se o aktualizovaný,
novějšími skladbami doplněný výběr písniček a skladbiček, které měly nejen v praxi u dětí, ale i u učitelek na
seminářích největší ohlas.
Některé písničky si jen připomeneme, jiné poslechneme, řadu hudebně pohybových činností si však vyzkoušíme
v praxi (např. písničky Jak se chodí do světa, Vrták, Co to zvoní, co to cinká, Večer u rybníka, Motýli… Dále hry se
zpěvem: Mitli, mitli, My jsme se k vám přišli ptáti, Šla kočička k muzice, Na šátečky, Byla jedna Káča, Na rytířstvo…
Zatančíme si Čtyři koně jdou, Tovačovský hatě, Liščí mazurku, Na našem sádku… S pohybem spojíme např. i úryvek
ze skladeb Tučňácká, Dřevoplechová…).
Využijeme i oříšky, kelímky od pudingu a další pomůcky. V krátkosti si připomeneme různé formy hry na tělo, využití
zvuků předmětů z okolí i nástrojů Orffova instrumentáře, osvěžíme si pojmy glissando, bordun, pentatonika,
rytmické i melodické ostináto, zahrajeme si i sluchovou hru. Vyzkoušíme si i rytmizaci, melodizaci a pohybové
ztvárnění říkadel.
Přiblížíme si některé z možností využití stuh a závojů, zmíněny budou i některé z možností propojení „padáku“
s hudbou (odkaz na knížku event. na seminář Her s padákem).
U části písní budeme pracovat podle notových příloh, některé písničky a skladby zazní z CD, u dalších bude odkaz na
odbornou literaturu.
Seminář je praktický, je nutná vhodná obuv na pohyb, ne pantofle!
Číslo akreditace:
Doporučeno:
Lektor:
Místo:
Poplatek:
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

18729/2011-25-520/1
MŠ, ŠD,1. st. ZŠ, Spec.školy, vedoucí zájmových kroužků, ostatní zájemci
Eva Hurdová, taneční a hudební pedagog Praha,
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Havlíčkův Brod
450,- Kč
pí z. ř. Mgr. Martina Hojná, pí uč. Jiřina Novotná
Jana Krajíčková
4 vyučovací hodiny
8.10.2012 od 8.30 hodin
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku – 2. díl
Účastníci semináře se naučí zpracovat tématický plán pravopisného učiva od
1. do 5. ročníku podle RVP, v praxi si vyzkouší mnoho aktivizačních metod
vhodných pro výuku pravopisu, společně budeme hledat způsoby, jak zvládnout
těžké pravopisné učivo a prodiskutujeme problematiku diktátů a pravopisných
cvičení na 1. stupni včetně jejich hodnocení.
Číslo akreditace:
18729/2011-25-520/3
Doporučeno:
Určeno pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních škol a ostatní zájemce
Lektor:

Mühlhauserová Hana, PaedDr. , učitelka1. St. ZŠ, Nová škola Brno - spoluautorka učebnic,
metodik i pracovních sešitů pro 1. stupeň ZŠ.

Místo:

Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Havlíčkův Brod

Poplatek:
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

500,- Kč pí uč. Mgr. Monika Konůpková, Mgr. Hana Adamová,
Mgr. Markéta Zrzavá, Mgr. Soňa Sodomková
Jana Krajíčková
4 vyučovací hodiny
22.10.2012 od 13.45 hod.
na adresu:Vysočina Education, Jihlavská 1113, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Výtvarné inspirace – přáníčka vždy jinak
Cardmaking aneb výroba originálních přáníček
Necháme se vtáhnout do tajů jedné z technik scrapbookingu. Společně si vyrobíme originální přáníčka. Naučíte se
pracovat se základními pomůckami, se kterými si vytvoříte 3-4 přáníčka. Vyzkoušíte si techniku vrstvení, zdobení či
3D, embossing i práci se strojkem Big Shot . Získáte spoustu zajímavých rad, tipů a triků pro domácí tvoření.
pomůcky : malé ostré nůžky, psací potřeby, větší háček na háčkování
Číslo akreditace:
39 455/2011-25-939/17
Doporučeno:
Učitelkám MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ostatním zájemcům
Lektor:
Jitka Rosická
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
400,- Kč včetně materiálu v ceně 80,- Kč pí uč. Mgr. Ivana Uchytilová,
Poplatek:
pí uč. Dis. Markéta Bartáková
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
4 vyučovací hodiny
Termín:
24.10.2012 od 10.00 hodin, druhá skupina od 13.30 hod
Přihlášky:
na adresu:Vysočina Education, Jihlavská 1113, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Výtvarné inspirace - vánoční čarování Seminář je určen všem, kteří hledají další nápady a náměty, jak připravit krásné a zajímavé oslavy vánočních svátků.
Nabízí plno nových výtvarných nápadů a námětů, ale také nápady na netradiční oslavy a výzdobu. Další nové nápady
Akreditace č.:
39 455/2011-25-939/17
Doporučeno:
Učitelé a vychovatelé všech typů škol a školských zařízení
Lektor:
Lena Freyová
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
Poplatek:
450,- Kč pí uč. Mgr. Gabriela Glosrová, pí uč. Jana Dočekalová
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
5
Termín:
6.11.2012 od 9.00 hod.
na adresu:Vysočina Education, Jihlavská 1113, 580 01 Havlíčkův Brod
Přihlášky:
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Hrajeme si v matematice
Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. – 3.ročníku
Práce s pracovním sešitem, Početní divadélko, malované slovní úlohy, Didaktická pomůcka Kostka s kolečky,
numerace do 10, Hry v počtech
Rozšíření číselného oboru do 20, analogie s první desítkou, obchodování a dramatizace, práce s pomůckou pohádkové
peníze
Činnostní výuka počítání s přechodem přes 10, slovní úlohy v 2. Ročníku
Rozšíření číselného oboru do 100 – did. Pomůcka desítky koleček
Náměty pro projektové vyučování
Akreditace č.:
25 838/2010-25-651
Doporučeno:
Učitelům 1. St. ZŠ
Lektor:
Mgr. Hana Machačová
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
500,- Kč pí uč. Mgr. Miroslava Bažoutová, Mgr. Ivana Uchytilová,
Poplatek:
Mgr. Ilona Lacinová
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
4 vyučovací hodiny
Termín:
Termín bude upřesněn od 14.00 – 17 hodhod.
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
Přihlášky:
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

Mgr. Jiří Novák

4.9.2012
VYSOČINA EDUCATION
pracoviště Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01
 569 428 819,  http://www.vys.edu.cz, e-mail: krajickova@vysedu.cz
Nabídka vzdělávacích akcí v Havlíčkově Brodě

Aktualizovaný program vzdělávacích akcí najdete také na www.vys-edu.cz

kolonka Vzdělávací akce

HB – Komunikace pro vedoucí školské pracovníky
Co má vliv na komunikaci v systému školy a vliv ředitele na tento systém
- vliv ředitele na systém
- vliv vztahů ve sborovně na komunikaci uvnitř školy
- vliv únavy na činnost sborovny a komunikaci
Role ředitele a co tuto roli ovlivňuje
- vztahové vlivy při volbě ředitele z učitelského sboru
- vztahové vlivy při volbě ředitele přicházejícího zvenčí
- posun vztahů u kolegů
Diagnostika sborovny
- vliv sympatií a nesympatií
- vliv poměru mužů a žen
- specifika mužsko-ženské komunikace
Psychohygiena ředitele - co si hlídat, abych se z toho nezbláznil
Obtížné rozhovory - zásady vedení obtížných rozhovorů s kolegy
Doporučeno:

Ředitelům ZŠ a SŠ , jejich zástupcům pí z. ř. Mgr. Bc. Hojná Martina

Lektor:

Mgr. Karel Opravil

Místo:
Poplatek:
Garant:
Termín:
Přihlášky:

Havlíčkův Brod, salonek hotelu Slunce, Jihlavská ul.
Bez poplatku, účastníkům bude zdarma poskytnuto občerstvení a oběd
Jana Krajíčková
25.1.2013 od 9.00 – 15.00 hod, prezence účastníků d 8:30 hod
Zasílejte do 20.1.2013 na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Název semináře: Komunikace pro vedoucí školské pracovníky
Jméno, příjmení, titul :
Škola :
E-mail:
Telefon nebo mobil:
HB – Od velikonoc k podzimu
v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí ( rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití Orffova
instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě. Připomeneme a vyzkoušíme si jednoduché možnosti, jak využít
zvonkohry - i pro hru dětí - (glissando, bordun, pentatonika, melodické i rytmické ostináto…). Zaměřeno na
konkrétní náměty pro jaro, léto a první podzimní dny: připomeneme si některé pranostiky, pořekadla a hry spojené
se svátky Matěje, Alexandra, Tomáše, Řehoře, Jiřího, Medarda, Víta, Jana, Markéty, Marie, Ludmily, Václava.
Rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadla Přišlo jaro do vsi. Přivítáme jaro průvodem podle písní Vrby se
nám zelenají a Vítání jara. Připomeneme si velikonoční koledy.
Zazní jarně a letně zaměřené písně: Jarní slunce, Čapí písnička, Čáp a žáby, U rybníka, Liščí mazurka, Na našem
sádku, Šel zahradník do zahrady, Ukolébavka - až chlapečku zavřeš víčka, Co to zvoní, Bedla…
Náměty ke svátku maminek i ke svátku otců: písně Líbí se mi u nás doma, Dárek, Mamince…
Pohybová improvizace k písním Leť motýlku a Motýli…
Seminář je praktický, je nutná vhodná obuv na pohyb, ne pantofle!
Počet zájemců je omezen na 20.
Číslo akreditace:
MSMT – 6505/2012-25-181
Doporučeno:
MŠ, ŠD,1. st. ZŠ, Spec.školy, vedoucí zájmových kroužků, ostatní zájemci
Lektor:
Eva Hurdová, taneční a hudební pedagog Praha,
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
Poplatek:
500,- Kč pí uč. MŠ Bartáková Markéta Dis., pí uč. Mgr. Adamová Hana
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
4 vyučovací hodiny
Termín:
4.3.2013 od 13.00 hodin
Přihlášky:
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Výtvarné inspirace - velikonoční krásličení
Seminář je určen všem, kteří hledají další nápady a náměty, jak připravit krásné a zajímavé oslavy velikonočních
svátků. Nabízí plno nových výtvarných nápadů a námětů, ale také nápady na netradiční oslavy a výzdobu. Další nové
nápady
Vezměte si nůžky a vyfouknutá vajíčka
Akreditace č.:
39455/2011-25-939
Doporučeno:
Učitelé a vychovatelé všech typů škol a školských zařízení

Lektor:
Místo:
Poplatek:
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

Lena Freyová
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Havlíčkův Brod
500,- Kč
pí uč. Mgr. Glosrová Gabriela, pí uč. MŠ Jirková Alena
Jana Krajíčková
5
7.3.2013 od 9.00 hod.
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB - Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dětí
Obsah akce
 Ukázka depistáže ( zjištění výslovnosti jednotlivých hlásek)
 Rozbor provedené depistáže
 Ukázka komplexního logopedického vyšetření – s dítětem
 Rozbor ukázky kompexního logopedického vyšetření
 Stanovení dalších možností rozvoje komunikačních schopností.
 Komplexní logopedické vyšetření - teorie – zaměření na jednotlivé oblasti komplexního logopedického
vyšetření (zraková percepce, sluchová percepce, rozumové schopnosti, jednotlivé jazykové roviny…)
 Ukázka některých pomůcek
 Nabídka odborné literatury, ukázka některých metodických materiálů našeho SPC
Vzdělávací cíl:
Cílem je poskytnout učitelkám( z logopedických tříd, i z běžných) pomoc, jak si orientačně vyšetřit děti, které
mají narušenou komunikační schopnost
Nabídka odborné literatury, ukázka některých metodických materiálů SPC
Číslo akreditace:
28573/2011-25-749/14
Doporučeno:
Učitelkám, logopedickým preventistkám a asistentkám MŠ, ZŠ, ostatním zájemcům
Mgr. Helena Kolbábková, speciální pedagog – logoped SPC
Lektor:
MŠ a ZŠ logopedická Brno, Veslařská, pobočka Vyškov.
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
Poplatek:
600,- Kč včetně
pí uč. MŠ Pleskačová Dana Dis.
Garant:
Jana Krajíčková
Hodinová dotace:
8 vyučovacích hodin
Termín:
12. 3. 2013 od 8.30 hodin
Přihlášky:
na adresu:Vysočina Education, Jihlavská 1113, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech
Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to,
jaké dovednosti má dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních metod aktivního učení s využitím práce s texty budeme
tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených
metod práce s texty v elektronické podobě.
Vzdělávací cíl:
5.
6.
7.
8.

pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností a popsat konkrétní metody, které je rozvíjejí
analyzovat praktické ukázky směrem k rozvíjení čtenářských dovedností
navrhnout metodu, jak by šlo pracovat s výroky na samostatných lístcích
aplikovat metody práce s texty a vyhodnocovat rozvíjené čtenářské dovednosti

Číslo akreditace:
Doporučeno:

Určeno pro učitele ZŠ, speciálních škol a ostatní zájemce

Lektor:

Mgr. Jiří Hruška

Místo:
Poplatek:
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Havlíčkův Brod
500,- Kč pí uč. Mgr. Zrzavá Markéta, Konůpková Monika, Bažoutová Miroslava,
Hojná Martina, Sodomková Soňa
Jana Krajíčková
4 vyučovací hodiny
13.3.2013 od 13.45hod
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz

HB – Výtvarné inspirace – výtvarné zpracování novinového papíru
Výtvarná dílna tentokrát zaměřená na nápady pro pracovní vyučování i výtvarnou výchovu s využitím novinového
papíru. Každý čeká pletení výrobků ze zlatých stránek nebo papírmash, ale my využijeme zdánlivě nepotřebný
novinový papír pro květinové dekorace, přáníčka i prostorovou tvorbu, které hravě zvládnou i děti
Přineste si: 2 ks starých novin a 1 časopis (magazín), nůžky, psací potřeby, kleště štípací i očkové ( mají kulaté čelisti
na stočení drátku)
Číslo akreditace:
39455/2011-25-939
Doporučeno:
pedagogům MŠ,ŠD, ZŠ, všem zájemcům
Lektor:
Jitka Rosická
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Místo:
Havlíčkův Brod
500,- Kč
2. skupina –jedině odpoledne pí uč. Mgr. Uchytilová Ivana, Lacinová Ilona, Sodomková
Poplatek:
Soňa, Vomelová Marcela a pí uč. MŠ Marková Jaroslava
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

Jana Krajíčková
4 vyučovací hodiny
17.4.2013 první skupina od 10.00 hodin, druhá skupina od 13.30 hod
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz
V přihlášce uveďte čas, kdy se chcete zúčastnit

HB – Metodika k tělesné výchově a školská legislativa
Školská legislativa, bezpečnost v hodinách TV, metody a formy práce při výuce TV
 Současná školská legislativa ve vztahu k BOZP v hodinách TV
 Nářadí a náčiní - předpisy EU a ČSN v souladu s pokynem MŠMT
 Hodiny TV - plánování, náplň, organizace, vztah učitel x žák při TV
 BOZP ve vztahu k jednotlivým činnostem a akcím v hodinách TV
Číslo akreditace:
Doporučeno:
Lektor:
Místo:
Poplatek:
Garant:
Hodinová dotace:
Termín:
Přihlášky:

V řízení MŠMT
Ředitelům všech typů škol, jejich zástupcům, učitelům TV
Mgr. Stanislav Šturma
Havlíčkův Brod, prostory Obchodní akademie a Hotelové školy Bratříků 851,
Havlíčkův Brod
500,- Kč pí Mgr. Jarošová Renata a p. uč. Mgr. Marek Jan
Jana Krajíčková
5 vyučovacích hodin
10.4.2013 od 9.00 hod
na adresu:Vysočina Education, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
nebo elektronicky krajickova@vys-edu.cz
V přihlášce uveďte čas, kdy se chcete zúčastnit

6.5 SIPVZ
K 30.6. 2013 proškoleno :
KATEGORIE Z :
21 učitelů
Učitelé ZŠ:
100 procent
KATEGORIE P 0 :
18 učitelů
Učitelé ZŠ :
85, 72 procent
MODUL:
Kategorie TE + /tab. kalkul./ : 10 učitelů
Učitelé :
42,86 procent
Kategorie PGDN:
10 učitelů
Učitelé:
47,62 procent
Kategorie PE :
Učitelé :

3 učitelé
14,29 procent

Splnění Školení poučených uživatelů /Z,P a 2 moduly/: 10
Učitelé :
47,62procent
Splnění Školení poučených uživatelů /Z,P a 2 moduly/: 11 / 10 ZŠ + 1 MŠ /
V r. 2008 MŠMT nezajistilo finanční prostředky a SIPVZ bylo ukončeno.
A ani v r. 2012-13 se nic nezměnilo.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Projekty
Každý rok je činnost školy ovlivněna ročním projektem ( Šťastná rodina, Cestujeme po Evropě, Česká
republika, Osobnosti, Přísloví, Kolik je na světě krás, Škola základ života, Cestujeme strojem času ).
Ve škol. roce 2011/12 se nazývala „Cesta kolem světa“.
DEN ZEMĚ, JÁ TO DOKÁŽU, VÍM, JAK NA TO
, VY A JÁ, PRVNÍ POMOC DO ŠKOL
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ,
RECYKLOHRANÍ , AKADEMIE, OVOCE DO ŠKOL,
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

miniprojekt y: Příroda živá neživá, Keltové, Člověk a chemie

ŠD: Večerní lyžování s nočním spaním a Pečujeme o své zdraví
Recyklohraní
Naše škola se zapojila do soutěže recyklohraní. Soutěž spočívá ve sběru vybitých baterií a drobných
elektrozařízení, dále pak v plnění různých zadaných úkolů. Někteří žáci už vyplnili test, který se týká právě
sběru uvedených produktů. Za správné splnění úkolů a naplnění sběrných nádob získává škola body a za ty si
může vybrat různé ceny v internetovém obchodě. Zároveň budeme vyhodnocovat i jednotlivce, kteří se
zapojí do plnění úkolů.
Prosíme proto všechny občany Ždírce nad Doubravou i ostatních obcí, aby nám pomohli v této aktivitě a
vybité baterie přinášeli do sběrné nádoby ve vestibulu školy.
Sběrná nádoba na vybité baterie má zelenou barvu a nelze ji přehlédnout. Prosíme všechny, aby
dodržovali pravidla pro sběr baterií, která budou vyvěšena u sběrné nádoby. Nádoba na drobná
elektrozařízení bude teprve dodána a informace budou opět vyvěšeny u nádoby a všichni budou podrobně
informováni o pravidlech sběru. Děkujeme všem, kteří se do sběru a plnění úkolů zapojí.
Jaké baterie můžete přinést:
 Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových
ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
 Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché
baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
 Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrné nádobě, je velký 9x5 cm.

Jaké baterie nelze ukládat do sběrné nádoby:
 Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
 Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
 Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde pracují rodiče žáků

Plně nabité baterie
 Baterie těžší než 1 kg
Děkujeme za to, že spolu s námi šetříte životní prostředí, i za to, že pomůžete naší škole v další užitečné
aktivitě. Od začátku školního roku je naše škola zapojena do zajímavého projektu s názvem

„RECYKLOHRANÍ“. Cílem tohoto projektu je naučit děti třídit odpad a pochopit, že vybité baterie a
drobná elektrozažízení nepatří do popelnice. Seznámit je s firmami, které se zabývají likvidací a zpracováním
těchto odpadů a upozornit na místa, kam lze podobné odpady odevzdávat..
Na začátku března byly na internetové stránce tohoto projektu (www.recyklohrani.cz) zveřejněny
seznamy škol, které během prvního půl roku nasbíraly nejvíce bodů.
Letošní „Recyklohraní“ končí. Splnili jsme celkem 7 úkolů, nasbírali jsme asi 90 kg vybitých baterií a
185 kg vysloužilých elektrozařízení. Do projektu se během školního roku zapojilo celkem 60 žáků. Všem
děkujeme, ale někteří byli přece jenom aktivnější a splnili více úkolů a zaslouží si jako minulé dva ročníky
odměnu, kterou obdrží na začátku nového školního roku. Nejaktivnější v projektu tedy byli Lucie Pochopová
z 8.A, Tereza Uchytilová z 8.B a Tereza Glancován z 8.B. Příští školní rok projekt opět pokračuje a my
doufáme, že se opět zapojíte.

Hodnocení projektu Recyklohraní ra školní rok 2012-2013
Již čtvrtým rokem naše škola, včetně školy mateřské, pokračovala v celostátním projektu s názvem
„RECYKLOHRANÍ“. V loňském školním roce jsme se zařadili mezi 50 nejlepších škol v republice. Získali
jsme diplom pro nejaktivnější školy. Celkem jsme za pět ročníků nasbírali 457kg vybitých baterií a 684 kg
drobných vysloužilých elektrozařízení. Současně naši žáci za pomoci pedagogů splnili celkem 32 zadaných
úkolů a připsali tím na naše konto celkem přes 12000 bodů. Z toho za letošní školní rok celkem 2189 bodů.
Část bodů jsme opět vyměnili za pěkné ceny pro nejaktivnější žáky, kteří se zapojili do různých soutěží a
olympiád. Součástí tohoto hodnocení je taktéž tabulka účasti žáků na tomto projektu.
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2.A

V letošním roce se nám opět podařilo splnit všechny zadané úkoly. Účast našich žáků na plnění úkolů byla
však oproti loňskému roku dalo nižší. Žáky zadané úkoly příliš nezaujali. Největší účast byla zajištěna
v úkolu z EKOABECEDY, který plnila celá škola v rámci projektu „Den Země.“ V dalších letech je nutné
žáky lépe motivovat k práci na úkolech. Dobrá úroveň znalostí našich žáků v oblasti environmentální
výchovy se prokázala i v testech Scio, kde byli žáci 8. ročníku nad celorepublikovým průměrem. Projekt
„Recyklohraní“ k tomu zcela jistě také přispěl.
Ochrana člověka za mimořádných událostí 25. 6. 2013 1. stupeň
Letní část – praktická, soutěž ve smíšených družstvech
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Cíl projektu:
Navázat na podzimní část a získané znalosti využít v praktických situacích.
Žáci se orientují v mimořádných situacích, které ohrožují jejich život, řeší úkoly týkající se této
problematiky. Zvládají základy první pomoci, dokáží sestavit vybavení lékárničky, zorientují mapu, správně
používají Morseovu abecedu.
Průběh:
Všichni žáci byli rozlosováni do smíšených skupin tak, aby v každé skupině byli zástupci z jednotlivých
ročníků. Sraz byl v tělocvičně, kde se družstva seřadila, očíslovala, vybavila tabulkami, seznámila se
s průběhem projektu a poučila se o bezpečnosti při celé akci.
Skupiny startovaly po šesti družstvech v pravidelných 10 minutových intervalech. Po splnění všech úkolů se
vracely zpět do tělocvičny.
Vyhodnocení proběhlo 27. 6. 2013.
Témata:
Číslo stanoviště
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zhodnocení:

Název stanoviště
Evakuační zavazadlo
1. pomoc – ošetření zlomeniny
Lékárnička
1. pomoc - resuscitace
Signály CO
Orientace mapy
Ochranný oděv
Morseova abeceda
Mimořádné události

umístění
3.A /1. pavilon/
4.A /1. pavilon/
2.A /1. pavilon /
2.B /1. pavilon/
3.B /1. pavilon/
1.A / 2. pavilon/
5.B /2. pavilon/
1.A /2. pavilon u ředitelny/
4.B /1. pavilon/

p. učitelka
Pavlíčková
Sodomková
Lacinová
Uchytilová
Adamová
Bažoutová
Voralová
Glosrová
Konůpková

Organizačně proběhla soutěž bez problémů, žáci v jednotlivých skupinách spolupracovali, navzájem si
pomáhali, dokázali ocenit snahu jednotlivých členů i se pochválit. Některá družstva si vedla výborně, jiná
měla problém se správně rozhodnout. Praktické dovednosti předvedla na výbornou většina družstev. Menší
problémy žákům dělala orientace mapy. Bude třeba se na tuto problematiku více zaměřit ve výuce Člověk a
jeho svět.
V příštím roce bychom rádi uspořádali praktické ukázky práce záchranných složek a zpestřili tak žákům tuto
problematiku.
Projekt: Ochrana člověka za mimořádných událostí 2. stupeň – 1. část
Školní rok 2012/2013
Datum konání: 12.10. 2012
Ochrana člověka za mimořádných událostí 2. stupně se konala v pátek 12.10. 2012 v budově školy. Žáci
jednotlivých tříd byli rozděleni do skupin a postupně navštívili 6 stanovišť. Projekt byl realizován jako soutěž
skupin v rámci jedné třídy.
Třídy do skupin rozdělili třídní učitelé.
Připravená stanoviště:
1. Evakuace – M. Vomelová . L. Myšková – učebna výtvarné výchovy
2. Zdravověda I – R. Jarošová – učebna s interakt. tabulí – 7.B
3. Zdravověda II – M. Zrzavá – učebna přírodopisu
4. Protichemická ochrana – J. Marek, L. Svobodová – učebna chemie
5. Živelné pohromy a terorismus – J. Remeš – učebna s interakt. tabulí – 7.A
6. Topografie – Z. Drápalík – učebna fyziky
Fotodokumentace – L. Svobodová
Po absolvování všech stanovišť provedli třídní učitelé se svými žáky zhodnocení projektu, vyhlásili nejlepší
skupiny ve třídě a rozdali odměny.
Zhodnocení:
Většina tříd se na jednotlivých stanovištích aktivně zapojila do činností, které jednotliví vyučující připravili.
Dobré teoretické znalosti prokázali žáci z oblasti první pomoci při stavech ohrožujících život, z tématu
protichemické ochrany i živelních pohrom. V testu obecných znalostí se na stanovišti evakuace dařilo
šesťákům, přestože jsou na druhém stupni nováčky.
Celkově lze konstatovat, že s největším zaujetím řešila na stanovištích své úkoly třída VII.B, menší problémy
se soustředěním a kázní se projevily ve třídě VIII.A.
J. Remeš, J. Marek, Z. Drápalík
Ochrana člověka za mimořádných událostí 2. stupeň- 2. část
Školní rok: 2012/2013
Datum konání: 25.6.2013
Ochrana člověka za mimořádných událostí se uskutečnila formou soutěže 28 smíšených družstev žáků 2.
stupně. Tato soutěž proběhla v budově školy. Jednotlivá družstva se postupně vystřídala na deseti
stanovištích a plnila různé teoretické a praktické úkoly, které se týkaly jak ochrany člověka za mimořádných
událostí, tak i dalších zajímavých činností.
Vyučujícím na jednotlivých stanovištích pomáhali někteří žáci 9.r.
Stanoviště a jejich vedoucí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

První pomoc – pí uč. Zrzavá
Evakuační zavazadlo – pí uč. Myšková
Protichemická ochrana – pí uč. Jarošová, Z. Málek – 9.A
Ochrana člověka – test – p. uč. Marek, R. Vomela – 9.A
Živelní pohromy – p. uč. Drápalík
Morseovka – věta – p. uč. Marek, M. Junek, J. Polreich

7)
8)
9)
10)

Dopravní značky a křižovatky – pí uč. Vomelová, K. Plíšková – 9.A
Kimova hra – pí.uč. Vomelová, A. Culková – 9.A, K. Kavalírová – 9.A
Topografie - p. uč. Drápalík, M. Beran – 9.A, P. Pospíchal – 9.A
Hod na cíl – pí.uč. Vomelová, K. Gaslerová- 9.A, O. Marek – 9.A

Ceny pro prvních 10 družstev: p.uč. Drápalík
Rozlosování do družstev, soutěžní kartičky – třídní učitelé, pí.uč. Zrzavá
Fotodokumentace: p. uč. Marek, M. Hanzalová – 9.A
Celkové pořadí, diplomy – pí uč. Vomelová
Vyhlašování výsledků, předávání cen : p.uč. Drápalík, p.uč. Marek, pí uč. Vomelová,
pí uč. Jarošová, pí uč. Myšková, pí uč. Zrzavá
zápis – p. uč. Drápalík
Výsledková listina:
1. – družstvo č. 8 (T. Břízová – 8.A, K. Havlíčková – 6.A, J. Navrátil – 7.A) – 153 b.
2. – družstvo č. 15 (J. Doležalová – 7.A, P. Jagrová – 8.A, O. Pospíšil – 7.B) – 151 b.
3. – družstvo č. 17 (H. Beranová – 6.A, M. Titzová – 7.B, L. Dočekal – 8.A) – 148 b.
4. – družstvo č. 25 – 144 b.
5. – družstvo č. 18 – 143 b.
6. - družstvo č. 24 – 141 b.
7. – družstvo č. 19 – 138 b.
8. - družstvo č. 13 – 136 b.
9.– družstvo č. 10 – 135 b.
10.– družstvo č. 22 – 134 b.

11.-12. – družstvo č. 11 – 133 b.
družstvo č. 26 – 133 b.
13. – družstvo č. 12 – 132 b.
14. – družstvo č. 21 – 130 b.
15.-16 – družstvo č. 27 – 127 b.
družstvo č. 14 – 127 b.
17.– družstvo č. 2 – 126 b.
18.-19. - družstvo č. 6 – 125 b.
družstvo č. 28 – 125 b.
20. – družstvo č. 1 – 124 b.
21.-22. – družstvo č. 4 – 117 b.
družstvo č. 16 – 117 b.
23. – družstvo č. 3 – 116 b.
24. – družstvo č. 9 – 113 b.
24. – družstvo č. 9 – 113 b.
25. – družstvo č. 23 – 111 b.
26. – družstvo č. 20 – 110 b.

27. – družstvo č. 5 – 109 b.
28. – družstvo č. 7 – 94 b.
Hodnocení:
Většina žáků řešila úkoly se zaujetím a na všech stanovištích dosahovala jednotlivá družstva celkem dobrých
výsledků. Poměrně dobré znalosti žáci prokázali v testu z ochrany člověka a na stanovišti evakuace. Na
stanovišti protichemické ochrany měla některá družstva problémy s poznáváním chemických látek na základě
jejich charakteristiky.
Na stanovišti dopravní výchovy žáci s obtížemi řešili některé situace na křižovatkách.
Z hlediska kázně nebylo nutné řešit žádné závažné problémy.
Z. Drápalík

Hodnocení Dne Země 22.4.2013
1. třídy
V tomto projektu jsme se zabývali odpady. V úvodu se děti za pomoci interaktivního programu /www.tondaobal.cz/ seznámily s různými druhy odpadů, dozvěděli se, kam odpad patří, jak se má správně třídit a co je
recyklace.
V další části projektu si žáci zkusili na pracovních listech vybarvit kontejnery podle druhu odpadu a správně
do nich odpad roztřídit. Pak už nás čekala zábava na interaktivní tabuli: uklízeli jsme pokojíček a třídili
odpad, zahráli jsme si pexeso, puzzle a hledali jsme cestu bludištěm do kontejneru.
Na konci projektu si každý žák nakreslil obrázek na téma odpady. Na závěr jsme se rozdělili do družstev a
zahrály jsme si hru „Na odpady“. Za 1.třídy G. Glosrová a M. Bažoutová
2. třídy
Druháci se zapojili do projektu Den Země nejdříve shlédnutím motivačních filmů na interaktivní tabuli Cesta
odpadu a O vodičce, ve kterých se názorně seznámili s důležitostí třídění odpadu a jeho následným
zpracováním. Hlavní postavou druhého snímku byla kapka vody, která děti provedla koloběhem vody v
přírodě a čištěním odpadních vod.
V druhé části projektu se žáci učili správně třídit odpad, rozlišovat barvy kontejnerů a společně splnili úkoly
na pracovním listu.
Na závěr akce se obě třídy vydaly ke sběrnému dvoru, čističce odpadních vod a při procházce městem
mapovaly rozmístění a druhy kontejnerů. Za 2. třídy I. Lacinová, I. Chytilová
3. třídy
Žáci třetích tříd během Dne Země vytvořili ve skupinách model planety Země. Postavy, zvířata znázorňují
život na naší planetě. Na vycházce do blízkého okolí (Národní přírodní rezervace Staré Ransko) jsme
pozorovali přírodu, zejména jsme si všímali chráněných rostlin a živočichů. Za 3. třídy M. Pavlíčková, H.
Adamová
4. třídy
Dne 22. 4. 2013 se žáci 4. tříd vydaly sbírat odpadky k místní čistírně odpadních vod a do přilehlého parku.
Úplně na začátku jsme si s žáky povídali o znečišťování planety, o jeho následcích a jak můžeme sami zlepšit
životní prostředí kolem nás. Cestou k místu sběru odpadků jsme si ukazovali jednotlivé kontejnery, co do
nich patří a nepatří. Žáci zjistili, jak velké množství odpadků se dá najít na poměrně malém prostoru. Za 4.
třídy M. Konůpková,
5. třídy
První dvě hodiny na Den Země jsme se rozdělili do 4 skupin a vytvářeli plakát s dopisem pro Zemi. Každá
skupina nakreslila k tomuto tématu obrázky, jak to vlastně na naší Zemi vypadá a napsala dopis, kde přáli
Zemi, aby na ní lidé byli hodní a aby ji neznečišťovali. Další část dopoledne jsme šli společně sbírat odpadky
na stezku do Krucemburku. Den se nám vydařil. Za 5.A V. Josková
V první části si žáci 5.B pohovořili o tom, co je to ekologie a zahráli si ekologický A-Z kvíz. Ve druhé se pak
vydali na úklid města. Za 5.B S Voralová
6. třída
Šesťáci se zabývali především historií zalesnění Českomoravské vrchoviny. Seznámili se se slovy zďáření,
klučení a dalšími. Zjistili, jak nezastupitelnou úlohu v životech tehdejších lidí les hrál a jak krutě se trestaly
krádeže dřeva nebo poškozování lesů. Výtvarně se realizovali při tvorbě lesní víly. Při sběru odpadků se snad

poučili, že je potřeba udržovat přírodu čistou nejen kvůli estetickému dojmu, ale i ze zdravotního hlediska.
Za 6. třídu R. Jarošová a M. Vomelová
7. třídy
Žáci 7. tříd rozdělení do čtyř skupin sledovali první dvě vyučovací hodiny dva filmy týkající se třídění
odpadu
a poté se zúčastnili soutěže v podobě písemného testu. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu žáci sbírali odpadky
podél silnice na Nové Ransko. Pátou a šestou vyučovací hodinu skupiny žáků zakopávaly do země různé
druhy odpadků, aby zjistily, jak si příroda během dvou let s jednotlivými odpadky poradí. Všechny činnosti
žáky zaujaly, především pokus se zakopáváním odpadků. Za 7. třídy Z. Drápalek a J. Marek
8. třída
V podělí 22. 4. 2013 se třída 8. A zúčastnila Dne Země. Dopoledne jsme se všichni vydali sbírat odpadky
kolem Pobočenského rybníka a dál směrem k raneckým bledulím.
Počasí nám přálo a nasbírali jsme velké množství nepořádku. Po příchodu do školy jsme se věnovali různým
aktivitám, jako bylo poznávání rostlin, rozeznávání koření pomocí čichu, znalostní kviz, atp. Celý den se
dětem velice líbil. Za 8. třídu L. Myšková
Miniprojekt Vím, jak na to
V pondělí 25. února 2013 se pro žáky prvního stupně uskutečnil již 5. ročník miniprojektu Vím, jak na to.
Cílem tohoto miniprojektu bylo naučit žáky správně reagovat v krizových situacích, umět přivolat a
poskytnout první pomoc.
Žáci pracovali na deseti stanovištích, na kterých se po dvaceti minutách střídali.
Číslo
stanoviště

Název

Třída

Učitel

1

Poranění nohy - zlomenina

1.A

p. uč. Bažoutová

2

Poranění nohy – vymknutý kotník

p. uč. Adamová

3

Umělé dýchání

3.B
4.A

p. uč. Sodomková

4

Omrzliny, popáleniny

2.B

p. uč. Uchytilová

5

Lékárnička

2.A

p. uč. Lacinová

6

Zevní krvácení – tepenné, žilní

5.B

p. uč. Voralová

7

Mdloby, šok, 5T

1.B

p. uč. Glosrová

8

Zevní krvácení – drobné krvácení

4.B

p. uč. Konůpková

9

Stabilizovaná poloha

ŠK

p. uč. Josková

10

Uštknutí hadem, kousnutí psem

3.A

p. uč. Pavlíčková

Žáci prvních ročníků se tohoto miniprojektu zúčastnili poprvé a získali nové vědomosti, ostatní žáci si své
dosavadní znalosti a dovednosti prohloubili. Vše si procvičili na praktických ukázkách.
Celou akci žáci zakončili společným zhodnocením ve svých třídách.
Miniprojekt se setkal s kladnou odezvou u žáků i učitelů, protože účinně poskytnout první pomoc je velmi
důležité.
Soňa Voralová, Gabriela Glosrová

7.2 Základní škola se ve svém celoročním plánu a projektu zabývá i protidrogovou, soc. patol. a
environmentální problematikou.
Protidrogové téma:
a/ příprava a kontrola ročního plánu
b/ spolupráce s třídními a vyučujícími

c/ pravidelná realizace Programu dlouhodobé primární protidrog.
prevence
d/ Minimální prevent. program a jeho plnění
e/ činnost v rámci projektu Já to dokážu /viz roční plán/
f/ využití v mezipřemětových vztazích při výuce /viz hospitace/
g/ pohovory a společná jednání při řešení problematiky drog
h/ nástěnky, pohovory s rodiči a dětmi
Soc. patol. jevy:
a/ Minimální preventivní program /tvorba a schválení /
b/ plnění /ve spolupráci s ostatními ped. pracovníky/
c/ využívání schránek důvěry /1. a 2. stupeň ZŠ/
d/ aktuální informace / MS, předmět. komise, ped. porada/
e/ uspořádání besedy s p. kurátorem Kafkou
f/ výchovné využití konkrétních poznatků z této besedy ve výuce Rv,Ov atd.
g/ literární, výtvarné a keramické zapojení žáků
e/ využití videokazet, PC /minimální pr. program/, internetu
Vyhodnocení programu primární prevence ve školním roce 2012/2013
Cílem programu bylo:


Osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu



Rozvoj dovedností k odmítání negativního chování, k projevům agresivity a porušování zákonů



Individuální přístup k žákům problémovým, se špatným prospěchem a s méně podnětným rodinným
zázemím



Podporování sebevědomí u žáků



Využívání volného času



Budování dobrých vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči a vytváření pozitivního sociálního klimatu ve
škole



Zařazení prevence do jednotlivých předmětů



Pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, lidských postojů

Zapojení do projektů:
Já to dokážu…..

– školní projekt zaměřený na rozvoj osobnosti žáka především v oblasti
jeho postojů a hodnot v životě
- je rozpracován pro jednotlivé ročníky a realizován ve dvou blocích –
listopadu a v červnu je mu věnován jeden školní den
- výsledkem jsou výstupy společné práce a zhodnocení projektu

Zhodnocení 1. části projektu „Já to dokážu…“
První část projektu „Já to dokážu…“ proběhla v pátek 2. listopadu 2012. Zúčastnili se jí žáci

v

1. i 2. stupně naší školy.
1. a 2. ročník – Šikana
Žáci 1. A třídy se jako obvykle v tomto projektu zabývali problematikou šikany. Nejprve si společně s pí uč.
Miroslavou Bažoutovou ze židlí vytvořili kruh. Ten využili k různým hrám na podpoření vzájemné důvěry
mezi spolužáky a budování kolektivního ducha třídy. K lepšímu nastínění a pochopení tématu šikany využili
text o červeném autíčku a jeho trápeních
s nepřátelskými lopatkami. Žáci ve skupinkách vytvořili k příběhu obrázkovou osnovu. Po této činnosti se
snažili vymyslet, jak by danou situaci řešili. Následně všechny řečené možnosti shrnuli
a vytvořili jednoduchý návod, jak v podobném případě postupovat. Na závěr vytvořili plakát, který měl
vystihovat podanou pomocnou ruku přátel.
Tématem pro 1. B třídu byla šikana. V první hodině si společně s pí učitelkou Glosrovou vysvětlili, co to
šikana je a jak se jí mohou bránit. Přečetli si pohádku s touto tematikou. V další hodině k pohádce kreslili
obrázek. Třetí hodinu pracovali v kruhu a povídali si o nakreslených obrázcích. Na závěr projektu si zahráli
několik her.
Žáci 2. A po přečtení krátkého motivačního příběhu s tématem šikany diskutovali s pí učitelkou Lacinovou
v komunitním kruhu o tomto problému. Společně došli k tomu, že je rozdíl mezi škádlením a šikanováním,
navrhli řešení, jak by někomu v této situaci pomohli. Společně si zahráli společenskou hru Vadí? Nevadí!
aneb Nejsme všichni stejní o vzájemné ohleduplnosti, respektu a toleranci. Ve skupinkách vytvořili plakát na
téma Co dělat, když někdo někomu ubližuje...
V úvodu projektu si žáci 2.B zahráli několik komunikačních her zaměřených na sociální vztahy ve třídě. Poté
se na koberci probírali společně s pí učitelkou Uchytilovou vztahy žáků v kolektivu, ve škole i mimo ni.
Řešili vhodné a nevhodné chování své i svých spolužáků. Pak jim vyučující přečetl motivační příběh
červeného autíčka (viz Filipova nová dobrodružství – R. Kaminská, P. Popper), kde autíčko bylo obětí
šikany. Po přečtení příběhu žáci společně rozebírali danou situaci. Každý žák si pak vybarvil a vystřihl své
autíčko a po rozdělení do skupin výtvarně zpracovávali příběh autíčka. Příběh žáky zaujal, dokázal přiblížit
problém dětské šikany a její prevence.
3. ročník – Alkohol a kouření
V rámci projektu „Já to dokážu“ se třetí ročník zabýval tématem Kouření a alkohol. Žáci 3. A
s pí
uč. Pavlíčkovou pracovali v komunitním kruhu, samostatně vypracovávali pracovní listy k danému tématu i
ve skupinách. Žáci vytvořili leporelo na námět příběhu O tabákových banditech z knihy Filipova
dobrodružství. Zhlédli také díl Dýchání z cyklu Byl jednou jeden život, kde poznali funkci dýchacích cest a
jaký negativní vliv má na plíce kouření.
V první části projektu proběhla ve třídě 3. B krátká instruktáž o tabáku, kouření, složení cigarety
a důsledcích kouření a zdraví člověka, kterou vedla pí uč. Adamová. Dále žáci zhlédli z populárně naučného
cyklu Byl jednou jeden život díl o dýchání a plicní soustavě. Na závěr žáci vytvořili pomocí fotografií,
plakátů a vlastní výtvarné a písemné tvorby koláže na téma kouření.
Žáci si uvědomili nové skutečnosti ohrožující zdravý životní styl.
4. ročník – Drogy
Třída 4. A zahájila tento projekt diskusí v kruhu s pí učitelkou Sodomkovou. Rozhovor jim pomohl
k objasnění důležitých pojmů. Následně žáci zhlédli připravené prezentace v powerpointu, jež jim rozdělily
drogy na legální a ilegální. Následoval krátký testík ve dvojicích, který prověřil nově nabyté znalosti týkající
se výše zmíněné problematiky. Další část projektu se odehrávala v duchu skupinové práce (dvě skupiny).
Jedna z nich tvořila výukový plakát na téma legálních drog, druhá na téma drog ilegálních. Ku pomoci jim
byla PC technika. Závěrem žáci s třídní učitelkou zhlédli naučný snímek o následcích používání drog a jejich
vlivu na lidský organismus.
Třída 4.B s pí učitelkou Konůpkovou zahájila projekt přečtením příběhu o chlapci, který měl možnost vzít
drogy od svého kamaráda, ale odmítl je. Společně si pak o příběhu povídali: zda se chlapec zachoval správně
nebo špatně apod. Poté si řáci povídali s třídní učitelkou, co to drogy jsou, jak se rozdělují, kde všude se
s nimi mohou setkat a zda se s nimi žáci již setkali. Využili i připravených prezentací v powerpointu, které
žákům téma drog ještě více přiblížily. V další části projektu zhlédli video Jak fungují drogy v lidském
organismu, které bylo velmi poutavé a pro žáky přínosné. Na závěr žáci ve dvojicích vytvářeli plakáty na
téma legální a ilegální drogy.
Shrnutí: Žáci se projektu zhostili s velkým nadšením, donesli si z domu různé materiály na výrobu
výukového plakátu.
5. ročník – Zdraví

Třída 5. A s pí učitelkou Joskovou pracovala na téma Zdraví. Projektový den začali žáci diskusí v kruhu na
dané téma. Žáci říkali svoje představy o tom, co je zdraví a co si pod tímto pojmem představují? Uváděli
důležitost správné stravy, střídání odpočinku a práce a také se zmínili o stresu. V další části pracovali ve
skupinách, které mají rozdělené ve třídě a ve kterých pracují po celý rok. Skupiny si vymyslely postavičky,
které provázely děti planetou zdraví a objevily poklad. Pokladem byla truhlice plná zdraví. Den zakončili
zhodnocením své práce. Den se žákům velice líbil.
Nejdříve si žáci 5. B s pí učitelkou Voralovou v kruhu pohovořili o tom, co je to zdraví, proč je pro nás
důležité, co nás nejvíce ohrožuje, jaký vliv máme my sami na naše zdraví. Přehled základních faktorů, které
ovlivňují naše zdraví, vypracovali společně na tabuli. O jednotlivých faktorech podrobněji pohovořili. Poté
vypracovali pracovní list na téma Pohyb. Pak v tělocvičně otestovali ve třech disciplínách – sed leh, skok
daleký z místa a běh na 12 minut svoji tělesnou zdatnost. Své výkony porovnali s průměrnými výsledky
v tabulkách. Nakonec se rozdělili do skupin a vypracovali plakáty na téma Zdravý člověk. Do těchto plakátů
shrnuli své poznatky z celého dopoledne.
6. ročník – Šikana, agresivita, záškoláctví
Žáci 6.A v rámci projektu „Já to dokážu“ vyplnili sociometrický test, ze kterého vyplývá, kdo by s kým chtěl
nebo nechtěl sedět, s kým se jim dobře spolupracuje, ... Tématem projektu v 6. ročníku byla především
šikana. Formou dotazníku pí učitelka Vomelová zjišťovala, zda se žáci na naší škole setkali s agresivitou a
jak by se zachovali. Zlepšit je třeba vztahy ostatních spolužáků k Máriovi
a naopak.
Žáky nejvíce zaujal film České televize „Nechte mě bejt“, k tomuto filmu měli žáci nachystané otázky.
Vzhledem k zájmu o tuto problematiku ještě zhlédli pořad „Pološero“ na téma šikana, kde byly výpovědi
těch, kteří byli šikanováni.
Nakonec si zahráli scénky, co by dělali, kdyby....
Všichni žáci se shodli na tom, že největším přínosem pro ně bylo to, že se dozvěděli, jak řešit připadanou
šikanu a že je třeba nebýt lhostejný k šikaně ostatních.
7. ročník – Alkohol, kouření a hazardní hry
Projekt Já to dokážu je v 7. r. tematicky zaměřen na kouření, alkoholismus, hazardní hry.
Žáci 7. A se do všech činností zapojovali velmi aktivně a problematika kouření a alkoholismu je velmi
zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Při práci ve skupině
spolupracovali s ostatními, postupně se zapojili do výroby cigaretové krabičky
s odpuzujícími texty, každý se snažil skupině přispět. Vyrobené cigaretové krabičky, byly většinou výtvarně i
fakticky zdařilé a žáci byli se svojí prací spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky
přínosem.
V prvním části se třída 7.B s p. uč. Drápalíkem zabývala tématem kouření. Žáci byli rozděleni do čtyř
čtyřčlenných skupin. Nejprve každá skupina vypočítala, kolik peněz utratí kuřák za určitá období. Potom
měla každá skupina za úkol písemně vyřešit pět situací a předvést jednu vybranou situaci formou scénky. V
další části projektu žáci zhlédli tři krátké dokumenty týkající se kouření. Na závěr jednotlivé skupiny
vytvořily plakát a komiks s tematikou boje proti kouření.
Většinu žáků všechny činnosti projektu zaujaly. Žáci také se zájmem diskutovali o dané problematice, takže
lze konstatovat, že tento projektový den se vydařil.
8. ročník – Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí
Žáci 8. A za vedení p. učitele Remeše se aktivně zapojovali a problematika drog a zneužívaných dětí je velmi
zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali různá řešení problémů. Žáci zhlédli s
velkým zájmem dokumentární film Heleny Třeštíkové Katka o drogově závislé ženě, která ani pro své vlastní
dítě nebyla schopna se závislosti na drogách zbavit.. Při anonymní anketě pak vyjádřili svoje zkušenosti
s lidmi, kteří experimentují s drogami, případně jsou závislí na alkoholu. Stručné výsledky ankety: 60% žáků
už se setkalo s lidmi, kteří kouří marihuanu, 53% žáků má zkušenosti s člověkem propadlým alkoholu a 27%
žáků se setkává s lidmi chorobně závislými na hracích automatech. Celý projektový den proběhl bez
problémů a byl pro žáky přínosem.
9. ročník – Kriminalita mládeže, právní odpovědnost
Kriminalita mládeže“ – téma v dnešní době více než aktuální. Žáci devátých ročníků mají už z velké části
právní odpovědnost, protože dosáhli věku 15ti let. Mají si uvědomit, že nejenom činy typu krádeže nebo
ublížení na zdraví jsou trestné, ale také kouření a pití alkoholu není mládeži v tomto věku dovoleno zákonem.
V projektu se společně s pí učitelkou Jarošovou zaměřili především na prevenci trestných činů. Žáci se
zamýšleli nad tím, kdo je jejich největším vzorem a proč a čeho by chtěli v budoucnu dosáhnout, aby se

svému vzoru přiblížili. O svých idolech si vyhledali informace a vytvořili o něm plakát. V závěru projektu
zhlédli film s kriminální tematikou.
První část projektu „Já to dokážu…“ proběhla ve středu 2. listopadu 2011. Zúčastnili se jí žáci
1. i 2. stupně naší školy.
1. a 2. ročník – Šikana
V tomto projektu 1. A třídě šlo především o vysvětlení a pochopení pojmů šikana a násilí, ale také o
vytváření pěkných kamarádských vztahů v kolektivu své třídy. Žáci ještě neumí číst, proto se jejich činnost
soustředila na demonstrativní hry a situace z praktického života.
V průběhu projektu žáci vypracovali, výstup, který je umístěn v prostorách třídy. Paní učitelka chválila
aktivitu žáků, jejich nápaditost a kladný přístup.
Žáci 1. B si nejdříve zahráli několik her zaměřených na pozorování, vzájemný kontakt
a spolupráci s ostatními. Potom si společně povídali o věcech, které mají a nemají rádi, hledali své stejné
vlastnosti, záliby a koníčky. Ve dvojicích si vzájemně obkreslovali profil hlavy a porovnávali společné rysy.
Nakonec vytvářeli papírové postavy se společnými a odlišnými znaky obou
z dvojice. Celá třída pak zhotovila plakát nazvaný - Učíme se spolu pracovat.
V první hodině si žáci 2. A připomněli poznatky o šikaně z 1. ročníku. Během další hodiny si zahráli různé
hry ke zklidnění kolektivu, vylepšení vztahů mezi spolužáky a rozvoji pozorovacích schopností . Dále žáci
pokračovali v uvědomění si vlastní identity a jedinečnosti. V komunitním kruhu si sdělovali, co mají rádi,
čím by chtěli být (barvou, zvířetem,...). Na závěr si každý žák vytvořil vlastní plakát s otiskem pravé (leváci
levé) ruky, který vyzdobili obrázky svých přání a lístečky s charakteristikou své osoby.
Shrnutí: Žáci si během projektu vytvořili příjemnou třídní atmosféru, ve které si uvědomili potřebu
pospolitosti a vzájemného respektování.
Projekt ve třídě 2. B proběhl v duchu vytváření pozitivního vztahového klimatu mezi žáky ve třídě.
Společně s žáky paní učitelka probírala několik modelových situací, ve kterých si spolužáci ubližovali,
vysmívali se sobě, byla znát sociální nerovnost. Poté diskutovali o tom, jak si pomáhat, jak se zachovat, jak
se mít rád a vážit si sám sebe. V další části projektu si vytvořili osobní erby, do kterých žáci nakreslili své
osobní hodnoty. Na závěr vytvořili srdce kouzelných slovíček. Projekt se velmi vydařil.
3. ročník – Alkohol a kouření
V dnešním projektu se žáci 3. A zaměřili zejména na osvětu škodlivosti alkoholu a cigaret.
Hodinu započali v komunitním kruhu, každý z žáků řekl svůj názor na kouření a alkoholismus.
Zda zná nějakého kuřáka, či člověka, který holduje alkoholu. Žákům byla objasněna rizika alkoholu a
kouření. V závěru první hodiny si vytvořili z čtvrtky formátu A2 a barevného papíru velkou atrapu cigarety,
na kterou všichni napsali důvody, proč kouření škodí našemu zdraví a také související důsledky.
Následující hodina se nesla v duchu skupinové práce. Žáci se rozdělili do čtyř skupin po pěti žácích. Jejich
úkolem bylo vytvořit transparenty s následující tématikou: dobré a špatné návyky, místa, kde je zakázáno
kouřit, místa, kde je zakázáno pít alkohol, návykové látky, co nám hrozí při užívání léků, pití alkoholu,
kouření … Každá skupina dostala jeden arch balicího papíru, na kterém započala svou práci. V průběhu
hodiny si jednotlivé skupiny archy papíru měnily, tudíž všichni pracovali na všem. V závěru hodiny si svoji
tvorbu zhodnotili a okomentovali.
Třetí hodina byla zaměřena na pracovní list, jehož úkolem bylo shrnout tématiku předchozích hodin a
zábavnou formou prověřit nabyté znalosti žáků.
Čtvrtá hodina by se dala nazvat hodinou relaxační, jelikož si žáci pustili film o dýchání, kde bylo jasně
vidět, jak fungují plíce, a co se s nimi děje, pokud jedinec holduje cigaretám.
V závěru dne nechybělo zhodnocení. Žáci byli velice spokojeni, práce na tomto projektu se jim velice líbila.
Tento školní rok si žáci ve 3.B v projektu Já to dokážu povídali na téma Kouření a alkohol. Nejprve si
vysvětlili, co vlastně kouření a alkohol je. Jak asi vypadá člověk, který kouří nebo pije alkohol, zda je to na
něm poznat, jaké orgány se mu v těle poškozují atd. Poté si pustili video „Byl jednou jeden život“, ve kterém
zhlédli, jak funguje naše tělo. Po videu se žáci rozpovídali, kdo z jejich rodiny kouří nebo pije alkohol.
Společně si pak prošli pracovní list, na kterém si vysvětlili, jaká nebezpečí jim hrozí např. při braní drog,
neopatrné manipulaci s ohněm, atd. Nakonec žáci nakreslili, jak podle nich vypadá zdravý člověk a člověk,
který pije nebo kouří alkohol. Některým se obrázky opravdu povedly.
4. ročník – Drogy

Čtvrtý ročník zpracoval v tomto projektu na téma Drogy. Den třída 4. A začala diskusí na téma: „Co
jsou to drogy? Jaké znáš drogy? Kde se s nimi můžeš setkat? Co je to závislost?“ V další části si žáci
prohlédli brožurky k dané problematice a rozdělili se do skupin. Ve skupinách vytvářeli plakát na téma:
Člověk, který nebere drogy, versus člověk, který drogy bere. V závěrečné diskusi žáci hodnotili projektový
den velmi kladně, práce je bavila a dozvěděli se nové informace.
V první části projektu si žáci 4. B v komunitním kruhu pohovořili o tom, co to drogy jsou, kde se s nimi
mohou setkat, jaké účinky mají na lidský organismus, proč lidé začínají drogy brát.
V druhé části pracovali ve skupinách. Každá skupina vyráběla dva plakáty – jeden na téma Život bez drog,
druhý na téma Život s drogami.
Na závěr každá skupina své práce prezentovala ostatním.
5. ročník – Zdraví
Tématem 5. ročník bylo Zdraví.
V prvních dvou hodinách si žáci s paní učitelkou povídali o tom, co je zdraví, o zdravém životním stylu –
zdravé výživě, pohybových aktivitách, škodlivosti návykových látek. Společně si vyplnili pracovní list
s touto tematikou.
Na třetí a čtvrtou hodinu se děti rozdělily do skupin a zpracovávaly plakát na téma Zdraví, kde využily
materiály, které si vyhledali v literatuře a na internetu a poznatky získané v předchozích hodinách.
Plakáty se dětem povedly, na závěr projektu každá skupina zhodnotila svoji práci.
6. ročník – Šikana, agresivita, záškoláctví
Žáci 6. A se do činností zapojovali aktivně a problematika šikany, agresivity a záškoláctví je velmi
zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Při práci ve skupině
spolupracovali s ostatními, postupně se do výroby plakátu a příběhu zapojili a každý se snažil skupině
přispět. Vyrobené plakáty a příběhy byly většinou výtvarně i fakticky zdařilé a žáci byli se svojí prací
spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky přínosem.
V první hodině se žáci 6. B společně zamýšleli nad problematikou šikany. Otevřeně hovořili o jejích
projevech, uváděli i konkrétní příklady. Společně se vyučujícím si přečetli příběh o chlapci Jakubovi, který
se ocitl v novém kolektivu, kde mu bylo ubližováno. Úkolem žáků bylo poradit Jakubovi, jak se v této situaci
zachovat a co dělat. Ve druhé hodině zhlédli společně se 6. A film „Silný proti slabému“ a po jeho skončení
proběhla diskuse. Poté žáci sehráli scénky týkající se problematiky šikany a zhotovili plakát. Žáci se aktivně
zapojovali do všech aktivit, získali i nové informace k této problematice.
7. ročník – Alkohol, kouření a hazardní hry
Žáci se do činností zapojovali aktivně a problematika kouření, alkoholismu a závislosti na herních
automatech je zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Žáky velmi
zaujala finanční stránka závislosti na kouření a alkoholu. Při práci ve skupině někteří nejprve nechtěli
spolupracovat s ostatními, ale postupně se do tvorby prezentací na téma výhody života bez závislostí zapojili
a každý se snažil skupině přispět. Výsledné prezentace byly většinou výtvarně i fakticky zdařilé a žáci byli se
svojí prací spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky přínosem.
8. ročník – Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí
Žáci 8. A se v úvodu projektu rozdělili do skupin. Každý žák si vylosoval kartičku s názvem drogy. Drogy,
které patřily do stejné skupiny, byly natištěny stejnou barvou (žáci tak měli usnadněné vyhledávání partnerů).
Společně potom s vyučujícím přiřadili každé skupině drog jejich název (stimulační drogy, opiáty ………).
Každá skupinka zpracovala ke svému druhu drog krátké povídání na základě textu, který obdržela.
V průběhu povídání žáci s vyučujícím vedli diskusi – proč někdo začne brát drogy, k čemu vede braní drog
………….
Na základě získaných informací žáci vyplnili křížovku a v další hodině vytvořili plakát na téma STOP
DROGÁM. V závěru projektu zhlédli dokumentární film „Katka“.
Skupinky byly sestaveny náhodně, a tak ne všichni žáci byli se svým losem spokojeni, přesto se nakonec
všichni aktivně zapojili do práce. Z této oblasti mají žáci dobré znalosti, které získali v hodinách výchovy k
občanství nebo z časopisů, či televize. Všichni se vyjádřili k drogám spíše odmítavě. Jsou si vědomi následků
drogové závislosti.
9. ročník – Kriminalita mládeže, právní odpovědnost
Žáci obou devátých tříd byli po celou dobu trvání projektu spojeni. Pracovali se zájmem a s chutí. První
polovina projektu byla teoretická. Žáci se podívali na film s aktuální kriminální tématikou, po kterém

následovala diskuze týkající se vysvětlení pojmů a situací z oblasti kriminality (s konkrétním zaměřením na
kriminalitu mládeže).
Druhá polovina projektu začala dramatizací, kdy žáci ve skupinách ztvárnili různé kriminální situace, do
kterých se mohou vědomě i nevědomě dostat. Následovala diskuze a zhodnocení scének.
Poslední částí bylo vytváření plakátu s tématem „kriminalita“. Na každém plakátu měl být průvodce, který
nás provází cestou otázek týkajících se oblasti kriminality (na zadané otázky měli žáci odpovědět na základě
znalostí získaných z první části projektu a z výchovy k občanství).
Všechny plakáty byly velice zdařilé, za nejvíce povedené jmenujme např. plakát Denisy Břízové, Anny
Coufalové, Michaely Culkové a Lucie Kubizňákové z 9. B a jejich spolužaček z 9.A - Lucie Pochopové,
Moniky Růžičkové a Denisy Knobové
Obě dvě třídy předvedly velice pěkné a zajímavé výsledky.
Již třetím rokem probíhá naší škole projekt s názvem „Já to dokážu.....“. Jeho první část se uskutečnila ve
středu 2. listopadu 2011. Zúčastnili se jí žáci 1. i 2. stupně. Pro každý ročník bylo připraveno téma z oblasti
prevence rizikového chování. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na vztahy mezi spolužáky i ve třídním
kolektivu, na šikanu a agresivitu, na nebezpečnost alkoholu, kouření, drog a kriminalitu dětí a mládeže.
V rámci projektu žáci diskutovali, jak se zachovat v dané situaci. Ve skupinách vytvářeli příběhy, např. o
nebezpečí šikany, a plakáty, nebo sehráli scénky, které měly naznačit řešení určité krizové situace.
Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a
postřehy k daným tématům.
K dané problematice se žáci opět vrátí v měsíci červnu, kdy proběhne druhá část tohoto projektu.

Ve Ždírci nad Doubravou 25.11.2012
Mgr. M. Zrzavá
Zhodnocení 2. části projektu „Já to dokážu…“
Druhá část projektu „Já to dokážu…“ proběhla ve středu 19. června 2013. Zúčastnili se jí žáci
1. i 2. stupně naší školy.
1. a 2. ročník – Šikana
Žáci 1. A společně s pí uč. Bažoutovou se v rámci projektu Já to dokážu seznámili s problematikou tématu
Šikana. V první části projektu si přečetli příběh o Jakubovi a jeho trápením se začleněním do nového
kolektivu. Třída se následně rozdělila na několik skupina a jednotlivé skupiny měly za úkol zodpovědět
zadané otázky, týkající se textu.
V další části projektu společně hráli různé hry zaměřené na komunikaci mezi žáky, na rozvoj správných
vztahů a spolupráce ve třídě.
Na závěr kreslili plakát s panenkou a panáčkem, kde žáci zapisovali, co se jim líbí, mají rádi a co naopak rádi
nemají, jaké chování se jim nelíbí.
Výsledkem jejich společného celodenního snažení bylo to, že se žáci seznámili s pojmem šikana a jak při
setkání s ní reagovat.
V úvodu projektu si žáci 1. B společně s pí uč. Glosrovou přečetli krátký příběh o šikaně mezi spolužáky.
Připomněli si, co je šikana, jak se projevuje, kdo se nejčastěji stává její obětí a jak se jí mohou účinně bránit.
Pak si povídali o tom, jaké je to žít s nějakým postižením a kreslili obrázek kočky – normálně, rukou, kterou
nepíší, se zavřenýma očima, ústy. Tato činnost se dětem velmi líbila. V další části si zahráli několik her na
stmelení kolektivu a na závěr se rozdělili do skupin. Každá skupina nakreslila postavu, do které děti
vepisovaly, co mají rády, co nesnášejí, co by si přály.
Žáci 2.A a 2.B se v tomto projektu zaměřili na osudy uprchlíků. Nejdříve zhlédli animovaný film vypravující
příběh malého děvčátka Carly, které se vlivem tragických okolností ocitne na útěku
z domova. Potom diskutovali o filmu, vysvětlili si témata jako jsou hodnoty, emoce a tolerance. Došli
společně k závěru, jak je důležité mít přátele. Na závěr projektu si ve skupinkách vytvořili leporelo.
3. ročník – Alkohol a kouření
Žáci 3.A během projektu Já to dokážu vypracovali pracovní listy na téma Kouření a alkohol. Odpovídali na
různé otázky, např. jak se cítí, když někdo v jejich blízkosti kouří, jaký mají názor na kouření a pití alkoholu.
Důležitým bodem bylo hledat možnosti, jak odmítnout nabízenou cigaretu, jak nejlépe zahnat nudu, jak mít
dobrou náladu bez cigaret a alkoholu. Ve skupinách žáci vytvořili plakát na téma Moře dobré nálady.

V této části projektu žáci 3. B společně s pí uč. Adamovou zhlédli DVD Normální je nekouřit, vypracovali
pracovní list a plakáty na téma kouření. Sehráli divadlo o cigaretce Retce, inspirací jim bylo zmíněné DVD.
4. ročník – Drogy
Dne 19. 6. 2013 proběhl ve 4. třídách projekt Já to dokážu s tématem „drogy“. Nejprve si paní učitelky
Konůpková a Sodomková se žáky na toto téma povídali - jaké druhy drog znají, jak jim drogy ubližují, jak
drogu odmítnout, jaké následky má braní drog apod. Žáci si ve skupinách vytvořili plakáty na toto téma a
následně je svým spolužákům prezentovali. Nakonec se všichni společně vydali podívat po Ždírci n. D., zda
se zde nenacházejí nějaké návykové látky.
5. ročník – Zdraví
Druhou část projektu na téma Zdraví zaměřili žáci 5. B třídy s pí uč. Joskovou na stres. Zdravý životní styl a
správnou životosprávu i jídelníček probírali jako učivo ve školním roce v Přírodě a my. Projektový den
začínali v komunitním kruhu, kde diskutovali, co to vlastně stres je, jak se projevuje a jak ho zvládnout.
V druhé části žáci ve skupinách vytvářeli plakát, kde vymysleli panáčky stresáčka a relaxáčka. Na závěr
skupiny prezentovali svoje práce
a zhodnotili celý projektový den.
Žáci 5.B si nejdříve krátce připomněli, co se o zdraví dozvěděli v podzimní části projektu. Pohovořili o
zdraví tělesném, duševním a sociálním.
V další části projektu se pak věnovali stresu, jeho zvládání a předcházení, zkusili si některé relaxační
techniky. Na závěr si každý vybarvil dvě mandaly.
6. ročník – Šikana, agresivita, záškoláctví
V prvním pololetí žáci v rámci projektu vyplňovali sociometrický test. Nyní si tento test zopakovali a
porovnali s paní učitelkou Vomelovou své výsledky. Pokusili se stanovit důvody, proč někteří žáci jsou
vyčleňovaní.
Žáci ve skupinách vymýšleli dotazník na záškoláctví, agresivitu a šikanu. Hotové dotazníky zadali ostatním
spolužákům a společně vyhodnotili odpovědi.
Žáci ve skupinkách vytvářeli plakát, kde do obrysu postavy psali: Jak se cítí ten, kdo je šikanován, kdo je
záškolák a kdo je agresivní. Na výtvarné zpracování použili i symboliku barev.
Žáci si ve dvojicích vyzkoušeli, jak se cítí, když se k nim někdo přibližuje. Poté do obrysu postavy vyznačili
místa, kde nechtějí, aby se jich ostatní dotýkali.
Všem žákům se projekt líbil. Ocenili, že poznali, jak se člověk cítí, naučili se vyjádřit své pocity.
7. ročník – Alkohol, kouření a hazardní hry
Žáci 7.A pokračovali druhou částí po podzimu. Připomněli si poznatky z podzimní části,
prohlédli film na dané téma, poté následovala beseda k filmu a k tématu projektu. Žáci se na interaktivní
tabuli seznámili s dalšími riziky požívání alkoholu a kouření. Žáci se aktivně zapojili, dané téma je zajímalo
a na závěr vypracovali plakát na téma Boj proti alkoholu.
8. ročník – Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí
Třída 8. A se zaměřila na téma drog, užívání návykových látek a s tím související problematiku. První dvě
vyučovací hodiny všichni sledovali film Perníková věž. Následně dostali otázky a formou diskuze byl film
rozebírán, byly vytvářeny možné varianty závěrů, byla rozebrána hlavní postava filmu, děti vyjadřovaly své
názory na celý průběh příběhu. V druhé části vyučování se osmáci pokoušeli formulovat své názory na
zadaná témata, vyplňovali pracovní listy a diskutovali nad závažnými životními situacemi. Celý projektový
den byl efektivní a žáci ke všem aktivitám přistupovali aktivně.
9. ročník – Kriminalita mládeže, právní odpovědnost
Tématem projektu je kriminalita mládeže. Žáci 9. ročníku zhlédli film „Smrt stopařek“. Následovala diskuse
na téma stopování, jeho výhody, nástrahy a nebezpečí. Své názory na závěr žáci prezentovali na plakátech.
Většina žáků správně pochopila, že stopování cizích lidí je velice nebezpečné a že stopování má daleko více
negativ než pozitiv.
Zhodnocení projektu „Já to dokážu….“

školní rok 2012/2013

V školním roce 2012/2013 již počtvrté probíhá na naší škole projekt „Já to dokážu….“ se zaměřením na
prevenci rizikového chování žáků.

Projekt je rozdělen do dvou částí, první se uskutečnila na podzim 2. listopadu 2012 a druhá část 19. června
2013. Každý ročník má své vlastní zadané téma, ke kterému může využít doporučených aktivit nebo nových
nápadů vyučujících, jež budou zařazeny k dané problematice.
Vyučující využívali různých forem práce – komunitní kruh, skupinovou práci, diskusi, dramatickou výchovu,
filmové zpracování dané problematiky. Výsledkem práce žáků
a vyučujících byly plakáty k danému tématu.
Projekt je zdokumentován na fotografiích, které jsou uloženy na CD, práce žáků si lze prohlédnout na
chodbách naší školy, informace o projektu mohou rodiče získat i na webových stránkách školy.
Myslíme si a doufáme, že tento projekt je přínosem pro žáky, že prohlubuje jejich znalosti
a dovednosti, žáci mají možnost získat i nové informace a vyjádřit svůj názor k dané problematice.
I v dalším školním roce budeme v tomto projektu pokračovat.

Celkově je prevence sociálně patologických jevů na naší škole na velmi dobré úrovni,
což dokládají přiložené grafy výchovných opatření za celý školní rok.
Celkový přehled:
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Projekt: Zajišťujeme bezpečnost našich dětí

Prevence rizik a školní úrazy

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Počet úrazů v r. 2012
1.

celkový počet (všech zapsaných) úrazů v knize úrazů : 35

2.

celkový počet evidovaných ( oznámení úrazů ) :

3.

počet vyplacených úrazů :

4.

celková vyplacená částka za škol. úrazy :

5.

evidované úrazy: počet ( dívky )
počet ( chlapci )

18
8
18 750,-Kč

: 8
: 10

6. Místo : tělocvična 13 , hřiště 1, školní šatna 1, lesní cesta 1, přestávka 2

Všechny úrazy byly včas nahlášeny, sepsány a probrány ohledně bezpečnosti žáků
a porušení stanovených předpisů (poučení žáků, dodržován škol. řádu,
povinnosti ped. pracovníků, dodržován Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví
dětí a žáků čj. 37014/2005-25 sb.)
Závěr: neshledal jsem pochybení ze strany ped. pracovníků,
rozborem a kontrolou jednotlivých úrazů jsem zjistil ,
že vše bylo ze strany ped. pracovníků v pořádku.
Prevence rizik
Závěry a opatření:

r. 2012

a) při tělesné výchově ( činnosti v tělocvičně)
Při hře (odbíjená, florbal, malá kopaná, cvičení na nářadí atd.) žáci nezvládnou koordinovat pohyb
rukou /popř. nohy, nebo je někdo nechtěně podražen v zápalu hry/,
větší vůle vyhrát,než fyzická zdatnost ,nehoda.
Závěr : upozornit žáky na možné přecenění svých sil v důsledku nejlepšího
výsledku,nedošlo k porušení bezpečnosti.
Závěr : nedošlo nikdy porušení řádu Tv,
rozcvičení proběhlo vždy vzhledem k druhu sportu, cvičení .
b) školní hřiště
Nesoustředěnost, nepozornost, smůla, nevhodné chování, neukázněnost
Závěr: upozornit žáky, aby dávali více pozor a plně se soustředili,
nedošlo k porušení bezpečnosti
c) školní šatna
Nesoustředěnost, nepozornost, smůla, nevhodné chování, neukázněnost
Závěr: upozornit žáky, aby dávali více pozor a plně se soustředili,
nedošlo k porušení bezpečnosti
d) školní hřiště
Nesoustředěnost, nepozornost, smůla, nevhodné chování, neukázněnost
Závěr: upozornit žáky, aby dávali více pozor a plně se soustředili,
nedošlo k porušení bezpečnosti
e) přestávka
Nepozornost, nevhodné chování, neukázněnost
Závěr: upozornit žáky ,aby dávali více pozor a plně se soustředili,
nedošlo k porušení bezpečnosti
Celkové opatření :
Přestože při úrazech nedošlo k pochybení ze strany ped. pracovníků a nebyla z jejich strany
porušena bezpečnost žáků (viz kontrola poučení a zápis úrazů),vydávám následující :

A/ na naší škole musí dojít ke snížení úrazovosti
B/ třídní učit., dozory, učit. Tv a ostatní ped. pracovníci musí být důslednější,více žáky
kontrolovat a

C/
D/
E/
F/

upozorňovat na možná rizika úrazovosti
netrpět agresivitu žáků, záludnost a nevraživost
kázeňsky postihovat žáky, kteří nedodržují škol. řád
vytvářet dobré pracovní klima
ještě důsledněji provádět poučení dle tabulky v třídní knize

Ve Ždírci nad Doubravou 2. 1. 2013.
Pedag. pracovníci byli seznámeni s rozborem úrazů na ped. poradě dne : 21.1. 2013 – úrazy za r. 2012.
Ředitel ZŠ a MŚ Ždírec nad Doubravou Mgr. Jiří Novák

Úrazy 2012
Kniha úrazů: počet
Oznámení úrazů:
Poč. vyplac. Úrazů:
Počet úrazů: dívky
Počet úrazů: chlapci
Tělocvična :
hřiště
šatna
l. cesta
přestávka

35
18
8
8
10
13
1
1
1
2

Úrazy

2012-13
Kniha úrazů: počet
Oznámení úrazů:
Poč. vyplac. Úrazů:
Počet úrazů: dívky
Počet úrazů: chlapci
Tělocvična :
hřiště
ŠK
l. cesta
přestávka
jiné

43
25
15
10
15
13
2
1
1
7
1

Zájem školy o zapojení do projektu
dětských úrazů"

Název školy, adresa
kontaktní osoba /
telefon, e-mailová
adresa

"Program prevence
pořádaným Krajem Vysočina ve šk. roce
2012/2013

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,Chrudimská 77,582 63

Mgr. Jiří Novák, zszdirec@seznam.cz, 569694482

Cílová skupina: žáci 3. tříd základních škol v Kraji Vysočina

označte
část, o
kterou máte
zájem

X
„Prevence dětských
úrazů na základních A - všechny ZŠ obdrží soubor zdravotně-výchovných
materiálů s komplexně pojatou tématikou prevence dětských
školách v Kraji
úrazů (prosinec 2012 - leden 2013)
Vysočina“

x

B - cyklus 4 besed formou různých her a soutěží,
nácviku 1. pomoci (leden - červen 2013)

vč.

C - Den prevence dětských úrazů - jednorázová venkovní
akce v rozsahu cca 3 hodin
(duben - červen 2013)
D - výtvarná soutěž tématicky zaměřená na úrazy, jejich
prevenci a zdravý životní styl
(leden - červen 2013)

Projekt Šablony 2009-2013

x
x

Byla schválena závěrečná
monitorovací zpráva.
Projekt byl ukončen do červnu 2013.

Projekt První pomoc do škol školní rok 2012/2013
Tento projekt se stal součástí výuky na naší škole. Letos již osmým rokem si žáci osmých ročníků ověřili
svoje poznatky a dovednosti z první pomoci. Žáci mají znalosti ze školních projektů Vím, jak na
to…..Ochrana člověka za mimořádných událostí, ale také z výuky Přírodovědy na 1. stupni, Přírodopisu,
Výchovy ke zdraví……Na škole probíhá dvakrát do roka celodenní školní projekt Já to dokážu…,kde v 5.
ročníku je zařazeno téma Zdraví.
Garantem projektu První pomoc do škol je Kraj Vysočina a jeho vykonavatelem je Český červený kříž a
Záchranná služba.


První přednáška: 18.4.2013 – v rozsahu 3 hodiny
téma: důležitá telefonní čísla
komunikace s operačním střediskem ZZS
druhy první pomoci
shrnutí znalostí o první pomoci



Druhá přednáška: 31.5.2013 – v rozsahu 3 hodiny
téma: zástava dechu
pneumotorax
popáleniny



Třetí přednáška: 5.6.2013 – v rozsahu 4 hodiny
téma: krvácení
stabilizovaná poloha
polohování při různých úrazech a příhodách

Na konci přednášek si žáci ověřili získané vědomosti v testu. Testy psalo 24 žáků.
Výsledky testů:
15 x výborně
7 x chvalitebně
2 x dobře
Tento projekt jako škola hodnotíme velice kladně, žáci si zde ověří a zopakují znalosti z první pomoci.
7.2.3 Environmentální program:
a/ sestavení a kontrola programu enviromentálního vzdělání a osvěta
b/ seznámení s programem /ped. pracovníci/
c/ začlenění do svých plánů
d/ návštěvy center ekol. výchovy / pí Ing. V. Josková/
e/ předání nových poznatků
f/ třídění odpadu na jednotlivých patrech a pavilonech celé školy
g/ kontrola plnění a jednání s třídními
h/ relace v rozhlase /ředitel ZŠ/
ch/ MS a před. komise

i/ DEN ZEMĚ /spol.celá škola/
j/ výtvarné a literární ztvárnění
k/ zeleň naší školy
l/ výsadba stromů
m/ exkurze a odborný výklad /Veselíčko,Chráněné kraj. oblasti/
7.2.4Hodnocení EVVO na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou pro školní rok 2012/2013
Zpracovala Mgr. Renata Jrošová
Pro EVVO byl zpracován “Školní program EVVO“, který je součástí ŠVP ZŠ a MŠ Ždírec nad
Doubravou. Cíle školního programu jsou naplňovány při mnoha akcích i v rámci výuky.
Již čtvrtým rokem naše škola, včetně školy mateřské, pokračovala v celostátním projektu s názvem
„RECYKLOHRANÍ“. V loňském školním roce jsme se zařadili mezi 50 nejlepších škol v republice. Získali
jsme diplom pro nejaktivnější školy. Celkem jsme za pět ročníků nasbírali 457kg vybitých baterií a 684 kg
drobných vysloužilých elektrozařízení. Současně naši žáci za pomoci pedagogů splnili celkem 32 zadaných
úkolů a připsali tím na naše konto celkem přes 12000 bodů. Z toho za letošní školní rok celkem 2189 bodů.
Část bodů jsme opět vyměnili za pěkné ceny pro nejaktivnější žáky, kteří se zapojili do různých soutěží a
olympiád. Součástí tohoto hodnocení je taktéž tabulka účasti žáků na tomto projektu.
Žáci 5. ročníků absolvovali třídenní pobyt v Ekologickém středisku Trkmanka v našem partnerském městě
Velkých Pavlovicích. Pobyt se dětem velice líbil, dozvěděli se něco nového a přivezli si spoustu zážitků.
Škola je opět součástí sítě MRKEV (tj. sítě škol, které zahrnují EV do výuky i mimoškolních činností).
Na podzim a na jaře proběhl ve škole sběr starého papíru. Sběr byl tentokrát organizován ve spolupráci
s obecním úřadem a nasbíralo se přes 30 tun starého papíru. Výtěžek byl vložen na účet SRPŠ a bude použit
na ceny do různých soutěží a každému žákovi byla poskytnuta částka 50Kč na školní výlet. Po celý školní
rok také probíhají projekty „Ovoce do škol“a „Řemeslo má zlaté dno“.
Zhodnocení plnění plánu EV
Září, říjen:“
 Po celý školní rok pracuje na naší škole přírodovědný kroužek pod vedením p.uč. Joskové
Pavlíčkové
 Žáci 8. ročníku absolvovali exkurzi na Devět skal v rámci výuky zeměpisného praktika
 Žáci 6. ročníků se zúčastnili miniprojektu Keltové spojeného s exkurzí do Nasavrk
 Žáci 5. ročníku absolvovali pobyt v Ekologickém středisku Trkamanka ve Velkých Pavlovicích
Listopad, prosinec:
 V průběhu zimních měsíců přikrmovali členové přírodovědného kroužku ptáky a zvěř v Hatích
 V rámci předmětu Člověk a svět práce se žáci starají průběžně o školní zeleň.
 V prosinci jsme s deváťáky navštívili Národní muzeum a Technické muzeum v Praze
 Proběhlo vánoční zpívání u stromku ve vestibulu školy
 Proběhlo školní kolo chemické a fyzikální olympiády
Leden, únor:
 Proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády
 Přírodovědný kroužek podnikal různé vycházky do zimní přírody, spojené s poznáváním stop
živočichů.
 Proběhla soutěž Přírodovědný Klokan
 Projekt Zdravá pětka
 Projekt Veselé zoubky
Březen, duben:
 Třídy 1. stupně se zúčastnily vycházky k bledulím
 Jako každý rok se žáci snažili vypěstovat na školním pozemku léčivé byliny
 22.. dubna proběhla oslava Dne Země. Uskutečnil se celodenní projekt.
 Žáci celé školy se zapojili do projektu kraje Vysočina „Čistá Vysočina“ a podíleli se na jarním
úklidu okolí školy a cyklistických stezek směrem na Krucemburk, Studenec, Kohoutov a
Benátky.
Květen, červen:
 Přírodovědný kroužek uskutečnil výlet do Krkonoš.








Na konci června proběhlo přírodovědné putování – soutěž družstev ve třídách i mezi třídami
Proběhli školní exkurze, při kterých jsme se snažili žákům ukázat přírodní krásy našeho kraje a
republiky.
Žáci 8. ročníku a dalších tříd navštívili ždíreckou galerii Doubravka , ve které probíhala výstava
na téma Tragedie v Ležákách, v rámci výuky zeměpisného praktika a dějepisu
Přírodovědné putování
Na 1. stupni se uskutečnil orientační závod v přírodě
Uzavřeli jsme projekt „Recyklohraní“.

Většina naplánovaných akcí pro školní rok 2011/2012 se uskutečnila. Některé akce nebyly provedeny
z časových důvodů, byly však většinou nahrazeny jinými akcemi. Snažili jsme se naplnit cíle Školního
programu envinonmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. V porovnání s minulým rokem jsme vylepšili
spolupráci s ekologickými středisky.
Přetrvávající nedostatky: Je třeba důsledně vést žáky ke zdravým stravovacím návykům a dodržování
pitného režimu (dohoda s rodiči o nevhodnosti nápojů obsahujících kofein – coca-cola, kofola ……). Vést
žáky k zodpovědnosti za pořádek ve třídách a šatnách. Je třeba žákům vštěpovat, že v žákovském parlamentu
mohou uplatňovat nejenom své požadavky, ale také navrhovat, jakým způsobem se oni sami budou podílet
na zlepšování prostředí ve třídách a celé škole.
Ve Ždírci nad Doubravou 18.6.2013

7.3 Akce školy
7.3.1 Plán konkrétních akcí 1. a 2. stupně ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
šk. r. 2012-13
Legenda: červeně 1. stupeň
černě 2. stupeň
Září- říjen :
 Příprava projektu AKADEMIE „ Řemeslo má zlaté dno “
 Projekt: Ochrana člověka za mimořádných událostí
 Signál CO a PO (evakuace školy)
-

spolupráce s 2. stupněm
vypracování plánů pro integrované žáky
cyklistické závody 3. – 8. tříd na školním hřišti
sportování – zvláštní disciplíny
zahájení práce kroužků
návštěva Betléma v Hlinsku v Čechách / vybrané třídy /
třídní schůzky
Projekt- celoročně : Řemeslo má zlaté dno
Činnost Žákovského parlamentu (2. středa v měsíci)
turnaj Mc Donald´s Cup
projekt Recyklohraní
projekt „Já to dokážu“
fotografování 1. tříd
nástěnka na náměstí / péče o ni - aktualizace/
projekt 1. pomoc – Vím, jak na to

 Spolupráce s prvním stupněm
 Zahájení kroužků (termíny – překrývání)
 www. stránky ZŠ a MŠ – pravidelná aktualizace, fotodokumentace zájmových kroužků,
akcí
 Spolupráce předmětových komisí
 Mezipředmětové vztahy































Provoz schránky důvěry
DVPP učitelů – předávání zkušeností
Příprava projektu „Řemeslo má zlaté dno“
Celoroční projekt „Recyklohraní“
Výzdoba školy
Integrovaní žáci – vypracování individuálních vzdělávacích plánů
Vv – soutěž „Řemeslo má zlaté dno“
Úklid okolo školy
Koordinace nároků na domácí přípravu žáků (zapisovat DÚ )
Keltové – exkurze Nasavrky – 6. ročník
Malá kopaná – okresní turnaj
Utkání ve florbalu se ZŠ Krucemburk
Školní kronika a fotodokumentace všech akcí /zodpovídá vedoucí akce/
Literární soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ - volný literární útvar 6.-9. ročník
Exkurze Hlinsko – čistička odpadních vod Ch - 8. ročník
Atletické závody II.stupeň
Projekt „Já to dokážu…“ – 1. část
Exkurze Dětský domov se školou Jihlava – 9. ročník
Třídní schůzky
ŽK – sebehodnocení žáků, portfolia
Návštěva Městské knihovny – 6. a 7. ročník
Exkurze Devět skal – 8. ročník – zeměpisné praktikum
Přespolní běh – okres – Chotěboř
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Přehlídka středních škol v Havlíčkově Brodě – 9. ročník
Sluníčko – 6. a 7. ročník
Činnost Žákovského parlamentu (2. středa v měsíci)
Šablony
Testy Scio

Listopad - prosinec:
- turnaj ve vybíjené 3. – 5. tříd
- prevence popálenin – 3. třídy
- třídní schůzky
 Činnost Žákovského parlamentu
- Mikulášské tančení
- Vánoční zpívání
- Vánoční koncert



















Třídní schůzky
Beseda s rodiči 9. tříd – informace o přijímacím řízení na střední školy
Dotazník pro rodiče
Slovní hodnocení výchov
ŽK- sebehodnocení žáků, portfolia – třídní učitelé
Poznatky z DVPP
Celoroční projekt „Recyklohraní“
Krmení ptáků a zvěře v zimě
Exkurze: Ch 9- galvanovna
F, Př 9 – Praha – Technické a Národní muzeum v Praze
Literární soutěž – „Řemeslo má zlaté dno“ - vyhodnocení
Vánoční trhy – školní rok 2013/2014
Divadelní představení,muzikál 6.- 9. ročník (dle nabídky)
Mikulášská besídka
Zpívání u rozsvěcování vánočního stromu
Školní kolo olympiády v Čj /8. – 9. ročník/
Mezipředmětové vztahy, péče o talenty, chování žáků
Okresní turnaj ve florbalu chlapců a dívek
Turnaj v Malé kopané






Beseda Primární prevence úrazů popálenin – 3. – 9. ročník
Zhotovení dárků pro 1. třídu – VV
Turnaj ve stolním tenise
Mezinárodní výtvarná soutěž – ICT

Leden - únor :
- zhotovení dárků k zápisu prvňáčků
- kurz dopravní výchovy – 4. ročníky
- odpoledne s aerobikem / leden 1 h., únor 1 h. /
- školní kolo v recitaci
- okrskové kolo v recitaci v Chotěboři
- třídní schůzky
 Činnost Žákovského parlamentu
- závody v běhu na lyžích – ve spolupráci s 2. stupněm
- zápis do 1. třídy
- beseda s MUDr. Komárkem – 1. třídy
















Výtvarná soutěž – „Řemeslo má zlaté dno“
Klasifikace, výměna zkušeností
Celoroční projekt „Recyklohraní“
Třídní schůzky
Klíčové kompetence – sebehodnocení žáků v ŽK, portfolia – třídní učitelé zhodnocení
DVPP, učební pomůcky
Využívání odborné literatury
Recitační soutěž – 2. stupeň
Mezinárodní výtvarná soutěž - ICT
Školní kolo olympiády v dějepise – 8.-9. ročník
Školní kolo olympiády v AJ /6. – 9. ročník/
Okrskové kolo v recitační soutěži – Chotěboř
Běžkařské závody – celá ZŠ
Okresní kolo olympiády v dějepise – Havlíčkův Brod
První pomoc do škol – projekt Jihlava – 8. ročník

Březen, duben :
- sportování v tělocvičně
- kurz dopravní výchovy
- přehazovaná 4. a 5. tříd
- pěvecká soutěž – Slavíci ve školní lavici
- vítání jara – vycházka na bledule
- divadelní představení – Jihlava nebo Pardubice / dle nabídky /
- odpoledne s aerobikem
 Činnost Žákovského parlamentu
- turnaj Mc Donald´s Cup
- vybíjená 4. – 5. tříd v Havl. Brod
- Den Země – projekt
- třídní schůzky
- vědomostní soutěž Všeználek v Chotěboři – 5. ročník
- projekt „Hele lidi“ – 3. a 4. ročník











Slavíci ve školní lavici
Celoroční projekt „Recyklohraní“
Pythagoriáda – 6.-7. ročník
Klokan
Zeměpisná olympiáda
Den Země – projekt
Vyčištění lesa
Požadavky na učebnice
Soutěž O nejlepší herbář
DVPP – předání poznatků








































Okresní kolo olympiády v ČJ – Havlíčkův Brod
Příprava školní akademie
VV – nástěnka na náměstí ke školní akademii – 2. stupeň, výzdoba kina
Učebnice, školní pomůcky – nákup
Divadelní představení pro žáky 6. - 9. ročníku (dle nabídky)
Sportovní soutěže
Činnost Žákovského parlamentu
Okresní kolo ve vybíjené – 6. ročníky
Okresní turnaj ve volejbale
Utkání ve florbalu a odbíjené se ZŠ Krucemburk
Výzdoba školy
Úklid okolo školy
Úřad práce – 8. ročník
Slovní hodnocení výchov
ŽK – sebehodnocení žáků, portfolia – třídní učitelé
Třídní schůzky
Květen - červen :
Školní akademie
Atletické dopoledne
dopravní soutěž Světlá nad Sázavou – 4. a 5. ročník + 2. stupeň
Dětský den – ve spolupráci s žáky 9. ročníku
přírodovědná soutěž
Činnost Žákovského parlamentu
Projekt „Já to dokážu“
projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí
orientační běh
atletická olympiáda ŠD / účast v okresním kole/
Školní akademie „Řemeslo má zlaté dno“
Přírodovědná soutěž
Zpracování projektu školní akademie
Turnaj ve stolním tenise
Běh parkem Budoucnosti
Den dětí - 9.ročník
Ochrana člověka za mimořádných situací
Přírodovědný kroužek – Krkonoše
Malování na Veselém kopci – 7. ročník
Učební pomůcky
Sportovní den 2. stupně
Přírodovědné putování 2. stupně
Prima den se třídou
Projekt „Já to dokážu…“ – 2. část
Slavnostní rozloučení s žáky 5. a 9. ročníku – kino ve Ždírci and Doubravou
Výstupní testy – 7. a 9. ročník
ŽK– sebehodnocení žáků, kompetence
Zhodnocení žákovských portfolií třídními učiteli
Sebehodnocení učitelů – učitelská portfolia
Zhodnocení celého roku

Ve Ždírci nad Doubravou 13.6.2012
Mgr. Jiří Novák, Gabriela Glosrová a Markéta Zrzavá

7.4 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
7.4.1 Účast žáků školy v soutěžích ( prezentace na www. stránkách a v Našich novinách )
Zahájení školního roku 2012/2013, vítání prvňáčků
Zahájení školního roku 2012/2013 proběhlo tradičně slavnostně. Slavnostní bylo také vítání 47
prvňáčků, což je v historii města největší počet dětí, které nastupují do 1. třídy.
Počet žáků základní školy ve školním roce 2012/2013
třída

I.A

celkem

žáků

chlapců

dívek

47

24

12

12

23

12

11

21

12

9

22

12

10

16

10

6

16

17

10

7

17

21

10

11

21

21

10

11

21

20

10

10

20

20

8

12

20

106

99

115

I.B
II.A

43

II.B
III.A

33

III.B
IV.A

42

IV.B
V.A

40

V.B

anglický
jazyk

německý
jazyk

ruský
jazyk

0

0

1.stupeň

205

VI.A

28

28

13

15

28

VII.A

41

22

14

8

22

12

3

19

11

8

19

3

9

28

20

8

28

VII.B
VIII.A

28

IX.A

16

2.stupeň
celkem

16

11

5

16

0

7

113

69

44

113

15

19

318

175

143

228

15

19

Martina Hojná
Sběr papíru za září
I v letošním školním roce se škola zapojí do sběru papíru. 5. září 2012 proběhl první sběr a byl
poměrně úspěšný - žáci přinesli 2800 kg. Nejlepšími sběrači byli kupodivu naši nově příchozí
prvňáčci (1.B), kteří nasbírali 455,6 kg. Další sběr se uskuteční v pondělí 24.9.2012.
Martina Hojná
Fotografování 1. tříd 2012/2013
Ve čtvrtek 27. září 2012 proběhne fotografování prvňáčků - jednotlivců v lavicích (ve třídě). Cena 1
fotografie je 10,- Kč. Rodiče si mohou objednat přes třídní učitelky libovolný počet.
Martina Hojná
Kino v září pro 1. - 3. tř.
Ve čtvrtek 20. září 2012 navštíví žáci 1. - 3. ročníků kino ve Ždírci nad Doubravou - promítat se
bude pásmo filmů pro nejmenší "Budulínek". Cena 20,- Kč na žáka.
Martina Hojná
Třídní schůzky ve školním roce 2012/2013
Třídní schůzky všech tříd se uskuteční ve:
čtvrtek: 4. 10. 2012 od 15.00 hod.
čtvrtek: 22. 11. 2012 od 15.00 hod.
čtvrtek: 24. 1. 2013 od 15.00 hod.
čtvrtek: 18. 4. 2013 od 15.00 hod.
Sdružení rodičů (zástupci rodičů jednotlivých tříd s ředitelem školy Mgr. Jiřím Novákem) se schází
vždy od 14.30 hod. ve sborovně.
Martina Hojná
Sportování v netradičních disciplínách 19.9.2012
Sportování 1. stupně v netradičních disciplínách

Ve středu 19. 9. 2012se uskutečnilo sportování 1. stupně v netradičních disciplínách.
Tento den nám počasí příliš nepřálo, proto jsme museli závody přesunout ze školního hřiště do
tělocvičny. Velmi nás potěšil velký zájem žáků o toto sportovní klání. Celkem se sešlo 97
sportovců z 1. – 5. třídy. Na závodníky čekalo 6 soutěžních disciplín – slalom na koloběžce,
skákání v pytlích, hod do koše, kop na branku, dřepy a hod míčem v síťce na cíl. Splnění
jednotlivých úkolů se zaznamenávalo do kartiček, které pak paní učitelky vyhodnotily. Za každou
třídu byli vyhlášeni nejlepší sportovec a sportovkyně, kteří získali diplomy a drobnou cenu. Všichni
zúčastnění dostali sladkou odměnu.
Nejlepší sportovci:
1.A Eliška Málková, Jakub Novák
1.B Julie Šťastná, Jan Procházka
2.A Týna Dočekalová, Adam Fikar
2.B Barbora Plevová, Adam Otava
3.A Markéta Adamová, Jiří Burdun
3.B Helena Malá, David Procházka
4.A Tereza Musilová, Ladislav Vašek
4.B Adéla Málková, Ondřej Michalica
5.A Klára Bažoutová, Michal Bílek
5.B Monika Hanzalová, Jakub Pospíšil

Vyhlášení výtvarné soutěže "Řemeslo má zlaté dno"
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma celoročního projektu
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Vyberte si jedno řemeslo a to zpracujte jako PROSTOROVOU PRÁCI (obdobně jako pokojíček pro
panenky) nebo jako RELIÉF (obrázek vystouplý z plochy). Mělo by se jednat o pohled do řemeslné
dílny, kde by mělo být vybavení dílny (nářadí, stroje, hotové výrobky, polotovary, …). Na velikosti
nezáleží, dejte si pozor na pečlivé provedení a vše přilepte, aby z výsledné práce nepadaly věci.
Postava řemeslníka v řemeslné dílně být nemusí. Hotové práce odevzdejte v kabinetě výtvarné
výchovy (paní učitelce Vomelové) do konce října. Vítěz obdrží zajímavé ceny.

Informace ze školní družiny a školního klubu pro šk.r. 2012/2013
Informace ze školní družiny a školního klubu
Letošním školním rokem se školní družina rozšířila o jedno oddělení a kapacita vzrostla z 90 míst
na 101. Školní klub zůstává se stejným počtem 45 míst.
Do ŠD jsou přijímáni přednostně prvostupňoví žáci od nejnižších ročníků. Školní klub je určen pro
druhostupňové žáky.

Jelikož kapacita školního klubu nebyla letos zcela naplňena, byla volná místa obsazena žáky
prvního stupně.
Počet žádostí na školní družinu vzrostl v letošním školním roce na 157. 101 žáků bylo přijato do
školní družiny a 41 do školního klubu.
Bylo vydáno 15 rozhodnutí o nepřijetí do ŠD z důvodu naplnění kapacity.
Žákům, kteří nebyli přijati do ŠD nebo ŠK, bude umožněno čekat na autobus či zájmový kroužek
ve vyhrazených prostorách pod pedagogickým dozorem. Alespoň touto cestou jsme se snažili vyjít
vstříct dětem a chránit jejich bezpečnost.
Personální obsazení ŠD a ŠK






oddělení – Ivana Martincová
oddělení – Lenka Dočekalová
oddělení – Adéla Málková
oddělení – Lucie Křesťanová
Školní klub – Veronika Hromádková,
DiS.

v.v. Ivana Martincová
Exkurze 3.A a 3.B - Naučná stezka Sobíňov, 12. 9. 2012
Brzy ráno za deštivého počasí jsme se sešli u vlaku. Po příjezdu na sobíňovské nádraží jsme ušli
sotva pár kroků a spatřili jsme pomník za zesnulé vojáky. Celou cestu jsme se kochali krajinou,
bylo mokré babí léto. Naše stezka začínala u obecního úřadu. Podívali jsme se na znak,
vysvětlivky a první tabuli. U rybníčka seděla v trávě perníková chaloupka, dílo vytvořené člověkem.
Pan majitel nás nechal vše si prohlédnout. Stezku jsme si kvůli dešti upravili, vystoupali jsme na
kopeček Březinka, tady jsme viděli ocún jesenní a překvapil nás nádherný výhled na Žďárské
vrchy. Přes obec jsme zamířili na Hlínu, v místním rybníku jsme objevili raka a spoustu vodoměrek.
Cestou se vyskytlo mnoho malých žabek, našli jsme skokana a ropuchu i černou veverku. Došli
jsme ke kostelu v Sopotech. Ještě jsme měli naplánovanou trasu přes Nivu Doubravy, ale měli
jsme smůlu kvůli počasí. Nasvačili jsme se u místní hospůdky. Výlet byl bezva, zažili jsme
dobrodružství.
Za třeťáky Helena Malá a Marta Tůmová
Přespolní běh – okresní kolo, Chotěboř, 25. 9. 2012
Každý rok na podzim se koná v Chotěboři v areálu sjezdovky na sv. Anně okresní kolo
v přespolním běhu. Letos se na trať vydalo celkem 230 závodníků v různých kategoriích.Nejlépe se
z našich závodníků umístil Ondřej Dostál na 11. místě ze 45 závodníků. Družstvo starších chlapců
skončilo na 5. místě. Mladší závodníci jeli především sbírat zkušenosti. Naši školu reprezentovali:
Andrýsková Klára, Němcová Terezie, Blažíčková Adéla, Břízová Eliška, Polánská Štěpánka,
Dočekalová Hana, Forejt Tomáš, Vavroušek Michal, Adámek Jan, Bříza Lukáš, Kučera Daniel,
Cimpl Jan, Dočekal Lukáš, Dostál Ondřej, Novák Jakub, Machovec Tomáš, Junek Milan, Slezák
Stanislav. Všem závodníkům patří poděkování za snahu a reprezentaci školy.
Jan Marek
Exkurze do Žďáru nad Sázavou 26.9.2012
Výlet do Žďáru nad Sázavou

Dne 26. 9. 2012 jsme společně s 5.B jeli na výlet do Žďáru nad Sázavou. Sešli jsme se ve třídě a
v 7,45 hodin jsme šli před školu do autobusu, který nás dovezl až k zámku, kde je Muzeum knihy.
Tam jsme měli domluvenou prohlídku na téma Staré pověsti české. Bylo to tam moc hezké. Mohli
jsme si všechno prohlédnout. Přečetli jsme si o tom, že příchod Čechů jako první zaznamenal
Kosmas, jak Přemysl rozmlouval s bohy a potom, že se rozhodl poslat posly k Vlastě. Viděli jsme
rodokmen panovníků a boha Zelů. Mohli jsme si zkusit zvednout kance. Byly tam také velmi staré
knihy např. Kronika o založení země České – Martin Kuthen ze Šprinzberka, Czeska kronika –
Aeneas Sylvius Piccolomini a Poselkyně starých příběhů českých – Jan Beckovský. To bylo moc
hezké. Potom jsme se šli podívat na to, jak se první knihy tiskly. Také jsme viděli železný tiskařský
lis z první poloviny 20. století, který vynalezl H. Loser.
Byla tam také hezká poučka: ,,Kniha je zároveň kolem, pluhem, lodní plachtou, chlebem a vínem,
největším objevem lidského rodu.“ Napsal to Josef Jungmann. Viděli jsme ještě černý vápencový
hraniční kámen (kudurru), středověkou rukopisnou knihu, první vydání Babičky od Boženy
Němcové, Kytici od Karla Jaromíra Erbena, vznik středověkého kodexu, model knihařského lisu od
vynálezce Johanna Gutenberga, velmi velké a tlusté knihy ze 17. a 18. století. Tím naše prohlídka
skončila a my jsme šli na nádvoří ke kašně, tam jsme si dali svačinu a pokračovali jsme do
cukrárny U Tří hvězd.
Od cukrárny jsme autobusem přejeli ke kulturnímu domu, kde byla výstava modelového kolejiště.
Na modelu byla různá města a místa Kraje Vysočina. Nové Město na Moravě, Bystřice nad
Pernštejnem, kostel sv. Michaela, nádraží Žďáru nad Sázavou, Zelená hora a hrad Pernštejn. Moc
se nám tam líbilo. Celý výlet byl moc hezký.
Klára Bažoutová, 5.A
Exkurze do Žďáru nad Sázavou
Dne 26. 9. 2012 jsme jeli na exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Nejdříve jsme šli do Muzea knihy, kde
též probíhala výstava Staré pověsti české. Mohli jsme zde shlédnout praotce Čecha, Šárku nebo
jsme si mohli zkusit uzvednout kance. Zajímavé bylo, že tam byla obrazovka, kde se dala
přesunout Česká republika např. do Polska. Potom jsme se šli podívat na staré knihy. Mohli jsme
tam vidět např. hieroglyfy, svitek, malbu na zdi, první tiskařský stroj, jedno z prvních vydání novin a
první Babičku nebo obrovské staré knihy a obrovskou knihovnu. Když jsme vyšli z Muzea knih, tak
jsme šli do informačního centra a následně do cukrárny. Od cukrárny jsme jeli autobusem do
kulturního domu, kde je zmenšený model železnice Žďáru a okolí. Mohli jsme tam vidět např. parní
lokomotivu, dopravní vlak nebo přepravní vlak. Moc se mi tam líbilo.
Michal Bílek, 5.A
Martina Hojná
Mc Donald‘s cup 1.-3. tříd
Dne 2.10. se od 13 hodin konalo školní kolo fotbalového turnaje Mc Donald‘s cup 1.-3. tříd. Za
příznivého podzimního počasí se na školním hřišti proti sobě ve vzájemných zápasech utkala 3
družstva (za každý ročník jedno)s celkovým počtem 44 zúčastněných hráčů a hráček. Nejprve
nastoupili žáci 1. a 2. ročníku. Prvňáci bohužel za celý zápas téměř neopustili svoji obranou zónu a
druháci nakonec zvítězili vysoko 8:0. Druhý zápas již sliboval pěknou herní podívanou, na trávníku
bylo totiž plno hráčů ždírecké fotbalové přípravky. Po nerozhodné první polovině hry se třeťáci
rozstříleli a porazili druháky 4:0. V posledním utkání se střetli žáci 1. a 3. ročníku. Prvňáci
překvapili, hra se tentokrát neomezila pouze na jednu polovinu hřiště a ve vyrovnaném souboji
dokonce skórovali. Ani konečná prohra 1:4 je nemrzela a odcházeli sportovně vyřádění. Celkové
výsledky: 1.místo-3.ročník, 2.místo-2.ročník, 3.místo-1.ročník. Musím pochválit celkovou atmosféru
na hřišti. Všichni žáci byli ukáznění a fandili všichni všem. Děkuji také Romanu Vomelovi, který se
ochotně ujal funkce rozhodčího a třídním učitelkám za pomocný dozor v průběhu akce. Nejlepší
střelci turnaje: Bažout Adam (2.A), Procházka David (3.B)-oba 5 branek, Burdun Jiří (3.A)-2

branky, další střelci (všichni po 1 brance)-Nekovář Petr (1.A), Plevová Barbora (2.B), Pol Marek
(3.B), Sklenář Dominik (2.B), Šťastný Jiří (2.B)
Miroslava Bažoutová

Mc Donald´s cup 4. a 5. tříd
Dne 8. 10. 2012 se od 13 hodin konalo školní kolo fotbalového turnaje Mc Donald´s cup 4.-5. tříd.
Jelikož nám podzimní počasí nepřálo, utkání se neodehrála tradičně na školním hřišti, ale ve školní
tělocvičně. Ve vzájemných zápasech se proti sobě utkala čtyři družstva (za každý ročník dvě)
s celkovým počtem 32 hráčů a hráček. Turnaj zahájily páté třídy. Zápas byl velice vyrovnaný, ale
nakonec zásluhou Antonína Lemberka vyhrála 5.A 1:0. Druhý zápas byl taktéž velice vyrovnaný,
do poslední chvíle nebylo o vítězi jasno, až branka Daniela Lédla ze 4. A rozhodla o vítězství 4. A
výsledkem 1:0. 5. A potvrdila kvality svého týmu a i v tomto utkání vyhrála tentokrát nad týmem 4.
A 1:0. Následovalo utkání 4. B a 5. B. Družstvo 5.B jednoznačně zvítězilo, když třikrát skóroval
Jakub Pospíšil. Předposlední zápas sehrály třídy 4. B a 5. A. Žáci pátých tříd i přes nemalou únavu
nepolevili a zvítězili v poměru 2:0 díky krásným gólům Antonína Lemberka. O závěr tohoto turnaje
se postaral zápas 4. A a 5. B, který patřil mezi jeden z nejnapínavějších a pro diváky
nejzajímavějších (dokonalá technika, hlavičkové souboje, přesné rozehry …). Hra
skončila výsledkem 2:1 pro 4. A. V tělocvičně panovala příjemná atmosféra, žáci si vzájemně
fandili a motivovali se k lepším výkonům. Celkové výsledky: 1.místo-5. A, 2.místo-4. A, 3.místo-5.
B, 4. místo-4.B. Děkuji Tomáši Machovcovi, jež se svědomitě zhostil role rozhodčího a třídním
učitelkám za pomocný dozor v průběhu celé akce. Nejlepší střelci turnaje: Jakub Pospíšil (5. B) – 4
branky, Antonín Lemberk (5. A) – 3 branky, Jan Voják (4. A) – 3 branky. Další střelci (všichni po
jedné brance) Dan Lédl (4. A), Michal Bílek (5.A).
Sodomková Soňa
Projekt - Dopravní výchova ŠD a ŠK
Čtrnáctidenní projekt bezpečnosti ve školní družině pro školní rok 2012 - 2013
Název projektu: Dopravní výchova
Koordinátor: Ivana Martincová
Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263, tel. 569 694 482
Charakteristika projektu, časové rozvržení, popis
Projekt je zaměřen především na žáky prvních a druhých tříd a jejich bezpečnou cestu do školy.
Úkolem projektu je zábavnou a hravou formou poznávat dopravní značení, umět se správně chovat
v silničním provozu a seznámit se s nebezpečím, které nám může hrozit.
Projekt je rozvžen do dvou týdnů, dvou bloků.
První blok


BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Hlavní aktivita ( povídání o mé cestě do školy, ukázka v terénu ) je rozdělena na dvě části. První
část – beseda – má za úkol umět popsat svoji cestu z domova až ke škole včetně správnosti
chůze. Druhá část – praktická – má za úkol ukázat správnou a bezpečnou cestu z domova do
školy přímo v terénu.



DOPRAVNÍ KVÍZ

Druhý blok


DOPRAVNÍ ZNAČKY

Hlavní aktivita ( poznávání dopravních značek ) je rozdělena na dvě části. Praktická část má za
úkol správně pojmenovat dopravní značky v terénu ( při vycházce ). Pracovní část má za úkol
správně přiřadit dopravní značky a jejich názvy a vše nalepit na čtvrtku.


SILNIČNÍ PROVOZ

Hlavní aktivita ( výtvarné ztvárnění silničního provozu ) je zaměřen na spolupráci v kolektivu a
vzájemnou komunikaci při plnění zadání.
Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy
Upevňování vztahů mezi žáky, poznávání se navzájem při plnění zadání, umění komunikace a
vedení ke vzájemné toleranci.
Cíl projektu
Cílem projektu je osvojování si pravidel silničního provozu v rámci bezpečné chůze do školy.
Projekt rozvíjí klíčové kompetence:







kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence k trávení volného času
komunikativní kompetence
sociální a interpersonální kompetence
činnostní a občanské kompetence

Výstupy a prezentace projektu
Propojení ústní, pohybové a výtvarné části.
Projekt bude vystaven na nástěnce u ŠD a na internetových stránkách školy.
Žáci budou na závěr odměněni za dobře odvedenou práci.
Zhodnocení průběhu projektu
V průběhu projektu jsme se zaměřili zejména na opakování a osvojení si bezpečného pohybu ve
svém nejbližším okolí, tj. cesta z domova do školy a zpět.
V prvním bloku v jeho praktické části si děti navzájem ukazovaly, jak se správně chodí po
chodníku, jak přecházet silnici, aby byly ohleduplní ke svému okolí a zároveň dbaly na svoji
bezpečnost. Samy děti byly schopné se upozornit na případné chyby a na co je třeba dávat si
pozor, např. kolikrát je potřeba se rozhlédnout a jak, než přejdeme silnici.
V další části čekal na děti dopravní kvíz v podobě pracovních listů. Úkoly nebyly těžké, šlo hlavně o
to, aby si děti zábavnou formou zopakovaly vše, co se naučily.

Druhý blok byl zaměřen na dopravní značky, kdy jsme si při vycházce ukazovali značky, říkali si
jejich názvy a proč je důležité se jimi řídit. Stejné značky měly děti připravené na obrázcích ve
školní družině a jejich úkolem bylo správně přiřadit dopravní značku a její název. I tady se ukázalo,
že děti dávaly pozor a až na drobné chybičky vše zvládly na výbornou.
Na závěr jsme si společně vyrobili model krajiny se silnicí z kartonu a dozdobili ho domečky z
krabiček.
Děti byly za svoji výbornou práci odměněny sladkostí.

Exkurze 4.A a 4.B - Pověsti a historie knih
Dne 27. 9. 2012 se 4. třídy vypravily na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, aby zhlédly místní
poutavou výstavu týkající se pověstí a historie knih. Žáci měli možnost vidět dobové postavy, např.
Šárku, praotce Čecha, pomocí PC techniky si vyzkoušet stěhování národů nebo si vyzkoušet „boj
s divočákem“. U vstupu si děti vylosovaly lístečky se jmény bájných postav a na konci prohlídky
zjistily, kdo se pod těmito jmény skrývá. V další části výstavy zaměřené na historii knihy se žáci
mohli setkat např. s jedním z prvních knihtisků nebo prvním vydáním knihy Babička od Boženy
Němcové. Celá výstava byla doplněna zajímavými fotografiemi a kresbami. Žáci si odnášeli
spoustu nových informací a dojmů. Poděkování také patří zdejšímu průvodci, který nás zasvětil do
idey této výstavy.
Monika Konůpková a Soňa Sodomková
Exkurze 4.A a 4.B - Městský úřad
Dne 25. 9. 2012 žáci čtvrtých tříd navštívili MÚ ve Ždírci nad Doubravou.
Ochotně se nás ujal pan Bc. Libor Málek a seznámil děti s činností jednotlivých oddělení úřadu, na
kterých byl pro ně připraven poutavý a naučný program. Exkurze žáky obohatila o spoustu
zajímavých informací týkajících se chodu MÚ, samosprávy a historie města. Všichni si odnášeli
nejen velké množství prospektových materiálů, ale také mnoho nevšedních zážitků.
Soňa Sodomková, Josef Remeš
Minisčítání 2012: děti poznávají statistiku
Žáci 6.A třídy naší školy se ve čtvrtek 11.10.2012 zúčastnili minisčítání.
Jedná se o vzdělávací projekt, který hravou formou na PC ukazuje dětem, jak pracuje statistika a
jak práce s daty v praxi funguje. Žáci odpovídali na otázky, které se týkají například jaké
počítačové hry hrají, jakou rukou píšou nebo co by si vzali s sebou na pustý ostrov. Konečné
výsledky uveřejní ČSÚ v prosinci tohoto roku.
Žáci 6.A třídy celkových výsledků využijí pro další práci se statistickými soubory a obohatí své
zkušenosti o některé zajímavosti z tohoto projektu.
Jiří Novák
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Dne 12. 10. 2012 jsme na prvním stupni uspořádali pro děti již tradičně projektový den zaměřený
na chování člověka při mimořádných událostech. V podzimní části projektu se žáci seznamují

teoreticky s problematikou událostí, při kterých je ohroženo zdraví. V letošním roce třídy procházely
těmito stanovišti:










Požár v bytě
Výstražné signály
Evakuační zavazadlo
Dopravní nehoda
Dopravní prevence
Požár v lese
Mimořádné události
Co dělat při vichřici a bouřce
První pomoc

Žáci se učí, jak překonat strach, nezpůsobovat zmatek, usnadnit práci záchranářům, pomoci sobě i
ostatním. V letní části projektu si své znalosti ověří při zvládání praktických situací v soutěži.
Přehlídka středních škol
Rok se s rokem sešel a žáci devátého ročníku naší školy se v úterý 30. října 2012 opět vydali
do Havlíčkova Brodu. V Kulturním domě Ostrov navštívili Přehlídku středních škol. Od zástupců
63 středních škol, gymnázií a odborných učilišt z Kraje Vysočina i ze sousedních krajů získali naši
žáci užitečné informace, které jim jistě pomohou při výběru jejich budoucícho povolání. Popřejme
jim proto, aby si správně zvolili svůj studijní obor a také dobře zvládli nástrahy přijímacích
zkoušek.
Markéta Zrzavá
Přírodovědný klokan 8. a 9. třídy
Dne 2.11. 2012 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo celkem
37 žáků 8.A a 9.A třídy. Žáci řešili 24 úloh z fyziky, zeměpisu, matematiky a přírodopisu.
Překvapivě si celkově lépe vedli žáci 8.A. Celkem bylo možno získat 120 bodů, ale k tomu se nikdo
ze soutěžících nepřiblížil.
Nejlepší byli:

1. místo

Jan Malý 8.A 60 bodů

2. místo

Stanislav Slezák 9.A 55 bodů
Matěj Havlíček 8.A 55 bodů
Zdeněk Michal 8.A 55 bodů
Renata Eisová 8.A 55 bodů

3. místo

Roman Vomela 9.A 54 bodů
Karin Francan 8.A 54 bodů

Přejeme osmákům a deváťákům úspěchy v dalších soutěžích a více elánu do další práce.
R. Jarošová, J. Remeš
Florbalové utkání mezi ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk
Ve čtvrtek 1.11. 2012 se uskutečnilo v naší tělocvičně florbalové utkání mezi reprezentací
žáků 5.- 7. tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk .
Utkání proběhlo v dobrém fyzickém nasazení, obě mužstva bojovala ze všech sil a za
předvedenou hru, snahu a poctivý přístup k utkání je třeba všechny naše hráče pochválit. Chlapci
podali bojovný výkon, nezalekli se soupeře a vytvořili si mnoho střeleckých příležitostí. Naši chlapci
zvítězili po velkém boji 30 : 27.
Výborně si vedl brankář Václav Pavlíček. A kdo dával branky? J. Stejskal 11, A. Rybáček 8,
J. Navrátil 4, J. Pospíšil 4, M. Havel 2, O. Pospíšil 1

Sestava našeho mužstva: Brankář :

Václav Pavlíček 6.A

Hráči:
Miloš Havel 7.A, Jan Navrátil 7.A, Roman Málek 7.A, Jan Stejskal 7.B, Ondřej
Pospíšil 7.B, Adam Rybáček 6.A, Ludvík Málek 7.A, Jáchym Fousek 7.A, Jakub Pospíšil 5.B,
Michal Bílek 5.A
Ve Ždírci nad Doubravou 2.11.2012 Jiří Novák
Florbalový turnaj dívek 6.-7. tříd s Krucemburkem, 2.11.2012
V pátek 2.11.2012 se utkala naše děvčata ve florbalu s družstvem dívek z Krucemburku.
V letošním roce navštěvují kroužek florbalu převážně mladší děvčata, která jsou velmi šikovná,
bojovná a obětavá. Na turnaj jsme se od začátku školního roku pečlivě připravovaly. Přestože
mnohé dívky hrají florbal teprve 2 měsíce, při zápase se nenechaly zaskočit a děvčatům z
Krucemburku se tvrdě postavily. Dařily se nám právě osobní souboje s fyzicky vyspělejšími
dívkami, dobře jsme si přihrávaly, obrana byla téměř neprůchodná a hlavně! výborně jsme střílely,
což se projevilo na konečném výsledku - našem vítězství 35:7. Obrovskou pochvalu si zaslouží
naše brankařky:
Michaela Titzová (7.B) a Klára Andrýsková (6.A) Góly dávaly:
Kristýna Plíšková 13 (9.A), Monika Hanzalová 10 (teprve 5.B!), Kristýna Tlustá 4 (7.B), Klára
Bažoutová 3 (teprve 5.A! - přestože hraje obranu!), Veronika Břízová 2 (6.A), Lenka Titzová 2
(teprve 5.B!), Eliška Jiroutová 1 (7.A) Další hráčky, které sice gól nedaly, ale na vítězství našeho
mužstva se také podílely:
Eliška Bláhová (7.A), Hana Dočekalová a Hana Sýkorová (obě 6.A).
Dívkám k jejich výbornému výsledku gratulujeme, udělaly nám velkou radost a věříme, že se opět
sešel tým děvčat, který naši školu ve florbalu proslaví! Přejeme jim hodně štěstí, střeleckých a
herních úspěchů na okresním turnaji v Havlíčkově Brodě v pátek 16. listopadu.
Martina Hojná

Beseda s policií
Dne 30.10. 2012 proběhla ve školním klubu a školní družině beseda s Městskou policií Chotěboř.
Ředitel Městské policie Mgr. Jiří Novotný a jeho kolegyně upozorňovali děti na různá nebezpečí,
například na krádež, požár, autohavárii, šikanu, pokousání zvířetem, oslovení cizím člověkem, a
diskutovali s dětmi o tom, jak těmto situacím předcházet a bránit se jim. Nelze opomenout ani jejich
třetího pomocníka, irského vlkodava Broučka, který byl dětem, stejně jako zástupci policie, hodinu
a půl příjemným společníkem. Celá beseda vyvrcholila pro 45 přítomných dětí soutěží, ve které
prokázaly, co si z celé besedy zapamatovaly. Za svou snahu byly odměněny hezkými cenami.
Děkujeme Městské policii Chotěboř a těšíme se na další setkání.
Adéla Málková
Okrskový florbalový turnaj chlapců 6. - 7. tříd ZŠ
V úterý 6. 11. 2012 se ve sportovní hale Gymnázia v Chotěboři uskutečnil okrskový florbalový
turnaj pro žákovské reprezentace chlapců 6.-7. tříd ZŠ. Naši chlapci sehráli 3 utkání s těmito
výsledky: Ve skupině B prohráli zápas s žáky z Gymnázia Chotěboř 1 : 2. V druhém utkání
sehráli bojovné utkání s chlapci ze ZŠ Buttulova Chotěboř, přesto prohráli 0 : 1, a tím ve své
skupině skončili na 3. místě. Se ZŠ Habry jsme hráli o 5. - 6. místo. Utkání se nám vydařilo a
naše reprezentace vyhrála 3 : 1. V turnaji ZŠ jsme obsadili konečné 5. místo.
Touto cestou děkuji všem chlapcům za předvedený výkon a přeji jim větší úspěch v příštím roce.Ve
skupině A hrála tato mužstva: ZŠ Krucemburk, ZŠ Habry a ZŠ Smetanova Chotěboř. Kdo dával
branky? Jan Stejskal 2, Adam Rybáček a Jáchym Fousek po 1. Sestava našeho mužstva:



brankář :
Martin Křikava 7.B
hráči:
Miloš Havel 7.A, Jan Navrátil 7.A, Jan Adámek 7.A, Roman Málek 7.A, Ludvík
Málek 7.A, Jáchym Fousek 7.A, Jan Stejskal 7.B, Adam Rybáček 6.A, Václav Pavlíček 6.A,

Ve Ždírci nad Doubravou 6.11.2012
Jiří Novák
Projekt „Já to dokážu...“
V pátek 2. listopadu 2012 proběhla na naší škole první část projektu „Já to dokážu...“, do které se
zapojili žáci 1. a 2. stupně se svými třídními učiteli. První, druhý a šestý ročník se zaměřil na
budování vztahů mezi spolužáky, na spolupráci ve třídě i na šikanu. Třetí a sedmý ročník se
věnoval problematice kouření. Ve čtvrtém a osmém ročníku se žáci seznámili s nebezpečím,
které pro člověka představují drogy. Téma zdraví bylo připraveno pro žáky pátého ročníku a pro
devátý ročník to bylo velmi aktuální téma – kriminalita dětí a mládeže. Během celého dopoledne
se žáci se zájmem zapojovali do zvolených aktivit, diskutovali o daných tématech v komunitních
kruzích, přečetli si nebo zhlédli příběhy, které přibližovaly danou problematiku. Ve skupinkách žáci
vytvářeli plakáty a sehráli scénky, jež měly naznačit řešení z určité krizové situace.
Druhá část tohoto projektu proběhne v měsíci červnu.
Zrzavá

Markéta

Přednáška - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.
V pátek 9.11.proběhl na naší škole program v rámci prevence rizikového chování Než užiješ
alkohol, užij svůj mozek“. Paní lektorka Ing. Musilová přednášela ve třídách 7.A, 7.B a 8.A.
Hodina byla rozdělena do tří bloků:

1. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol.
2. Rozhodovací hra – jak budete reagovat na alkohol?
3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním.
Program byl pro školu pořádán zdarma a škola navíc obdržela publikaci „Jak vytvořit ve škole
zdravější prostředí“. Tato akce byla velmi zdařilá.
Věra Josková
Projekt - Ke kořenům potravin
Dne 14. 11. 2012 se třída 4. A zúčastnila projektu s poetickým názvem „Ke kořenům potravin“, jímž
nás provedla Michaela Štefáčková. V úvodu si žáci povídali o tom, co pro ně jídlo znamená, jaké
potraviny upřednostňují a jakým se mají naopak vyhýbat. Následně se děti rozdělily do pěti skupin
a zjišťovaly, čím se vyznačuje strava v Africe, ve Vietnamu, v Čechách aj. Opět se všichni sešli
společně v kruhu a na toto téma diskutovali. Poté žáci obdrželi krátký článek.Z něj museli vybrat
nejpodstatnější informace týkající se konkrétních potravin a ty využít ke zhotovení plakátu. Tím se
jednotlivé skupiny prezentovali před ostatními v kolektivu. Další část projektu se odehrávala ve
školní kuchyňce, kde se všichni aktivně podíleli na výrobě jáhelníku. Někteří loupali ovoce, jiní vařili
jáhly či připravovali plech na pečení. Sladkou tečkou nakonec byla společná ochutnávka jejich
výrobku. Žákům se projekt velice líbil a otevřel jim nové obzory ve způsobu zdravého stravování.
Tímto taktéž děkuji Ivaně Uchytilové za zprostředkování. Pro zájemce přikládáme recept na
jáhelník :
1 l mléka, špetka soli, 5 lžic cukru, 400 g jáhel, 3 vejce, šťáva z ½ citronu, tuk na vymaštění, 200 g
ovoce (jahody, třešně, meruňky, broskve, švestky, jablka, hrušky)
Z jablek, mléka, soli a lžíce cukru uvaříme kaši. Jáhly spaříme a opereme. Poté je nasypeme do
studeného mléka a uvaříme kaši. Do vychladlé kaše vmícháme 4 lžíce cukru, žloutky a šťávu z
citronu. Poté vmícháme tuhý sníh z bílků. Hmotu rovnoměrně rozprostřeme na vymaštěný pekáč a
poklademe ovocem. Mírně pokropíme máslem a nakonec ½ hodiny zapékáme při 150 ´C.
Sodomková Soňa
Okrskové kolo ve florbalu starších žáků
V úterý 13.11.2012 se družstvo chlapců 7.-9. tříd zúčastnilo okrskového kola ve florbalu v hale
Gymnázia Chotěboř. Sešlo se šest přihlášených mužstev. Mužstva byla rozlosována do dvou
skupin. Naši chlapci se v prvním zápasu utkali se ZŠ Wolkerova Havl. Brod. Po celý zápas měli
převahu a utkání vyhráli 6 : 3. Ke druhému utkání nastoupili proti ZŠ Smetanova Chotěboř, kterou
za neustálé převahy jednoznačně porazili 7 : 1.Tím vyhráli svoji skupinu a postoupili do
semifinále k rozhodujícímu utkání o postup do okresního kola. Soupeřem jim byl druhý tým
z druhé skupiny ZŠ Krucemburk, který disponoval rychlými a technicky zdatnými hráči. Toto utkání
se nám nepovedlo a náš dlouholetý soupeř nás porazil v poměru 0 : 3. V posledním utkání jsme
hráli o 3. místo opět se ZŠ Wolkerova Havl. Brod , skončilo remízou1 : 1. O našem 3. místě
rozhodla trestná střílení, vyhráli jsme 2 : 1.Naši chlapci si toto místo zasloužili, především za
bojovnost, vůli po vítězství a předvedenou hru. Sestava našeho mužstva:
Brankář :
Hráči:

Ondřej Dostál 8.A a Jiří Boháč 8.A
David Křivohlavý 8.A, Lukáš Dočekal 8.A, Jakub Macejka 8.A,
Tomáš Machovec 9.A, Rudolf Culek 9.A, Milan Junek 9.A,
Stanislav Slezák 9.A, Roman Vomela 9.A, Jan Navátil 7.A

Za naše mužstvo stříleli branky: Tomáš Machovec 8 + 2 v samostatných nájezdech v boji o 3.
místo, David Křivohlavý 6
Hráčů patří poděkování za předvedený výkon.
Jiří Novák
Okresní florbalový turnaj dívek v Havl. Brodě 16.11.2012
V pátek 16. listopadu reprezentovala naše děvčata školu v okresním turnaji ve florbalu
v Havlíčkově Brodě. Barvy naší školy hájila mladší děvčata, na turnaj jsme jely spíše na
zkušenou, protože některé dívky hrají florbal teprve od září. Na turnaj přijelo 7 družstev. Hrálo se
na 2 skupiny. Naši skupinu jsme vyhrály s plným počtem 9 bodů. První zápas se ZŠ Buttulova
Chotěboř jsme vyhrály 2:0 a byla to pro nás velká motivace. Se sportovní školou Sady Havl. Brod
byl turnaj velmi vyrovnaný, ale děvčata nakonec zvítězila 3:2. Poslední zápas ve skupině se ZŠ
Golčův Jeníkov jsme už neměly co ztratit, hrály jsme velmi pohodově a s vítězstvím 4:0 jsme se
staly jasnými vítězi skupiny a postoupily do semifinále. Čekal nás silný soupeř – ZŠ Komenského
Světlá nad Sázavou a byl to opravdu vyrovnaný boj, který skončil 1:1, což znamenalo nájezdy.
Bohužel, zde nás štěstí na chvíli opustilo a jeden neproměněný nájezd pro nás znamenal ztrátu
nejcennějšího kovu. Nakonec jsme semifinále prohrály 2:3. Děvčata byla velmi smutná a poznala,
jak ten jediný míček v síti dokáže zmařit dosavadní úspěchy. Přesto bylo nutno se „vyhecovat“,
zatnout zuby a zmobilizovat síly do posledního boje – alespoň o 3. místo. Zde jsme se stejně jako
na začátku turnaje utkaly se ZŠ Buttulova Chotěboř a boj to byl neskutečný, nikdo nechtěl odejít
bez medaile. Zápas skončil remízou 1:1 a nás opět čekaly nájezdy. Dívky věděly, že teď jde o
všechno, již první nájezd se nám povedl a poté naše brankařka nezklamala. Zvítězily jsme 2:1.
Naše radost ze 3. místa na okresním turnaji je obrovská především proto, že za naši školu hrály
dívky už z 5. třídy a naše družstvo 10 hráček bylo nejméně početné, což znamenalo i velké fyzické
vysílení. Na turnaji jsme nastřílely 13 gólů - nejvíce ze všech týmů – Kristýna Plíšková 7, Klárka
Bažoutová 2, Kristýna Tlustá 1, Lenka Titzová 1, Monika Hanzalová 1, Veronika Břízová 1.
Výbornou obranu po celý turnaj hrály Hanka Sýkorová a Eliška Jiroutová . Velkou pochvalu si
zaslouží obě naše brankařky – Michaela Titzová (7.B) a Klára Andrýsková (6.A). To, že Míša
chytala opravdu famózně se potvrdilo na konci zápasu, kdy dostala nabídku od trenéra
profesionálních hráček florbalu ze Světlé nad Sázavou, který ji oslovil s nabídkou, zda by nechtěla
chytat za jejich juniorský tým.
Co dodat závěrem? Zase se na naší škole našlo několik děvčat, které florbal baví, pravidelně
trénují a my jim přejeme hodně úspěchů na dalších turnajích. Děvčata, díky.

Hojná Martina
Dějepisná olympiáda pro 8. a 9. ročník
Ve středu 21. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník.
Celkem se zúčastnilo 6 žáků - tři z 9.A a tři z 8. A.
Tématem letošní olympiády byly pohanské zvyky a křesťanské tradice. Na soutěžící čekalo 26
otázek, za které bylo možné získat 71 bodů. Přestože některé úkoly byly dost náročné, soutěžící je
zdárně vyřešili. Soutěž byla opět velmi vyrovnaná – rozdíl mezi vítězem a třetím v pořadí byl pouze
1 bod.
A jak vše dopadlo? Na 3. místě se ziskem 37 bodů se umístila Adéla Culková z 9.A. Druhé místo
se ziskem 37,5 bodů obsadila Kateřina Kavalírová z 9. A. Vítězem školního kola se stal s 38 body
Roman Vomela z 9.A, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole dějepisné olympiády v
Havlíčkově Brodě.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a za předvedené výkony a vítězi přejeme v dalším kole této
soutěže hodně úspěchu.

Zdeněk Drápalík, Markéta Zrzavá
Druháci v knihovně
V měsíci listopadu navštívily třídy II.A a II.B městskou knihovnu. Paní knihovnice si pro děti
připravily velice poutavý program. Nejdříve si děti vyslechly pohádky z knihy Školní detektiv od
Zuzany Pospíšilové. Potom se pustily do práce ve skupinkách a řešily přesmyčky, literární
křížovku, literární a pohádkový kvíz. Při práci jim pomáhaly připravené knihy. Na závěr návštěvy si
děti prohlédly dětské oddělení a za dobrou spolupráci si všichni odnesli záložku do knihy. Těmito
akcemi si děti rozvíjí čtenářskou gramotnost a zvyšují si svůj zájem o četbu.
I.Lacinová, I. Uchyt
5.A se zapojila do projektu Dopis Ježíškovi
V měsíci listopadu se třída 5.A zapojila do celostátního projektu Dopis pro Ježíška. Co je podstatou
tohoto projektu? Smyslem celé akce je prohloubit v dětech tradice a vánoční zvyky, zpříjemnit jim
předvánoční čas a mít možnost získat pěkný dárek. Ježíšek na každý dopis nejen odpoví, ale
každou adventní neděli vylosuje 20 dětí, které od něho dostanou dárek a jednomu šťastlivci splní
jeho velké vánoční přání.Tahle jedinečná předvánoční akce měla u dětí velký ohlas a vzbudila
jejich zájem. Nenásilnou formou se žáci naučili psát dopis, a to dopis pro Ježíška, ve kterém
vyslovovali nejen svá vánoční přání, ale psali i o svých radostech a trápení. Dopisy se žákům velmi
podařily a společně jsme je 20. 11. Ježíškovi poštou odeslali. Nyní nezbývá, než čekat, komu
Ježíšek odpoví jako prvnímu? Bude některý z našich žáků ten šťastlivec, kterého Ježíšek vylosuje
a splní mu jeho přání? Tak držme dětem pěsti…
Hojná Martina

Nejkrásnější PF 2013 pro Recyklohraní
Na konci listopadu byla projektem Recyklohraní vyhlášena soutěž o nejkrásnější PF 2013. Na
výrobu přáníček bylo opravdu málo času, navíc musela obsahovat logo projektu a recyklační
tematiku. Přesto se nám sešlo více než 70 přáníček. Šesťáci vymýšleli různá úsměvná i pouční
hesla pro nastávající rok 2013, žáci 1. stupně se spíše zaměřili na výtvarnou stránku a na využití
odpadních materiálů. Za všechna přání velice děkujeme. Vybrali jsme celkem 5 nejlepších
přáníček (můžete si je prohlédnout na nástěnce Recyklohraní na chodbě k jídelně). První, druhé,
třetí a páté místo obsadila přáníčka ze 2.B, na čtvrtém místě se umístilo přání ze 3.B. Za všechny
PFky děkujeme žákům 2.A, 2.B, 3.B a 6.A.
Zapsala R. Jarošová
Mikulášská nadílka
Každoročně se žáci devátého ročníku převlékají 5. prosince do čertovských, mikulášských a
andělských masek a obcházejí třídy prvního stupně, aby trošku poškádlili své mladší
spolužáky. Letos obdržela každá třída nejprve pekelný dopis, kde je sám Lucifer upozornil, že se
na ně, pro jejich drobné hříchy, chystá celé peklo. Vykoupit se mohli pouze splněním přesně
zadaného úkolu (pro každou třídu byl úkol jiný). Všechny třídy se na příchod pekelníků pečlivě
připravily. Vystoupení byla opravdu pěkná a čerti dokonce na chvilku přestali hudrovat a bedlivě
sledovali básničky, písničky a prohlíželi pěkné obrázky. Nakonec se nenašel ani jeden hříšník,
kterého by museli odnést do pekla. Přesto si některé paní učitelky vyžádaly kouzelnou formulku pro
přivolání čertů, pro případ, že by se přeci jen nějaký hříšník objevil. Po mikulášské nadílce se

všechny třídy sešly v tělocvičně, kde pro ně deváťáci připravili karneval. Ze všech spadla původní
obava z čertů a už si jenom užívali hudbu, tanec a soutěže. Postupně byly vybrány dvě nejhezčí
masky z každé třídy. Vybírání bylo velice těžké, protože všechny masky byly nádherné. Dívky
naučily děti několik moderních tanců a všichni odcházeli z tělocvičny zpocení, ale plni příjemných
zážitků.
Žákům devátého ročníku patří velká pochvala, za decentní a citlivý přístup k mladším
spolužákům a za zajištění výzdoby tělocvičny, hudby a přípravu soutěží a tanců.
Zapsala R. Jarošová
První stupeň děkuje čertům
Učitelky a žáci prvního stupně děkují třídě 9.A a paní učitelce R.Jarošové za organizaci mikulášské
nadílky. Plny očekávání a někteří i s rozpaky se děti ve svých třídách dočkaly 5.12. plánované
návštěvy čertů, andělů a Mikuláše. Po splnění zadaného úkolu od vládce pekel se všichni už těšili
na maškarní rej a diskotéku do tělocvičny.
Všem se tento nevšední den ve škole moc líbil a těší se na příští rok.
I. Lacinová
Dárek od Mikuláše
Žáci 2. A Vám představují dárek, který jim nadělil letošní Mikuláš. Ten dokáže udělat radost
nejenom sladkostmi, ale i dárky praktickými. Nadělil nám podsedáky - kytičky. Využíváme je ve
výuce, ale i o přestávkách při relaxaci.
Děkujeme.
Výtvarná soutěž
Na konci září byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci měli vytvořit
prostorové práce nebo reliéf na dané téma. Řemeslo odevzdalo 15 žáků z prvního i druhého
stupně. Všechny práce měly vysokou úroveň a byly pečlivě provedené a nápadité. Na 1. místě se
umístila Nela Ptáčníková z 2.B s dílnou švadleny. Druhé místo obsadila Štěpánka Polánská, též se
švadlenou. Švadlena obsadila i třetí místo, práci vytvořila Barbora Plevová z 2.B. Na třetím místě
se ještě umístila hrnčířská dílna od Matěje Peterky z 1.B.Všem zúčastněným děkuji za pěknou
výzdobu v hale školy.
Marcela Vomelová
Vánoce na Veselém Kopci
Dne 3. 12. 2012 se čtvrté třídy vypravily zhlédnout tradiční české Vánoce na Veselý Kopec. Žáci
měli možnost se seznámit s tím, jak dříve vypadal štědrovečerní stůl, co děti dostávaly k Vánocům
nebo jaké zvyky a tradice se dodržovaly. V některých chaloupkách na nás čekali průvodci, kteří
nám svým výkladem ještě více přiblížili kouzlo staročeských Vánoc. Děti si zde mohly zakoupit
např. ručně zdobené vánoční ozdoby, vytlačovaný perník či výrobky z keramiky. Z každého koutu
na nás dýchala vánoční atmosféra. Odjížděli jsme plni dojmů a s pocitem příjemně stráveného
dopoledne.
Monika Konůpková

Vánoční výstava - galerie Doubravka
Dne 7. 12. 2012 se třídy 4.A a 4.B vypravily na Vánoční výstavu vyšívaných obrázků a vánočních
ozdob do galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou. Na této výstavě bylo k vidění mnoho
krásných výrobků, např. vyšívané obrázky, zdobené svícny, různé dekorace a hezky zdobené
vánoční stromečky. Tyto výrobky připravily: Jana Culková, Jana Černá, Dana Vavroušková a
Lenka Pešavová. Všem se výstava velmi líbila a odcházeli jsme s krásnými zážitky.
Žáci 4. tříd
Žáci vymysleli příběh o vánočním stromečku. Rádi by se o něj s Vámi podělili.
Stromečkova cesta na výstavu vyšívaných obrázků a vánočních ozdob.
Byl jsem ještě malý stromeček, když ke mně přišel jeden pán a chtěl si mě odvést. Tak si mě uřízl.
Hodně to bolelo. Už když to jen říkám, mrazí mě po zádech. No a pak mě naložil do auta. Budu si
asi stěžovat na cestu z Havlíčkova Brodu, hrozně to tam drncá. V autě to se mnou házelo doprava
a pak zase doleva, až jsem si zlomil pět větviček a musel jsem se uzdravovat. Najednou se auto
zastavilo, ptal jsem se ostatních stromků, kde to jsem. Oni mi odpověděli: „Jsi ve Ždírci nad
Doubravou.“ Zeptal jsem se: „A proč nad Doubravou?“ „Protože tudy protéká řeka Doubrava,“
odpověděli mi ostatní stromky. Kamarádi Karel Jedle, Žaneta Modřínová a Petr Smrček si ze mě
dělali legraci, že jsem tak polámaný. No toho už je dost! Zpátky k příběhu. Vyložili mě z auta a
vynesli do městské knihovny. Zde si mě dvě paní hezky ozdobily. 7. 12. sem přišly hodně
upovídané třídy a prohlížely si mě. Zde můj příběh končí, zde v knihovně.
Šárka Slezáková
Vánoční stromeček
Já jsem vánoční stromeček. Zasadili mě, když jsem byl ještě malý. Rostl jsem a rostl. Když jsem
byl už docela velký, tak mě uřízli a odvezli mě do Ždírce nad Doubravou. Ale teď se vrátíme k
mému mládí. Sněžilo a já byl celý bílý. Byla zima. Bylo chladno. Kolem chodili lidé a vybírali si
stromky. Už jsme zůstaly jen my – malé stromečky. Po několika týdnech jsme zbyly už jen dva, to
už jsme byly větší. Tak a je to tu, i pro mě si přišli. Dovezli mě do knihovny, tam mě ozdobili. Kolem
byly samé obrazy. Další den sem přišly děti a začaly si mě prohlížet. Byl jsem nervózní, ale
nakonec jsem si zvykl. Teď tady jen tak čekám, hezky ozdobený…
Andrea Rakušanová
Závěrečný turnaj ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 13. prosince 2012 proběhl závěrečný turnaj 1. ligy ve stolním tenisu. Osm nejlepších
hráčů po základní části se utkalo ve vyřazovacích zápasech o celkové prvenství a o titul nejlepšího
stolního tenisty na naší škole.Všichni soutěžící bojovali v jednotlivých zápasech s velkým
nasazením, ale zároveň v duchu fair play. A jaká jsou jména držitelů medailí? Na třetím místě
skončil Jan Stejskal ze 7.B, který prohrál pouze jediný zápas, a to v semifinále s pozdějším
vítězem celého turnaje. Obsazení finále bylo tentokrát velmi překvapivé. Po vynikajícím výkonu se
totiž do něj probojovali hráči, kteří skončili po dlouhodobé základní části až na 5. a 7. místě.
Finálový zápas nakonec rozhodl o tom, že druhé místo obsadil Miloš Havel ze 7.A.
A kdo je tedy momentálně nejlepším stolním tenistou na naší škole? Je to Tomáš Machovec z 9.A,
s jehož vynikajícím podáním si nevěděl rady žádný z jeho soupeřů.

Vítězi gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za předvedené výkony.
Zdeněk Drápalík
Olympiáda z anglického jazyka pro žáky 2. stupně
V pondělí 17. prosince proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka pro žáky 2. stupně.
Soutěž se skládala ze 3 částí: 1.poslech a úkoly k poslechu 2.rozhovor 3.popis obrázku V kategorii
6.-7. ročníku se celkem zúčastnilo 9 žáků.Třetí místo obsadila Veronika Musilová ze 7.B. Na
druhém místě skončil Lukáš Málek, opět ze 7.B. Prvenství v této kategorii patří Václavu Pavlíčkovi
ze 6.A. V kategorii 8.-9. ročníku se celkem zúčastnili 4 žáci. Na třetím místě skončila Pavlína
Jagrová z 8.A. Druhé místo obsadil Rudolf Culek z 9.A. Vítězství v této kategorii si vybojoval Jakub
Novák z 8.A. Všichni soutěžící podali snaživý výkon s cílem umístit se co nejlépe. Vítězům obou
kategorií blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony.
Renata Jarošová, Markéta Zrzavá, Zdeněk Drápalík
Soutěž Po škole v pohybu
Celorepubliková soutěž byla určena všem dětem školního věku, do slosování byl zařazen každý,
kdo se denně věnoval ve volném čase pohybové aktivitě po dobu 30 dnů a získal nejméně 20
bodů. Každý soutěžící si svoji pohybovou aktivitu zapisoval do záznamového archu. Soutěž byla
také hrou „fair play", při které je prosazována poctivost a čestnost. Projekt podporoval Český klub
fair play s jeho předsedkyní paní Mgr.Květou Peckovou, olympijskou medailistkou v běhu na lyžích
a další významná osobnost našeho sportu – paní Mgr. Ludmila Formanová, mistryně světa v běhu
na 800m. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo celkem 26 žáků 1. stupně. Štěstí při losování se
usmálo i na tři sportovce naší školy: Soňu Nekovářovou ze 4.A, Davida Pleskače ze 3.B a Denisu
Brychtovou z 1.A. Všichni, kteří se do projektu zapojili, nelenili a sportovali, si zaslouží velkou
pochvalu.

Miroslava Bažoutová, Ivana Uchytilová

Diskotéka
Ve středu 19. prosince uspořádali žáci 9.A diskotéku s trochu znepokojivým názvem -Diskotéka
aneb „Konec světa“. Ten se však nekonal, naopak diskotéka byla velice pěkná a deváťáci navázali
na úspěch zářijové diskotéky. Dívky učily své spolužáky různé tance na známé populární písničky,
všichni si dobře zatančili a zasoutěžili si. Deváťáky musíme tedy opět pochválit za výzdobu
tělocvičny, přípravu hudby, moderování diskotéky i dodržení všech dohodnutých pravidel, ke
kterým patřil i úklid tělocvičny po diskotéce. Za žáky 9.A bych chtěla také poděkovat panu
Klepetkovi za zajištění občerstvení a za zprovoznění zvukové techniky.
Renata Jarošová a Jan Ma
Hračky dětem
V předvánočním čase se na naší škole uskutečnila sbírka použitých hraček a her pro pacienty
dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. Zapojili se do ní především žáci 1.
stupně, kteří se o ně velice rádi podělili s hospitalizovanými dětmi. V poměrně krátké době se
hraček nasbíralo několik pytlů, jež byly nemocnici spolu s drobnými sladkostmi předány 19.
prosince 2012. Lékaři, zdravotnický personál a malí pacienti byli z těchto dárků nadšeni.. Velké

poděkování patří paní doktorce Silvii Švandové, která nám pomohla s organizací celé akce a
navrhla další možnosti spolupráce. I použité hračky darované s dobrým úmyslem dokáží udělat
mnoho radosti. Děkujeme všem, kteří se této dobročinné akce zúčastnili
Soňa Sodomková, Ivana Uchytilová
Literární soutěž "Řemeslo má zlaté dno".
V měsíci listopadu 2012 vyhlásil kabinet českého jazyka pro žáky 1. a 2. stupně naší školy literární
soutěž s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Soutěžící mohli svoji fantazii rozvíjet až do 15. prosince
2012. Do té doby měli odvahu odevzdat svou práci 4 žáci a jeden kolektiv z 1. stupně a 4 žáci z
2. stupně. Někteří složili básničky, jiní zase vyprávěli příběhy. Velice nás mrzí, že se na naší škole
nenašlo více žáků, kteří by se do soutěže zapojili. Zřejmě to vypadá, že jim asi chybí nejen talent,
ale i odvaha. Výsledky: I. kategorie – 1. stupeň: 1. místo – třída 3. A
2. místo – Eliška Strašilová (3. B)
3. místo – Adéla Málková (4. B)
II. kategorie – 2.stupeň: 1. místo – Lukáš Málek (7. B)
2. místo – Eliška Břízová (7.A)
3. místo – Michaela Titzová (7. B)
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Markéta Zrzavá,

Lucie Myšková

Tonda obal na cestách
Dne 14.1.2013 se na naší škole uskutečnila beseda Eko centra Praha Tonda obal na cestách.
Čtyři vyučovací hodiny přednášeli lektoři ve třetích, čtvrtých, pátých a sedmých třídách. Beseda
byla formou výstavy, na které se žáci seznámili s tříděním a recyklací odpadů. Výstava byla
vhodným doplněním environmentální výchovy. Bylo vysvětleno, proč se mají třídit odpady a co se
z nich vyrábí. Naše škola je několik let zapojena do projektu Recyklohraní a žáci mají v této oblasti
již hodně zkušeností.
Věra Josková
Recitační soutěž
Dne 28.1.2013 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Celkem vystoupilo 64
dětí, které soutěžily ve třech kategoriích. Rozhodování poroty o konečném pořadí bylo velice
obtížné, jelikož úroveň a kvalita jednotlivých přednesů byla vysoká. Za své výkony byli žáci oceněni
sladkou odměnou, nejlepší z nich pak drobnými dárky. Vítězové jednotlivých kategorií:
1.ročník

1. Eliška Málková 2.-3. Petr Nekovář a Lukáš Uchytil

Postupující do okrskového kola:
2.-3.ročník

1. Matyáš Vališ 2. Helena Malá 3. Nela Ptáčníková

4.-5.ročník

1. Daniel Filippi 2. Běla Pospíchalová 3. Anežka Bezoušková

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme úspěchy v dalších ročnících této soutěže.
I.Uchytilová
Recitační soutěž 2. stupně
Ve středu 30. ledna 2013 se uskutečnilo školní kolo v recitační soutěži žáků 2. stupně. Před
porotu se odvážilo se svými básněmi předstoupit pouze 9 soutěžících. V kategorii 6. a 7. tříd
zvítězila Andrea Červinková ze 6. A, na 2. místě se umístila Veronika Břízová ze 6. A a 3. místo
obsadil Miloš Havel ze 7. A. V kategorii 8. a 9. tříd se z vítězství radoval Zdeněk Michal z 8. A, na
2. místě skončil Rudolf Culek z 9. A a 3. místo patří Jakubovi Novákovi z 8. A.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okrskovém
kole, které proběhne v pátek 22. února 2013 v Chotěboři.
Markéta Zrzavá
Lucie Myšková
Lenka Svobod
Biologická olympiáda
V pondělí 4.2.2013 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro žáky 6. a 7. tříd. Tematické
zaměření letošního ročníku pro tuto kategorii bylo Ekosystémy rybníků. Olympiáda se skládala z
teoretické a praktické části. V teoretické části na žáky čekal test všeobecných biologických
vědomostí. V praktické části olympiády žáci určovali předložené rostliny a živočichy a
mikroskopovali. Na základě zadání si žáci připravili preparát pro mikroskopování, zhotovili nákres a
vypracovali úkoly vztahující se k mikroskopovanému preparátu. Všichni zúčastnění si zaslouží
velkou pochvalu a vítězům blahopřejeme. 1. místo: Hana Beranová 6.A
2. místo: Václav Pavlíček 6.A
3. místo: Veronika Břízová 6.A

Mgr. Marie Pavlíčková

Soutěž ve stavění sněhuláků

Letošní zima je na sněhovou nadílku skoupá, ale přesto jsme se 21. 2. 2013 dočkali plánované
akce. Sluníčko nám svítilo, školní fotbalové hřiště bylo zapadané sněhem, tak se všichni žáci 1.
stupně pustili do stavění sněhuláků. Sníh sice neměl ideální "sněhulákovou" kvalitu, ale s tím si
všechny děti poradily. Výsledkem jejich hodinového společného snažení byly krásné výtvory klasičtí sněhuláci, ale i želva, medvěd, velbloud a čarodějnice.
Žáci II.A, kteří celou akci zorganizovali, měli těžkou úlohu rozhodnout, které jsou nejhezčí.
Nakonec rozhodli takto:

V 1. skupině prvňáčků obsadila 1. místo třída I.A - klasický sněhulák
Ve 2. skupině druháků a třeťáků obsadila 1. místo třída III.A - velbloud
Ve 3. skupině čtvrťáků a páťáků obsadila 1. místo třída V.B - medvěd
Všem dětem patří velká pochvala za odvedenou práci, u které se nejenom pobavily, ale při které
udělaly také něco pro své zdraví.
Žáci II.A a Ilona Lacinová
Okrskové kolo v recitaci
V pátek 22. února 2013 se 11 žáků 1. a 2. stupně zúčastnilo okrskového kola v recitační soutěži v
Domě dětí a mláděže Junior v Chotěboři. S připravenými básnickými, ale i prozaickými texty zde
vystoupilo 86 žáků ze 13 škol. Žáci naší školu reprezentovali ve všech čtyřech soutěžních
kategoriích. I v letošním roce se sešla velmi tvrdá konkurence. Jednotlivé poroty měly velmi
nesnadné rozhodování o vítězích, proto jim někde musely pomoci i druhé soutěžní texty. Naše
škola se neztratila a opět patřila mezi oceněné. V kategorii 2. a 3. tříd 3. místo obsadila Helena
Malá z 3. B a v kategorii 6. a 7. tříd se na 2. místě umístila Andrea Červinková ze 6. A, která
postupuje do okresního kola, jež proběhne 12. března 2013 v Ledči nad Sázavou.
Všem našim recitátorům děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy a postupující přejeme
hodně úspěchů v okresním kole.
Markéta Zrzavá
OVOV
Co znamená zkratka OVOV? Žáci naší školy od 5. do 9. třídy by vám na tuto otázku zcela jistě
odpověděli, že se jedná o začáteční písmena názvu projektu Odznak všestrannosti olympijských
vítězů. Projekt připravili čeští desetibojaři a olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle.
Cílem projektu je především zvýšení tělesné zdatnosti a všestrannosti žáků základních škol. Žáci
naší školy od 5. do 9. třídy se v rámci tělesné výchovy zapojili do plnění deseti disciplín tohoto
odznaku. Za výkon v každé disciplíně získávají body, které se započítávají do celkového skóre. Po
splnění všech deseti disciplín mohou žáci dosáhnout součtem svých bodů bronzový, stříbrný, zlatý
nebo diamantový odznak OVOV. Ti nejzdatnější a nejvšestrannější žáci mohou naši školu
reprezentovat v okresním, krajském či celostátním kole OVOV. Nejdůležitější je však motivovat děti
ke zlepšování výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti.
J. Marek a R. Jarošová

Olympiáda z anglického jazyka
Ve středu 20.2. 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola olympiády z anglického jazyka v
Havlíčkově Brodě. Jakub Novák reprezentoval naši školu v kategorii 8. a 9. tříd, Václav Pavlíček v
kategorii 6. a 7. tříd a nižších gymnázií. Oba museli absolvovat tři náročné disciplíny: poslech s
úkoly, komentování vylosované situace ze života a popis obrázku. Do Havlíčkova Brodu se
navzdory velice špatnému počasí sjelo velké množství soutěžících. Velice dobře si vedl především
Vašek. Po velice pěkném výsledku v poslechu a vynikajícím výkonu při popisu obrázku, kde dosáhl
16 bodů z 20, se umístil na 12 místě z 20 ůčastníků. Mezi soutěžícími patřil mezi nejmladší,

většinou se účastnili této soutěže sedmáci. Jakub obsadil 19. místo. Oběma chlapcům děkujeme
za reprezentaci školy a o velké přestávce si mohou přijít pro sladkou odměnu do kabinetu chemie.
Beseda s MUDr. Komárkem
V rámci předmětu Člověk a jeho svět žáci 1. tříd probírají učivo o lidském těle, správné
životosprávě, hygienických návycích, úrazech a nemocích. Proto měli dne 28.2. zajímavou
návštěvu. Pozvání mezi ně přijal MUDr. Komárek. Poutavým vyprávěním je seznámil s obsahem
kufříku pro potřebu první pomoci. Žáci si mohli jeho obsah nejen prohlédnout, ale některé předměty
i „osahat“. Na závěr pan doktor ochotně odpovídal na dotazy žáků. Ještě jednou mu touto cestou
děkujeme.
Miroslava Bažoutová, Gabriela Glosrová
Turnaj trojic ve volejbale
V pátek 8.3. 2013 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ turnaj trojic ve volejbale. Celkem se zúčastnila čtyři
družstva sestavená ze žáků sedmých až devátých tříd. Hrálo se systémem „každý s každým“, vždy
na dva sety do deseti vítězných bodů. Všichni žáci hráli s velkým nasazením, nakonec se ale
ukázalo, že deváťáci přece jenom hrají volejbal déle a mají více zkušeností. Vítězem turnaje se
stala trojice Adéla Culková, Kateřina Kavalírová a Tomáš Machovec z 9.A, na druhém místě
skončilo družstvo ve složení Milan Junek, Ota Marek 9.A a Lukáš Dočekal 8.A a třetí místo
vybojovali Miloš Havel, Jan Navrátil a Ludvík Málek 7.A. Bramborovou medaili získali Jan Stejskal,
Richard Job a Ondřej Pospíšil ze 7.B. Vítězům ještě jednou gratulujeme.
Zapsali Jan Marek a Renata Jarošová
Bruslení v Chotěboři
Letošní zima nebyla příliš nakloněná zimním sportům. Dnů, ve kterých bylo možné vyrazit na
Sádku nebo Pobočák s bruslemi, nebylo mnoho. Se žáky osmého a devátého ročníku jsme tedy
28.2. 2013 vyrazili na stadion v Chotěboři. V rámci hodin tělesné výchovy si všichni procvičili
některé techniky bruslení a dvouhodinový pohyb na ledě si dokonale užili. Ukázalo se, že většina
žáků umí dobře bruslit a že i těch několik málo dní, kdy byl led i na rybnících, využili a chodili
s přáteli hrát hokej nebo si jen tak zabruslit.
Zapsali Marcela Vomelová a Renata Jarošová
Miniprojekt Vím, jak na to

V pondělí 25. února 2013 se pro žáky prvního stupně uskutečnil již 5. ročník miniprojektu
Vím, jak na to. Cílem tohoto miniprojektu bylo naučit žáky správně reagovat v krizových
situacích, umět přivolat a poskytnout první pomoc.
Žáci pracovali na deseti stanovištích, na kterých se po dvaceti minutách střídali.
Číslo
stanoviště

Název

Třída

Učitel

1

Poranění nohy - zlomenina

1.A

p. uč. Bažoutová

2

Poranění nohy – vymknutý kotník

3.B

p. uč. Adamová

3

Umělé dýchání

4.A

p. uč. Sodomková

4

Omrzliny, popáleniny

2.B

p. uč. Uchytilová

5

Lékárnička

2.A

p. uč. Lacinová

6

Zevní krvácení – tepenné, žilní

5.B

p. uč. Voralová

7

Mdloby, šok, 5T

1.B

p. uč. Glosrová

8

Zevní krvácení – drobné krvácení

4.B

p. uč. Konůpková

9

Stabilizovaná poloha

ŠK

p. uč. Josková

10

Uštknutí hadem, kousnutí psem

3.A

p. uč. Pavlíčková

Žáci prvních ročníků se tohoto miniprojektu zúčastnili poprvé a získali nové vědomosti, ostatní
žáci si své dosavadní znalosti a dovednosti prohloubili. Vše si procvičili na praktických ukázkách.
Celou akci žáci zakončili společným zhodnocením ve svých třídách. Miniprojekt se setkal s kladnou
odezvou u žáků i učitelů, protože účinně poskytnout první pomoc je velmi důležité.
Soňa Voralová, Gabriela
Glosrová

Aerobic
Čekání na jaro si žáci 1. stupně zpestřili účastí na dvou hodinách aerobiku, které se konaly 30.
ledna a 27. února 2013. Zacvičit si přišlo celkem 67 dětí. Mezi cvičenci bylo i několik kluků, což nás
velmi těší. Děkujeme paní Ligmajerové a paní učitelce Jarošové za uspořádání pěkného cvičení.
G. Glosrová
Multipolis
Multipolis je nová desková hra společnosti Scio zaměřená na multikulturní výchovu. Celý projekt je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děti se v této
hře stávají na čas novými žáky ve škole a poznávají své spolužáky a jejich příběh. V průběhu hry
se seznamují s jednotlivými fázemi příběhu a musí reagovat na různé situace a vybrat pro ně
nejpřijatelnější řešení. Za to získávají barevné žetony symbolizující zábavu, radost, ocenění
ostatních a získání nových životních zkušeností. Hra má podtitul „Přemýšlíme o lidech“. Celkem je
možné hrát pět příběhů, zaměřených na otázky extremismu, rasismu, typy subkultur, lidských
hodnot.
Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli příběh nazvaný „Na nás záleží“ zaměřený právě na extremismus.
Hra je pobavila (některé nabídky řešení situací byly opravdu úsměvné, ale reálné), některé ale
vedla i k zamyšlení nad nabídkou řešení. Vadilo jim, že v nabídce nebylo takové řešení, které by
oni sami zvolili. O to však v Multipolisu jde, dovést žáky k zamyšlení nad tím, jak by danou situaci
řešili oni sami a ke schopnosti vybrat si z nabízených možností řešení tu nejpřijatelnější. I v životě
je člověk někdy postaven před taková rozhodnutí. Zároveň je hra vedla k poznání sebe sama i
druhých.
Zapsala R. jarošová

Přehazovaná
Ve čtvrtek 14. března 2013 se pro žáky čtvrtých a pátých ročníků uskutečnil turnaj v přehazované.
Zúčastnila se ho čtyři družstva a hrálo se systémem každý s každým. Za každý vyhraný zápas
získalo družstvo čtyři body. Celkovým vítězem se s dvanácti body stali žáci 5. A, kteří ani jednou
neprohráli. Na druhém místě skončila 5. B se ziskem osmi bodů, na třetím 4. A se čtyřmi body a na
čtvrtém místě 4. B. Všichni hráči ovšem předvedli obrovské nasazení a smysl pro hru a patří jim za
to poděkování.

Soňa Voralová

Sportování 1.stupně
Ve středu 20.3.2013 proběhlo odpoledne ve velké tělocvičně Sportování 1.stupně. Soutěžilo se
v následujících disciplínách:







skok z místa
kop tyčkou
šplh
driblování
přeskoky přes švihadlo
hod na cíl

Sportovalo celkem 64 žáků a nejlepší sportovci z jednotlivých tříd jsou:


1.A

Michala Bezoušková

Jakub Novák
Petr Nekovář


1.B Adriana Velíková
Lukáš Uchytil



2.A Adam Bažout



2.B Barbora Plevová
Marek Stehno



3.A Markéta Adamová
Jana Forejtová
Jiří Burdun



3.B Natálie Stehnová
David Procházka



4.A Barbora Uchytilová
Jiří Pavlíček



4.B Simona Marková



5.A

Anežka Bezoušková

Michal Bílek
Ondřej Musil


5.B

Jakub Pospíšil

Sportování se vydařilo a už se můžeme těšit na další ročník.
Za učitelky 1. stupně Věra Josková
Kraslice pro kuře aneb Fantazáci pomáhají dětem
Na naší škole byla začátkem února vyhlášena akce na podporu celonárodní sbírky POMOZTE
DĚTEM.
Žáky tato dobročinná akce zaujala. Nadšeně sbírali a odevzdávali víčka od plastových lahví, z
nichž některá byla použita na výrobu obří velikonoční kraslice. Po jejich nasbírání čekal paní
učitelky Uchytilovou a Sodomkovou nelehký úkol. Musely tato víčka provrtat a našít na jeden z
šestnácti plátěných dílů budoucí kraslice. Vyvrcholení akce proběhlo 23.3.2013 na náměstí v
Chotěboři. Za hudebního doprovodu skupiny Garde promluvili organizátoři akce a starostky
Chotěboře a Jeřišna. Do sbírky jsme nakonec přispěli 34 kg víček a jako poděkování jsme z rukou
pořadatelů pro naši školu převzali pamětní list.
Všem dětem patří velký dík.
M. Bažoutová, S.Sodomková, I.Uchytilová
Velikonoční krasličení
Začátkem března byla na naší škole vyhlášena soutěž s poutavým názvem VELIKONOČNÍ
KRASLIČENÍ. Zadání bylo následující. Dívky měly vyrobit co nejoriginálnější kraslici, chlapci
naopak tvořili pomlázky všech druhů. V technice, materiálech, velikosti a celkovém způsobu
zpracování byl dětem ponechán prostor pro jejich fantazii. Všechny tato soutěž velice zaujala, a tak
nadšeně odevzdávali svá díla do kabinetu 1. stupně. Celkem se sešlo třicet originálních kraslic a
dvanáct pomlázek. Samotné vyhodnocení proběhlo 25. 3. 2013. Každý žák měl možnost hlasovat
pro jednu dívku a jednoho chlapce. Volba byla velice napínavá, protože výrobky byly nestandardně
označeny čísly a písmeny, tudíž nikdo až do poslední chvíle netušil komu dává svůj hlas.
Rozhodování bylo opravdu nelehké, ale třídy se ho pod vedením svých třídních učitelů zhostily
zodpovědně. Za to všem patří velký dík Na prvním místě se v kategorii dívek umístila Barbora
Uchytilová ze 4. A, druhá skončila Nikol Vařejčková z 2. B a o třetí místo se podělily sestry Markéta
a Kateřina Adamovy ze 3.A a 1. B. V kategorii chlapců se na prvním místě umístil Martin Kafka z 1.

B, druhé místo zaujal Štěpán Těsnohlídek z 1. B a na třetím místě skončil Tomáš Peterka ze 3. B.
Velké poděkování a uznání patří všem, kdo se do KRASLIČENÍ zapojili.
Pomlázky i kraslice si všichni můžete prohlédnout ve vstupní hale školy a třeba se sami necháte
inspirovat k tvořivé činnosti.
Sodomková Soňa
Slavíci ve školní lavici
Ve středu 3. dubna 2013 se uskutečnila na naší škole pěvecká soutěž Slavíci ve školní lavici. Vyšší
účast byla z řad žáků 1. stupně (35 žáků), 2. stupeň zastupovaly 4 žákyně. Žáci zpívali jednotlivě i
ve skupinách. Výkony všech žáků byly zdařilé, porota měla nelehký úkol vyhodnotit nejlepší
zpěváky, zvlášť v kategorii 4. - 5. tříd, kde pěvecké výkony některých soutěžících byly velmi
vyrovnané.
Kategorie 1. tříd (9 žáků):
1.
2.
3.

místo: Eliška Málková 1.A
místo: Aneta Linhartová 1.B
místo: Alena Pokorná 1.B

Kategorie 2. a 3. tříd ( 16 žáků):
1.
2.
3.

místo: Jana Forejtová 3.A
místo: Markéta Adamová 3.A
místo: Tomáš Peterka 3.B

Skupiny 1. místo: Markéta Adamová, Denisa Červinková, Jana Forejtová (3.A) a Natálie Stehnová
(3.B)
Kategorie 4. a 5. tříd (10 žáků):
1.
2.
3.

místo: Anežka Bezoušková 5.A
místo: Klára Bažoutová 5.A, Daniel Filippi 5.A
místo: Martin Hegr 5.A, Filip Netolický 4.B

Skupiny 1. místo: Klára Bažoutová, Anežka Bezoušková, Daniel Filippi (5.A)
Kategorie 6. - 9. tříd (4 žákyně):
1.
2.

místo: Adéla Culková 9.A
místo: Michaela Hanzalová 9.A

Duet zazpívaly Tereza Korejtková a Sára Rýparová (7.B).
Všichni zúčastnění si zaslouží velikou pochvalu.
Marie Pavlíčková

Výlet s výtvarným kroužkem druhého stupně do Prahy
Ráno jsme se měli sejít na nádraží ve Ždírci n. D. V 6.56 jsme nastoupili do vlaku a jeli směr
Praha. Když jsme přijeli do Prahy, vydali jsme se přes Karlův most do Muzea Karla Zemana.
V muzeu už na nás čekaly dvě lektorky, zavedly nás do místnosti, kde jsme si mohli natočit svůj
vlastní animovaný film. Rozdělili nás do dvou skupin a lektorky nám řekly, že jedna skupinka bude
dělat animovaný film z plastelíny a druhá z papíru. Začali jsme pracovat. Když jsme si vyrobili svoje
vlastní postavičky z plastelíny a papíru, šli jsme natáčet. Bylo to velmi náročné, dlouhé, ale všichni
jsme se u toho pobavili. Po vytvoření animovaného filmu jsme si šli prohlédnout Muzeum Karla
Zemana. Poté jsme se šli společně najíst do „mekáče“. Vyběhli jsme zámecké schody a přes
Pražský hrad jsme se dostali na metro, které nás dovezlo až k Hlavnímu nádraží. V 15.45 jsme
vyrazili k vlaku. Vlak nás dovezl až do Havlíčkova Brodu, kde jsme museli rychle přestoupit na vlak
do Ždírce nad Doubravou. Po příjezdu jsme se všichni rozešli směrem domů.
Tento výlet byl velice dlouhý a náročný, ale stál za to.
Lenka Redlichová a Kristýna Tlustá

Zdravá pětka
Dne 18.4.2013 jsme měli ve škole projekt Zdravá pětka, který byl určen pro obě páté třídy.
V kuchyňce nám paní lektorka ukázala zdravou potravní pyramidu a různě jsme si o ní povídali.
Druhou hodinu jsme dostali recepty a měli jsme uvařit různé pokrmy. Nakonec
jsme se s jídlem vyfotili a pak jsme jídlo s chutí snědli. Bylo to vynikající. Moc se nám to líbilo!!!!
Děkuje 5.A a 5.B Klára Bažoutová

McDonald´s cup 4. – 5. tříd
Dne 29.4.2013 se konal McDonald´s cup 4. – 5. tříd. Z důvodu nepříznivého počasí se turnaj
přesunul do tělocvičny. Hrálo se systémem každý s každým, celkem proběhlo 6 zápasů. Turnaj
zahájily páté třídy. Ve druhém poločase vstřelil první gól Antonín Lemberk (5.A) a další si připsal
Michal Bílek (5.A). Družstvo 5.B se nenechalo zahanbit a gólovou šanci proměnil Jakub Pospíšil.
Celkový výsledek 2:1 pro 5.A. Druhý zápas patřil žákům čtvrtých tříd. O jeho výsledku rozhodla
penalta Jiřího Pavlíčka (4.A). Celkový výsledek 1:0 pro 4.A. Třetí zápas sehrála družstva 4.A a 5.A.
Z velice napínavého souboje nevzešel žádný vítěz, výsledek skončil nerozhodně 0:0. Čtvrtý zápas
byl v režii žáků 4.B a 5.B. O první dva góly se postaral Jakub Pospíšil, třetím gólem k výhře 5.B
přispěla Lenka Titzová. Celkový výsledek 3:0 pro 5.B.
Pátý zápas proběhl mezi 4.A a 5.B. Hra byla vyrovnaná, výsledek skončil remízou 0:0. Poslední
šestý zápas mezi 4.B a 5.A byl velmi bohatý na vstřelené branky. Skórovali : Antonín Lemberk 2x,
Michal Bílek 2x, Matěj Nepovím 1x z 5.A.
Celkový výsledek skončil tedy 5:0 pro 5.A.
Celkové umístění:
1. místo

5.A

2. místo

5.B

3. místo

4.A

4. místo

4.B

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným za hru fair play a divácky velmi zajímavé zápasy.
Dále patří poděkování Lukáši Dočekalovi a Davidu Křivohlavému za dobře zvládnutý post
rozhodčího.

Zapsala Soňa Sodomková
Všeználek 23. 4. 2013
V úterý 23. dubna 2013 se žáci pátých ročníků zúčastnili okrskového kola vědomostní soutěže
Všeználek v Chotěboři. Celá soutěž měla tři kola a zúčastnilo se jí deset škol. První část se
skládala ze všeobecných vědomostí, v druhé části na žáky čekalo deset matematických logických
úloh a ve třetí skládání tangramu. Po prvních dvou kolech byli naši žáci na prvním až druhém
místě. Bohužel skládání tangramu se jim moc nedařilo, takže nakonec obsadili místo čtvrté. Naši
školu reprezentovali Michal Bílek a Daniel Filippi z 5.A a Natálie Kubátová a Běla Stejskalová z
5.B. Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a též za vzorné chování.
Soňa Voralová

Ekocentrum Trkmanka 11. - 12. 4. 2013
Dne 11. až 12. dubna 2013 jsme se my, páťáci se svými třídními učitelkami zúčastnili exkurze do
Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Jeli jsme autobusem a cesta trvala asi dvě a půl
hodiny. Po příjezdu jsme se ubytovali, prohlédli si Ekocentrum a dověděli jsme se, že jsme první
žáci, kteří tam budou spát. Potom jsme dostali výborný oběd. Odpoledne jsme vyrazili na prohlídku
města, navštívili jsme místní školu a gymnázium. Pak následoval výstup na rozhlednu Slunečná. Z
její výšky 15m bylo vidět až do Rakouska a na Bílé Karpaty. Byl to hezký zážitek. Odpoledne jsme
zakončili na dětském hřišti. Po večeři nás čekala beseda o okolní přírodě a pak program, který si
třídy pro sebe navzájem připravily. V deset hodin byla večerka.
Druhý den pro nás byly připraveny dva programy – Cestujeme kolem světa a Včelí království.
Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o jednotlivých světadílech a o životě včel, zahráli jsme si
včelí hru, ochutnali různé druhy medu, ozdobili perníčky. Také nás přišel pozdravit místní pan
starosta a před odjezdem jsme si dokonce mohli prohlédnout vinný sklípek.
Domů jsme se vrátili plni zážitků a vzpomínek na krásně strávené dva dny.
Žáci 5.A a 5.B
Volejbalová utkání s Krucemburkem
Na začátku dubna tohoto roku proběhlo první vzájemné utkání volejbalových družstev obou škol v
Krucemburku. Našim hráčům dělalo ze začátku velké problémy zvyknout si na jiné (menší)
rozměry tělocvičny. Krucemburští hráči nás přehrávali ve všech směrech. Dařilo se jim lépe
podání, příjem i nahrávka. Jednotlivé sety byly sice vyrovnané, ale závěr patřil vždy Krucemburku.

Odveta proběhla 3.května v tělocvičně naší školy. Tentokrát měli naši žáci výhodu domácího
prostředí. Začali velice dobře a první set vyhráli. V dalších setech se jim však přestalo dařit a začali
prohrávat. Po zlepšení podání a náhry se skóre opět otočilo a další dva sety skončily výhrou našich
volejbalistů. Celkově bylo utkání vyrovnané a na vyhrané sety skončilo nerozhodně. Je však stále
co zlepšovat. Těší nás, že se dařilo i mladším žákům ze 7. ročníku. Naši školu reprezentovali:
Adéla Culková, Kateřina Kavalírová, Kristýna Plíšková, Karolína Gasslerová, Milan Junek, Tomáš
Machovec a Roman Vomela z 9.A, Lukáš Dočekal z 8.A, Roman Málek, Miloš Havel, Jan Navrátil,
Ondřej Pospíšil a Richard Job ze 7. tříd.
J. Marek a R. Jarošová
Nový úkol pro recyklohraní: ekologická vlajka
Ekologická vlajka
Na začátku dubna byl vyhlášen další úkol projektu Recyklohraní s názvem „Ekologická vlajka“.
Ze začátku se úkol mohl zdát jednoduchý, vlajka však musela být veliká 1 x 1,5 metru a bylo nutné
na její výrobu použít různé materiály a motivy týkající se recyklování elektrospotřebičů. Na prvním
stupni se do výroby vlajky pustili všichni žáci 3. A s paní učitelkou Adamovou a dívky z 5. B Běla
Stejskalová a Veronika Šťastná. Na druhém stupni vytvořili papírovou vlajku šesťáci (Veronika
Břízová, Hana Beranová, Hana Sýkorová, Terezie Němcová, Adéla Blažíčková, Václav Pavlíček a
Adam Rybáček). Tato vlajka je k vidění u šaten 1. stupně. Také dívky z 8. A (Adéla Třísková a
Blanka Nováková) vytvořily originální ekologickou vlajku. Všem, kdo se do splnění úkolu pustili,
děkujeme. Na školní konto nám vlajky přinesly 300 bodů.
Zapsala Renata Jarošová
Čistá Vysočina
Již třetím rokem se naše škola zapojila do akce pořádané Krajským úřadem Jihlava s názvem
„Čistá Vysočina“. Jak již název napovídá, děti se snaží přispět k udržování čistoty a pěkného
vzhledu veřejných prostranství v okolí našeho města. Celá akce je propojena s oslavou Dne Země.
Žáci se tedy část vyučování věnují různým projektům na téma odpady, voda, člověk a jeho zdraví,
ozon, rostliny a další a v druhé části vyučování sbírají odpadky podél cyklistických stezek a na
různých jiných veřejných prostranstvích. Na plakáty a různé výrobky, které děti v rámci Dne Země
vytvořily se můžete podívat na webu naší školy.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Slavíkov 31. května 2013
V pátek 31. května 2013 se 23 žáků sedmého a osmého ročníku naší školy zúčastnilo první
veřejné prezentace pilotního projektu Zemědělství život –Vysočiny, která proběhla v zemědělském
družstvu Slavíkov. Žáci za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, prezidenta
Agrární komory a senátora Jana Veleby zhlédli za použití moderní zemědělské techniky praktickou
ukázku posečení louky, sklizení a odvezení krmiva. Dále měli možnost vidět, jak probíhá dojení
krav a získat informace o produkci mléka. Žáci také navštívili bioplynovou stanici.
Cílem tohoto motivačního odpoledne bylo podnítit v žácích základních škol zájem o studium
zemědělských oborů.
Turnaj Mc Donald´s cup 1.-3. tříd v Havlíčkově Brodě
Dne 15.5.2013 se 10 žáků 1.-3. tříd naší školy zúčastnilo okresního kola tradičního fotbalového
turnaje. Losování nás zařadilo do skupiny „D“ spolu s družstvy Štoků a ZŠ Butulova Chotěboř. Po
relativně snadné výhře nad Chotěboří poměrem 4:0 a prohrou se Štokami 0:2 jsme postoupili ze

skupiny. V další části soutěžního klání se již hrálo systémem k.o. Naším soupeřem byli fotbalisté
Přibyslavi. Pro diváky pěkná podívaná s množstvím gólových šancí nakonec skončila remízou 2:2
a následoval penaltový rozstřel, ve kterém se nám bohužel nepodařilo zvítězit. Celkové 5.-8. místo
ze 13 družstev bylo pro téměř celý tým velkým zklamáním. Ačkoliv tomu celkové umístění
neodpovídá, musím všechny hráče a jednu hráčku pochválit za zdařilou hru, kde nám chybělo jen
trochu štěstí. Sestava: Burdun Jan, Burdun Jiří – 3.A, Pol Marek, Procházka David – 3.B, Bažout
Adam, Lemberk Jan – 2.A, Plevová Barbora, Sklenář Dominik, Šťastný Jiří – 2.B, Nekovář Petr 1.A
Miroslava Bažoutová
McDonald´sCup
Dne 16. 5. 2013 jel školní fotbalový tým žáků 4. a 5. tříd na McDonal´s Cup do Havlíčkova Brodu.
První zápas jsme hráli proti ZŠ Štoky. Zápas skončil výhrou 4:3 pro náš tým. Góly dávali Antonín
Lemberk (2) a Jakub Pospíšil (2). Našim druhým soupeřem byla ZŠ Chotěboř, které se dařilo lépe
něž nám. Utkání skončilo 4:1 pro soupeře. Skóroval Antonín Lemberk. Ve třetím zápase jsme se
utkali se ZŠ Lípa (Světlá nad Sázavou).Tento zápas byl pro nás velmi důležitý, ale bohužel jsme
prohráli 2:3. Branky vstřelili Jiří Pavlíček a Denny Gassler..Nakonec jsme obsadili 9.-12. místo.
Sestava: AntonínLemberk, JakubPospísil, KláraBažoutová, DennyGassler, Jiří Pavlíček, Daniel
František Lédl, Pavel Sotona, Honza Voják, Láďa Vašek. Děkujeme paní učitelce Sodomkové za
dozor.
Antonín Lemberk
Zdravá pětka (4. třídy)
Dne 9. 5. 2013 se pro žáky 4. tříd uskutečnil projekt s názvem Zdravá pětka. Hlavním tématem
byla zdravá výživa a zdravý životní styl. V první části projektu se děti dozvěděly spoustu
zajímavostí o složení potravin, seznámily se s různými druhy obilovin a luštěnin. Poznávání
zeleniny pro některé žáky nebylo jednoduché, protože museli mít zavřené oči a využívat jen svůj
čich a hmat, popřípadě chuť. V druhé části projektu děti vytvářely zdravý a veselý talíř z ovoce a
zeleniny, který si následně mohly sníst. Žáci se přesvědčili, že zdravá strava může být zábava.
Sodomková Sońa, Konůpková Monika
Právo pro každý den
V úterý 21. května 2013 se v DDM-SVČ Junior Chotěboř uskutečnilo oblastní kolo vědomostní
soutěže „Právo pro každý den“, jejímž organizátorem byla Městská policie Chotěboř. Naši školu
reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva žáků 8. A. Smyslem této soutěže je prohloubení znalostí
a dovedností v oblastech ústavního, občanského, rodinného, přestupkového a zejména trestního
práva. V konkurenci 14 týmů ze sedmi škol a dvou z projektu Senior akademie obsadilo družstvo
ve složení Tereza Břízová, Klára Glancová, Jiří Boháč a Lukáš Dočekal 10. místo. Druhý tým, který
tvořili žáci Pavlína Jagrová, Renata Eisová, Daniel Čejka a Jakub Novák, se umístil na 13. místě.
Vítězi se stali žáci ZŠ Smetanova Chotěboř, na druhém místě skončila ZŠ Maleč a na třetím místě
zástupci Senior akademie. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.
Markéta Zrzavá

Malá přírodovědná soutěž pro 3. - 5. ročníky
V pondělí 27.5. 2013 proběhala Malá přírodovědná soutěž pro 3. - 5. ročníky. Žáci 3. ročníků měli
za úkol určit 25 rostlin a 25 živočichů, pro 4. ročníky bylo připraveno 30 rostlin a 30 živočichů a žáci
5. ročníků poznávali 35 rostlin a 35 živočichů. Soutěže se zúčastnilo 30 žáků ze všech tří ročníků.
Ze třetích tříd dosáhli největšího počtu bodů žáci 3.A:
Jana Forejtová (90/100 bodů)
Jan Burdun (70/100 bodů)
Jiří Burdun (67/100 bodů)

Ze čtvrtých ročníků byli nejlepší žáci třídy 4.A:
Barbora Uchytilová (118/120 bodů)
Tereza Musilová (117/120 bodů)
Jiří Pavlíček (104/120 bodů)
V pátých třídách patří mezi nejlepší:
Běla Stejskalová (133/140 bodů) 5.B
Aneta Somsiová (129/140 bodů) 5.B
Anežka Bezoušková (121/140 bodů) 5.A
Spisovatelka Ivona Březinová na 1. stupni
V pátek 24. května na naši školu zavítala dětská spisovatelka Ivona Březinová spolu s manažerkou
nakladatelství Albatros. Naši školu navštívili v rámci besed zvaných Letilka Tour, aby si s žáky 2. a
3. tříd popovídala o své knize Lentilka pro dědu Edu. Ivona Březinová je jednou z významných
současných spisovatelek dětské literatury, napsala mimo jiné knihy Saxána a Lexikon kouzel nebo
Ať žijí rytíři. Ve svém programu upoutala žáky předčítáním z knížky a zároveň diskuzí nad hlavním
tématem – vztah dětí k nemocným starým lidem, v tomto případě vyprávěla o Alzheimerově
chorobě. Děti si procvičili pamět při hraní skupinových her a zároveň si mohli zakoupit tuto knihu.
Autorka napsala věnování s podpisem do čtenářských deníků, památníčků a knížek. Naši škole
také věnovala knihu a nakladatelství Albatros přispělo spoustou pěkných dárků. Setkání to bylo
velice přínosné a zajímavé, paní Březinové patří velké poděkování za ochotu a vstřícnost, s jakou
vystupovala, a za krásný literární zážitek.

Multipolis - výsledky
Výsledky výzkumu v rámci projektu Multipolis, na němž jsme se se žáky 9. ročníku podíleli. formát
PDF, 1 MB
Renata Jarošová

Přírodovědná soutěž Oudoleň 30.5.2013
Po úspěšném školním kole přírodovědné soutěže se trojice nejlepších žáků 3., 4. a 5. ročníků
vydala ve čtvrtek 30.5. soutěžit do Základní školy v Oudoleni. Ve škole nás zde přivítala příjemná
atmosféra. Soutěže se zúčastnilo 5 škol – Havlíčkova Borová, Česká Bělá, Krucemburk, Oudoleň a
naše škola. Naši soutěžící si vedli velice dobře a obsadili v kategorii 3. tříd druhé místo, v kategorii
4. tříd také druhé místo a v kategorii 5. tříd 3.místo. Naši školu reprezentovali tito žáci.
3.třídy – Jana Forejtová, Jan Burdun, Jiří Burdun
4. třídy – Tereza Musilová, Barbora Uchytilová, Jiří Pavlíček
5. třídy – Anežka Bezoušková, Aneta Somsiová, Běla Stejskalová
Naše soutěžící čeká ještě soutěž 11.6. v Junioru Chotěboř. Věříme, že i tam se jim povede dobře.
Věra Josková, Marie Pavlíčková

Florbal s Krucemburkem
V úterý 4.června 2013 vyjelo naše florbalové družstvo dívek na přátelský turnaj do Krucemburku.
Na turnaj vyrazilo 15 dívek, historicky nejvyšší počet. První poločas si dívky doslova užívaly, dařila
se jim střelba, výborně pracovala obrana, také fyzicky jsme měly navrch. Vedly jsme o 11 gólů. Po
přestávce však došlo k nečekanému zvratu a děvčata z Krucemburku až obdivuhodně začala
turnaj obracet na svoji stranu. Nám se nedařilo, síly ubývaly, nedokázaly jsme se zkoncentrovat,
nepřesně jsme si nahrávaly, unikala nám obrana. Situace byla velmi napjatá, a když jsme se
konečně vzpamatovaly, vedly jsme už jen o 4 branky. Turnaj jsme nakonec dohrály s vypětím sil a
zvítězily 21:16. Nutno však dodat, že ke konci byla děvčata z Krucemburku mnohem lepší a již to
pro nás nejsou tak „hladké“ turnaje jako v minulých letech.
Obrovskou pochvalu si zaslouží naše střelkyně gólů:
Kristýna Plíšková (9.A) 6 gólů, Michaela Hanzalová (9.A) 6 gólů, Monika Hanzalová 5 gólů (5.B),
Lenka Titzová 2 góly (5.B), Klára Bažoutová 2 góly (5.A) a brankařka Michaela Titzová (7.B)
Další hráčky, které sice gól nedaly, ale na vítězství našeho mužstva se podílely: Kristýna Tlustá
(7.B), Eliška Bláhová a Eliška Jiroutová (obě 7.A), Andrea Červinková, Hana Dočekalová a Hana
Sýkorová (všechny 6.A), Klára Mikulecká a Tereza Vojáčková (obě 5.A), Veronika Šťastná (5.B)
Dívkám k jejich vítězství gratulujeme a věříme, že po odchodu 3 dívek na střední školy se na naší
škole najdou další šikovné hráčky. Zároveň tímto děkujeme panu Pavlu Vavrouškovi za cenné rady
při trénincích.
Martina Hojná a florbalistky
FOTOSMAJLÍK 2013
Dne 18. 1. 2013 byla vyhlášená fotografická soutěž pro mladé a nadané fotografy s názvem
FOTOSMAJLÍK 2013. Celá akce vznikla v rámci projektu Zdravé město Třebíč – Den pro Zemi
2013. Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže Třebíč. Soutěž byla zaměřená na přírodní krásy, ale
také na necitlivou činnost člověka v přírodě. Úkolem žáků bylo zaslat fotografie s tématikou čisté
přírody, nebo naopak přírody, na níž se negativně promítl zásah člověka. Vítězné fotografie byly
určeny součtem hlasů od jednotlivých hodnotitelů. Práce hodnotilo 11 zkušených fotografů, kteří
zastupovali organizace : MěstoTřebíč, Muzeum Vysočiny, DDM Třebíč, reklamní agenturu Yashica

a společnost pro nakládání s odpady – ESKO-T . Akce se zúčastnili: Barbora Josková, Jan
Martinec, Natálie Linhartová, Simona Marková (4. B), Tereza Musilová (4.A) a Jiří Pavlíček (4.A),
který získal 1. místo v kategorii FOTOŠKLEBOUN s fotografií nazvanou: Babosed u potoka.
Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Soňa Sodomková

Veškeré fotografie jsou umístěny na http://www.ddmtrebic.cz/souteze-vysledky.html .
Výstava o Ležákách
Dne 31. května 2013 se naše třída 5.B vypravila na výstavu Ležáky v galerii Doubravka. Něco
nového jsme si přečetli z informačních panelů, které obsahovaly text v českém i anglickém jazyce
a fotografie. Dozvěděli jsme se více např. o atentátu na R. Heydricha, kvůli kterému byly Ležáky i
Lidice vypáleny, nebo že existovala vysílačka Libuše, v Ležákách byl tajný rozhlas a ještě více.
Výstava byla zajímavá a naučná. Docela se mi líbila.
Běla Stejskalová, 5.B
Ležáky byla osada ve východních Čechách u Pardubic. Od ledna do června 1942 odtud vysílala
radiostanice (Libuše) paravýsadky Silver A. Za heydrichiády 24.6.1942 byla osada zničena, 43
dospělých obyvatel bylo zastřeleno, děti byly odvedeny do koncentračních táborů. V současném
místě původní obce Ležáky je památník (je to národní kulturní památka).

Přírodovědná soutěž Chotěboř
Tříčlenné týmy 3. a 5. ročníků se 11.6. zúčastnily Přírodovědné soutěže, kterou pořádal DDM Junior
Chotěboř. Žáky čekaly tři úkoly. Poznávání rostlin a živočichů absolvoval každý člen týmu samostatně.
Následovaly kvízové otázky, na které odpovídalo družstvo společně. Třetí úkol se odehrával v Geoparku
Gymnázia Chotěboř. Žáci měli 10 minut na získání co nejvíce informací o 14 horninách Železných hor. Na
základě těchto informací vypracovali během 10 minut pracovní list. Soutěže se účastnili i žáci škol z
Oudoleně, Sobíňova, Habrů a Havlíčkovy Borové. Naši žáci si vedli velice dobře a obsadili v obou
kategoriích 2. místo.
Za 3. třídy soutěžili Jana Forejtová, Jan Burdun a Jiří Burdun, za 5. ročníky Aneta Somsiová, Běla
Stejskalová a Veronika Šťastná.
Soutěž byla náročná a všichni si zaslouží velikou pochvalu.

Marie Pavlíčková, Věra Josková
Závěrečný turnaj ve stolním tenisu
V pondělí10.června 2013 proběhl v malé tělocvičně závěrečný turnaj 1. ligy ve stolním tenisu. Osm
nejlepších hráčů po základní části se utkalo ve vyřazovacích zápasech o celkové prvenství a o titul
nejlepšího stolního tenisty na naší škole.Všichni soutěžící bojovali v jednotlivých zápasech s
velkým nasazením, ale zároveň v přátelské atmosféře a v duchu fair play.
Jaká je tedy trojice nejúspěšnějších hráčů?
Na třetím místě skončil Richard Job ze 7.B.
Druhé místo vybojoval Lukáš Málek ze 7.B.

V současnosti nejlepším stolním tenistou na naší škole je Jan Stejskal, opět žák 7.B.
Vítězi gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za předvedené výkony.
Zdeněk Drápalík

Výlet do Jihlavy
Dne 21. května jsme se my, žáci třídy 5.B, vydali na výlet do našeho krajského města Jihlavy. Jeli
jsme autobusem. Po příjezdu do Jihlavy jsme zamířili do Mc Donaldu. Když jsme se občerstvili,
vydali jsme se do katakomb. Dozvěděli jsme se o katakombách spoustu zajímavostí a také to, že
tam byl spatřen duch. Na konci prohlídky nám paní průvodkyně zhasla světlo a jedna ze stěn v
podzemí záhadně svítila. Po zážitku z katakomb jsme vyrazili na prohlídku zoologické zahrady.
Zde jsme mohli ve skupinkách chodit po celé zoo. Kdo chtěl, mohl během prohlídky plnit úkoly,
které nám pak pomohly k nalezení pokladu. Moc se nám také líbilo v dětském koutku a u koziček.
Krmili jsme je zakoupenými granulemi a ony nás na oplátku honily. Také jsme udělali dobrý skutek.
Našli jsme peněženku a odevzdali ji u vstupu. Paní pak informaci o nálezu vyhlásila v rozhlase. Byl
to moc povedený výlet. Domů jsme se vrátili sice trochu umazaní, ale bohatší o spoustu zážitků.
Žáci 5.B

7.5.2 Hodnocení metodického sdružení 1. stupně

školní rok 2012/2013
ZŠ a MŠ Ždírec nadDoubravou
MS 1. stupně se sešlo v tomto školním roce 10 krát. Projednávaly jsme činnosti, které vyplývaly z plánu
MS a akce, které se vyskytly v průběhu školního roku. Stanovily jsme konkrétní zajištění úkolů na jednotlivé
akce. Měly jsme naplánované velké množství akcí, ne všechny se nám však podařilo splnit. Důvodem bylo
nepříznivé počasí v podzimních a zimních měsících.
V letošním školním roce byl o některé pořádané akce ze strany žáků menší zájem. Paním učitelkám 1.
stupně patří poděkování též za práci v zájmových kroužcích, kterých na škole fungovalo 10, a do práce v nich
se ze strany žáků zapojilo velké množství zájemců. O činnosti jednotlivých kroužků byla veřejnost
informována prostřednictvím Naších novin a webových stránek školy.
Společně se žáky a třídní učitelkou 9. třídy jsme pořádali tyto akce - Mikulášskou nadílku a Dětský den.
Spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně je stále na dobré úrovni. Spolupracujeme i s učitelkami z MŠ /
zápis do 1. třídy, návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě, schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učitelkami 1.
tříd/ a s vychovatelkami ŠD a ŠK, které nám pomáhají s organizací některých akcí. Vedoucí MS se
pravidelně zúčastňuje schůzek předmětových komisí na 2. stupni.
V letošním školním roce nás opět čekala práce na úpravách ŠVP – zapracovávaly jsme do něho dopravní
výchovu, finanční gramotnost, ochranu člověka za mimořádných událostí, přepracovávali jsme učivo a
očekávané výstupy u anglického jazyka a dalších předmětů. Do Tv jsme zapracovávaly metodiku. I nadále
jsme pracovaly se žákovskými portfolii.
Komunikace mezi kolegyněmi na 1. stupni je dobrá. U jednotlivých akcí se vždy snažíme úkoly dobře
zpracovat a zajistit dostatečnou organizaci. S naší činností pravidelně seznamujeme veřejnost na stránkách
Našich novin a na webových stránkách školy.
V letošním školním roce i nadále pokračovala naše snaha působit na snížení rizikového chování u dětí a
mládeže /projekt Já to dokážu/, na správné poskytování první pomoci /projekt Vím, jak na to/ a zdravý
životní styl /projekt Ovoce do škol, Veselé zoubky, Zdravá pětka, soutěž Po škole v pohybu /. Snažily jsme
se též vzbudit v dětech sociální cítění a zájem pomáhat druhým /sběr víček pro postižené dítě, sbírka hraček
pro dětské oddělení nemocnice/.

Pokračovaly jsme v projektu Recyklohraní, společně s městem jsme se zapojili do soutěže ve sběru
papíru. V dubnu, v rámci projektu Den Země, pomáhali žáci 4. a 5. ročníků s úklidem stezky a lesoparku u
čistírny odpadních vod.
Akce tohoto roku:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

zapojení do projektu Řemeslo má zlaté dno
zapojení do projektu Recyklohraní
soutěž ve sběru papíru
sportování v netradičních disciplínách
turnaj ve vybíjené 3. – 5. tříd
projekt Já to dokážu - na podzim a na jaře
Ochrana člověka za mimořádných událostí – na podzim a na jaře
projekt Vím, jak na to – 1. pomoc
soutěž Po škole v pohybu
sbírka hraček pro dětské oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě
exkurze do hasičské zbrojnice /1. a 2. třídy/
Mikulášské tančení
Vánoční zpívání v hale
Vánoční koncert
soutěž ve stavění sněhuláků
soutěž v recitaci
zápis do 1. třídy
sportování v tělocvičně
aerobik /2 lekce/
soutěž ve sběru víček
Projekt Ovoce do škol
Projekt Veselé zoubky
Den Země – projekt
soutěž Velikonoční krasličení
soutěž O nejhezčí čarodějnici
Vědomostní soutěž Všeználek v Chotěboři
pěvecká soutěž „Slavíci ve školní lavici“
přehazovaná 4. a 5. tříd
turnaj Mc Donald´s Cup -školní kolo, okresní kolo v Havl. Brodě
turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd v Havl. Brodě
exkurze Velké Pavlovice /5. třídy/
projekt Zdravá pětka
Atletické dopoledne
dopravní výchova 4. třídy – testy, jízda zručnosti na dopravním hřišti
přírodovědná soutěž
Dětský den
Orientační běh

Ve Ždírci nad Doubravou, 4. června 2013

zapsala: Gabriela Glosrová

7.5.3 Hodnocení předmětových komisí 2. stupně
Školní rok 2012/2013
Předmětové komise se scházely aktuálně dle potřeby. Jednotlivé schůzky vycházely z celoročního
plánu akcí, kde se podrobně projednali jednotlivé činnosti, rozdělení žáků při akcích a zajištění jednotlivých

akcí pedagogickým dozorem a zajištění úkolů. Podrobně se plánovaly především celodenní akce a projekty.
Dle potřeby se řešily kázeňské přestupky
a jiné problémy, předávaly se poznatky z dalšího vzdělávání, projednáváni byli žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami. Většina akcí se nám podařila splnit, probíhala dobrá spolupráce mezi vyučujícími.
Zdařilé byly i akce pořádané devátým ročníkem pro 1. stupeň, především diskotéky, Mikuláš a Dětský den.
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně se zúčastňovala předmětových komisí 2. stupně, jednalo se
především o akce společné pro 1. i 2. stupeň. Spolupráce s 1. stupněm byla vynikající.
Komunikace mezi kolegy je na velmi dobré úrovni, kolegové si při jednotlivých akcích vzájemně
pomáhají. Dostatečně je zajištěna i fotodokumentace akcí a jejich zhodnocení. Na předmětových komisích se
snažíme vycházet z poznatků z minulých akcí.
Pozornost byla též věnována změnám v ŠVP – byla vytvořena 6. verze našeho vzdělávacího
programu. Někteří vyučující v rámci předmětových komisí vytváří podklady pro možnost čerpání peněz
z EU.
Na předmětových komisích jsme řešili:
 Plán akcí na školní rok 2012/2013
 Zajištění pomůcek pro školní rok 2012/13
 Sběr papíru
 Integrovaní žáci a žáci vedeni v PPP a SPC
 Projekty
 Sebehodnocení
 Den Země
 Ochrana člověka za mimořádných událostí
 Dodržování dohodnutých pravidel při vyplňování třídních knih, společná kontrola akcí
 ŠVP
 Poznatky z DV PP
 Sportování 2. stupně
 Prima den se třídou
 Přípovědné putování
 Já to dokážu
 Školní akademie
 Den dětí
 Mikulášská nadílka
 Recyklohraní
 Soutěže a olympiády
Ve Ždírci nad Doubravou 20. 6. 2013 zapsaly: M. Vomelová, M. Zrzavá, R. Jarošová

VLASTNÍ HODNOCENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ





Cíle stanovené na začátku školního roku pro práci výchovné poradkyně se podařily splnit..
Během celého školního roku zpracovala a průběžně doplňovala informace o žácích vedených v PPP
Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, SPC Havlíčkův Brod a Jihlava a žácích se specifickými
vývojovými poruchami učení a školních dovedností a informovala o změnách třídní učitele a
jednotlivé vyučující, jak s těmito dětmi pracovat. Po dohodě s vyučujícími podávala návrhy na
vyšetření v PPP Havlíčkův Brod, Celkem bylo na vyšetření posláno 13 žáků naší školy.
Společně s pí uč. Věrou Joskovou (preventista) se podílela na realizaci celoročního projektu pro 1. a
2. stupeň „Já to dokážu…“, který je zaměřen na prevenci v oblasti rizikového chování (vztahy mezi
spolužáky, ve třídním kolektivu, šikana, alkohol, kouření, drogy, záškoláctví, zanedbávání a
zneužívání dětí, kriminalita dětí a mládeže a právní odpovědnost). Projekt splnil své poslání.
















7.5.4

Rodiče žáků 9. tříd (a 5. tříd) na třídních schůzkách i v době konzultačních hodin informovala o
změnách v přijímacím řízení na střední školy pro školní rok
2013 – 2014.
Spolupracovala i se zástupci středních škol z blízkého okolí, které pozvala na listopadové
rodičovské sdružení, aby sami zde podali informace o svých školách. Této schůzky s rodiči se
zúčastnilli zástupci 10 středních školy z Chotěboře, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a
Chrudimi.
Se žáky 9. ročníku 30.října 2012 navštívila Přehlídku středního vzdělávání v Havlíčkově Brodě, kde
žáci mohli získat podrobnější informace o jednotlivých středních školách.
Předala přihlášky vycházejícím žákům a následně je zkontrolovala. V letošním školním roce 36
žáků 9. ročníku a 7 žáků 5. ročníku vyplnilo a odeslalo 40 přihlášek. Byli přijati na 12 středních škol
a středních odborných učilišť.
Z 5. ročníku odejdou 4 žáci gymnázium a ze 16 žáků 9. ročníku 13 půjde studovat
maturitní obory a 3 žáci získají výuční list. Rodičům odevzdala vyplněné
zápisové lístky a informovala je, jak lístky použít. Také žákům i jejich rodičům
předala informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy.
S pí zást. řed. Martinou Hojnou měla na starosti administrativní část zápisu dětí do 1. tříd., který se
uskutečnil 23. 1. 2013.
Se žáky 8. ročníku navštívila 3. dubna 2013 Informační a poradenské středisko při Úřadu práce
v Havlíčkově Brodě, kde jim Mgr. Jana Šachová podala informace
o možnostech studia na středních školách, a žáci si zde vyplnili zájmový dotazník,
který jim může pomoci při výběru budoucího povolání.
Pro žáky 9. ročníku byla dne 9. května 2013 uspořádána přednáška o Zvýšení právního vědomí,
kterou si připravil kurátor Jiří Kafka z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chotěboř.
Během celého školního roku se snažila adekvátně odpovídat a řešit problémy žáků naší školy, které
se objevovaly ve schránce důvěry.
Spolupracovala nejen s ostatními vyučujícími, s vedením školy, ale i s rodiči při řešení výchovných
přestupků a výukových problémů žáků naší školy.
Zpracovala seznam vycházejících žáků z 5. a 9. tříd pro potřeby školy statistiku pro Krajský úřad
Kraje Vysočina.
V práci výchovného poradce je stále co zlepšovat – ještě více komunikovat se žáky (zaměřit se na
jejich kázeňské i prospěchové problémy), rodiči i pedagogy o jejich problémech a nalézat společná
řešení.

HODNOCENÍ HOSPITACÍ NA 1. STUPNI
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 – 2013
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE BYLO NA 1. STUPNI PROVEDENO 22 HOSPITACÍ V RŮZNÝCH VYUČOVACÍCH

PŘEDMĚTECH VČETNĚ VÝCHOV. Z DŮVODU ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ V LOŇSKÉM ROCE JSME SE S PANEM
ŘEDITELEM ROZHODLI PRO ČÁST HOSPITACÍ, KTERÉ PROVEDEME NAMÁTKOVĚ. NA 1. STUPNI PROBĚHLO 12
HOSPITACÍ NAMÁTKOVÝCH – NEOHLÁŠENÝCH, 10 HOSPITACÍ PŘEDEM OHLÁŠENÝCH.

ZAMĚŘENÍ HOSPITACÍ: 7X ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, 5X MATEMATIKA, 2X ANGLICKÝ JAZYK, 2X
SPOLEČNOST A MY, 2X TĚLESNÁ VÝCHOVA, 1X HRÁTKY S ČESKÝM JAZYKEM,1X CVIČENÍ Z MATEMATIKY, 1X
PŘÍRODA A MY, 1X VÝTVARNÁ VÝCHOVA.
VE VŠECH SLEDOVANÝCH HODINÁCH BYLY SPLNĚNY CÍLE A ŠKOLNÍ VÝSTUPY. VŠECHNY
HOSPITOVANÉ HODINY BYLY ZE STRANY VYUČUJÍCÍCH PŘIPRAVENÉ A PROMYŠLENÉ, BYLY V SOULADU S

ŠVP A

PŘEDEVŠÍM VE VĚTŠINĚ BYLY HODINY PRO ŽÁKY POUTAVÉ A ZAJÍMAVÉ. NEBYLO ZJIŠTĚNO ZÁVAŽNĚJŠÍCH
NEDOSTATKŮ, PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA HODIN BYLA, Z MÉHO POHLEDU, NADSTANDARDNÍCH (14), OSTATNÍ
VELMI DOBRÉ. VĚTŠINA HODIN BYLA VELMI ZAJÍMAVÁ, ŽÁCI BYLI PRACÍ NADŠENÍ, PRACOVALI S CHUTÍ A
RADOSTÍ. PANÍ UČITELKY ČASTO A CÍLENĚ ZAŘAZOVALY MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

POUZE NOVĚ PŘÍCHOZÍ PANÍ UČITELKA BYLA ZVYKLÁ UČIT KLASICKÝM ZPŮSOBEM – ŽÁCI V LAVICÍCH,
UČEBNICE – SEŠIT – TABULE. ZDE JSME HODNĚ VZÁJEMNĚ DISKUTOVALI NAD JEJÍMI METODAMI, HOSPITACE U
NÍ PROVEDL I PAN ŘEDITEL A NAKONEC SE NÁM SPOLEČNÝMI SILAMI PODAŘILO
U PANÍ UČITELKY VZBUDIT ZÁJEM O NOVÉ FORMY A METODY VÝUKY, KTERÉ ZAČALA V HODINÁCH APLIKOVAT.

ZA VELKÝ PŘÍNOS PRO ÚROVEŇ A KVALITU NAŠÍ VÝUKY POVAŽUJI PŘEDEVŠÍM POUŽÍVÁNÍ
RŮZNORODÝCH METOD A FOREM PRÁCE – PROŽITKOVÉ ČINNOSTI, SKUPINOVÁ PRÁCE, KOMUNITNÍ KRUH,
PRÁCE VE DVOJICÍCH, VEDENÍ KE ČTENÁŘSKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, DRAMATIZACE, ZAŘAZENÍ
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT, ÚLOH Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA, MODELOVÝCH SITUACÍ, VYHLEDÁVÁNÍ
V ENCYKLOPEDIÍCH, PRÁCE NA INTERAKTIVNÍ TABULI, ZDRAVOTNÍ CVIKY PŘI TV. PANÍ UČITELKY POUŽÍVALY
NEJEN VOLNĚ DOSTUPNÉ MATERIÁLY, ALE SAMY SI TAKÉ VELKÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ VYTVOŘILY.

CO Z MÉHO POHLEDU VŠAK NENÍ NAPROSTO VŽDY PŘÍNOSEM PRO ŽÁKY JE ČASTÉ (NADMĚRNÉ)
KOPÍROVÁNÍ UČEBNIC A JINÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ, KDY SI PANÍ UČITELKY ZJEDNODUŠUJÍ PRÁCI SAMY SOBĚ A
TAKÉ ŽÁKŮM, KTEŘÍ JEN „DOPLŇUJÍ A DOPISUJÍ“. TOTO SI MYSLÍM, ŽE UŽ NAPŘ. VE 4. TŘÍDĚ NENÍ VEDENÍ
K SAMOSTATNOSTI A UŽ VŮBEC NE K TVOŘIVOSTI A MYŠLENÍ. T ITO ŽÁCI, JAK JSEM SE SAMA MOHLA
PŘESVĚDČIT (SUPLUJI VE 4.B ZA NEMOCNÉHO KOLEGU), NEDOKÁŽÍ ODPOVĚDĚT CELOU VĚTOU NA OTÁZKU,
MAJÍ PROBLÉM VYTVOŘIT 2-3 SOUVISLÉ VĚTY, NEORIENTUJÍ SE DOBŘE V TEXTU, MAJÍ OŠKLIVÝ RUKOPIS.

TATO OTÁZKA BYLA S UČITELKAMI 1. STUPNĚ ROZEBRÁNA NA SPOLEČNÉM SEZENÍ.
HOSPITOVANÉ HODINY PROBÍHALY VŽDY V PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE, NIKDY NEBYLI ŽÁCI
STRESOVÁNI ANI JINAK NUCENI K PRÁCI. BYLA RESPEKTOVÁNA NASTAVENÁ PRAVIDLA, VYUČUJÍCÍ VYUŽÍVALI
HODNOTÍCÍ SOUDY ŽÁKŮ, V PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINĚ UPLATŇOVALI PŘÍSTUP K INTEGROVANÝM A ŠIKOVNĚJŠÍM
ŽÁKŮM.

VE VĚTŠINĚ HODIN POZITIVNÍ ROLI HRÁLA MOTIVACE UČITELŮ.
VŠECHNY TŘÍDY NA 1. STUPNI MAJÍ ZAVEDENA ŽÁKOVSKÁ PORTFOLIA, S NIMIŽ PANÍ UČITELKY SE
ŽÁKY PRACUJÍ. ÚROVEŇ TĚCHTO PORTFOLIÍ A KVANTITA ZALOŽENÝCH MATERIÁLŮ A PRACÍ JE RŮZNÁ
V RŮZNÝCH TŘÍDÁCH A ROČNÍCÍCH. NĚKTERÁ PORTFOLIA JSOU VYNIKAJÍCÍ UKÁZKOU ŠKOLNÍ PRÁCE A
ZHODNOCENÍM ŽÁKOVÝCH VÝKONŮ, JINÁ JSOU POUZE JAKÝMSI DOKLADEM PRÁCE ŽÁKA VE ŠKOLE.

V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH PROBÍHÁ PRAVIDELNÉ HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A
VÝSLEDKŮ UČENÍ ZA KAŽDÉ ČTVRTLETÍ – ŽÁK JE HODNOCEN PANÍ UČITELKOU, DÁLE SE HODNOTÍ SÁM A
VELKÝM PŘÍNOSEM PRO NAŠI PRÁCI JE I HODNOCENÍ RODIČŮ. NE VŽDY SE NÁM VŠAK DAŘÍ RODIČE DO TOHOTO
HODNOCENÍ ZAPOJIT.

VE VŠECH TŘÍDÁCH PROBÍHAJÍ KONTROLY A OPRAVY ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ, ŽÁCI JSOU DOSTATEČNĚ
MOTIVOVÁNI K LEPŠÍM VÝKONŮM – ZNÁMKOU, POCHVALAMI, ALE I OBRÁZKY, DROBNÝMI ODMĚNAMI,…
VYUČUJÍCÍ SI VEDOU EVIDENCE PROSPĚCHU ŽÁKŮ.

S ÚROVNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI JSEM SPOKOJENÁ, I KDYŽ JE JISTĚ NĚKOLIK VĚCÍ, KTERÉ BY SE DALY
ZLEPŠIT A INOVOVAT.

22. 5. 2013

MGR.BC. HOJNÁ MARTINA, ZÁSTUPCE ŘEDITELE

7.5.5

HODNOCENÍ HOSPITACÍ NA 2. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 /2013

V tomto školním roce bylo provedeno 19 ohlášených hospitací v různých vyučovacích předmětech 2.
stupně
a 10 ohlášených hospitací ve ŠD a ŠK.. Celkem hospitací: 29
Hodiny ve ŠD a ŠK byly metodicky velmi dobře připraveny, jednalo se o projektovou práci
(dlouhodobější ), která je i dobře zpracována pro budoucnost (portfolium vychovatelek + fotodokumentace
projektů ).
Žáci aktivně a výborně spolupracovali a výsledkem byly u většiny dětí výborné výtvory, které nás
reprezentují na výtvarných výstavách ve třídách, jsou vystavovány na nástěnkách školy, projekty jsou
prezentovány v Našich novinách.
Celkově lze konstatovat v hodnocení činnosti 2. stupně, že
tvořivá práce pro žáky 2. stupně je velmi dobře připravena, splnila vytčený cíl a pro je děti velmi přínosná.
Oproti loňskému roku došlo opět k určitému zlepšení, více se tvořilo a ve skupinách aktivně pracovalo,
taktéž zájem o výuku byl větší, zlepšilo se hodnocení žáků učitelem a sebehodnocení žáků, které se stalo
pravidelnou součástí výuky dle ŠVP. Ve všech hospitovaných hodinách byla na 2. stupni využívána
moderní technika
(interaktivní tabule, PC a dataprojektory), pracovní listy, individuelní a skupinová práce, relaxace, soutěže,
pozitivní hodnocení, dialog a samostatná práce, hodnocení a sebehodnocení.
Vnější hodnocení : Dotazníky 1. stupně – žáci a rodiče 1. a 5. ročníků + vyhodnocení- zpětná vazba
Testy SCIO: 3., 5., 7.a 8. ročník –viz SCIO – zpětná vazba a umístění
Celoplošné testování 5. a 9. tříd ve šk. r. 2012/13
Olympiády a soutěže, turnaje atd.(místní kola, okresní kola, krajská kola)
Vnitřní hodnocení: Vlastní testy pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd- dle ŠVP
Autoevaluace školy- Sluníčko
Na 2. stupni je třeba v některých předmětech zlepšit motivaci žáků a žákyň, vyučovací metody a praktické
využití a náročnost jsou již na velmi dobré úrovni ( mimo matematiku). Někteří žáci se nedokáží soustředit a
z textu nejsou schopni pochopit následnost postupných kroků, které vedou ke správnému řešení daného
problému. Dochází i k častému sebepodceňování, volní vlastnosti jako trpělivost, důvěra ve vlastní myšlení
mají vliv na předvedené výkony. Žáci se spíše spokojí s průměrností, nemají potřebu být lepší či nejlepšítoto hodnocení přetrvává několik let, často se nechají strhnout složením třídy a ne vždy předvedou své
znalosti a dovednosti. Podléhají stresovému tlaku zkoušení, znervózní a dělají základní chyby. Při rozboru
chyb nejsou schopni odpovědět, proč tento nedostatek vznikl.
Ve všech hospitacích na 2. stupni byla využita interaktivní tabule, příprava na ní byla pečlivá, cílená a na
vysoké úrovni. Žáci a učitelé ovládají činnost na interaktivní tabuli, většina učitelů je schopna si hodinu
samostatně připravit a při hospitaci ji plně využít
Hodnocení ŠVP :
standard v klíčových kompetencích a dovednostech žáků
Hodnocení pedagogů: sedmkrát standard, ostatní nadstandard,
hodnocení podprůměrné hodiny nebylo uděleno
KLADY











vhodně volené formy práce a spolupráce, testování , zpětnovazební kontrola, zajímavé hodiny
velmi dobrá aktivita ze strany učitele a vstřícný přístup
někdy i vlastní vyrobené pomůcky na výuku (děti)
využívání materiálů
pravidelné zařazování relaxačních chvilek v hodinách
pravidelné využívání interaktivní tabule a dataprojektorů ( popř. PC )
využívání různých forem sebehodnocení, hodnocení třídy a hodiny,
testování: SCIO a -výsledky srovnatelné s ostatními školami, vlastní testy a prověrky
(výstupy) podle ŠVP
výuka ve skupinách a zlepšení příprav na výuku
aplikace mezipředmětových vztahů ve výuce









zařazování praktických pokusů v hodinách přírodovědy,chemie
snaha aktivovat a motivovat žáky
pestré metody práce, větší důraz kladen na klíčové kompetence a výstupy
velké množství forem hodnocení ze strany učitelů – nejen klasifikačními stupni, ale i formou
smajlíků, střeleckých terčů atd., sbíráním bodů a kartiček,hlášením, procentuální hodnocení atd.
dodržování stanovených pravidel komunikace, respektování, naslouchání,… - mezi žáky i mezi žáky
a učitelem
začlenění a plnění průřezových témat
účast v různých olympiádách, soutěžích, turnajích, v zájmové činnosti, sportovních soutěžích

Další klady vpráci učitelů







využívání kladného hodnocení a různých druhů pochval,
velké množství známek, kontrola sešitů, dostatek domácích úkolů
estetické pracovní prostředí
častá zpětná vazba – kontrolování sešitů, cvičení …
klidné a podnětné prostředí, vypracovaný systém –integrace žáků a plnění individuálních plánů,
nepřetěžování žáků, vstřícný přístup
dodržování hygienických norem (větrání, svícení, nastavení židlí a stolků)
zlepšení v chování žáků a žákyň – kvalitnější práce třídních učitelů, pedagogů, VP a vedení školy

NEDOSTATKY












v hodinách cizích jazyků je třeba více konverzace, převládají mluvnická a doplňovací cvičení,
rébusy, …., ne vždy dostatečná jazyková komunikace a reakce na jednoduché otázky ze strany
pedagogů i žáků
určité potíže se projevují s kázní, plněním povinností a dalšími výchovnými problémy, úpravou
sešitů u chlapců, zapisování do sešitů, nekvalitní rýsování
laboratorní práce z fyziky jsou v malém počtu a nemají následnost s probíranou látkou, není dodržen
časový plán
používaná audiovizuální technika nebyla vždy využita tam, kde to bylo možné
rezervy v individuálním přístupu k žákům (integrace, schopnější žáci)
nízká efektivita u integrovaných žáků v důsledku nezájmu a snahy integrovaných (popř. zákonných
zástupců)
slabší výsledky logického myšlení v matematice, rychlost pochopení problému a aplikace
nacvičených dovedností v praktickém použití (celospolečenský jev-stále se nedaří zlepšit)
někdy nedodržená časová osnova hodiny, ojediněle výuka o přestávce
vypracovaný a otestovaný vlastní evaluační systém –viz ŠVP se bude postupně precizovatceloplošné testování 5. a 9. tříd
péče o integrované žáky 10 žáků / - velmi složité v třídách-motivace a snaha zvládnout základní
učivo, vzhledem k přístupu a zájmu některých žáků, další žáci nemají integraci a jsou u nich
diagnostikovány určité poruchy, které jsou v hodinách a při zkoušení zohledňovány
došlo ke zvýšené aktivitě schopnějších žáků - účast v olympiádách (M,D,Z,F,Aj a Čj),
účast v různých soutěžích Př

Ve Ždírci nad Doubravou 1.6.2013
Mgr. Jiří Novák

ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

7.5.6. Plán hospitací
šk.r.
Plán hospitací

třída, předmět,hodina

2012-2013
15.11.2012 čt
5.3.2013 út

3.B, CvM, 3.h.
3.B, Čj, 2.h.

Mgr. Hana Adamová
Mgr. Miroslava Bažoutová

Mgr. Zdeněk Drápalík
Mgr. Gabriela Glosrová
Mgr. Martina Hojná z.ř.
pí uč. Anna Horáková a.p.
Mgr. Renata Jarošová
Ing. Věra Josková
Mgr. Jan Marek
Mgr. Lucie Myšková
Mgr. Monika Konůpková
Mgr. Lacinová Ilona

4.12.2012 út
17.4.2013 st
3.10.2012
st
8. 2.2013 pá
20.11.2012 út
24.4.2013 st

1.A, Čj, 2.h.
1.A, M, 2.h.
7.B, Z, 5.h.
9.A, D. 4.h.
1.B, Čj, 2.h.
1.B, M, 2.h.

5.11.2012 po
2.11.2012 pá
16.10.2012 út
21.2. 2013 čt
9.10. 2012 út
19.10.2012 pá
25. 2.2013 po
23.10.2012. út
2. 4.2013 út
19.3.2013 út
5.11.2012 po
26.3.2013 út
2.10.2012 út
5.2.2013 út
23.10.2012 út
27.2.2013 st

6.A, Čj, 3.h.
5.B, Pm, 2.h
8.A, Ch, 5.h.
8.A, Aj I., 4.h.
5.A, M, 2.h.
7.A, Př, 4.h.
8.A, Pč, 6.h.
7.A, M, 4.h.
8.A, F, 1.h.
3.A, Tv, 2.h
6.A, Čj, 3.h.
9.A, Čj, 1.h.
4.B, Čj, 2.h.
3.B, Aj, 4.h.

5.11.2012 po
30.10.2012 út
19.3.2013 út
29.11.2012 čt

3.A, M, 1.h.
7.B, M, 1.h.
7.A, Hv, 6.h.
5.B, Čj, 1.h.

21.11.2012 st
1.11.2012 čt
5.4.2013 pá
30.10.2012 út
14.3.2013 čt
12.11.2012 po
8.5.2013 po
16.10.2012 út
9.4.2013 út
23.11.2012 pá
10.4.2013 st
29.11.2012 čt
25.3.2013 po
4.10. 2012 čt.
29.11.2012 čt
29.4.2013 po

4.B, Sm, 4h.
9.A, M, 1.h.
8.A, Z, 3.h. PN
4.A, Sm, 4.h.
4.A, Tv, 1.h.
6.A, Inf., 5.h.
7.B, Čj, 4.h.
2.B, HČj, 5.h.
2.B, Vv, 4.h.
9.A, Vv, 5.h.
7.B, Pč, 6.h.
5.B, Čj, 1.h.
3.A, Aj, 3.h.
3.A, Čj, 1.h
8.A, Aj II., 4.h.
7.A, Čj,
4.h

2.A, Čj, 2.h.
2.A, M, 2.h.

Mgr. Jiří Novák ř.

Mgr. Marie Pavlíčková
pí uč. Anna Piskačová a.p.
Mgr. Josef Remeš
Mgr. Soňa Sodomková
Mgr. Lenka Svobodová
Mgr. Uchytilová Ivana
Mgr. Marcela Vomelová
Mgr. Soňa Voralová
Mgr. Markéta Zrzavá

pí uč. Adéla Málková

11.1.2013 pá

1.B, Tv, 3.h.

ŠD
4.12.2012
25.4.2013

12,10-13,10
12,10-13,10

4.12.2012
25.4.2013

12,10-13,10
12,10-13,10

4.12.2012
25.4.2013
4.12.2012
2.5.2013
4.12.2012
2 .5.2013

1310-14,10
1310-14,10
1310-14,10
1310-14,10
1310-14,10
1310-14,10

pí v. Lenka Dočekalová

pí v. v. Iva Martincová
Dis. Veronika Hromádková
pí v. Lucie Křesťanová
pí v. Adéla Málková
MŠ

8,10 – 9,10 / vždy v úterý /
! spol. návštěva ! podle volna
Díky.

Dis. Markéta Bartáková
pí uč. Zuzana Bažoutová
pí uč. Jana Dočekalová
pí uč. Alena Jirková
pí uč. Lucie Křesťanová
pí uč. Jaroslava Marková
pí uč. Jiřina Novotná v.uč.
Dis. Dana Pleskačová
pí uč. Jana Sodomková
pí uč. Milada Uchytilová
celkem 10 učitelek

ZŠ (+ 2 a.p.) + ŠD, ŠK + MŠ
Celkem : 21 (+ 2) + 4 + 10 = 35 (+ 2)
ped. pracovníků

Pokyny k hospitacím:
ř. Mgr. Jiří Novák a zást. řed. Mgr. Martina Hojná Bc.
1. pololetí:
Hospitace na 1. a 2. stupni ZŠ a ve ŠD a ŠK jsou v 1. pololetí bez oznámení termínu.
2. pololetí:

1.
2.
3.

datum a předmět je den hospitace
v době max. týden a min. 1 den před hospitací si každý pedagog s ředitelem nebo zástupkyní
školy domluví předhospitační pohovor
na předhospitační pohovor si učitelé připraví a předloží vzorovou přípravu hodiny, která by měla
obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4.

5.
6.
7.
8.
9.

cíl hodiny – výstupy dle ŠVP
klíčové kompetence žáka
dovednosti žáka
přístup k talentovaným a integrovaným dětem
časový průběh hodiny
moderní metody a formy práce (motivace, relaxace; skup. práce, komunitní kruh, ...)
začlenění průřezových témat
využití všech dostupných učebních a didaktických pomůcek (encyklopedie, dataprojektoru,
interaktivní tabule- všichni učitelé, přehrávače, PC, názorné pomůcky, atd. ), využití vlastních
pomůcek
i) praktické využití, procvičení, zopakování nového učiva – zpětná vazba
j) shrnutí podstatného učiva
k) zhodnocení hodiny – učitelem, sebehodnocení (vyhodnocení klíčových kompetencí)
pohospitační pohovor se závěry se uskuteční po dohodě nejpozději do 48 hodin od hospitace
a) každý učitel si připraví krátké vlastní zhodnocení hodiny
(klady a zápory, silné a slabé stránky činnosti, problémy, pozitivní a negativní
poznatky)
b) výstupy s časovým plánem daného předmětu
c) klasifikační arch
d) individuální plány integrovaných žáků v dané třídě a předmětu
e) podněty na vedení ZŠ a MŠ ke zlepšení vlastní práce
Součástí 1. pohospitačního pohovoru bude evaluace a závěry vedení školy z portfolia pedagoga
(vychovatele, učitele, třídního učitele) za předcházející školní rok a výhled ( opatření, změny,
potřeby, cíle ) pro následující šk. rok
v případě neuskutečnění hospitace (nemoc, nepřítomnost atd.) bude dohodnut náhradní termín
hospitace
o počtu hospitací rozhodne ředitel a zást. ředitele podle zjištěných skutečností
u nových pedagogů budou v plánu hospitací stanoveny min. 3 hospitace
kvalita hospitační hodiny bude mít vliv na osobního hodnocení pedagogických pracovníků
ředitel a zástupkyně ZŠ ve výjimečných případech uskuteční hospitaci mimo plán hospitací
Ve Ždírci nad Doubravou 17.9.2012

Mgr. Jiří Novák a Mgr. Martina Hojná Bc.

Projekt: Ovoce do škol
Školní rok 2012/2013
Vzhledem k celkovému počtu 3 364 zúčastněných škol s počtem 416 670 žáků 1. – 5. ročníků základních
škol, zapojených do režimu „Ovoce do škol“, je celkový roční limit na jednoho žáka pro školní rok
2012/2013 stanoven ve výši 333 Kč v souladu s odst. 9 § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. Uvedená částka
nezahrnuje DPH.
Tento roční limit vyjadřuje celkový limit na jednoho žáka pro školní rok 2012/2013, tedy zahrnuje i náklady
na dodávky ovoce do škol, které byly již vynaloženy před stanovením tohoto ročního limitu.
Ve školním roce 2011/2012 se projektu Ovoce do škol účastnilo celkem 387176 žáků z 3243
škol ve všech
regionech ČR. Oproti minulému školnímu roku to znamená nárůst počtu dětí
zapojených do projektu o více
než 4%. Distribuce ovoce, zeleniny a ovocných šťáv je
zajišťována prostřednictvím 15 schválených žadatelů,
kteří byli Státním zemědělským
intervenčním fondem schváleni pro dodávání produktů podle nařízení vlády č.
478/2009 Sb.

Počet žáků účastnících se projektu v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve šk. roce 2012/2013:

Třída:
I.A
I.B.
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
Celkem žáků:

Počet žáků:
24
23
21
22
16
17
21
21
20
20
205

Odběr ANO
24
23
21
22
16
17
19
21
20
20
203

Smluvní dodavatel produktů pro školní rok 2012/2013:
TES Praha, a.s., Pod Klamovkou 3/1268, Praha 5
Distribuci do škol provádí Ludvík Kačer - Gastrofresh

Odběr NE
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2

Realizace projektu šk.rok 2012-2013

I.A

Probírané téma o zdravém životním stylu jsme využili při hodině výtvarné výchovy a předmětu Člověk a
jeho svět.
Žáci si nejprve barevně nazdobili papírové talíře.
Následovala společná diskuze o tom, co bychom do svého jídelníčku měli zařadit a co bychom v něm měli
omezit nebo z něj dokonce vyloučit. Při kolektivním povídání žáci zjistili, že je opravdu velmi široké
spektrum potravin, které jedí. Společně je pak zcela spontánně začali rozdělovat na potraviny více a méně
vhodné pro správnou a zdravou životosprávu.
Nakonec si z přinesených letáků nápoje a potraviny vystřihovali a nalepovali dle svého vlastního uvážení na
talíře.
Žáci si uvědomili, že jedním ze základních předpokladů zdravého životního stylu, péče o zdraví a celkovou
tělesnou i duševní pohodu je správný a vyvážený jídelníček.
I.B
Ve třídě1.B jsme materiály k projektu „Ovoce do škol“ využili zejména v předmětech: Matematika – tvoření
slovních úloh, Člověk a jeho svět - kapitola Člověk a jeho zdraví, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti –
kreslení, malování, vystřihování, lepení, modelování ovoce a zeleniny. Zapojili jsme se do projektů Veselé
zoubky a Zdravá pětka.
Realizace projektu šk.rok 2013-2013
II. A se zapojili do plnění pracovního listu Pět úkolů Zdravé pětky.

II.A Žáci

Hravou a zábavnou formou si zopakovali druhy ovoce a zeleniny, které se naučili v rámci výuky v předmětu
Člověk a jeho svět. Jeden z úkolů - Malí kuchtíci - si žáci vyzkoušeli i doma s maminkou.
Všechny děti se takto dozvědí, jak je důležité se správně stravovat.

II.B
Žáci v předmětu Člověk a jeho svět plnili úkoly pracovního listu Zdravé 5. Společně si rozšiřovali teoretické
znalosti o zelenině a ovoci, vitamínech a zdravé výživě.
V praktické části se učili zpracovávat ovoce a zeleninu a připravovat salát podle Veselé Kuchařky Zdravé
5. Žáci byli rozděleni do 2 skupin, kdy každá samostatně podle receptu míchala svůj salát z ovoce nebo
zeleniny. Následovala společná ochutnávka, hodnocení, poznávání chutí a surovin.
Děti se hravou formou opět připomenuly zásady zdravé výživy a správné stravovací návyky.

Realizace projektu šk.rok 2012-2013

I.A, I.B, II.A, II.B

Ve dnech 10.6. a 13.6.2013 proběhla v prvních a druhých ročnících vzdělávací beseda ZDRAVÁ 5. Žáci se
v průběhu dvou vyučovacích hodin seznámili s důležitostí zdravého stravování, potřebou vitamínů a vlákniny
v jídelníčku. Naučili se, že je nezbytné dávat přednost vždy čerstvým potravinám a produktům.
Na začátku programu si prohlédli různá semena a obiloviny, hmatem poznávali vybrané druhy ovoce a
zeleniny. Na magnetickou tabulku s potravinovou pyramidou správně umisťovali obrázky potravin. Pod
vedením zkušené paní lektorky Kutálkové si žáci ve skupinách vytvořili z připraveného ovoce
a
zeleniny nápadité obrázky, které později s chutí snědli.
Děti získaly další nové poznatky o zdravé výživě a obdržely netradiční vysvědčení se samými pětkami.

III.A
V předmětu Člověk a jeho svět se žáci 3.A věnovali tématu Pečujeme o své zdraví. Žáci si prohlubovali
znalosti o potřebě pestré, hodnotné a zdravé stravě. Součástí pestré stravy by měla být i zelenina a ovoce.
Žáci vypracovali plakáty na téma Ovoce a zelenina.

III.B
V letošním roce se nám téma Ovoce prolínalo v předmětech člověk a svět a pracovní činnosti. Nejvíce jsme
se tématu věnovali v pracovních činnostech při výuce přípravy jídla a stolování. Děti měli za úkol připravit
ovocný salát a palačinky plněné ovocem. Úkolu předcházela příprava. Výuce jsme věnovali čtyři hodiny,
práce žáky velice zaujala a aktivně spolupracovali.
Realizace projektu šk.rok 2012-2013

IV.A

Dne 14. 11. 2012 se třída 4. A zúčastnila projektu s poetickým názvem „Ke kořenům potravin,“ jímž nás
provedla Michaela Štefáčková. V úvodu si žáci povídali o tom, co pro ně jídlo znamená, jaké potraviny
upřednostňují a jakým se mají naopak vyhýbat. Následně se děti rozdělily do pěti skupin
a zjišťovaly, čím
se vyznačuje strava v Africe, ve Vietnamu, v Čechách aj. Opět se všichni sešli společně v kruhu a na toto
téma diskutovali. Poté žáci obdrželi krátký článek. Z něj museli vybrat nejpodstatnější informace týkající se
konkrétních potravin a ty využít ke zhotovení plakátu. Tím se jednotlivé skupiny prezentovali před ostatními
v kolektivu. Další část projektu se odehrávala ve školní kuchyňce, kde se všichni aktivně podíleli na výrobě
jáhelníku. Někteří loupali ovoce, jiní vařili jáhly či připravovali plech na pečení. Sladkou tečkou nakonec
byla společná ochutnávka jejich výrobku. Žákům se projekt velice líbil a otevřel jim nové obzory ve způsobu
zdravého stravování.
Pro zájemce přikládáme recept na jáhelník :
1 l mléka, špetka soli, 5 lžic cukru, 400 g jáhel, 3 vejce, šťáva z ½ citronu, tuk na vymaštění, 200 g ovoce
(jahody, třešně, meruňky, broskve, švestky, jablka, hrušky)
Z jablek, mléka, soli a lžíce cukru uvaříme kaši. Jáhly spaříme a opereme. Poté je nasypeme do studeného
mléka a uvaříme kaši. Do vychladlé kaše vmícháme 4 lžíce cukru, žloutky a šťávu
z citronu.
Poté vmícháme tuhý sníh z bílků. Hmotu rovnoměrně rozprostřeme na vymaštěný pekáč
a poklademe
ovocem. Mírně pokropíme máslem a nakonec ½ hodiny zapékáme při 150 ´C.
Realizace projektu šk. rok 2012-2013
IV.A, VI.B
Dne 9. 5. 2013 se pro žáky 4. tříd uskutečnil projekt s názvem Zdravá pětka. Hlavním tématem byla zdravá
výživa a zdravý životní styl. V první části projektu se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o složení potravin,
seznámily se s různými druhy obilovin a luštěnin. Poznávání zeleniny pro některé žáky nebylo jednoduché,
protože museli mít zavřené oči
a využívat jen svůj čich a hmat, popřípadě chuť. V druhé části
projektu děti vytvářely zdravý a veselý talíř z ovoce a zeleniny, který si následně mohly sníst. Žáci se
přesvědčili, že zdravá strava může být zábava.

Realizace šk. rok 2012-2013
V.B
Práce žáků pátého ročníku:

Realizace šk. rok 2013-2013
V.A

V rámci vyučování je toto téma zařazeno do ŠVP do předmětů:




Pracovní činnosti 8. ročník – V2 – Skupiny potravin – jejich výběr, nákup
skladování
Pěstitelské práce 6. ročník – V2 – Zelenina
Výchova ke zdraví 8. ročník – V5 – Výživa a zdraví
V 12 – Zdravý životní styl

a

Projekt Já to dokážu…..
5. ročník – téma Zdraví

Hodnocení projektu:

2012-2013

V letošním roce se do projektu Ovoce do škol opět zapojily všechny třídy žáků prvního stupně.
S pravidelným odběrem, kvalitou a množstvím dodávek ovoce a zeleniny byli žáci spokojeni. Možnost
vyjádřit své připomínky měli tentokrát i rodiče žáků prostřednictvím letáčků s odkazem na dotazník na
stránkách www.ovocedoskol.szif.cz.
Při realizaci a začleňování tématu do výuky jednotlivých předmětů byly využity podpůrné programy
zabývající se výživou dětí a mládeže zveřejněných na Metodickém portále www.rvp.cz. Jednalo se
především o lekce zdravého stravování vzdělávacího projektu ZDRAVÁ 5, jejich metodické materiály a
pracovní listy. Žáci se zábavnou formou, netradičními formami práce a praktickými ukázkami rozšířili své
znalosti o správné výživě a stravovacích návycích.

Hodnocení školního projektu 2012 / 2013
Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně
Název: Řemeslo má zlaté dno
Cíl: osobnostní a sociální rozvoj dětí, komunikace, kreativita, spolupráce
Lektoři: třídní učitelé a ostatní pedagogové
Průběh:
Ve školním roce 2012/2013 si naše škola zvolila za celoroční projekt téma „Řemeslo má zlaté dno“.
V rámci tohoto projektu byly uspořádány soutěže a projekt se stal i součástí výuky jednotlivých předmětů a
byl završen školní akademií.
V měsíci říjnu 2012 byla vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Soutěžící měli
vytvořit prostorové práce nebo reliéf na dané téma. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků 1. i 2. stupně. Všechny
práce měly vysokou úroveň a byly pečlivě provedené a nápadité. Všechny práce bylo možné si prohlédnout
v hale naší školy.
Soutěž byla vyhodnocena v listopadu 2012.
Vyhodnocení soutěže bylo následující:
1. místo – Nela Ptáčníková, 2.B – dílna švadleny
2. místo – Štěpánka Polánská, 7.A – dílna švadleny
3. místo – Barbora Plevová, 2.B – dílna švadleny
Matěj Peterka, 1.B – hrnčířská dílna
V měsících listopadu a prosinci 2012 byla vyhlášena i literární soutěž pro žáky 1. – 9. ročníku

s názvem celoročního projektu. Žáci si mohli zvolit libovolný slohový útvar. Někteří si zvolili básničku, jiní
vyprávěli příběhy. Svou práci odevzdalo celkem 8 soutěžících z obou stupňů.
Soutěž byla vyhodnocena v měsíci lednu 2013.
Vyhodnocení bylo následující:
1. stupeň –
1. místo – třída 3. A
2. místo – Eliška Strašilová, 3.B
3. místo – Adéla Málková, 4.B
2. stupeň –
1. místo – Lukáš Málek, 7.B
2. místo – Eliška Břízová, 7. A
3. místo – Michaela Titzová, 7.B
V měsíci březnu 2012 byla vyhlášena výtvarná soutěž o nejlepší výzdobu k celoročnímu projektu „Řemeslo
má zlaté dno “. Byla opět určena pro žáky 1. – 9. třídy. Soutěže se zúčastnilo pouze pět žáků z druhého
stupně. Nejlepší návrh se měl stát námětem pro výzdobu v místním kině.
Vyhodnocení soutěže:
1. místo – Štěpánka Polánská, 7. A – vítězný návrh
2. místo – Jan Cimpl, 7. A
3. místo – Aneta Jirková, 7. A.
Hodnocení:
I v letošním roce byl projekt především zaměřen na rozvíjení fantazie, kreativity a spolupráce mezi žáky. Při
jednotlivých vystoupeních na školní akademii byly vhodně využity i prvky dramatické výchovy.
Pro žáky 1. a 2. stupně byly opět připraveny dvě výtvarné soutěže, odevzdané práce byly velmi nápadité i
zdařilé. Žáci 1. i 2. stupně měli možnost se zúčastnit literární soutěže a jejich práce si mohli žáci naší školy
přečíst ve 2. čísle školního časopisu Školní Chapadlo.
Školní projekt měl vyvrcholit v měsíci květnu akademií na téma dané téma, ale s ohledem na zajištění
bezpečnosti dětí při přesunu ze školy do místního kina se akademie v letošním roce neuskutečnila. S ohledem
na tuto situaci nebyly také na závěr celého projektu vytvořeny plakáty.
Velice pozitivně hodnotíme jeho smysluplnost a organizaci. S jeho realizací chceme pokračovat
i v následujícím školním roce.
Mgr. Markéta Zrzavá

ZHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní rok 2012 – 2013
Cíle:


Individuální přístup k žákům



Budování zdravého sociálního klimatu ve škole



Podílet se na rozvoji osobnosti žáků



Primární prevence rizikového chování žáků



Potlačování rizikového chování žáků



Rozvoj mimoškolních aktivit žáků



Další vzdělávání v oblasti prevence



Spolupráce s odborníky

Splněno:
 Vedení žáků k aktivnímu využití volného času, na škole pracovalo okolo dvaceti zájmových
kroužků


Během školního roku jsme se zapojili do nabídnutých, ale i vlastních projektů



Žáci byli podporováni při soutěžích zaměřených na spolupráci různých věkových skupin



Zapojení témat rizikového chování do témat vyučovaných předmětů



Besedy zaměřené na téma rizikového chování



Evaluační dotazníky pro žáky i učitele



Individuální práce třídních učitelů



Aktuální řešení problémů



Další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování



Předávání informací z oblasti prevence ostatním učitelům

Co se nepodařilo:
 Najít vhodného partnera pro další spolupráci - nabídka je sice velká, ale není lehké odhadnout
kvalitu nabízených služeb


Zapojit více učitelů do prevence rizikového chování – lepší motivace

20.6.2013

Ing.Věra josková

Kvantitativní hodnocení MPP
2012/2013
za školní rok: .......................
Škola: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Ing.Věra Josková

319
307
žáků

Počet žáků, studentů:
% zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách:
% žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou:

0

% žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou:

0

I. ŽÁCI
A. Aktivity pro žáky:

ano

1. ve výuce:

ano

2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta):
● přednášky: AIDS, Tomáš Řehák

ano

● besedy: OSPOD, Městská policie Chotěboř

ano
ne

● komponované pořady:
● jiné kulturní akce k PP: výchovné koncerty

ano

3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta):
● v rámci řešení výchovných problémů:
● v rámci řešení SPU:

ano
ano

● téma závislosti (návykové látky):

ano

● šikana (sociální klima třídy):

ano

● PP kriminality:

ano

● téma tolerance:

ano

● téma násilí:

ano

● záškoláctví:

ano

● sekty:

ano

● extrémismus:

ano

● rasismus:

ano

● jiné:
4. dlouhodobé programy PP:

ano

● projekt Občan:

ne

● projekt Zdravá škola:

ne

● projekt Zdravý životní styl:

ne

● projekt Kouření a já:

ne

● projekt Dokážu to:
Vlastní projekt..Já to dokážu…..

ne
ano

5. účast v projektech (grantech):
● projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů:

ano

● projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů:
● MŠMT
● jiný zdroj
B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
1. poskytování informací:
● přednáška

ano

● beseda

ano

● konzultace

ano

● osvětový materiál

ano

● videoprojekce

ne

● filmové představení

ne

● jiné
2. prožitkové programy:

ano

3. pobytové akce:

ne

4. peer programy:

ne

5. aktivní učení v modelových situacích:

ano

Přednášky:
Policie ČR Téma:
 Bezpečný internet
 Kyberšikana
 Trestní odpovědnost žáků
 Trestné činy
Besedy:
Kurátor OSPOD
Téma: Kriminalita mládeže a právní odpovědnost
Projekt:
Já to dokážu…..
Téma:
 Šikana
1. a 2. ročník
 Alkohol a kouření
3. ročník
 Drogy
4. ročník
 Zdraví
5. ročník
 Šikana, agresivita, záškoláctví
6. ročník
 Alkohol, kouření a hazardní hry
7.ročník
 Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí
8. ročník
 Kriminalita mládeže, právní odpovědnost 9.ročník

II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP
A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok ...2012/2013................ ):

TYP ŠKOLENÍ

Organizátor

Délka trvání
(počet hodin)

PPP

3x4h

Počet proškolených pracovníků
metodik výchovný
prevence poradce

Národní vzdělávací osnovy (PdF)
K problematice drog
Výchova k toleranci
K problematice šikany
Zdravý životní styl (Janíkovi)

ano

ano

ostatní

Sebeúcta
Komunikace
Podané ruce o.s.
Jiné
B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:
● výchovným poradcem

ano

● třídními učiteli

ano

● vedením školy

ano

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy

ano

● je ŠMP současně výchovný poradce?

21.6.2013

ne

Ing.Věra Josková

Výchovná opatření 2012/2013
350
300
250
200
150
100
50
0
Počet žáků

PochvalyTU

Pochvaly

NTU

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2.stupeň

3. stupeň

Porovnání výchovných opatření 2012/2013
300

250

200
Pochvaly
150

Důtky,napomenutí a snížený stupeň z
chování

100

50

0
Pochvaly

Důtky,napomenutí a snížený stupeň z
chování

Podle plánu na školní rok máme všechny další akce splněny – zařazení témat do výuky,
do třídnických hodin.
Bohužel ani naší škole se nevyhýbá fakt, že vztahy a chování žáků se zhoršují. Bude třeba v příštích
letech se zaměřit více na práci třídních učitelů se třídou a na vytvoření kolektivů, kde vládnou pozitivní
vztahy.
Hodnocení dalších aktivit školy
lze konstatovat, že mimoškolní aktivita žáků je dobrá, i když se rok od roku v některých druzích snižuje,
snažíme se žáky co nejvíce ovlivnit v jejich mimoškolní aktivitě /viz zájmové kroužky, akce pořádané pedagogy,
soutěže, olympiády, koncerty, vystoupení atd./, neboť v této činnosti spatřujeme základ zdravého,
schopného,tvůrčího a aktivního jedince
Hodnocení školy z hlediska afektivních výsledků
život školy se řídí vnitřním školním řádem, který vytváří základ dobrých vztahů mezi pedagogy a žáky, kázeňské
přestupky se řeší operativně ve spolupráci s rodiči a kompetentními osobami, snažíme se rozvíjet estetické cítění
žáků prostřednictvím účasti na různých kulturních a výchovných představeních. Zde vystupují žáci před veřejností,
4x byla uspořádána diskotéka žáky IX. tříd pro mladší spolužáky ve škole za přítomnosti pedag. dozoru.
Škola má své vlastní www. stránky http://skola.zdirec.cz/. Město Ždírec nad Doubravou má na svých
www. stránkách samostatné www. stránky ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou www.zdirec.cz/skola, dále je
součástí webových stránek města samostatná kapitola školství, kde jsou uveřejňovány nejnovější důležité
informace (klasifikační řád, řád školy, konzultační hodiny, organizační zabezpečení škol. roku atd.), o činnosti
školy je veřejnost pravidelně informována v Našich novinách, na nástěnce na náměstí a ve školním časopise.
Pedag- pracovníci během tvorby vlastní vzdělávací koncepce/ ŠVP- 6. verze/ odvedli velký kus časově
náročné práce. Vypracování ŠVP a jeho každoroční úpravy (verze) dá mnoho práce a je třeba všem
pedagog. pracovníků za ni poděkovat.
Školská rada při ZŠ byla zřízena od února 2005, následující v roce 2009, se školou spolupracuje
občanské sdružení „Sdružení rodičů “/ od r. 2003/. Každá třída ZŠ (celkem 15) má možnost mít ve Sdružení
rodičů svého zástupce. Výbor Sdružení rodičů a Školské rady vždy zve na své schůzky zástupce vedení školy.
Obě instituce jsou pravidelně informovány o změnách, výsledcích, pozitivních a negativních událostech,
ekonomických záležitostech, hodnocení, počtu tříd a žáků a strategii ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.
Sama ZŠ organizuje nejméně 4 x do roka třídní schůzky, mezi další formy komunikace a
spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků a zjišťování názorů rodičů na dílčí problémy
vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků.
Každý pedag. pracovník má 1 hodinu týdně ve své pracovní době vyčleněnou na pravidelné konzultace .

Vedení ZŠ a výchovný poradce spolupracují v otázkách volby povolání, úzce spolupracují při řešení
výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Havlíčkově Brodě, s SPC v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou,
s Oddělením péče o rodinu a děti na MěÚ Chotěboř.
Hodnocení školských zařízení, která jsou součástí školy
ŠD a ŠK splnily svůj úkol, během šk. roku nedošlo k jediné stížnosti ze strany rodičů,spolupodílely se na činnosti
školy a plnily svůj plán a podílely se na utváření profilu žáků a žákyň naší školy
Škola měla řízenou činnost do 14,45. Ve ŠD od 6.10 – 7.10 a pak ve ŠD a ŠK od 11.10 do 16.00 .
Školní družina byla rozdělena do třech oddělení pod vedením vychovatelek:
I. oddělení – Ivana Martincová
II.oddělení – Lenka Dočekalová
III. oddělení – Adéla Málková
IV. oddělení –Lucie Křesťanová
ŠK-1. a 2. oddělení –Dis. Veronika Hromádková
Kapacita školní družiny, tj. 101 žáků byla plně obsazena žáky, kteří byli řádně přihlášeni.Školní klub
pracoval pod vedením paní (kapacita 45 dětí) vychovatelky Veronika Hromádkové DiS.
Školní družina i školní klub pracovali podle vlastního ŠVP pro zájmové vzdělávání.
Hlavním cílem zájmového vzdělávání je vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, vzájemné
toleranci, respektování se navzájem a vštěpování základů slušného chování.
Každé oddělení ŠD, včetně ŠK, má vypracovány plány akcí na školní rok 2012 – 2013, které byly zpestřením
navíc. Podle úspěšnosti akcí, na každý měsíc zvlášť, se některé budou opakovat
i v příštím školním roce. Plnily ŠVP a uskutečnily projekty.
Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a zasáhla všechny oblasti
výchovy, tj. výtvarnou, dramatickou, hudební a pohybovou.
ŠD i ŠK se celoročně podíleli na výzdobě a prezentaci školy.
Vychovatelky školní družiny i školního klubu připravovaly žákům po celý školní rok pestrý program, čímž
pomáhaly rozvíjet jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné
vztahy.
Spolupráce základní školy s mateřskou školou
Naším cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu předškoláků do
školy.
Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učiteli a
zaměstnanci školy panuje vzájemná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.
Základní škola navazuje na předškolní výuku (z českého jazyka, matematiky, poznatků prvouky a
jednotlivých výchov). V návaznosti jsou sledovány poruchy výslovnosti -logopedická péče.
Společné akce:
- návštěvy předškoláků v 1. třídách
- spolupráce při zápisu do 1. třídy – konzultace o odkladu školní docházky a předání
diagnostických listů
- schůzky s rodiči předškoláků
- účastníme se programů pořádaných pro děti
- vzájemná prohlídka výrobků dětí na trzích
- společné prostory – školní jídelna, šatny a pavilon 1. stupně
- vzájemné půjčování školních materiálů
- Masopust a vynášení paní Zimy, Mikuláš

MŠ zaměřila pozornost na prosociální výchovu /nahrazuje mravní výchovu/,individuální a skupinovou
práci,personální zabezpečení veškeré činností je dobré.Činnost byla realizována dle měsíčních plánů, akce pro
veřejnost se setkaly s velkým úspěchem/viz samostatná zpráva MŠ/.

ŠJ vařila dobře,hygiena neshledala vážnějších nedostatků, jídla jsou chutná a zdravá, skladba pestrá,
ŠJ vaří dvě hlavní jídla , objednávka přes terminátor je bez problémů, bezhotovostní platby moderní počít.
technologií se osvědčily.
Spolupráce s PPP a SPC byla na dobré úrovni. Integrovaní žáci /8/ byli vzděláváni podle individuálních
plánů. Bylo uděleno 3 odklady povinné škol. docházky /na doporučení PPP, spec. odborníkem a po dohodě
s rodiči/.
Zřizovatel Městský úřad Ždírec nad Doubravou poskytl naší škole maximum ze svých finančních
možností /viz tabulka rozpočtu/. Spolupráci hodnotím jako velmi dobrou. Stanovené opravy se
realizovaly, město dobře zajišťuje provoz své příspěvkové organizace. Se svým zřizovatelem vedení ZŠ
pravidelně konzultuje svoje problémy, řeší finanční záležitosti, bezpečnostní opatření a spolupracuje při
společných akcích ( letos 3. ročník Vyřazování žáků 9. tříd 27.6.2013 za přítomnosti p. starosty Jana
Martince a místostarosty p. Ing. Bohumíra Nikla v místním kině).
V letošním roce došlo k přestavbě 2 chlapeckých záchodků (asi za 350 000,-Kč), aby škola získala
nové hygienické podmínky, dále vymalování a vytapetování tříd a chodeb celé školy (cca 500 000,-Kč).

Ani v tomto škol. roce nebyla podána jediná písemná stížnost.
Jedním občanem byly vyžádány i informace dle vyhlášky 106/1999 Sb.
Problémy, které během roku nastaly, se řešily za přítomnosti rodičů, výchovné poradkyně, třídního učitele a vedení
školy/vždy jsme našli společné řešení, které vyhovovalo oběma stranám a bylo dosaženo výchovného cíle

8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
a dalšími kontrolními orgány
Ve škol. roce 2012/13 nebyla provedena inspekce na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.
Ve škol. roce 2012/13 byla provedena kontrola pracovníka HASIČKÉHO SBORU z Havlíčkova
Brodu se zaměřením na PO pracujících a žáků ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou (drobné nedostatky
byly odstraněny do 22.5.2013).
Dále 2 kontroly provedla KHS-pobočka Havl. Brod.
Kontroly se týkaly(1) kapacity ŠD na budově 2. pavilonu a dodržování hygienických zásad ve ŠJ.
Několik drobných závad bylo v daných termínech odstraněno.

9. Základní údaje o hospodaření školy ( rok 2013)

č.j. ZŠ 268/11

Návrh rozpočtu na rok 2012
příjmy
dotace od zřizovatele
Školní jídelny - výběr stravného (potraviny)
Úplata za dítě v MŠ
Úplata za dítě v ŠD, ŠK
Úroky z BÚ
Nájemné OK COMP - H. Studenec
celkem

2 500 000
1 500 000
120 000
75 000
20 400
9 600
4 225 000

výdaje

Spotřeba materiálu - potraviny - jídelna
Spotřeba materiálu - spotřební materiál
Spotřeba materiálu – knihy, učebnice, tisk
Spotřeba materiálu – učební pomůcky
Spotřeba materiálu – ostatní pohonné hmoty (traktor
TERA)
Spotřeba materiálu – DDHM
Spotřeba energie – vodné, stočné, srážkové vody
Spotřeba energie - elektřina
Spotřeba energie - plyn
Opravy a udržování
Ostatní služby – služby pošt
Ostatní služby – telekom. služby – telefony, internet
Ostatní služby
Ostatní služby – zpracování mezd
Ostatní služby – DDNM + údržba
Jiné ostatní náklady - pojištění odpovědnosti - děti
Jiné ostatní náklady - náklady z používání BÚ
Odpisy

1 500 000

celkem

4 225 000

použití rezervního fondu

377 000
26 000
95 000
6 000
130 000
195 000
490 000
800 000
169 000
8 000
68 000
55 000
95 000
46 000
28 000
37 000
100 000

60 000

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013 – PŘÍJMY - NÁVRH
název

příjem v tis.Kč

Daňové příjmy celkem

34356

Nedaňové příjmy

7692

Kapitálové příjmy

200

Přijaté transfery celkem

7284

Příjmy celkem

49532

Příjmy po konsolidaci vč. DPPO-obce

42246

Zůstatek běžných účtů k 31.12.2012

4750

Příjmy celkem

49532

Výdaje celkem

49278

Rozdíl

+254

Financování

5004

Zůstatek z minulého roku

4750

Rozdíl

+254

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013 – VÝDAJE - NÁVRH
název

výdaje v tis.Kč

Lesní hospodářství a zemědělství

1090

Místní komunikace a veřejná doprava

7209

Vodní hospodářství

800

Metropolitní síť Podoubraví

150

Školství

3300

Kultura

2451

Tělovýchova a zájmová činnost

1800

Zdravotnictví, odborné léčebné ústavy

60

Výstavba

3210

Komunální služby

7550

Sběr a likvidace odpadů

2700

Požární ochrana

1300

Veřejná správa

15707

Výdaje celkem

49278

Výdaje po konsolidaci

43991

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Chrudimská 77
582 63 Ždírec nad Doubravou
IČO 70909709
č.j. ZŠ 241/12

Návrh rozpočtu na rok 2013

příjmy
dotace od zřizovatele
Školní jídelny - výběr stravného (potraviny)
Úplata za dítě v MŠ
Úplata za dítě v ŠD, ŠK
Úroky z BÚ

2 310 000
1 800 000
180 000
58 000
22 000

celkem

4 370 000

výdaje

Spotřeba materiálu - potraviny - jídelna
Spotřeba materiálu - spotřební materiál
Spotřeba materiálu – knihy, učebnice, tisk
Spotřeba materiálu – učební pomůcky
Spotřeba materiálu – ostatní pohonné hmoty (traktor TERA)
Spotřeba materiálu – DDHM
Spotřeba energie – vodné, stočné, srážkové vody
Spotřeba energie - elektřina
Spotřeba energie - plyn
Opravy a udržování
Ostatní služby – služby pošt
Ostatní služby – telekom. služby – telefony, internet
Ostatní služby
Ostatní služby – zpracování mezd
Ostatní služby – DDNM + údržba
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady - pojištění odpovědnosti - děti
Jiné ostatní náklady - náklady z používání BÚ
Jiné ostatní náklady - plnění podílu osob se zdrav. Postižením
Odpisy

1 800 000

celkem

4 370 000

použití rezervního fondu

266 000
26 000
61 000
6 000
172 000
191 000
444 000
569 000
257 000
8 000
61 000
69 000
100 000
45 000
10 000
45 000
41 000
90 000
109 000

100 000

Vypracoval: Štěrbová
ve Ždírci n. Doubr. 31.10.2012
Mgr. Jiří Novák
ředitel školy

2013

příloha 5 metodiky
tabulka1

Organizace:
ZŠ a MŚ Ždírec nad Doubravou

z toho orientačně

Škola
Normativní skupina

NIV

MP celkem

ostatní
přímé NIV
celkem

odvody

ONIV
přímé

ONIV
náhrady

Normativní rozpis

Celkem
Celkem - dle součástí

0

0

0

0

0

0

18 084 261

13 116 303

4 590 706

377 252

286 377

90 875

Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou 582 63

Hospodaření organizace za rok 2012
Běžný rozpočet
vlastní výnosy a tržby
příspěvek zřizovatele na provoz
dotace ze státního rozpočtu na provoz
dotace ESF Investice do rozvoje
vzdělávání

v tis.
2
197
2
760
17
862

v tis.
provozní náklady

5 397

mzdové náklady

13 612

zákonné pojištění

4 556

610

odpisy dlouhodobého majetku

projekty

30

odvod do rozpočtu města

použití fondů

44

ostatní výnosy

282
23
785

Výnosy celkem v hlavní činnosti

Náklady celkem v hlavní činnosti
Hospodářský výsledek

Doplňková činnost

v tis.

výnosy celkem v doplňkové činnosti

929

náklady celkem v doplňkové činnosti

862

Hospodářský výsledek

67

106
-

23 671
114

Investiční fond

v tis.

stav investičního fondu k 1.1.
příděl z rezervního fondu

453

příděl z odpisů dlouhodového majetku
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
investiční dotace ze SR a SF
ostatní zdroje

122

Zdroje fondu celkem

575

Stav investičního fondu k 31.12.

Rezervní fond tvořený

v tis.

Fond odměn

stav rezervního fondu k 1.1.

125

stav fondu odměn k 1.1.

příděl z hospodářského výsledku

84

příděl z hospodářského výsledku

Zdroje fondu celkem
použití fondu na investice

209

Zdroje fondu celkem
Použití fondu

-

použití fondu na provoz

27

Použití fondu celkem

27

Použití fondu celkem

-

Stav rezervního fondu k 31.12.

182

Stav fondu odměn k 31.12.

Rezervní fond

v tis.

Fond FKSP

stav rezervního fondu k 1.1.

9

stav FKSP k 1.1.

165

zdroje fondu - dary

26

příděl

137

použití fondu - dary

16

použití fondu

124

Stav rezervního fondu k 31.12.

19

Stav FKSP k 31.12.

178

v tis.
pořízení dlouhodobého majetku

144

-

-

Použití fondu celkem

431
v tis.

ze zlepšeného výsledku hospodaření

-

6
-

6

6
v tis.

z ostatních titulů

Sestavil: Štěrbová
ve Ždírci n. D. dne 3.6.2013

Schválil: Mgr. Jiří Novák

10. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za období 1. 1. – 31. 12. 2012
Při poskytování informací veřejnosti postupuje MŠMT podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 8. 11. 1999.
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace:
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o
neposkytnutí informace:
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k
přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování
zákona:
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení
za uvedené období jsou k uloženy u řed. ZŠ.
Ve Ždírci nad Doubr. dne 12. 1. 2013

1
0
0
0
0

Výroční zpráva byla projednána se všemi pracovníky ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
okres Havl. Brod ve dnech 26.8. až 30.8.2013
Výroční zpráva byla schválena ve Školní radě ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.
11. Výroční zpráva školní družiny a školního klubu za školní rok 2012 – 2013
Jednotlivá oddělení školní družiny vedly vychovatelky Ivana Martincová, Lenka
Dočekalová, Adéla Málková a Lucie Křesťanová. Školní klub vedla Veronika
Hromádková DiS.
Kapacita školní družiny, tj. 101 žáků, byla naplněná a všichni žáci byli řádně přihlášení k
denní docházce. I. a II. oddělení dodrželo hygienou stanovený předpis 27 přítomných žáků
na třídu.
Školní klub byl přednostně obsazen žáky druhého stupně a zbylá kapacita volných míst
byla zaplněná žáky prvního stupně, kteří se nedostali do školní družiny.
Školní družina i školní klub pracovali celý školní rok podle ŠVP pro zájmové vzdělávání,
podle kapitoly „Člověk a jeho svět“ určené pro první stupeň základních škol. Hlavními cíli
zájmového vzdělávání byl rozvoj poznatků a dovedností získaných ve vyučovacím
procesu, učení se, jak smysluplně trávit volný čas a vštěpování základů slušného chování.
Všechna oddělení ŠD a ŠK měla mimo pravidelné činnosti ještě plán akcí navíc, které byly
zpestřením pravidelných činností. Mezi ty nejúspěšnější bych zařadila – tvořivé odpoledne
rodičů s dětmi, lyžařský kurz, velký karneval, sportovní turnaje a výlet do lanového centra.
Tímto se ŠD a ŠK prezentovali v Našich novinách a na webových stránkách školy.
Letošní rok byla školní družina rozšířená o čtvrté oddělení, které využívalo prostory třídy
I.B. Třetí oddělení školní družiny působilo ve třídě I.A. I. a II. oddělení školní družiny
mělo vlastní prostory v pavilonu nad školní jídelnou. Ve druhém pololetí se zhoršil stav
stropu v pracovní části školní družiny I.a II. oddělení, a proto byly tyto prostory, z důvodu

bezpečnosti žáků, uzavřeny. Na září je naplánovaná oprava celé budovy 0. pavilonu, takže
uzavření těchto prostor nebude na dlouho a my se tak budeme moci vrátit do nového.
12.Přílohy: Výroční zpráva MŠ
Testování žáků SCIO ( 3., 5., 7. a 8.ročníku ), výsledky celoplošného
testování žáků 5. a 9. tříd a diplomy

Mgr. Jiří Novák
Ve Ždírci nad Doubravou 29.6.2013

