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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 

Adresa školy:   Na Kopcích 342, Třebíč 674 01 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČ:    67 008 381 

IZO:    119 000 482 

REDIZO:   600122298 

Bankovní spojení:  ČSOB, 237667620/0300 

Vedení školy:   Mgr. Vítězslav Bártl, ředitel školy, statutární orgán 

Mgr. Vendula Pavlíková, zástupkyně ředitele 

Mgr. Vladimíra Otisková, zástupkyně ředitele 

Telefon/fax:   568 606 100, 568 606 150 

e-mail:   skola@zskopce.cz 

www stránky:   www.zskopce.cz 

Zřizovatel:   Město Třebíč 

Školská rada: za zřizovatele – Ing. Zuzana Kratochvílová, pí Tereza Zárubová 

   za pedagogické pracovníky – pí Ivana Táborská, Mgr. Eva Vomelová 

   za zákonné zástupce nezletilých žáků – Mgr. Eva Vaňková, pí Andrea  

                                   Németh 

Součásti školy:  mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub, školní 

jídelna, výdejna 

 

 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 56 

Základní škola 600 

Školní družina 150 

Školní klub 130 

Školní jídelna 700 

Školní výdejna 65 

 

Součást školy Počet tříd/oddělení Celkový počet 

dětí/žáků 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

Mateřská škola 2 54 27 

1. stupeň ZŠ 7 147 21 

2. stupeň ZŠ 8 137 17,125 

Školní družina 5 116 23,2 
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2. Charakteristika školy 
 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je úplná městská škola s devíti 

postupnými ročníky. Areál základní školy byl otevřen v roce 1996, v roce 2008 byla nově 

zřízena v přízemí budovy mateřská škola (v roce 2008 byla zřízena jedna třída, od roku 2011 

má mateřská škola dvě třídy).  

Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Mateřská škola má 2 třídy 

(ve školním roce ji navštěvovalo 54 dětí), základní škola má nejvýše dvě třídy v ročníku, 

k 1. 9. 2020 ji navštěvovalo 284 žáků.  

 

Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2020/2021: 

• Výuka v 1. a 2. třídě podle Vzdělávacího programu Začít spolu. 

• Realizace projektu IROP (rekonstrukce učeben fyziky, chemie a informatiky). 

• Realizace projektu Šablony III (projektový den ve škole, využití ICT ve výuce a 

doučování žáků, nákup tabletů pro výuku).  

• Testování SCIO v 5., 6., 7. a 9. ročníku. 

• Naplňování vytvořeného ŠVP, úpravy ŠVP s ohledem na realizaci Vzdělávacího 

programu Začít spolu (přidání hodiny TV).  

• Příprava sportovní třídy od 6. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

• Zápis do 1. tříd, jeho propagace v novinách, na stránkách školy a v rámci přípravky pro 

budoucí prvňáky. 

• Zavedení elektronické třídní knihy a žákovské knížky. 

• Vytvoření nových webových stránek školy (zskopce.cz) 

• Zavedení Office 365 pro všechny žáky, využití při distanční výuce.  

• ŠPP (školní poradenské pracoviště) - práce výchovného poradce a metodika prevence 

v rámci řešení kázeňských problémů a práce se žáky s SVP.  

• Pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt). 

• Rekonstrukce WC na I. stupni ZŠ.  

• Oprava dlažby u hlavního vstupu do školy. 

• Oprava bočního schodiště školy.  

• Zpřístupnění školního hřiště pro veřejnost od dubna 2020 do října 2021. 

 

Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly 

řešeny a splněny. 

3. Materiálně – technické podmínky školy 
 

Materiální 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce jsou efektivně 

využívány výukové programy a učební pomůcky. Pro další studium i práci žáků a pedagogů 

jsou k dispozici dobře vybavené knihovny, a to učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, 

učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány.  

V letošním roce byly pořízeny nové notebooky pro všechny učitele. Současně byly repasovány 

starší NTB pro využití v rámci distanční výuky a pro žáky IZS. 

V rámci projektu Šablony III bylo nakoupeno pro výuku 20 tabletů včetně dobíjecí stanice. 

Z projektu IROP byly zrekonstruovány učebny fyziky, chemie a informatiky. Do učebny 

chemie a fyziky byly nakoupeny počítače, vizualizéry a interaktivní tabule. Současně byly 

pořízeny sady pomůcek. Do učebny informatiky bylo nakoupeno celkem 35 nových počítačů.   
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Prostorové 

ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích je škola pavilonová, která je koncipována jako bezbariérová 

(první pavilon tvoří mateřská škola, učebny a kabinety 1. a 2. stupně, školní družiny, šatny, 

Informační centrum a kanceláře vedení školy, druhý pavilon tvoří 2 tělocvičny, šatny a 

kompletní sociální zázemí, třetí pavilon je školní kuchyně s jídelnou, kde v dopoledních 

hodinách funguje i školní bufet). K dispozici je venkovní školní atletické hřiště, hřiště s umělým 

povrchem. Mezi jednotlivými pavilony jsou 2 atria, kde se konají různé kulturní akce, setkávání 

rodičů i žáků. Jsou využívána žáky nejen během přestávek k relaxaci, ale i při výuce. V prostoru 

před budovou školy je velká travnatá plocha, která nabízí mnoho variant využití pro mateřskou 

školu a školní družinu. Vnitřní prostor školy nabízí kromě kmenových tříd také odborné učebny 

– keramická dílna, kovo-dřevo dílna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyňka, učebna hudební 

výchovy, 2 učebny výpočetní techniky, učebny fyziky, chemie, přírodopisu, jazyků (všechny 

jsou kompletně vybaveny audio-video technikou) a učebny s interaktivní tabulí.  

Současně byly vybaveny první třídy Začít spolu.  

V atriu I. stupně byla v rámci projektu IROP vybudována botanická stezka včetně naučných 

cedulí. 

 

 

 

 

 

Areál školy 
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                     Třída Začít spolu 

 

 

 

 

 

 

 

     Tělocvičny 

 

 

               Školní jídelna 
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Třídy mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se zde nachází také kabinety pro učitele a vychovatelky, žákovská a učitelská knihovna, 

sborovna i kanceláře (vedení školy), ale také prostory ke smysluplnému využívání volného času 

(školní klub, Studio Kopce, posilovna, víceúčelový sál, relaxovna) a Informační centrum.  

 

Technické 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy jsou moderně a útulně vybavené 

prostory, a to zejména učeben a společných prostor. Prioritou ve výuce je i využití informačních 

a komunikačních technologií nejen pro výuku odborných předmětů, ale i pro výuku v běžných 

třídách. Škola má pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů 2 učebny výpočetní techniky 

(v jedné učebně je 35 nově pořízených počítačů a ve druhé 16 počítačů).  

Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače v Informačním centru. Všichni učitelé mají 

k dispozici notebooky, které mohou využívat i pro výuku v běžných třídách. Notebooky mají 

k dispozici i asistenti pedagoga a učitelky MŠ. Všechny počítače jsou připojeny do počítačové 

sítě a mají přístup na internet. Ke zkvalitnění výuky slouží i interaktivní tabule, kterými je 

vybaveno celkem 12 tříd a 2 odborné učebny. 

V každém kabinetě mají učitelé k dispozici tiskárnu se skenerem a na sekretariátu školy 2 

centrální kopírky.  

Rychlost připojení školy k internetu je 100Mb/s v licencovaném pásmu obousměrně. Společně 

s tím je řešen systém elektronické pošty pomocí Office 365 a nástroje pro distanční výuku jako 

je Microsoft Teams, OneDrive a Forms. Jako jeden z informačních nástrojů pro zaměstnance 

slouží Microsoft SharePoint, kde se mohou učitelé zapisovat do odborných učeben, je zde 
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k dispozici kompletní dokumentace školy, výukové materiály a statistické formuláře prospěchu 

žáků, soutěží žáků a DVPP.  

Ve škole je také instalován kamerový systém s 12 kamerami na chodbách a u vchodů do budovy 

školy, který je doplněn čipovým systémem, kterým je umožněn kontrolovaný vstup žáků a 

zaměstnanců do budovy školy.  

Nově byla škola vybavena videotelefony pro všechny oddělení školní družiny, díky tomu je 

možné zajistit kontrolovaný a bezpečný příchod a odchod dětí ze školní družiny. 

 

 

 

Učebna informatiky 

 

 
 

 

Učebna fyziky 
 

 

 

 



Stránka 9 z 75 

 

Hygienické 

Žáci mají k dispozici školní klub (starší žáci), školní družinu (mladší žáci), na chodbách 

umístěné stoly na stolní tenis, relaxovnu, školní zahradu a relaxační koutky na I. a II. stupni.  

Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. 

S ohledem na onemocnění COVID-19 byl v každé třídě a odborné učebně instalován dávkovač 

na dezinfekci a tekuté mýdlo. Škola si také pořídila čisticí stroj, který umožňuje efektivnější 

umývání a dezinfekci podlah na chodbách a ve třídách. 

K dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, školní jídelna 

a nápojový automat.  

 

Školní družina zabezpečuje zájmovou činnost žáků 1. stupně, přispívá k relaxaci žáků 

po skončení vyučování a pomáhá rozvíjet rozmanité zájmy žáků. Současně plní i funkci 

sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. 

 

Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků a umožňuje jim smysluplně trávit volný čas, 

nabízí širokou škálu zájmových kroužků jako je atletika, stolní tenis, posilovna, keramika, 

kroužek anglického jazyka, matematiky a českého jazyka.  

 

4. Opravy a údržba ve školním roce 2020/2021 
 

Rekonstrukce WC chlapci a dívky u školní jidelny 

Při rekonstrukci byly demontovány železné kabinky, staré záchody, pisoáry a dveře. Následně 

byly vyzděny nové kabinky, instalovány nové záchody, instalovány nové pisoáry 

s automatickým splachováním, opraveny obklady a provedena nová výmalba. 
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Třída Začít spolu 

Vybavení třídy pro výuku „Začít spolu“. Byl nakoupen nábytek a vybavení center 

pro alternativní výuku metodou Začít spolu. 
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Rekonstrukce učebny fyziky, chemie a vybavení učebny informatiky 

V rámci projektu IROP byla rekonstruována učebna fyziky, chemie a informatiky. V rámci 

rekonstrukce došlo k výměně podlahy a osvětlení učebny. Byly také udělány nové rozvody 

vody a odpadů.  

Do učebny byl instalován nový nábytek, interaktivní tabule s počítačem, vizualizér a byly 

nakoupeny pomůcky pro výuku optiky, elektřiny a magnetismu, alternativních zdrojů energie, 

pohybu a vlastnosti kapalin a plynů. 

Celkové náklady na projekt, kde byly rekonstruovány a vybaveny učebny fyziky, chemie a 

informatiky, byly 3 589 515 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce učebny chemie 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 12 z 75 

 

Vybavení učebny informatiky 

V rámci učebny informatiky bylo nakoupeno celkem 35 počítačů a LCD monitorů včetně 

programového vybavení. 

 

 
 

Botanická stezka 

V rámci projektu IROP byly vysázeny keře a stromy a byla vybudována i botanická stezka 

v prostorách atria I. stupně. 
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Oprava dlažby u hlavního vchodu do školy 

U hlavního vchodu do školy byla vyměněna protiskluzová dlažba. Současně byl vyměněn i 

nevyhovující podklad a vyměněny rošty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava schodiště bočního vchodu do školy 

V průběhu letních prázdnin bylo opraveno schodiště bočního vchodu do školy. Byla odstraněna 

poškozená dlažba a odstraněn nevyhovující podklad. Následně byla položena nová 

protiskluzová dlažba.  
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Výměna osvětlení na chodbě sekretariátu školy 

Na chodbě sekretariátu bylo vyměněno nevyhovující osvětlení. Místo původního zářivkového 

osvětlení byla nainstalována moderní LED světla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace videotelefonu do oddělení školní družiny 

U hlavního vchodu do školy byly nainstalovány nové videotelefony. Videotelefony jsou 

umístěny na sekretariátu školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. 
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5. Vzdělávací program  
 

Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým 

záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina a nabízí pokračování školních 

vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol. „Škola budoucnosti“ 

reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje 

a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu „Škola podporující zdraví“ a nově 

zavádí možnosti alternativní výuky podle programu „Začít spolu“. 

 

Hlavní principy programu „Začít spolu“ 

• Důraz je kladen na komunikaci s dětmi i rodiči. 

• Prostředí ve třídě je uspořádáno do center aktivit (CA). 

• Uprostřed třídy je koberec, kde se děti pravidelně setkávají. 

• Uplatňuje se tzv. „integrovaná tematická výuka“, kdy 

všechny činnosti (předměty) sjednocuje jedno téma po 

určitou dobu (2-4 týdny). 

• Aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů. 

• Využívá se osobnostní výchova společně s rozvíjením schopnosti skupinové nebo 

párové práce. 

• Organizují se společné akce rodičů a dětí. 

• Konzultace s rodiči probíhají za aktivní přítomnosti dětí. 

• Děti si tvoří portfolia ze svých výtvorů. 

 

Vyučování probíhá v režimu 

• ranní kruh – zahájení výuky 

• ranní zpráva – motivuje pro další práci 

• trivium (psaní, čtení, počítání – matematika a český jazyk) – běžným způsobem 

• centra aktivit (po velké přestávce) – skupinová práce 

• hodnotící kruh – hodnocení práce skupin, jednotlivců, prezentace výtvorů. 

 

Ve třídě jsou stanovena pravidla. 
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Vzdělávací priority školy: 

• realizovat program „Začít spolu“ 

• poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků především 

v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk 

• rozvíjet u žáků ICT gramotnost, snažit se o to, aby práce s výpočetní technikou a její 

využití v praxi bylo na velmi vysoké úrovni  

• pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci 

poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi), nabízet 

služby asistenta pedagoga, školního psychologa a speciálního pedagoga 

• realizovat program „Škola podporující zdraví“ 

• prohlubovat znalosti žáků v oblasti environmentální výchovy a postupně realizovat 

na naší škole program „Ekoškola“ 

• kontrolovat vzdělávací proces za účelem zkvalitnění výuky (doučování žáků 1. – 9. 

ročníku z M, Čj a Aj, systematická příprava žáků na přijímací zkoušky v 9. ročníku) 

• Zavedení elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy a Office 365 a 

Microsoft Teams pro realizaci distanční výuky. 

 

Distanční výuka 

V době uzavření škol kvůli opatřením spojených s COVID-19 realizovala škola výuku formou 

webinářů pomocí aplikace Microsoft Teams. Tyto webináře byly realizovány na II. stupni 

v předmětech Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, 

Chemie, Dějepis, Přírodopis a Zeměpis.  

Na I. stupni realizovali učitelé webináře z předmětů Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, 

Přírodověda a Vlastivěda.  

Díky aplikaci Teams bylo možné zadávat žákům úkoly, nejrůznější testy a kvízy v rámci jedné 

aplikace. Současně měli žáci k dispozici online verzi aplikace Word, Excel, PowerPoint a další 

nástroje Office 365. 

Díky tomu se podařilo zajistit maximální připravenost žáků na znovuotevření škol a jejich co 

možná nejpřirozenější návaznost na prezenční studium. 

 

Kromě výuky třídní učitelé realizovali pomocí Microsoft Teams tzv. „třídní klábosení“. Jednalo 

se o neformální setkávání žáků a třídního učitele, kde šlo o sociální kontakty mezi žáky. Tyto 

hodiny řídil učitel, nebo si je organizovali sami žáci. Šlo o sdílení zážitků z daného dne či týdne, 

nebo o „bláznivé“ úkoly a soutěže, které mohli žáci plnit v rámci domova. Např. nejhezčí 

fotografii z rána, kdo byl nejdéle v pyžamu, nebo najít nejvtipnější věc v domě. 
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 Rozvrh webinářů v době distanční výuky na II. stupni 
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6. Pracovníci školy  
 

Ředitel školy:       Mgr. Vítězslav Bártl  

Zástupci ředitele:                                                       Mgr. Vendula Pavlíková 

     Mgr. Vladimíra Otisková 

Vedoucí vychovatelka ŠD, koordinátor volného času: Ivana Táborská 

Výchovný a kariérní poradce:    Mgr. Zuzana Dreslerová 

Metodik prevence rizikového chování:             Mgr. Vendula Pavlíková 

Asistentka ředitele:     Jana Blahová 

Ekonomka školy:     Drahoslava Johnová 

Vedoucí školní jídelny:     Božena Zahradníčková 

Školník:     Karel Hrůza 

 

Třídní učitelé 

1. A Mgr. Denisa Jelínková     

2. A Mgr. Ivana Válalová     

3. A Mgr. Ivona Špačková      

4. A Mgr. Božena Moltašová     

4. B Mgr. Lenka Červeňová     

5. A Mgr. Václava Nešpůrková     

5. B Mgr. Olga Jandová     

6. A Mgr. Antonín Malach 

6. B Mgr. Veronika Jakubcová  

7. A  Mgr. Zuzana Dočekalová  

7. B Ing. Lenka Rybníčková  

8. A Ing. Lenka Auerová  

8. B Mgr. Zuzana Dreslerová   

9. A   Mgr. Eva Vomelová 

9. B   Mgr. Lenka Zvěřinová 

                                                                                     

Další učitelé 

Mgr. Vítězslav Bártl, Mgr. Vojtěch Dvořák, Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Vladimíra 

Otisková, Mgr. Vendula Pavlíková, PaedDr. Jana Ženíšková 

 

Vychovatelky školní družiny 

1. A  Miluše Němcová  

2. A Jitka Dudášová     

3. A + 3. B Zdena Zimolová   

4. A + 4. B Ivana Pažourková 

5. A + 5. B + 3.B Ivana Táborská 
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Asistenti pedagoga  Věra Čaňková, Šárka Dvořáková, Miluše Houserová, Ivana 

Svobodová, Miluše Němcová, Ivana Pažourková, Libuše 

Voznicová, Bc. Valérie Štoksová, Bc. Markéta Maulová 

Mateřská škola Olga Tesařová (Alena Hortová), Eva Zejdová, Jaroslava 

Fialová, Bc. Lucie Nejezchlebová,  

 

Školní jídelna  Soňa Dokulilová, Marie Mandlová, Jaroslava Matoušková, 

Jitka Nováčková, Jitka Pospíšilová, Alena Protivínská, 

Božena Zahradníčková 

Úklid  Naďa Dolíhalová, Eva Fučíková, Jaroslava Nejedlá, Ludmila 

Štanclová 

 

Správce hřiště           Mgr. Eva Vomelová 

 

7. Provedené kontroly školy 
 

Ve školním roce 2020/2021 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 

 

Česká školní inspekce, Inspektorát 

Termín: 2.6 – 4.6. 2021 

Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu 

žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. A) školského zákona 

Závěr kontroly: 
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Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 

Termín: 27. 5 2021 

 

Závěr kontroly: 
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8. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů byly 

během školního roku 2020/2021 poskytnuty informace: 

 

počet písemně podaných žádostí o informace    0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí     0 

počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu   0 

počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů   0 

 

Během školního roku 2020/2021 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování zákonů. 

 

9. Výroční zpráva mateřské školy 
 

Mateřská škola se nachází v jedné budově se základní školou a je dvoutřídní, třída Sluníček  

a třída Hvězdiček. O mateřskou školu je ze strany rodičů velký zájem a celkem ji navštěvovalo 

ve školním roce 2020/2021 54 dětí. V budoucnu by bylo dobré rozšířit MŠ ještě o jednu třídu, 

aby bylo možné uspokojit potřeby rozrůstající se čtvrti Na Kopcích. 

Obě třídy jsou prostorné, složené ze dvou částí – třídy a herny. V každé třídě jsou stolečky 

pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, knihovnička a prostor 

pro relaxaci. Herny s koberci jsou určeny převážně pro volnou hru, pohybové chvilky a řízenou 

činnost. Obě třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem, hračkami, televizorem 

s připojením na internet a pomůckami. Každá třída má svoji šatnu a sociální zařízení. Rovněž 

obě třídy vlastní další oddělené prostory pro ukládání lehátek, různých materiálů a pomůcek.  

K dispozici mají děti vlastní vybavenou jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v 

ranních činnostech u stolečků ve třídě i po svačince. MŠ využívá i prostory, jimiž disponuje ZŠ 

– keramická dílna, tělocvičny, odborná učebna hudební výchovy, víceúčelový sál, sportovní 

hřiště atd. K mateřské škole patří i rozlehlá školní zahrada vybavená herními prvky, zahradním 

domkem na ukládání hraček, trampolínou, odrážedly, novým pískovištěm a zastíněním.  
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Třída Sluníček 

 

 

 

 
 

Třída Hvězdiček 
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Personální obsazení  

Mgr. Eva Zejdová, učitelka MŠ – třída Hvězdiček 

Bc. Lucie Nejezchlebová, učitelka MŠ – třída Hvězdiček 

Olga Tesařová, vedoucí učitelka MŠ – třída Sluníček  

Jaroslava Fialová, učitelka MŠ – třída Sluníček  

Ludmila Štanclová – uklízečka MŠ 

Soňa Dokulilová – pracovnice školní jídelny 

 

Vzdělávací obsah 

ŠVP PV s názvem „Jen krůček do školy“ má symbolický význam a naznačuje propojení 

mateřské školy se školou základní. Dítě již v předškolním věku postupně poznává a nasává 

atmosféru základní školy při setkání s dětmi, které navštěvují ZŠ, nebo při využívání prostor 

školy. Toto prostředí se jim stává důvěrnějším a přechod do 1. třídy se stává přirozenou 

záležitostí.  

Záměrem našeho působení je rozvíjet dítě po fyzické, psychické a sociální stránce, aby na konci 

předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, která je schopna 

zvládat, pokud možno aktivně a s osobní spokojeností, takové nároky života, které jsou na ně 

běžně kladeny v prostředí jemu známém – rodina, škola. 

Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno po celý den ve všech činnostech  

a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených 

aktivit. Využíváme individuální, skupinové a frontální činnosti. 

Vzdělávání probíhá uvnitř MŠ i venku. Vycházíme z konkrétních situací. 

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dobu trvání činnosti přizpůsobujeme věku 

dítěte, jeho individuálním potřebám a schopnostem. 

                        

Přípravka pro budoucí prvňáky 

Jedná se o aktivity, které „nahrazují“ přípravnou třídu. Byla realizována 1x týdně od 16 hodin 

pod vedením paní zástupkyně Mgr. Vladimíry Otiskové a učitelek prvního stupně. V tomto 

školním roce nemohla být příprava realizována prezenčně s ohledem na opatření souvisejícími 

s COVID-19, ale byla realizována online pomocí programu Microsoft Teams. Pro výuku se 

používaly nejrůznější pracovní listy, které byly zasílány rodičům elektronicky, a výuka byla 

rozdělena do několika vzdělávacích bloků. Součástí přípravky byl i odborný seminář odborníka 

na předškolní výchovu paní Mgr. Lenky Bínové.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 28 z 75 

 

Spolupráce se školním pedagogickým pracovištěm (ŠPP) 

Výchovný poradce naší ZŠ a MŠ se po dohodě s rodiči podílel na výchovně-vzdělávacím 

procesu ZŠ. 

 

Některé akce MŠ ve školním roce 2020/2021 

Vánoční besídka 

Tradiční pasování na prvňáky se s ohledem na situaci s COVID-19 neuskutečnilo. 

 

10. Evaluace školy 
S ohledem na specifický školní rok zrealizovala škola dotazníkové šetření, které mělo za úkol 

zjistit dopady distanční výuky na vzdělání žáků. Pro tyto účely byla vybrána firma SCIO, která 

nabízí produkt „Mapa školy“, který se zaměřuje na hodnocení distanční výuky z pohledu 

učitelů, žáků a rodičů. 

Škola díky tomu získala relevantní zpětnou vazbu o tom, jak efektivní byla distanční výuka ve 

školním roce 2020/2021.  

 

Distanční výuka z pohledu učitele 
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Distanční výuka z pohledu žáků I. stupně 
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Distanční výuka z pohledu žáků II. stupně 
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Distanční výuka z pohledu rodičů 
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11. Výroční zpráva 1. stupně 
 

Pedagogičtí pracovníci 1. stupně 

1.A Mgr. Denisa Jelínková, od dubna 2021 Mgr. Radka Slavíková 

2. A Mgr. Ivana Válalová 

3. A Mgr. Ivona Špačková 

4. A Mgr. Božena Moltašová   

4. B Mgr. Lenka Červeňová   

5. A Mgr. Václava Nešpůrková    

5. B Mgr. Olga Jandová   

   

Další učitelé 

Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Lenka Zvěřinová, Mgr. Eva 

Vomelová, Veronika Jakubcová 

 

 

Hodnocení výuky 

 

Výuka probíhala podle ŠVP ZV „Škola budoucnosti“, ze kterého vycházely i tematické plány 

pro jednotlivé ročníky. V letošním školním roce vyučovalo na 1. stupni 13 pedagogů (jedna 

vyučující v průběhu roku odešla na mateřskou dovolenou a byla po zbytek školního roku 

zastoupena jinou vyučující). 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády ČR o uzavření škol a distanční výuce 

byla podstatná část výuky vedena online prostřednictvím MS Teams. Rodiče i žáci byli 

seznámeni na začátku školního roku s MS Office 365 a MS Teams a byla jim zaslána přístupová 

hesla. Během prvního uzavření škol v říjnu 2020 byl nastaven systém distanční výuky žáků, 

který zahrnoval pravidelné on-line hodiny v rozsahu 1 – 3 vyučovacích hodin (podle věku) v 

každém školním dni, které byly doplněny zadáváním další samostatné práce. Žáci při distanční 

výuce pracovali s pomocí počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů. Žákům, kteří neměli 

možnost využívat vlastní zařízení, škola po domluvě zapůjčila školní počítače (notebooky). 

Komunikace s žáky a rodiči probíhala pomocí e-mailů, MS Teams a později také pomocí 

„elektronické žákovské knížky“ od společnosti dm Software, která byla zavedena ve druhém 

pololetí školního roku. Předávání úkolů žákům, kteří nemohli v plné míře využívat internet, a 
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také předávání písemných a jiných materiálů bylo zajištěno zavedením „schránky“(krabice) pro 

každou třídu. Ty byly umístěny ve vestibulu školy a byly tedy volně přístupné při zachování 

epidemiologických nařízení a doporučení. Stejný systém výuky byl nastaven i při druhém 

uzavření škol v lednu 2021.  

Dle doporučení MŠMT byli žáci v tomto školním roce kromě známkování hodnocení v každém 

čtvrtletí také formativně (slovně).  

Třídní schůzky a konzultace s rodiči v tomto školním roce probíhaly také prostřednictvím MS 

Teams.  

Učitelky 1. stupně se setkávaly během školního roku na pravidelných schůzkách metodického 

sdružení. Schůzek se účastnily také asistentky pedagoga a paní zástupkyně pro 1. stupeň. 

Schůzky probíhaly vždy jednou měsíčně dle předem stanoveného plánu. Byly projednávány a 

připravovány školní akce, ale především organizace a průběh distanční výuky v rámci nejen 1. 

stupně, ale i celé školy. Vzhledem k výše zmíněné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR 

o uzavření škol a distanční výuce byla velká část schůzek vedena on-line prostřednictvím MS 

Teams.  

 V letošním školním roce došlo k realizaci zápisu do 1. tříd výhradně elektronickou formou bez 

přítomnosti dětí a rodičů ve škole.  V příštím školním roce budou dvě 1. třídy s celkovým 

počtem 26 žáků a budou pracovat opět podle programu „Začít spolu“. 

Pokračoval projekt „Přípravka“ pro předškoláky. Setkání probíhala přes MS Teams pod 

vedením učitelek 1. stupně. Děti se společně s rodiči seznámili s oblastmi rozvoje, které jsou 

důležité pro nástup do školy. Rodiče získali mnoho důležitých informací díky připraveným 

komentovaným prezentacím, které byly doplněny praktickými úkoly, pracovními listy a hrami, 

které byly zaměřeny na praktický nácvik dovedností pro budoucí prvňáčky. Některé lekce byly 

doprovázeny i přednáškami pro rodiče. (Program Začít spolu- Mgr. Vladimíra Otisková, Školní 

zralost – Mgr. Lenka Bínová). Materiály ke všem lekcím byly volně přístupné na webových 

stránkách školy. 

Tradiční akce jako Sportovní den, divadelní a filmové představení v zařízeních MKS Třebíč, 

předplavecký a plavecký výcvik v areálu Laguna (1. – 4. ročník), naučné ekologické programy 

apod. se z důvodu výše zmíněných nařízení vlády ČR nekonaly. Probíhaly ale menší projekty 

ve třídách, a to i v době distanční výuky. Přehled těchto akcí je pravidelně zveřejňován na 

https://www.zskopce.cz/deni-ve-skole-akce-skoly/. 

Učitelky si na metodických schůzkách předávaly informace ze seminářů a školení v rámci 

DVPP, většina z nich byla vzhledem k situaci formou webinářů. 

Přehled DVPP 1. stupně ve školním roce 2020/2021: 

Mgr. Božena Moltašová  

- Integrované dítě v hodinách českého jazyka (Descartes, Brno) 

Mgr. Václava Nešpůrková 

- Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě (město Třebíč) 

- Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ (Tvořivá škola, Velehrad) 

Mgr. Ivona Špačková 

- Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ (Tvořivá škola, Velehrad) 

Mgr. Vladimíra Otisková 

- Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě (město Třebíč) 

- Studium pro ředitele škol a školských zařízení (Středisko služeb Školám, Brno) 

- Hodnocení v rámci distančního vzdělávání (Středisko služeb Školám, webinář) 

- Konference nezastupitelný zástupce (Wolters Kluwer Praha, webinář) 

- Učíme moderně Novou informatiku (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 

webinář) 

- Learn and Explore (Online konference pro vyučující angličtiny na ZŠ, OUP) 

- Online školení Tvorba rozvrhu a suplování ve Škole OnLine (Škola OnLine, webinář) 
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- EduScrum pro pedagogy 2. stupně (možné i pro 1. stupeň)( SbS ČR, o.p.s., Plzeň) 

Mgr. Ivana Válalová 

- Jak se jednou a provždy naučit mluvit v cizím jazyce (jazykovymentoring.sk, webinář) 

- Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního 

věku (Mgr. Lenka Bínová) 

- Letní škola Začít spolu  - rozšiřující kurz (SbS ČR, o.p.s., Plzeň) 

- AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (Nová škola, webinář) 

- Vykročte do prvního ročníku (TakTik, webinář) 

Mgr. Lenka Červeňová 

- Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě (město Třebíč) 

- 12 aktivizačních metod na začátek hodiny (PhDr. Petra Vallin, Phd., ucitelnice.cz, 

webinář) 

- Hry na procvičení a zopakování si učiva (PhDr. Petra Vallin, Phd., ucitelnice.cz, 

webinář) 

- Sebedůvěra u různých typů a jak ji podpořit (Šárka Miková, webinář) 

 

Vedoucí metodického sdružení byla Mgr. Ivona Špačková, zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. 

Vladimíra Otisková. 

 

Vypracovala: Mgr. Ivona Špačková



Stránka 39 z 75 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků I. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 
školní rok: 2020/2021          čtvrtletí: 2 

                
                

třída 
počet 
žáků změna D CH vyzn.  prosp. neprosp. absence průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 3 

1. A 24 0 12 12 24 0 0 613 25,54 100 0 0 0 0 0 

2. A 27 0 12 15 27 0 0 566 20,96 26 0 0 0 0 0 

3. A 22 0 13 9 20 2 0 406 18,45 22 0 0 0 0 0 

4. A 20 0 8 12 18 2 0 327 16,4 17 0 0 0 0 0 

4. B 20 0 8 12 20 0 0 298 14,9 6 4 0 0 0 0 

5. A 18 0 12 6 17 1 0 216 12 9 0 0 0 0 0 

5. B 16 0 10 6 14 2 0 215 13,4 16 0 0 0 0 0 

celkem 147 0 75 72 140 7 0 2641 17,38 196 4 0 0 0 0 
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VYHODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 

školní rok: 2020/2021          čtvrtletí: 4.  
                
                

třída 
počet 
žáků změna D CH vyzn.  prosp. neprosp. absence průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 3 

1.A 24 0 12 12 24 0 0 511 21,3 24 0 0 0 0 0 

2.A 28 1 12 16 28 0 0 544 19,4 44 0 0 0 0 0 

3.A 22 0 13 9 22 0 0 477 21,7 11 1 0 0 0 0 

4.A 20 0 8 12 19 1 0 97 4,8 35 0 0 0 0 0 

4.B 20 0 8 12 18 2 0 251 12,6 8 2 0 0 0 0 

5.A 18 0 12 6 17 1 0 674 37,4 10 0 0 0 0 0 

5.B 16 0 10 6 14 2 0 93 5,81 0 0 0 0 0 0 

                                

celkem 148 1 75 73 142 6 0 2647   132 3 0 0 0 0 
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Zápis do 1. ročníku 

V termínu 4. 5. – 16. 5. 2021 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku ZŠ. V letošním 

školním roce byl zápis s ohledem na COVID-19 organizován online pomocí aplikace pro zápis 

do 1. tříd od Školy OnLine. Rodiče nejprve vyplnili žádost o přijetí přes internet a následně 

odevzdali žádosti ve škole. 

V červnu byla následně udělána online schůzka pomocí aplikace Microsoft Teams pro rodiče 

budoucích prvňáků, kde se dozvěděli vše potřebné k organizaci výuky v první třídě a k nákupu 

pomůcek. 

K zápisu do prvního ročníku bylo přijato celkem 29 žádostí, z toho 3 žáci budou mít odklad 

školní docházky. 

 

 

 

Počet prvních tříd Počet dětí k zápisu 
Přijato k základnímu 

vzdělávání 
Počet odkladů 

2 29 26 3 

 

Ve školním roce 2021/2022 zahájilo plnění povinné školní docházky celkem 26 žáků ve dvou 

třídách “Začít spolu”.  
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12. Výroční zpráva 2. stupně 
 

Pedagogičtí pracovníci 2. stupně – třídní učitelé 

6. A    Mgr. Antonín Malach 

6. B   Mgr. Veronika Jakubcová 

7. A Mgr. Zuzana Dočekalová 

7. B Ing. Lenka Rybníčková 

8. A  Ing. Lenka Auerová 

8. B Mgr. Zuzana Dreslerová 

9. A Mgr. Eva Vomelová 

9. B Mgr. Lenka Zvěřinová 

 

Další učitelé: 

Mgr. Vítězslav Bártl, Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Vendula Pavlíková, Mgr. Michaela 

Komendová, PaedDr. Jana Ženíšková, Mgr. Vojtěch Dvořák 

 

Hodnocení výuky: 

Ve školním roce 2020/2021 chodilo na druhý stupeň ZŠ 137 žáků a 1 žákyně studovala 

v zahraniční škole v Praze. Výuka probíhala z velké části distanční formou. Prezenční výuka se 

uskutečňovala na začátku a na konci školního roku tak, jak mimořádná situace s pandemií 

Covid-19 dovolovala. Pro distanční výuku byla využívána platforma MS Teams. Žáci se učili 

podle školního vzdělávacího programu „Škola budoucnosti“. Výuka probíhala podle 

tematických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Výuku na 2. stupni řídily 

předmětové komise (český jazyk, cizí jazyky, společenské vědy a výchovy, přírodní vědy, 

matematika a informatika, tělesná výchova).  

Z důvodu uzavření škol, při vyhlášení mimořádného stavu spojeného s výskytem koronaviru, 

probíhaly schůzky předmětových komisí omezeně. 

Hospitace probíhaly při prezenční i distanční výuce. Hospitace provedené na 2. stupni prokazují 

kvalitní výuku, ale také rezervy a možnosti dalšího vzdělávání pedagogů.  I během distanční 

výuky a uzavření škol se pedagogové vzdělávali v dalším pedagogickém vzdělávání. Navštívili 

nejrůznější školení a semináře, které probíhali on-line. Mnozí z nich vybírali semináře tak, aby 

byli připraveni na měnící se školní podmínky spojené s mimořádnou pandemickou situací. 

V rámci možností byly realizovány různorodé aktivity podporující zdravé a praktické učení, 

které zahrnovalo rozvoj všech klíčových kompetencí. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků II. stupeň 

 

VYHODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ  
školní rok: 2020/2021          čtvrtletí: 2. 

                
                

třída počet žáků změna D CH vyzn.  prosp. neprosp. absence průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 3 

6. A 
Malach 16 0 3 13 11 5 0 266 16,63 0 0 0 0 0 0 

6. B 
Jakubcová 16 0 2 13 7 9 0 176 11 0 1 0 0 0 0 

7. A 
Dočekalová 17 0 8 9 8 9 0 202 11,88 0 0 0 0 0 0 

7. B 
Rybníčková 14 0 9 5 8 6 0 570 40,7 0 0 0 0 0 0 

8. A 
Auerová 15 0 8 7 9 6 0 396 26,4 3 0 0 0 0 0 

8. B 
Dreslerová 17 1 11 6 10 7 0 619 36,41 10 0 0 0 0 0 

9. A 
Vomelová 20 0 14 6 9 6 0 376 18,8 10 0 0 0 0 0 

9. B 
Zvěřinová 23 0 15 8 11 8 0 587 25,52 11 0 0 0 0 0 

                               

celkem 138 0 71 67 73 56 0 3192 23,42 34 1 0 0 0 0 
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VYHODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ  
školní rok: 2020/2021          čtvrtletí: 4. 

                
                

třída počet žáků změna D CH vyzn.  prosp. neprosp. absence průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 3 

6. A 
Malach 16 0 3 13 12 4 0 169 10,56 0 0 0 0 0 0 

6. B 
Jakubcová 16 0 2 13 9 7 0 58 3,6 0 0 0 0 0 0 

7. A 
Dočekalová 17 0 8 9 11 6 0 253 14,88 0 0 0 0 0 0 

7. B 
Rybníčková 14 0 9 5 11 3 0 290 20,71 0 0 0 0 0 0 

8. A 
Auerová 17 0 8 7 10 5 0 164 10,93 2 1 0 0 0 0 

8. B 
Dreslerová 16 0 11 6 14 3 0 185 10,88 14 0 0 0 0 0 

9. A 
Vomelová 19 0 14 6 15 5 0 266 13,3 16 0 0 0 0 0 

9. B 
Zvěřinová 23 0 15 8 13 10 0 375 16,26 14 0 0 0 0 0 

                                

celkem 138 0 71 67    1760 12,64  1 0 0 0 0 
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Testování žáků 

Testování SCIO v důsledku uzavření škol nebylo realizováno. 

 

Ročníkové práce 

Žáci 9. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Žáci si vybrali témata, 

ke kterým mají osobní vztah. Úkolem bylo zúročit svoji schopnost dlouhodobé soustavné práce, 

smysluplně vyjádřit vlastní názor k dané problematice, komunikovat s konzultantem  

a v závěru svoji práci efektivně prezentovat. Ústní obhajoba proběhla před spolužáky ze třídy 

a před komisí. Prezentace se uskutečnily ke konci školního roku tak, aby žáci mohli prezenčně 

danou práci prezentovat. 

 

Schůzky učitelů 2. stupně 

Učitelé 2. stupně se scházeli v průběhu školního roku na schůzkách, které probíhaly pravidelně 

jednou měsíčně dle předem stanoveného harmonogramu. V době uzavření škol probíhaly 

schůzky online. 

Na schůzkách se projednávalo zapojení žáků do online výuky, jejich podpora a spolupráce, 

zlepšování online výuky, řešila se problematika kázně, organizační záležitosti, podávaly se 

návrhy na nákup nových pomůcek apod. Během online schůzek se tedy projednávala především 

příprava a průběh distanční výuky. 

 

Distanční výuka 

Z důvodu uzavření škol probíhala výuka na 2. stupni z velké části formou distanční výuky. 

Distanční výuka probíhala na platformě MS Teams, na kterou byli pedagogové s předstihem 

vyškoleni. Každý žák měl vytvořen na MS Teams vlastní účet. Žáci se s MS Teams velmi rychle 

naučili pracovat, a proto distanční výuka probíhala bez větších obtíží.  

Na distanční výuce probíhalo kromě běžného vyučování i následující: 

- třídnické hodiny 

- třídní „klábosení“ 

- doučování 

- konzultace 

- příprava na přijímací zkoušky 

Při distanční výuce byly realizovány prezenční konzultace v počtu vždy 6 žáků za účelem 

přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky. 

 

Konzultace s rodiči 

Online probíhaly i konzultace s rodiči ohledně vzdělávání a chování žáků. Rodiče se mohli 

nahlásit k vybranému učiteli na daný den a čas a probrat s ním vše ohledně vzdělávání svých 

dětí.  
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12.1. Český jazyk 

Výuka českého jazyka probíhala podle ŠVP ŠKOLA BUDOUCNOSTI. Český jazyk je 

rozdělen do tří složek – jazyková, slohová a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací 

obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Cílem výuky českého jazyka je naučit žáky dobře 

se vyjadřovat ústně i písemně, dobře komunikovat s okolním světem. 

Prezenční výuka probíhala ve školním roce 2020/2021 v měsíci září a v 1. polovině měsíce 

října, byla zejména zaměřena na opakování a upevňování učiva, které žáci probírali při 

distanční výuce na jaře 2020. Od 2. poloviny října 2020 byla nařízením vlády zrušena prezenční 

výuka, byla zakázána přítomnost žáků ve škole, probíhala distanční výuka českého jazyka (3x 

týdně platforma MS Teams). V polovině května 2021 byla obnovena prezenční výuka, která se 

opět zaměřila na opakování a upevňování učiva. 

Žáci 9. ročníku mohli 1x týdně využít hodinu doučování z českého jazyka (nejdříve online přes 

platformu Teams, později formou konzultací přímo ve škole), kde je vyučující Z. Dočekalová 

a L. Zvěřinová systematicky připravovaly na přijímací pohovory.  

Od ledna 2021 do května 2021 se učitelky českého jazyka zapojily do projektu školy Podpora 

společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích II (Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem), který probíhal ve všech ročnících 2. stupně formou on-line doučování vybraných 

žáků přes aplikaci MS Teams. (6.A, 7.A, 7.B a 9. A – Z. Dočekalová, 8. B, 9.B – L. Zvěřinová, 

8. A – V. Jakubcová). 

Hodnocení výuky jednotlivými vyučujícími českého jazyka 

 

Mgr. L. Zvěřinová 

Webináře probíhaly v 8.B a 9.B nejdříve 2x týdně, poté 3x týdně. Byly zaměřeny především na 

výuku mluvnické části. Slohová a literární výchova probíhala formou zasílání slohových prací, 

nebo pracovních listů, které odpovídaly četbě úryvků.  S některými spisovateli byli žáci 

seznámeni online formou prezentace. Ve slohové výchově proběhly online hodiny v případě 

náročnějšího nebo nového učiva. Učivo bylo ukládáno do Souborů v rámci Teams. Hodnocení 

probíhalo i v rámci distanční výuky. Žáci 9.B byli 1x týdně online připravováni na přijímací 

zkoušky (později formou konzultací přímo ve škole). Žáci ohroženi neúspěchem byli doučováni 

1x týdně v rámci šablony 3.II/11. Proběhla hospitace zástupkyně na hodině slohové výchovy v 

8.B (téma: Úvaha).  

 

Mgr. Z. Dočekalová 

Výuka probíhala kombinací zadané samostatné práce (výhradně prostřednictvím Teams) a on-

line výuky formou videokonferencí (na platformě Teams). 

Webináře probíhaly v 6.A, 7.A, 7.B a 9.A nejdříve 2x týdně, poté 3x týdně. Uskutečňovaly se 

přes platformu Teams. Při distanční výuce byl kladen důraz zejména na mluvnici, výuka slohu 

a literární výchovy probíhala nejčastěji formou samostatné práce a prezentací. Učební plány, 

učivo i pracovní listy byly ukládány do Souborů v rámci Teams, písemné práce byly také 

realizovány přes platformu Teams. Hodnocení formou známek probíhalo i v rámci distanční 

výuky.  

Žáci 9.A byli 1x týdně online připravováni na přijímací zkoušky (později formou konzultací 

přímo ve škole). Žáci ohroženi neúspěchem byli doučováni 1x týdně v rámci šablony 3.II/11.  
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Mgr. V. Jakubcová 

 Z důvodu koronavirové infekce proběhla velká část školního roku 2020/2021 distanční formou. 

V květnu začala žákům druhého stupně rotační výuka a v červnu přešli opět na výuku prezenční. 

V rámci distanční výuky probíhaly v českém jazyce 3x týdně 30 minut on-line hodiny a 1x 

týdně byly žákům zasílány prezentace, odkazy na videa a pracovní listy. PL žáci posílali 1x 

týdně zpět ke kontrole a dostali zpětnou vazbu. Veškeré vzdělávání probíhalo přes aplikaci 

Teams. Stejně tak komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči. 

V osmém i šestém ročníku se nám podařilo probrat veškeré učivo a naplnit náš školní 

vzdělávací program. Prohloubily se však rozdíly v úrovni znalostí mezi žáky. Některé z nich 

distanční výuka více motivovala v práci na sobě, jiným naopak osobní přístup chyběl. 

Prostřednictvím on-line hodin se podařilo uskutečnit i doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem. 

 

        Vypracovala: Zuzana Dočekalová 

 

12.2. Matematika a informatika 
 

Hodnocení výuky 

Členové předmětové komise matematiky a informatiky se scházeli dle potřeby na pravidelných 

schůzkách i mimo ně. Diskutovali o problémech, které se během roku vyskytly. Radili si, 

pomáhali si. Výhodou je, že jsme letos byli všichni ve společném kabinetu. 

První schůzka předmětové komise matematiky a informatiky proběhla již v přípravném týdnu.  

Společně jsme si nastavili pravidla pro hladký průběh výuky matematiky v letošním školním 

roce. Domlouvali jsme se na sešitech, zkoušení, psaní písemných prací minimálně jednou týdně, 

zadávání domácích úkolů. Mluvili jsme o práci s učebnicemi a pracovními sešity tak, aby je 

žáci mohli co nejvíce využívat. Od podzimu probíhala výuka rotační formou. Ročníky se 

střídaly po týdnech. Zhodnocení prvního pololetí proběhlo začátkem února formou webináře. 

Od druhého pololetí až do 17. května probíhala distanční výuka. 

Pro žáky 9. ročníku, kteří se chtěli zlepšit v matematice a uspět u přijímacích zkoušek, fungoval 

v obou třídách kroužek matematiky. Kroužek navštěvovali prakticky všichni žáci, kteří chtějí 

pokračovat na středních školách. Tento kroužek je na naší škole tradicí. Přispívá k dobrým 

výsledkům z matematiky u přijímacích testů. Probíhal i během distanční výuky. Tři týdny před 

přijímacími zkouškami na střední školy chodili žáci za dodržení všech bezpečnostních předpisů 

třikrát týdně na intenzivní doučování.  

Slabším žákům, kteří si chtěli procvičit matematiku, byl nabídnut projekt Šablony, který je 

určený žákům, kteří tak často nezažívají v běžných hodinách úspěch a pochvalu. Projekt 

probíhal ve všech ročnících a učitelé matematiky ho hodnotí jako přínosný. U žáků, kteří 

pravidelně navštěvovali tento webinář, bylo vidět zlepšení.  

Od podzimu probíhala výuka distančně. Zkušenosti jsme již měli z minulého školního roku. 

Žáci v matematice dostávali úkoly přes internet, probíhaly webináře, komunikovalo se pomocí 

e-mailu. Používali jsme Teams v Office 365. Snažili se jak učitelé, tak děti. Každá třída druhého 

stupně měla týdně 3 webináře z matematiky a jedem z informatiky. Podařilo se nám probrat 

veškeré učivo. Dodrželi jsme náš školní vzdělávací program. Komunikace mezi žáky a učiteli 

se v žádném případě nepřerušila. Snažili jsme se u žáků pěstovat pozitivní myšlení, motivovali 

jsme je k plnění úkolů. Zadávali jsme každý týden základní varianty příkladů, děti jsme 

nepřetěžovali. K zadání dostávali řešení a výsledky. Prostor na vysvětlení a dotazy měli na 

webinářích. Samostatně vypracovávali klasifikované úkoly.  
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17. května se žáci druhého stupně vrátili do školy. Tento týden probíhal rotačně. Od 24. května 

probíhala výuka již prezenční formou.  

Snažili jsme se znovu opakovat a procvičovat probrané učivo. Je vidět, že je to nutné. Mnozí 

žáci nemají látku dostatečně zažitou a upevněnou.  

Co se týká klasifikace, vysvětlili jsme žákům, že známka na konci školního roku je motivační 

a má je povzbudit k další práci. Odráží jejich práci během distanční výuky, plnění úkolů, 

aktivitu, účast na webinářích. Snažili jsme se známky nezhoršovat. Pokud k tomu přeci jen 

došlo, byli o vzniklé situaci informováni rodiče. 

Pevně věříme, že příští školní rok bude probíhat již pouze ve škole.  

 

Vypracovala: Ing. Lenka Auerová 

12.3. Cizí jazyky 
 

Hodnocení výuky 

Výuka probíhala podle ŠVP ZV „Škola budoucnosti“, ze kterého vycházely i tematické plány 

pro jednotlivé ročníky.  

V letošním školním roce vyučovalo anglický jazyk celkem 6 učitelů, ruský jazyk 1 učitelka, 

německý jazyk 1 učitelka. 

Žáci na 1. stupni používali ve výuce učebnice: Let´s Explore 1,2 (1. a 2. ročník), Explore 

together 1, 2 (3. a 4. ročník) z nakladatelství Oxford university Press. V 5. ročníku a na 2. stupni 

probíhala výuka pomocí učebnice Project 4th edition (level 1 – 4) rovněž z nakladatelství OUP. 

Německý jazyk se studoval jako druhý cizí jazyk. Tito žáci využívali učebnici Klett Maximal 

Interaktiv.  

Ruský jazyk je na naší škole veden také jako druhý cizí jazyk a výuka probíhá pomocí učebnice 

Pojechali 1, 2.  

Na 1. stupni je výuka angličtiny zaměřena na seznamování se základními jazykovými 

prostředky a rozvoj řečových dovedností prostřednictvím autentických předmětů a názorného 

obrazového materiálu k dokonalému znázornění slovíček, probíraných situací a frázi.  Jde 

především o vzbuzení zájmu o cizí jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. 

Dále jde také o rozvoj vnímání cizího jazyka ve všech jeho formách a o jeho následnou 

produkci, založenou zpočátku na nápodobě a od 5. ročníku na cílené aplikaci získaných znalostí 

a dovedností.  Pozornost se soustřeďovala zejména na osvojení zvukové podoby jazyka, později 

na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou. Do výuky byly zařazovány 

básničky, říkadla i písničky. Výklad prvků gramatického učiva byl omezen na nezbytné 

minimum, šlo zejména o přirozené vnímání jednotlivých slovních spojení. Slovní zásoba byla 

zvolena především na základě témat příslušných věku a zájmu žáků. V průběhu roku byli žáci 

seznamováni s některými typickými jevy života a kultury anglicky mluvících zemí 

prostřednictvím vyhrazených oddílů v učebnici nebo i v samostatných jazykových projektech.  

Na 2. stupni bylo naším cílem osvojování jazyka jako prostředku dorozumívání a získávání 

dalších poznatků. Pozornost byla věnována rozvoji všech řečových dovedností. Ve stále větším 

rozsahu se žáci seznamovali s reáliemi dané jazykové oblasti tak, aby byli schopni uplatnit tyto 

znalosti nejen v hodinách jazyků. Ve všech skupinách jazyků (i v nepovinném NJ a RJ) se v 

průběhu roku pracovalo na projektech. Tyto projekty napomáhaly ujasnění si a procvičení 

cílového učiva pomocí grafického znázornění a následných prezentací, které vedly i k jeho 

lepšímu zapamatování. Projekty probíhaly i během distanční výuky v upravené formě.  

 

1. – 5. ročníky byly vyučovány angličtině ve skupinách podle jednotlivých tříd. Ostatní ročníky 

byly rozděleny do skupin. Po zavedení distanční výuky se složení některých skupin z 

organizačních důvodů změnilo.  
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Kvůli mimořádné epidemiologické situaci byly z nařízení vlády ČR od poloviny října až do 

začátku prosince a pak opět od začátku ledna do konce dubna uzavřeny základní školy a 

prezenční výuka byla nahrazena distanční formou výuky. Z tohoto důvodu došlo ke změnám v 

organizaci některých naplánovaných akcí nebo k jejich zrušení.  Byla zavedena distanční výuka, 

která byla realizována on-line lekcemi, které byly doplněny dalšími samostatnými úkoly. 

Vyučující zadávali úkoly žákům pomocí internetu. Úkoly pro všechny třídy byly pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách školy. Učitelé s rodiči a žáky komunikovali převážně 

pomocí MS Teams. Pomocí Teams byla zrealizována on – line výuka, která tvořila větší část 

při výuce cizích jazyků, ale přes Teams byly zadávány také úkoly pro samostatnou práci žáků. 

Stejnou cestou učitelé také získávali zpětnou vazbu od žáků a rodičů. Podle zpětné vazby od 

rodičů i žáků distanční formu studia zvládla až na několik ojedinělých případů většina žáků 

velmi dobře. S rodiči žáků, u kterých se distanční forma výuky jevila jako nevyhovující, byla 

ze strany učitelů vedena intenzivnější komunikace.  

Během uzavření škol bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v AJ v on-line formě. 

Dva postupující žáci se zúčastnili i okresního kola této soutěže pořádané DDM Třebíč, které 

probíhalo také on-line.  

 

Materiální zajištění výuky a další vzdělávání pedagogů 

Učebnice jsou doplňovány dalšími materiály. K doplňování výuky v tomto školním roce bylo 

hojně využíváno různých internetových stránek a interaktivních her. V letošním školním roce 

byly také zakoupeny a využívány tablety pro prezenční výuku celých jazykových skupin, a to 

zejména ve 4. ročníku.   

Technické vybavení je na velmi dobré úrovni a je dostatečně využíváno. Patří mezi ně 

informační komunikační technologie (výukové programy, internet) a interaktivní tabule a 

projektory. Knížky v anglické knihovně byly po celý rok k dispozici, i když práce s nimi nebyla 

v tak velké míře uplatněna. 

Plánovaná školení vyučujících se z důvodu mimořádného opatření vlády ČR neuskutečnila.  

 

Zkušenosti se ŠVP 

Stejně jako v loňských letech se výuka cizích jazyků zaměřila na rovnoměrné rozvíjení 

kompetencí žáků v jednotlivých ročnících tak, aby byli v budoucnu schopni jednat v 

přirozených životních situacích. Učili se mimo jiné analytickému a syntetickému vyvozování a 

používání gramatických pravidel, odhadovali pokračování textů s různými tématy, převyprávěli 

texty, simulovali běžné každodenní situace, měli možnost písemně i ústně prezentovat zadané 

úkoly, projevit svoji iniciativu a představivost, pracovali v různých formách (jednotlivci, 

dvojice, skupiny), byli vedeni k zodpovědnému plnění úkolů a povinností a k respektování 

kultury jiných národů. ŠVP je aktuální podle nejnovějších požadavků MŠMT.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Ivona Špačková 

 

12.4. Společenské vědy a výchovy 
 

Hodnocení výuky 

Výuka všech předmětů v rámci komise společenských věd a výchov probíhala v letošním 

školním roce podle tematických plánů, které byly pro jednotlivé předměty a ročníky 

vypracovány v měsíci září, popřípadě byly upraveny z loňských plánů dle potřeby (z důvodu 

uzavření škol a online výuky). Učivo je rozděleno dle měsíců, tematických celků, nebo 

konkrétního učiva. Objevuje se zde také hodinová dotace. Žáci 2. stupně pracovali dle Školního 
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vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – „ŠKOLA BUDOUCNOSTI“. Výuka byla 

v letošním školním roce částečně realizována prezenčně a částečně distančně. V měsíci září se 

výuka zaměřila v předmětu Dějepis, VkO a VkZ na opakování učiva. Veškeré naplánované 

učivo se zvládlo probrat. 

 

Zhodnocení distanční výuky 

V dějepisu probíhaly webináře v každém ročníku 1x týdně na MS Teams. Ve 2. vyučovací 

hodině byla vždy žákům zasílána nová látka k přečtení a zapsání. Žákům byla prezentována 

látka pomocí výkladu, PPT prezentace, youtube.cz a stream.cz. Každá hodina začínala 

opakováním látky minulé, kdy byli žáci vyučující vyvoláváni. Kontrolní testy probíhaly na MS 

Teams vždy online na daném webináři. V případě, že si žáci chtěli nepovedený test opravit, 

došlo k individuální domluvě s vyučující. Za školní rok 2020/2021 se zvládlo probrat veškeré 

naplánované učivo. V 6. ročníku v rámci distanční výuky byl žákům během hodin dějepisu 

pravidelně zadáván zápis na každý týden v rámci dvou hodin týdně. Jendou za měsíc byl žákům 

zadáván také pracovní list, který měli žáci vypracovaný poslat. Jednou za dva měsíce pak žáci 

museli vypracovat referát na danou látku, některé referáty byly dobrovolné.  Žáci práce posílaly 

a na hodiny se snažili být vždy připravení. 

Distanční výuka v předmětu Výchova k občanství probíhala tak, že žákům byly zasílány 

prezentace s výkladem látky, pracovní listy, odkazy na zajímavé stránky nebo na příslušné 

kapitoly v učebnici. Vyučující byla vždy online na MS Teams v čase dané vyučovací hodiny 

pro případné dotazy od žáků. Za školní rok 2020/2021 se zvládlo probrat veškeré naplánované 

učivo. V některých ročnících měli žáci za úkol vypracovat jednou měsíčně projekt na předem 

dané téma, které jako prezentaci zasílali vyučující. V 9. ročníku v rámci distanční výuky byly 

zadávány vždy k danému tématu pracovní listy, popř. byla uložena samostatná práce, při které 

vyhledávali žáci informace z učebnice, nebo si dělali výpisky do sešitu. Všechny pracovní listy 

byly hodnoceny. Tematický plán byl splněn. Úkoly byly zadávány 1x za 14 dní, byly sem 

zahrnuty také pracovní listy týkající se státních svátků, významných dnů a pranostik. 

Z důvodu uzavření škol proběhla velká část výuky Výchovy ke zdraví ve školním roce 

2020/2021 distanční formou. V rámci distanční výuky neprobíhaly v předmětu VKZ on-line 

hodiny, žákům byly 1 x týdně zasílány prezentace, odkazy na videa nebo pracovní listy. 

Pracovní listy žáci posílali 1 x za 14 dní zpět ke kontrole a dostali zpětnou vazbu. V 6. ročníku 

proběhl mini projekt „Zdravá výživa“.  

V předmětu pracovní činnosti byly v rámci distanční výuky úkoly zadávány na 2 - 3 týdny, dle 

rozsahu (projektové práce, příprava pokrmů, pracovní listy, video, práce s papírem, apod.). V 

9. ročníku probíhala i výuka online, která byla zaměřena na vyplňování přihlášek na střední 

školy a informace ohledně přijímacího řízení na SŠ. 

V rámci distanční výuky Výtvarné výchovy žáci vytvářeli práce doma, úkoly byly zadávány na 

3 týdny, práce byly hodnoceny. V 9. ročníku byla uskutečněna jedna projektová práce.  

V rámci distanční výuky Hudební výchovy byly žákům zadávány práce na 14 dní. Jednalo se 

většinou o pracovní list se zadáním, nebo byla do Souborů v Teams uložena prezentace 

k tématu a k ní poté vložen do Zadání pracovní list. Všechny práce byly hodnoceny. Žáci 9. 

ročníku vytvářeli prezentace sami (opět byly hodnoceny). Dále žáci vytvářeli referáty. Hodiny 

nebyly realizovány on-line. Na konci roku v rámci prezenční výuky proběhl ve všech třídách 

projekt „Co posloucháme“. Výstupem se staly postery. Tematické plány za školní rok byly 

v celém rozsahu naplněny. 

 

Projekty, projektová výuka, exkurze 

Žáci se v rámci předmětu Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví a Výchova 

k občanství podílejí na výzdobě tříd a nástěnek na chodbách a ve třídách. V rámci VkO byly 

vytvořeny krátké medailonky významných osobností spjatých s Třebíčskem. V rámci VkZ 
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proběhl miniprojekt o zdravé výživě. Také v rámci dalších předmětů byly vytvářeny projekty 

(především v rámci distanční výuky). Exkurze byly v letošním školním roce zrušeny. 

 

ŠVP, školení a soutěže 

Výuka v 6. – 9. ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – „ŠKOLA BUDOUCNOSTI“. Tematické plány, které byly vytvořeny na základě 

ŠVP, byly i přes distanční výuku v letošním školním roce splněny. 

 

Ostatní 

Mezi členy předmětové komise byla z důvodu hygienických opatření a distanční výuky 

upřednostňována komunikace e-mailem, nebo přes MS Teams.  

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Zvěřinová 

 

12.5. Přírodní vědy 
 

Hodnocení výuky 

Výuka přírodovědných předmětů probíhala podle tematických plánů částečně distančními 

metodami a částečně prezenční výukou. Výuka na dálku byla náročná pro všechny zúčastněné. 

Velmi omezená byla při ní sociální stránka vzdělávání, a to hlavně lidský kontakt. Přírodovědné 

předměty se v každé třídě on-line vyučovaly jednu hodinu týdně. 

 

Projekty a exkurze 

Z důvodu opatření související s pandemií nemoci covid-19 byly veškeré exkurze a plánované 

projekty zrušeny. Drobné projekty se uskutečňovaly v rámci jednotlivých předmětů hlavně 

v distanční výuce. 

 

Soutěže 

Zrušeny byly i olympiády přírodovědných předmětů. V přírodopise byla zorganizovaná 

přírodovědná motivační soutěž „Nej-soutěž“ pro žáky druhého stupně. 

 

Environmentální výchova 

 

Hodnocení 

V tomto školním roce byla celá republika ochromena celosvětovou epidemií nemoci COVID 

19. Mimořádným opatřením přijatým z preventivních důvodů proti šíření epidemie koronaviru 

byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Výuka žáků tedy několik měsíců probíhala 

pouze na dálku, distančně. Z toho důvodu nebylo možné v plném rozsahu dosáhnout toho, co 

„ŠVP“ stanovují a co jsme měli naplánované na tento školní rok, a to ani z hlediska obsahu 

vzdělávání, ani z pohledu metod a forem výuky.  

Na škole je environmentální výchova začleněna do povinných vyučovacích předmětů našeho 

školního vzdělávacího programu. Prvky EVVO zařazujeme pravidelně v rámci jednotlivých 

předmětů. Na 1. stupni zejména do předmětů Člověk a jeho svět a Přírodověda, na 2. stupni do 

předmětů Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti. 

Pokračovali jsme ve sběru vybitých baterií, třídili odpad ve třídách, pečovali o květinovou 

výzdobu, o školní akvária. 
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Exkurze, výukové programy 

Z důvodů nařízených opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 se všechny exkurze a výukové programy zrušily.  

 

Soutěže 

Neproběhly ani plánované soutěže a olympiády. Na závěr distanční výuky přírodopisu byla 

pro žáky 2. stupně vyhlášena motivační přírodovědná soutěž „Nej-soutěž“, která spočívala ve 

vytvoření posteru s rekordy z rostlinné i živočišné říše, geologických dějů v rámci učiva 

přírodopisu v daném ročníku. Žákovské práce byly vystaveny na nástěnce a vítězové 

odměněni. 

 

Projekty 

V distanční výuce zvládli naši prvňáčci svůj první pěstitelský projekt - zasadit kouzelné fazole 

a sledovat jejich proces klíčení. Děti si ve škole v krabici vyzvedly balíčky s fazolkami a klíčící 

miskou, spolu se záznamovými archy a pracovními listy. Žáci 4. ročníku se zapojili do projektu 

„Barevný týden“. Den Země si připomněli filmem a povídáním o tom, za jak dlouho se rozloží 

určitý materiál v přírodě, jakým způsobem lze šetřit vodu a co mohou samy zlepšit ve vztahu k 

přírodě a životnímu prostředí. V pracovních listech si zopakovali, jakým způsobem se třídí 

odpady a jak se chovat v přírodě. Celé téma zakončili prakticky – sběrem odpadků v okolí 

školy. Žáci druhé třídy slavili tento svátek i během distanční výuky. Diskutovali o tom, jak 

mohou oni sami  přispět k ochraně životního prostředí,  umisťovali různý odpad do kontejnerů 

pro tříděný odpad, zjišťovali, kolik stromů se ušetří, když sesbírají 100 kg starého papíru apod. 

V samostatné práci četli žáci s porozuměním o významu lesa a vyrobili si čelenku ochranáře 

Země. V závěrečném online hodnocení dne se žáci rozdělili do skupinových místností a 

společně vymýšleli přání pro naši Zemi, která na závěr prezentovali. V projektu „Cestujeme po 

České republice“ se žáci virtuálně vydali do všech 14 krajů, aby se seznámili s významnými 

městy, přírodními i historickými památkami a dalšími zajímavými místy. 

 

Další akce a iniciativy 

V tématu Zima se děti z 1.A naučily poznávat stopy lesních zvířat, společně vyrobily krmítko 

pro sýkorky a při pohádce o Budulínkovi se naučily i popsat části těla lišky. Žáci a žákyně 2. A 

se vypravili na výpravu za poznáním do lesa. Žáci si alespoň uvědomili význam lesa pro 

člověka v oblasti relaxace a oddychu. Před samotnou výpravou proběhla příprava - pozorování 

a zapisování počasí, orientace v ročních obdobích, zapisování venkovní teploty. Cílem žáků na 

výpravě byl sběr a pozorování hmyzu. Hned v týdnu po návratu do školy si vyzkoušeli výuku 

venku v prostranství před školou. V rámci jarní vycházky museli všichni dobře sledovat 

probouzející se přírodu a své pozorování a bádání zapisovat. Absolvovali také výpravu po 

vědomostních a pohybových stezkách. První stezka nesla název „Poznejte naše zvířata" a na 

druhé stezce si druháci ověřili znalosti o jarních květinách. Stezka přímo nesla název „Jarní 

květiny". Na závěr roku poznávali přírodu v okolí Třebíče výpravou na Rokštejn. Děti ze 4.B 

si nasbíraly přírodniny, ze kterých pak tvořily své čaroděje a čarodějnice. Mezi kvetoucí 

koniklece na Ptáčovský kopeček se vypravila 5. třída. Žáci 5.A vyrazili do Libušina údolí hledat 

hlavu draka a studánku s valentýnským překvapením. Páťáci se účastnili Výpravy lesoparkem 

Libušino údolí, kde objevili modrá pomněnková pole, letité olše, kvetoucí kaštany i cizokrajné 

dřeviny. Na Máchově jezírku pozorovali ondatru pižmovou a kachnu divokou i s mláďaty.  

I v tomto školním roce pracoval akvaristický kroužek, který se staral o školní akvária.  

Škola se může pochlubit nedávno vybudovanými specializovanými učebnami fyziky a 

chemie. Krásné a moderní učebny jsou již žáky 2. stupně využívány,  

 

     Vypracovala: PaedDr. Jana Ženíšková, koordinátor EVVO 
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12.6. Tělesná výchova 
 

Členové předmětové komise na svých schůzkách řešili dílčí úkoly vyplývající z plánu práce.  

V měsíci říjnu byla přerušena výuka ve škole z důvodu onemocnění COVID 19 a veškeré 

sportovní soutěže byly zrušeny až do konce tohoto školního roku. V průběhu online výuky jsme 

zadávali práci přes MS Teams a snažili jsme se žáky motivovat k pohybu. V průběhu prezenční 

výuky jsme hodnotili především aktivitu. 

LVK jsme rovněž neuskutečnili.  

 

Vypracovala: Mgr. Eva Vomelová, vedoucí předmětové komise Tělesná výchova 

 

13. Soutěže a olympiády 
 

 

 

14. Výroční zpráva ŠD a ŠK 
 

Personální obsazení 

1. oddělení  1.A                     - Miluše Němcová 

2. oddělení  2.A                     - Jitka Dudášová 

3. oddělení  3.A                     - Zdena Zimolová 

4. oddělení   4.A+4.B           - Ivana Pažourková 

5. oddělení   5.A,5.B,3.B       - Ivana Táborská 

ŠK                                      - Libuše Voznicová 

 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti: 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, odpočinkovou, rekreační činností a 

možností přípravy na vyučování. Využíváme metod skupinové práce i individuální přístup. 

V těchto oblastech děti posilují a rozvíjejí klíčové kompetence, které byly rozvíjeny ve školním 

vzdělávání, v jednotlivých předmětech. Nabízíme i logopedickou prevenci – asistent logopeda. 

Některá oddělení mají svoji samostatnou třídu, některá zůstávají po vyučování ve svých 

kmenových třídách. Vychovatelky spolupracují s třídní učitelkou a dle možností se účastní i 

třídních akcí. Ve školní družině nabízíme velice pestrou zájmovou činnost, snažíme se ji 

obměňovat dle zájmu dětí. Zde pracují společně děti z různých oddělení i různých věkových 

skupin. Při zájmových činnostech využíváme i odborné učebny školy, jako je učebna 

informatiky, učebna Hv, keramická dílna, cvičná kuchyňka, tělocvičny nebo víceúčelový sál. 

Školní klub využívá ještě prostory posilovny a informačního centra s knihovnou. 

číslo

Datum 

konání

soutěže 

O soutěž jakého rozsahu se jedná - školní kolo, okresní, krajské, 

národní, mezinárodní

(např. florbal - krajské kolo, olympiáda Ch - okresní kolo, 

olympiáda D - školní kolo, dopravní soutěž, zdravověda atd.)

Místo konání Umístění žáků 

Seznam žáků + třída, kterou žák 

navštěvuje

(v případě, že se soutěže zúčastní celá 

třída, 

napište pouze třídu)

1.

24. 

2. 2021

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce TEAMS - on-line

1. Kateřina Marie 

Kuchaříková (9.B), 

2.  Miloš Svoboda 

(9.B) a 3. Anna 

Vodová (8.B).

Michal Fiala 9.A

Miloš Svoboda 9.B

Jindřich Zedníček 9.B

Kateřina Marie Kuchaříková 9.B                

Max Horký 9.B                                      

Frederika Evert 9.B                                     

Anna Vodová 8.B                                          

Filip Yao 8.B             Karolína Žampová 8.B                                            

2.
23.3. 

2021 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
TEAMS - on-line 

(DDM Třebíč)

Kuchaříková - 7. místo        

Svoboda - 4. místo

Kateřina Marie Kuchaříková(9.B), Miloš 

Svoboda(9.B)



Stránka 54 z 75 

 

Práce v jednotlivých odděleních probíhala podle měsíčních plánů. Pravidelně organizujeme 

společné sobotní akce a akce pro veřejnost. 

Pravidelně instalujeme výstavy v městské knihovně, připravujeme kulturní program pro akce 

školy, akce v knihovně nebo DD. 

Zapojujeme se i do různých sportovních nebo výtvarných soutěží. 

Vychovatelky ŠD a ŠK pracují také jako asistentky pedagoga. 

         

Školení a další vzdělávání: 

  Ivana Táborská: Metodické setkání logopedických asistentů  

  Sebevzdělávání – odborné časopisy a knihy, Speciál pro školní družiny 

 

Nabídka zájmových útvarů ŠD: 

                                                                                               

Den Zájmový útvar  Od-do vedoucí 

PONDĚLÍ Rákosníček (dramatický) 2.-5.roč. 

Keramika  1.-3. roč. 

Knihomol – hádanky,  tvorba komiksů, 

příběhů, knihovna 2.-5. roč. 

Stolní tenis  3.-5.roč. 

 14.00- 15.30 

14.00- 15.30 

14.00- 15.30 

 

15.00- 16.00 

 

Pažourková 

Němcová 

Zimolová 

 

Táborská 

ÚTERÝ Baseball 1.-5. roč. 

Flétna pro pokročilé 4.-5.roč. 

Taneční kroužek 1.-3.roč. 

Kuchaříček 3.-5.roč. 

Šikulka 1.-3. 

Kytara pro pokročilé 

  7.00-7.45 

14.00-15.00 

14.00-15.30 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

15.00-16.30 

 

Voznicová 

Dudášová 

Voznicová 

Němcová 

Zimolová 

Dudášová 

STŘEDA Logopedická cvičení 

Florbal  1.-2.roč. 

Stolní tenis  3.-5.roč. 

Korálkování  1.-5.roč. 

Florbal 2.-3.roč. 

Výtvarný 1.-4. roč. 

  7.00-7.45 

14.00-15.00 

14.00-15.30 

14.00-15.30 

15.00-16.00 

15.00-16.30 

Táborská 

Dudášová 

Táborská 

Voznicová 

Dudášová 

Pažourková 

 

ČTVRTEK Florbal  4.-9.roč. 

Logopedická cvičení 

Flétna pro začátečníky 1.-2.roč. 

Flétna pro pokročilé 2.-3.roč. 

Fotbal  1.-3.roč. 

Šikovné ruce 4.-5.roč. 

Tulák  2.-5.roč. 

Kytara pro začátečníky a mírně pokročilé   

4.-5.roč.  

  7.00-7.45 

  7.00-7.45 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

14.00-15.30 

14.00-15.30 

14.00-16.45 

15.30-16.30 

Voznicová 

Táborská 

Dudášová 

Dudášová 

Zimolová 

Táborská 

Pažourková 

Dudášová 
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PÁTEK Keramika 1.-2.roč. 

Počítače  2.-5.roč. 

Badminton 4.-5.roč. 

Keramika - kruh 

14.00-15.00 

14.00-15.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

Pažourková 

Němcová 

Táborská 

Pažourková 

 

 

 

Nabídka činností ve školním klubu: 

  

Zájmový útvar den hodina vedoucí Tř. 

Posilovna  Po 14.00 -15.30 Voznicová 6.-9. 

 

Florbal  Čt   7.00 – 7.45 Voznicová 6.-9. 

 

Keramika  Út 15.00 – 16.30 Táborská 6.-9. 

 

Kytara-začátečníci i 

pokročilí 

Út 15.00 - 16.30 Dudášová 6.-9. 

Atletika St 14.00 – 15.00 Vomelová 2.-4.tř 

 

Fotbal Čt 14.00 – 15.00 Dvořák 4.-5.tř. 

 

Český jazyk   Dočekalová 

Zvěřinová 

9. A 

9. B 

 

Matematika   Malach 

Rybníčková 

Auerová 

9. A 

9. B 

8. A,B 

 

Akvaristika   Ženíšková 6.-9. 

 

 

Další zájmové útvary vedené pedagogy 

Věda nás baví 

 

Některé zájmové kroužky pro malý počet přihlášených dětí nezahájily svoji činnost. 

Naplánované společné akce 

 

Řijen               19.10. 

 

Drakiáda 

 

Listopad      

Prosinec  

   

                                                   

12.12.           

Výstava v městské knihovně 

Adventní vystoupení v knihovně    15.30hod. 

Vánoční dílničky 

Vystoupení v domově důchodců  (dopoledne) 

Únor                    

20.2. 

Karneval 

Duben                

24.4. 

 

Cesta za pokladem 
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Květen    

15.5.            

27.5. 

Znáš své město? 

Vystoupení pro rodiče 

Červen                 

2.6. 

 

Zábavné odpoledne 

 

 

Metodické sdružení 

Metodické sdružení se schází každý měsíc podle aktuální potřeby. Předávají se zde informace 

ze školení a z provozních porad. Připravují se společné akce pro děti i pro veřejnost. Zápisy 

provádí paní vychovatelka Libuše Voznicová. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školní družiny a školního klubu na veřejnosti 

Vychovatelky pravidelně organizují také akce pro veřejnost a společné akce dětí a rodičů: 

Drakiáda, Karneval, Vánoční tvoření, Vystoupení pro rodiče (v knihovně, v DD, ve škole) 

 

Vládním nařízením byla od 14.10. 2020 zakázána přítomnost dětí ve škole a byl přerušen 

provoz ŠD. Proto jsme nemohli provést většinu plánovaných akcí.  

Naše škola byla vybrána pro péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. 

Vychovatelky a asistentky zajišťovaly dohled u dětí v době 6.00 - 17.00 dle přihlášek a 

požadavků rodičů. Pro tyto děti bylo zajištěno dopolední připojení k výuce a případná pomoc 

s řešením úkolů. Dále byla zajištěna pro děti strava: dopolední svačina, oběd, odpolední 

svačina. Odpoledne probíhala odpočinková a zájmová činnost případně i příprava na 

vyučování. Přihlášeno bylo 28 dětí. 

Od 18.11.2020 zajišťovaly vychovatelky odpolední provoz školní družiny pro přítomné žáky 

v omezeném provozu – bez zájmových útvarů. 

Od 4.1.2021 byla ŠD v provozu pro 1. a 2. ročník, ostatní vychovatelky vykonávaly dohled nad 

dětmi rodičů IZS. 

Od 1.3.2021 byl opět přerušen provoz ŠD, v provozu  dohled nad dětmi rodičů IZS. 

Od 12.4.2021 rotační výuka a dohled nad dětmi rodičů IZS. 

Od 17.5.2021 omezena činnost školní družiny bez zájmových útvarů. 

 

 Na začátku června došlo k vyúčtování poplatků za ŠD a přeplatky byly vráceny na účty 

rodičům. 

 

Tvorba ŠVP  

Ve školním roce 2020/2021 se Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní 

družině a školním klubu neupravoval. Upravena byla nabídka zájmových útvarů dle zájmu dětí. 

 

Vypracovala: Ivana Táborská, vedoucí vychovatelka 

 

15. Prevence rizikového chování 
 

Školní rok 2020/2021 byl ve znamení distanční výuky. Proto se i prevence rizikového chování 

odehrávala převážně distančně. Z tohoto důvodu se nemohly uskutečnit objednané preventivní 

programy, další vzdělávání pedagogických pracovníků a celkově běžné činnosti metodika 

prevence a školního preventivního pracoviště. 
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Období distanční výuky 

V období mimořádné situace byla zákonným zástupcům nabídnuta online podpora školního 

psychologa i metodika prevence, se kterými mohli rodiče, žáci i pedagogové cokoliv 

konzultovat. 

Metodik prevence online zasílal zajímavé a praktické odkazy s preventivní tematikou, které 

mohli využívat učitelé, žáci i rodiče. Mnohé odkazy využili učitelé i online. 

 

Školní rok 2020/2021 

Školní metodik prevence ve školním roce 2020/2021 úzce spolupracoval se školním 

poradenským pracovištěm, vedením školy, třídními učiteli, rodiči a specializovanými 

pracovišti. 

Prvním krokem prevence je každoroční stanovení cílů, jejichž postupným naplňováním se 

snažíme dojít k co nejnižšímu výskytu rizikového chování nejen v období školní docházky, ale 

také v budoucím životě žáka. Našimi cíli byly následující: 

 

Dlouhodobé cíle 

- oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikových forem chování 

- zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, zvládat zátěžové situace 

osobnosti 

- podporovat zdravý životní styl 

- zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování 

- vytvořit fungující informační systém mezi školou, rodiči a žáky 

 

Střednědobé cíle 

- průběžné sledovat podmínky a situace ve škole z hlediska rizikového chování 

- pravidelně evaluovat preventivní programy 

- rozšiřovat nabídku forem a metod působení na žáky v oblasti rizikového chování 

- vytvářet podmínky pro smysluplné naplňování volného času žáků 

- získávat, vytvářet a distribuovat metodické materiály 

- prezentovat školu prostřednictvím webových stránek a jiných aktivit 

- informovat rodiče v oblasti zdravého životního stylu a rizikového chování 

- vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti rizikového chování 

- zařadit preventivní strategii do školního vzdělávacího programu 

- prohlubovat vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem 

- soustředit se na včasnou diagnostiku projevu rizikového chování v kolektivech 

- vzájemně se poznávat (žáci a učitelé) 

- společně stanovit a zažít pravidla harmonického soužití mezi žáky a učiteli 

- učit se řešit konflikty a efektivně komunikovat 

- spolupracovat s odbornými pracovišti 

 

Krátkodobé cíle 

- realizovat jednotlivé aktivity určené minimálním preventivním programem pro daný školní 

rok 

 

K postupnému naplňování cílů přispěly následující aktivity: 

 

Pravidla třídních kolektivů 

Jako vždy na začátku školního roku si jednotlivé třídy utvořily vnitřní pravidla, podle kterých 

se snažily řídit. V některých třídách pravidla zůstala stejná po celý rok, v jiných se s nimi dále 

pracovalo tak, aby jejich dodržování vedlo k ještě lepším očekávaným výsledkům.  
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Pravidla školy jsou stanovena školním řádem, se kterým byli žáci a jejich zákonní zástupci na 

začátku školního roku seznámeni.  

 

Třídnické hodiny a třídní klábosení 

Třídnické hodiny se konaly na 1. a 2. stupni vždy v každé třídě minimálně jedenkrát měsíčně – 

prezenčně i distančně. Řešily se zde vzniklé problémy a docházelo k dalšímu vzájemnému 

poznávání mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem. I v letošním roce se třídní 

učitelé zaměřili se žáky na zlepšování vztahů v kolektivu a vzájemnou spolupráci. Na 

třídnických hodinách nechyběla ani témata šikany, kyberšikany a návykových látek. 

Třídnické hodiny probíhaly i při distanční výuce a byly doplněny o „třídní klábosení“. To mělo 

sloužit k popovídání si o běžných věcech ze života žáků – co dělali zajímavého, co je baví, co 

plánují, doporučení na filmy nebo hudbu. Takové klábosení probíhalo pravidelně každý týden. 

Díky takovému klábosení se žáci necítili tolik odtržení od kolektivu, a došlo tak k celkovému 

zpestření distanční výuky. 

 

Dotazníková šetření 

Standardizovaná dotazníková diagnostika v letošním roce neproběhla. 

 

Spolupráce metodika prevence s žáky, zákonnými zástupci a třídními učiteli 

Metodika prevence mohli kdykoliv oslovit o pomoc či radu žáci, zákonní zástupci i třídní 

učitelé. Této možnosti v daném roce využívali především třídní učitelé.  

 

Volný čas žáků 

Učitelé a vychovatelky pracovali s žáky nejen v době vyučování, ale také mimo něj 

prostřednictvím dalších mimoškolních aktivit a soutěží pořádaných školou samotnou a dalšími 

organizacemi. Vše bylo však silně ovlivněno uzavřením škol a nástupem na distanční výuku. 

 

Specifické programy primární prevence 

Pro žáky MŠ, 1. i 2. stupně byla naplánována celá řada programů, besed a nejrůznějších aktivit, 

jejichž valná část nemohla být z důvodu přechodu na distanční výuku realizována. Programy 

byly žákům nahrazovány alespoň zasíláním zajímavých odkazů s danou tematikou. 
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Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům 

Z důvodu uzavření škol nerealizováno. 

 

Preventivní strategie a ŠVP 

S tématy prevence rizikového chování se pracuje i v běžné výuce. Na 1. stupni se některá témata 

objevovala nejčastěji v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, čtenářské a informační gramotnosti, 

českém jazyce a tělesné výchově. Na 2. stupni to byla zejména výchova ke zdraví/k občanství, 

tělesná výchova, přírodopis, zeměpis a výtvarná výchova. Prolínání témat rizikového chování 

do běžného učiva umožňuje stavět na znalostech žáků, dále je prohlubovat a předcházet tak 

problémům, které by se v budoucnu mohly vyskytnout. 

 

Školní metodička prevence a preventivní tým 

V průběhu roku byly v rámci Školního poradenského pracoviště řešeny následující případy:  

- vztahové problémy v kolektivu, 

- dodržování třídních pravidel a vyrušování, 

- individuální nespokojenost jedince v kolektivu, 

- nepřipravenost na výuku, 

- problémy s kyberprostorem, 

- ztráta koloběžky, 

- volba střední školy. 

 

V letošním školním roce působil na škole také externí psycholog Mgr. Zdeněk Krpoun. 

Probíhaly jak návštěvy zákonných zástupců samotných, tak i s dítětem. V době mimořádné 

situace poskytoval školní psycholog online konzultace. 
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Případové konference 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná případová konference. 

 

Výchovná komise 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla 1 výchovná komise ohledně špatné připravenosti na 

výuku. Výchovné komise se účastnila matka, zástupkyně 1. a 2. stupně, metodik prevence a 

třídní učitelka.  

 

Informační zdroje 

Odborná literatura 

Odborná a metodické literatura byla umístěna jak v učitelské knihovně, tak u školní metodičky 

prevence. Metodička prevence poskytuje ostatním pedagogům časopisy Prevence a Třídní 

učitel. Ty jsou umístěny rovněž v učitelské knihovně.  

 

Schránka důvěry 

Schránka důvěry je trvale umístěna ve vstupních prostorách školy – u sborovny, blízko šaten 

žáků. Klíč ke schránce má pouze školní metodička prevence, která schránku každý den 

kontrolovala a vyhodnocovala případné nálezy. 

V letošním školním roce nebyly řešeny žádné případy. 

 

Konzultační hodiny 

V letošním školním roce využívali žáci, rodiče i pedagogové především online konzultací a 

v době prezenční výuky i osobního setkání při sdělování různých případů rizikového chování. 

 

Vypracovala: Mgr. Vendula Pavlíková, školní metodik prevence 

16. Výchovné poradenství 
 

Výchovné a kariérní poradenství ve školním roce 2020/2021 zajišťovala výchovná poradkyně 

Mgr. Zuzana Dreslerová. Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy, se školním 

metodikem prevence, s třídními i ostatními učiteli, s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Třebíči, speciálně pedagogickým centrem, s Úřadem práce v Třebíči, popř. jinými 

institucemi. Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je výchovný a 

kariérní poradce a školní metodik prevence. 

Výchovné poradenství eviduje žáky s výukovými a výchovnými problémy, žáky s alergiemi a 

tělesným postižením /omezením/. Poskytuje poradenskou službu v oblasti profesní orientace 

žáků, zabezpečuje výchovné a vzdělávací programy pro žáky v oblasti kariérního poradenství / 

např. besedy na úřadu práce, návštěvy středních škol a učilišť, prezentační akce středních škol, 

veletrh vzdělávání Didakta aj./. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením    

/tělesným, mentálním, zrakovým, autismem apod./, vývojovými poruchami učení nebo 

chování, žáky se zdravotním znevýhodněním. Zde spolupracujeme s pedagogicko-

psychologickou poradnou /PPP/, speciálním pedagogickým centrem /SPC/ a zdravotnickým 

zařízením / diagnostika, doporučení pro výuku/.  

Žáci, kteří mají doporučení k integraci / na základě doporučení PPP nebo SPC a písemné žádosti 

rodičů /, pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vypracovány v měsíci září, 

projednány s rodiči a žákem a schváleny PPP, SPC. Kontrolu dodržování individuálních plánů 

provádí příslušní pracovníci PPP nebo SPC.  



Stránka 61 z 75 

 

Ostatní žáci, kteří mají doporučení k úlevám, pracují na základě podkladů pro podpůrná 

opatření vydaných PPP, SPC / reedukace, vhodná organizace výuky, vhodné formy a metody 

práce, dílčí úlevy pro dítě/. Někteří žáci pracují podle Plánů pedagogické podpory, které jsou 

vypracovány školou. V případě potřeby je zajištěn žákovi asistent pedagoga. 

Ve školním roce 2020/2021 je evidováno celkem 43 žáků se specifickými poruchami učení, 

výchovnými problémy nebo zdravotním znevýhodněním. Z toho 15 žáků na I. stupni a 28 žáků 

na II. stupni. 

12 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, 5 žáků pracovalo podle Plánů 

pedagogické podpory /PLPP/. Na škole pracuje 9 asistentů pedagoga. 

Výchovné problémy žáků se řeší prostřednictvím třídních učitelů, závažnější řeší Školní 

poradenské pracoviště nebo výchovná komise.  V některých případech se výchovné problémy 

žáků projednávají i s pracovníky Městského úřadu z odboru sociálních věcí /OSPOD/. 

Kázeňské problémy se týkaly problematického chování žáků při výuce, neplnění školních 

povinností, porušování školního řádu.  

 

Kariérní poradenství  

Volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka. Volba povolání v 9. 

ročníku nabývá na důležitosti s časem, který zbývá žákům do termínu odevzdání přihlášek. 

Cílem je získat dostatek potřebných informací pro ujasnění směru, kterým se žák vydá. Proto 

je pro žáky 9. ročníku / popř. již 8. ročníku / nabízen celý cyklus i praktických ukázek k volbě 

povolání. To přispívá k lepší orientaci žáků ve světě práce a usnadní jim volbu další vzdělávací 

a profesní dráhy. 

V měsíci říjnu je zjišťován předběžný zájem žáků 9. ročníku o studium na středních školách 

nebo odborných učilištích. V letošním školním roce vychází 42 žáků 9. ročníku.  Přihlášky na 

víceletá gymnázia si podávali i žáci 5. ročníku. 

Žákům byly rozdány Atlasy škol a byla pro ně uspořádána přednáška, jak s těmito atlasy 

pracovat.  

V průběhu ledna byli žáci informováni o způsobu přijímacího řízení a vyplňování přihlášek na 

střední školy. Vzhledem k uzavření škol kvůli pandemii Covid 19 probíhaly veškeré informace 

a praktické ukázky online. Žáci měli možnost využít nabídku školy a přihlášku si nechat vyplnit 

školou. 

V letošním školním roce probíhaly opět v rámci prvního kola jednotné přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky – testy Cermat. Přijímací zkoušky absolvovali žáci, kteří se 

hlásili na maturitní obory a přijímací zkoušky mohli konat na obou školách, které si zvolili. 

Žáci mohli podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Přihlášky bylo nutno podat do 1. 

března 2021. I v tomto školním roce žáci obdrželi na základní škole Zápisový lístek. Na střední 

školu, kterou si žák vybral, bylo nutné doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí o přijetí ke studiu.  

 

Výsledky přijímacího řízení: 

35 žáků bylo přijato k maturitnímu studiu na střední školy  

7 žáků na učební obory středních škol 

5 žáků 5. ročníku bude odcházet na víceleté gymnázium 

 
Akce kariérního poradenství 

Vzhledem k pandemii Covid 19 a uzavření škol neproběhla žádná akce kariérního 

poradenství. 

 

                                   Vypracovala: Mgr. Zuzana Dreslerová, výchovná a kariérní poradkyně 

 



Stránka 62 z 75 

 

17. Školní poradenské pracoviště      
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) vzniklo ve škole v září 2008, od té doby pracuje ve složení 

metodik prevence rizikového chování a výchovný a kariérní poradce. ŠPP disponuje 

samostatnou místností, která se nachází v 1. patře mezi 1. a 2. stupněm.   

ŠPP zajišťuje poradenskou službu žákům, rodičům, pedagogům a asistentům pedagoga zcela 

bezplatně. Cílem činnosti je zajištění primární prevence výchovných problémů a školní 

neúspěšnosti žáků, primární prevence rizikového chování a vzniku sociálně patologických jevů, 

zajištění pomoci a podpory při inkluzi a integraci a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zajištění kariérního poradenství ve školství, metodické podpory 

pedagogům a pedagogickým asistentům při aplikaci speciálně pedagogických postupů a při 

realizaci podpůrných opatření, podpory pedagogům při preventivní práci s třídními kolektivy a 

pomoci při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná 

pracoviště (PPP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty). ŠPP pomáhá při řešení 

kázeňských a výchovných problémů, podílí se na udělování odpovídajících kázeňských 

opatření.  

Při naplňování cílů činnosti ŠPP je nezbytná úzká spolupráce mezi jednotlivými členy ŠPP  

a úzká spolupráce s vedením školy. Členové ŠPP se scházeli dle potřeby, minimálně však  

1x měsíčně na společné schůzce. Úzká spolupráce probíhala v tomto školním roce  

i s externím pracovníkem – školním psychologem Dr. Zdeňkem Krpounem Ph.D. 

     

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

Naše škola ve školním roce 2020/2021 zajistila odpovídající vzdělání a úspěšně realizovala 

podpůrná opatření pro žáky s poruchou autistického spektra PAS – Aspergerův syndrom, 

lehkým mentálním postižením, středně těžkým stupněm VPU, poruchou chování, 

kombinovaným postižením, tělesným postižením a pro žáky s mimořádným nadáním.   

 

 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Bártl  

18. Školní parlament 
 

Vedoucí: Mgr. Denisa Hudková 

Členové parlamentu: volení zástupci tříd od 3. do 9. ročníku, spolupráce s 1. a 2. třídou 

 

Na první schůzku školního parlamentu dorazili zástupci z každé třídy od 3. do 9. ročníku, kteří 

byli vybráni buď třídním kolektivem, případně třídní učitelkou či formou hlasování. Na této 

schůzce bylo žákům nabídnuto, aby se zúčastnili voleb do parlamentu. Tito žáci byli seznámeni 

s pravidly voleb a s jejich průběhem (úkolem každého zájemce o post předsedy/místopředsedy 

parlamentu bylo vypracovat svůj volební program a umístit jej na nástěnku u Sborovny). 

Během první schůzky se také řešila samotná práce ve školním parlamentu (dále jen ŠP). Žáci 

se formou přednášky dozvěděli, k čemu slouží ŠP, jaké jsou stanovy ŠP, proč se volí členové 

ŠP a jaké mají funkce. Po této schůzce proběhly celoškolní volby, kterých se mohl zúčastnit 

každý žák, či zaměstnanec naší školy, volby byly dobrovolné. Podmínkou a přísným pravidlem 

bylo svůj hlas zapsat na předem připravený lísteček (každý volič mohl volit pouze 1 osobu) a 

vhodit jej do zapečetěné hlasovací urny umístěné u Sborovny. 

Na další schůzce proběhlo sčítání hlasů a dozvěděli jsme se, kdo se svým volebním programem 

uspěl. Byl tedy zvolen předseda ŠP Filip Yao a místopředsedkyně ŠP Bára Nahodilová. Dále si 

děti rozdělily další funkce, jako je programátor, webmaster, mluvčí ŠP, nástěnkář apod. 
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Nedílnou součástí ŠP bylo také opět vybrat dva členy, kteří budou pravidelně navštěvovat 

Zasedání mladých města Třebíče. Tohoto úkolu se zhostil Filip Yao a Štěpán Vostál 

(náhradníkem se stal Daniel Vaněk). Důležitým úkolem bylo zvolit zástupce, kteří budou 

pravidelně navštěvovat 1. a 2. třídy, a sdělovat jim, co se na jednání ŠP řešilo (pro tuto funkci 

byly zvoleny žákyně 3. ročníků v zastoupení dětí ze 4. ročníku). 

Další schůzky sloužily k plánování celoškolních projektů a akcí, které měl ŠP zaštiťovat. Řešily 

se také kladné a záporné stránky školy, problémy týkající se třídních kolektivů, ale i objektu 

školy jako takové (poničené WC, rozbití parapetu apod.). 

Vzhledem k situaci (výskyt koronaviru COVID-19) v ČR nebyly ostatní plánované akce 

provedeny. Pokud to bude možné, ŠP je naplánuje na příští školní rok. Během krizového stavu 

probíhaly porady online (pomocí programu Microsoft Teams) a na naší společné skupině na 

Facebooku.  

 

 19. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ing. Lenka Auerová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

24.7.2020 Zoner Photo  studio - úprava fotografií - základní kurz NICOM a. s. 

23. 8. 2020 Zoner Photo  studio - úprava fotografií - pokročilejší 
úpravy 

 NICOM a. s. 

Mgr. Michaela Komendová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

9.4.2021 Planning for maximizing fluency, Margorzata Mroz Macmillan Education 

23.4.2021 Lesson Planning - If and When you need a Plan B, 
Margorzata Mroz 

Macmillan Education 

Mgr. Antonín Malach   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

17.6.2021 Přehled možností a platforem pro výuku programování 
(Petr Hrůza) 

Svět vzdělání 

Mgr. Božena Moltašová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

17.9.2020 Integrované dítě v hodinách českého jazyka Descartes 

Mgr. Václava Nešpůrková   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

5.10.2020 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě Město Třebíč, odbor školství a 
kultury 

6.7.- 9.7.2021 Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ Tvořivá škola 

Mgr. Vendula Pavlíková   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

14.ledna 2021 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních 
dětí a dětí mladšího školního věku 

Mgr. Lenka Bínová 
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27.dubna 
2021 

Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli Olchavova.cz (lektor I. 
Trojanová) 

Mgr. Ivona Špačková   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

6.7.- 9.7.2021 Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Tvořivá škola 

Mgr. Vladimíra Otisková   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

5.10.2020 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě 
(j.Halda) 

Město Třebíč, odbor školství a 
kultury 

2020 - 21 Studium pro ředitele škol a školských zařízení Středisko služeb školám Brno 

5.11. 2020 Hodnocení v rácmi distančního vzdělávání  (Marika 
Kropíková) 

Středisko služeb školám Brno 

26.11. 2020 Konference nezastupitelný zástupce Wolters  Kluwer Praha 

20.3. 2021 Učíme moderně Novou informatiku Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity 

27.3. 2021 Learn and Explore (Online konference pro vyučující 
angličtiny na ZŠ) 

Oxford University Press 

10.6. 2021 Online školení Tvorba rozvrhu a suplování ve Škole 
OnLine  

Škola OnLine 

16. - 17.8. 
2021 

EduScrum pro pedagogy 2. stupně (možné i pro 
1. stupeň) Plzeň 

SbS ČR, o.p.s. 

Mgr. Ivana Válalová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

17. 10. 2020 Jak se jednou a provždy naučit mluvit v cizím jazyce 
(Lýdia Machová) 

jazykovymentoring.sk 

14. 1. 2021 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních 
dětí a dětí mladšího školního věku 

Mgr. Lenka Bínová 

19. 4. - 30. 4. 
2021 

AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník Nová škola 

12. 5. 2021 Vykročte do prvního ročníku TakTik 

16. - 20. 8. 
2021 

Letní škola začít spolu  - rozšiřující kurz SbS ČR, o.p.s. 

      

Mgr. Lenka Červeňová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

5. 10. 2020 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě 
(J.Halda) 

Město Třebíč, odbor školství a 
kultury 

31. 5. 2021 12 aktivizačních metod na začátek hodiny  PhDr. Petra Vallin, Phd., 
ucitelnice.cz 

2. 6. 2021  Hry na procvičení a zopakování si učiva PhDr. Petra Vallin, Phd., 
ucitelnice.cz 

8. 6. 2021  Sebedůvěra u různých typů a jak ji podpořit  Šárka Miková, Teorie typů  

Mgr. Eva Vomelová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 
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10.2.2021 í SPOLUPRÁCE PEDAGOGA S ASISTENTEM PEDAGOGA ( L. 
Bínová) 

 Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Třebíč II 

Mgr. Lenka Zvěřinová   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

3.3.2021 Agrese a šikana, PaedDr. Zdeněk Martínek Město Třebíč (projekt MAP, 
ORP Třebíč II) 

16. - 
17.8.2021 

eduScrum pro pedagogy 2.stupně SbS ČR, o.p.s. 

PaedDr. Jana Ženíšková   

Termín 
školení 

Název školení a lektor, v případě jazykového kurzu 
úroveň (např. B2) 

Organizátor školení 

18.9.2020 Školení Qffice 365  ZŠ Mgr. A. Malach 

 

20. Péče o děti vybraných profesí (IZS) 
 

Škola zabezpečovala ve školním roce 2020/2021 péči o děti vybraných profesí (IZS). Jednalo 

se především o tyto profese: 

zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

- zaměstnanci obecní policie, 

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních 

úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 

- zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

- příslušníci ozbrojených sil, 

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

- pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského 

zařízení, 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

hejtman Kraje Vysočina 

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

- zaměstnanci zařízení školního stravování, 

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů a zajištění funkce 

prvku kritické infrastruktury 

- zaměstnanci České pošty, s. p., 

- starostové obcí. 
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Škola pečovala celkem o 30 dětí v mateřské škole a o 27 žáků na základní škole. Tato péče byla 

realizována od pondělí do pátku, a to v době od 6.00 do 17.00. 

S dětmi pracovaly především vychovatelky školní družiny, učitelky mateřské školy a asistentky 

pedagoga. Dětem pomáhaly s distanční výukou a s plněním zadávaných úkolů tak, aby děti 

měly při odchodu splněné všechny úkoly a byly připraveny na další den. V případě potřeby 

škola zapůjčila dětem tablety a notebooky. 

Současně školní jídelna zabezpečovala pro děti svačiny a oběd. 

Tato péče byla ze strany rodičů velmi kladně hodnocena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Spolupráce školy s rodiči 
 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 bere spolupráci s rodiči a veřejností 

jako základ efektivního fungování vzdělávací instituce. Rodiče mají možnost do školy kdykoliv 

přijít a seznámit se s chodem školy a prostřednictvím Školního parlamentu se podílet i na chodu 

školy. Připomínky, náměty a nové podněty jsou pro školu důležité s ohledem na budoucí 

směřování školy.  

Během školního roku 2020/2021 proběhla na škole tato setkání s rodiči: 

 

Třídní schůzky 

8. 9. 2020 rodičovské sdružení (třída) – 18:00 + rada rodičů – 17:30  

24. 11. 2020 
(Konzultace proběhly s ohledem na opatření v souvislosti s 

COVID-19 online) 
 

6. 4. 2021 
(Konzultace proběhly s ohledem na opatření v souvislosti s 

COVID-19 online) 
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Třídní schůzky MŠ 

10. 9. 2020 

25. 2. 2021 

Třídní schůzka 

Třídní schůzka proběhla s ohledem na opatření 

v souvislosti s COVID-19 online  

 

 

Školní akce: 

 

Rodiče získávají informace o průběhu vzdělávání žáků a o činnosti školy průběžně 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na pravidelných třídních schůzkách, 

konzultačních dnech, prostřednictvím webových stránek, informačních letáků, nástěnek, 

telefonicky, nebo osobně.  

Na škole je k dispozici dětem, učitelům i rodičům Školní poradenské pracoviště. 

Díky projektu ORP Třebíč, nabízela škola služby školního psychologa. Současně měli někteří 

žáci možnost využít bezplatné doučování z Čj, M a Aj. 

Škola má také bohaté zkušenosti s integrací žáků se SVPU, ale i s dětmi s postižením, kde je 

nutná pomoc asistenta.  

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů, která je vedením školy informována 

o činnosti školy, o záměrech, dalším rozvoji i o výsledcích vzdělávání. 

Příležitostí k setkání s rodiči bylo v letošním roce velmi málo s ohledem na opatření spojená 

s COVID-19.  

 

V oblasti vzdělávání, výchovy i osvěty škola spolupracuje s mnoha dalšími institucemi, které 

mohou přinést další rozvoj žáků i pedagogů. Spolupracující organizace a instituce:      

• zřizovatel (i kancelář „Zdravé město“) 

• mateřské školy v blízkém okolí školy (MŠ Benešova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ 

Obránců míru, MŠ Duha) 

• pedagogicko-psychologická poradna a soukromý dětský klinický psycholog 

• Denní rehabilitační stacionář Třebíč a Domov důchodců v Třebíči 

• Kulturní a vzdělávací středisko Třebíč (Městská knihovna) 

• SRPŠ a rodičovská veřejnost  

• DDM Třebíč 

• Policie ČR 

• Městská policie Třebíč 

• sdružení STŘED 

• OSPOD Třebíč 

• Oblastní charita Třebíč 

• K-centrum NOE Třebíč 

• Probační a mediační služba Třebíč 

 

22. Grantové projekty 
 

Zdravá škola 

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy 

připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ). 

Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět  

k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj 



Stránka 68 z 75 

 

a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, 

duševní, sociální a duchovní. 

 

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk 

podporující zdraví vyznačuje: 

1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí. 

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. 

3. Dovede řešit problémy a řeší je. 

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života.  

5. Posiluje duševní odolnost. 

6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. 

7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. 

 

Zásady podpory zdraví ve škole: 

- pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního) 

- zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce,  

  motivující hodnocení) 

- otevřené partnerství (škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a  

   vzdělávací středisko obce) 

 

Být zdravou školou znamená: 

- zbavit školu stresu a strachu 

- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci 

- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem 

- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami 

- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe 

- naučit se pracovat i odpočívat 

- zaujímat zdravé postoje v jednání 

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj 

komunikace a spolupráce. 

Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém 

životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam 

výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky 

činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, 

environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana. 

Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit 

získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, 

patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé 

léto a podzim v MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd. 
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Ekoškola 

Ekoškola postupuje podle unikátní metodiky 7 kroků, které nabízí 

ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn.  

1. krok: EKOTÝM 

Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Sestavíte 

ho z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců 

vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, 

stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo.  

 

2. krok: ANALÝZA 

Projdete svoji školu „od sklepa po půdu“ a analyzujete, jaké jsou silné a slabé stránky školy a 

její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Návod, co sledovat, dávají vytvořené 

pracovní listy. Výsledky Analýzy vám ukazují, na co byste se měli zaměřit v Plánu činností. 

 

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ    

Vycházíte z vaší Analýzy a dohodnete se na tom, co se ve škole a jejím okolí budete snažit 

zlepšit. Naplánujete si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné 

osoby. 

 

4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ   

Pravidelně zjišťujete, jak se vám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu 

činností. Zaznamenáváte svůj pokrok, plánujte další postup a reagujete na nové situace. 

 

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE           

Ve výuce seznamujete žáky s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších 

krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci rozuměli. Tento krok pomáhá 

žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat. 

 

 

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE           

Snažíte se informovat o tom, čemu se věnujete, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní 

zapojit. Komunikujete nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. Díky tomu se do 

realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost. 

 

7. krok: EKOKODEX 

Vytvoříte si Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží vám jako návod pro celou 

školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba Ekokodexu nabízí příležitost 

pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně. 

 

Ekoškola pracuje s 9 tématy: ODPADY, VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ENERGIE, 

DOPRAVA, ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL, KLIMATICKÉ ZMĚNY, BIODIVERZITA, JÍDLO 

A SVĚT. 

Tato témata pomáhají žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího 

okolí a realizovat pozitivní změny. Na začátku programu se vyberou 2 témata a začne se v nich 

pracovat metodikou 7 kroků. Postupem času se přibírají další témata, která žáky pálí či zajímají. 

Tématům Ekoškoly se škola věnuje ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo 

tematických dnů. Škola připravuje v rámci těchto témat výukové programy pro žáky.    

Naše škola realizuje následující témata: 
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ODPADY 

Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená 

předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují 

s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a 

co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné 

třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich 

umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole 

pro ostatní. 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i 

estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet 

květin ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny, včetně pocitových 

chodníků atd. Počítají, kolik mají rostlin, a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se 

mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. 

Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí. 

 

Ovoce a zelenina do škol 

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tak  zároveň 

bojovat proti dětské obezitě. 

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci 

prvního i druhého stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd. 

 

Mléko do škol 

 

Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základních škol, včetně 

přípravných ročníků. 

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích II 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017208 

Schválená dotace: 712 100,00 Kč 

Harmonogram realizace projektu 



Stránka 71 z 75 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2021. Datum ukončení fyzické realizace 

projektu 31. 08. 2022. 

Aktivity projektu jsou zaměřeny především na využití ICT ve výuce, na doučování pro žáky 

ohrožené neúspěchem, na odborně zaměřená tematická setkávání rodičů a spolupráce s rodiči 

dětí v MŠ a na projektový den v základní škole a v mateřské škole.  

 

Vybudování specializovaných učeben v objektu Základní školy a mateřské školy Třebíč, 

Na Kopcích 342 

 

Výzva č. 47: Infrastruktura základních škol IROP 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003854 

 

Schválená dotace: 3 589 515,00 Kč 

 

V rámci projektu byly rekonstruovány a moderně vybaveny učebny fyziky, chemie a 

informatiky. Učebna PC byla vybavena 34 novými počítači a jedním učitelským PC. 

Výsledkem projektu bylo vytvořit moderní učebny přírodních věd pro výuku fyziky a chemie, 

které odpovídají požadavkům dnešní doby (učebny bude možné využít i pro výuku dalších 

předmětů). 

Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní 

platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna je vybavená řešením 

s maximálním důrazem na kvalitu výuky, včetně plné spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy 

poskytují uživatelům kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tyto 

kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich 

pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo 

environmentální výchovy. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady 

měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní 

experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Řešení bude navíc doplněno 

interaktivní tabulí s vizualizérem. 

Při modernizaci učebny je uvažováno s částečnou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající 

podlahové krytiny k vytvoření nových rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. 

Učebna je vybavena novou podlahovou krytinou, provozním osvětlením, novou výmalbou a 

specializovaným nábytkem. Jako koncové zařízení je osazena technologie pro realizaci 

pokusů, dřez a vodovodní baterie v katedře, středový tunel s dřezy a bateriemi, výukové PC, 

stolní vizualizér a v neposlední řadě interaktivní tabule s prezentačním SW. 
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23. Hospodářský výsledek 
 

Výsledek hospodaření školy za rok 2020 197861,78 Kč 

(v příloze podrobný rozpis dotací, tržeb, projektů a čerpání)   

z toho:  

Výsledek hospodaření hlavní činnost 102 871,38 Kč 

Výsledek hospodaření doplňková činnost  94 990,4 Kč 

z toho: 
vaření pro cizí strávníky, 
bufet 55 506,4 Kč 

  
pronájmy tělocvičny, 
učebny, byt 39 484 Kč 

 

 

HLAVNÍ ČINNOST      Kč 

Příspěvek město Třebíč - neinvestiční dotace     4 544 877,00 

Tržby hlavní činnost         339 338,43 

Projekt ŠABLONY           349 912,00 

Projekt IROP           1 326 443,00 

celkem             6 560 570,43 

          

Čerpání:         

Čisticí prostředky      205 700,00 
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Kancelářské 
potřeby      93 099,00 

Technický materiál      65 895,00 

Noviny, časopisy      17 780,00 

Čipy       5 280,00 

DDHM (vybavení)      434 037,63 

Pohonné hmoty do sekačky a shrnovače     1 959,00 

Ostatní materiál      190 530,40 

Elektrická energie      541 762,31 

Vodné, stočné      268 877,43 

Teplo       1 003 552,11 

Opravy a udržování      428 833,28 

Revize       43 064,96 

Servis výtahu      21 251,68 

Cestovné       29 164,00 

Poštovné       7 838,00 

Deratizace      4 880,00 

Stravování IZS      11 822,00 

Nájem kopírek      140 604,60 

Servis ústředna      8 639,70 

Telefonní poplatky      37 833,71 

Internet       51 447,98 

Servis sítě PC      43 548,00 

Služby BOZP      12 100,00 

Právní poradenství      26 620,00 

Programy, aktualizace     94 499,00 

Odvoz TKO      66 351,67 

Zpracování mezd      113 907,00 

Kurzovné za semináře     28 067,00 

Ostatní služby      386 258,81 

Osobní náklady správce sport. areálu    29 010,00 

Osobní náklady projekt. manažer    104 367,00 

Zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa   86 762,00 

Osobní náklady zaměstnanci, ZP, SP    26 403,00 

Pojištění majetku      107 653,00 

Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky    28 422,33 

Odpisy dlouhodobého majetku     19 367,00 

Projekt ŠABLONY      244 067,46 

Projekt IROP      1 426 442,99 

celkem        

6 457 699,05 
Kč 

HV hlavní činnost          102 871,38 Kč 

HV doplňková činnost         94 990,40 Kč 

Výsledek hospodaření celkový       197 861,78 Kč 

        

        

        

Kraj Vysočina státní příspěvek neinvestiční     29 762 613,00 

Další vzdělávání      23 330,00 

Ochranné pracovní pomůcky     27 642,85 

Učebnice       138 871,00 

Učební pomůcky      576 008,41 

náhrada DPN      110 585,00 
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Mzdové náklady      21 308 332,00 

Zdravotní a sociální pojištění     7 152 669,00 

Tvorba FKSP      425 174,74 

CELKEM             29 762 613,00 

HV             0,00 

 

 

 

 

V Třebíči dne: 24. září 2021 

 

Mgr. Vítězslav Bártl  .................................................................  

ředitel školy 

 

  .................................................................  

předseda školské rady 


