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1. Základní údaje o škole
Název:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Email:
Internet:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Zřizovatel:
Ředitel školy:
Školská rada:

Základní škola Moravské Budějovice
Havlíčkova ul. 933 okres Třebíč
Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice
568 409 701
568 421 362
reditel@zshavl.cz
www.zshavl.cz
příspěvková organizace
474 38 487
CZ47438487
Město Moravské Budějovice
František Dostál
předseda:
Ing. Jaroslav Doležal
členové:
PhDr. JUDr. Alena Novotná
Mgr. Marcela Mittnerová
Mgr. Zdeněk Hirt
Mgr. Miroslava Hirtová
Mgr. Vladimír Čábel

Základní škola je zřízena městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od
1.1.1993. Veškerá hlavní činnost je dána Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
dále hlavně Vyhláškou č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími vyhláškami.
MŠMT ČR prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje
Vysočina poskytuje finanční prostředky na mzdy pracovníků a další neinvestiční výdaje
vymezené zákony a vyhláškami.
Město Moravské Budějovice poskytuje finanční prostředky na provoz školy a případné
investiční akce.
Další finance získává organizace doplňkovou činností povolenou ve zřizovací listině:
- hostinská činnost – stravování „cizích strávníků“
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- ubytovací služby
- reklamní činnost a marketing
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- výuka jazyků
- pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a
rekondici
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, gymnastiky,
sportovních her, kondičního cvičení, úpolových sportů
Na všechny uvedené činnosti organizace vlastní živnostenská oprávnění.
Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům
dětí a mládeže „Budík“ v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově.

Technicko materiální podmínky:
Školní budova byla postavena v letech 1985 – 1991. Je zde celkem 36 učeben, z toho je 13
odborných – fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyně,
školní dílna, 7 jazykových učeben, 2 počítačové učebny a školní knihovna tvoří informační
centrum pro žáky i učitele – kdykoliv přístup k encyklopediím a na internet na všech 60
počítačích včetně elektronické pošty.
Dále je zde chemická laboratoř, 2 místnosti pro školní družinu, 2 tělocvičny, školní plavecký
bazén, gymnastický sál a školní kuchyně s jídelnou. V prostorných chodbách je rozmístěno
šest pingpongových stolů pro odreagování o přestávkách.
Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou.
Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. V nich se nachází celkem
5 kluboven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře.
Pro nepravidelnou činnost je využívána turistická základna v Kdousově, kde je 5 místností
pro ubytování, kuchyň, jídelny a tělocvična.

2. Přehled oborů vzdělání
Základní škola
Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
79-01-C/001 Základní škola
studium denní
délka studia:
nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

9 roků 0 měsíců
není stanoven
770

Ve školním roce 2007 – 2008 byl v zahajovacím výkaze k 30. 9. 2007 uveden celkový počet
žáků 456, z toho 253 chlapců a 203 dívek.
Z tohoto počtu bylo 243 místních a 213 dojíždějících z celkem 30 okolních obcí.
Na 1. stupni (1. – 5. ročník) se vyučovalo v 7 třídách s celkovým počtem žáků 143, z toho 79
chlapců a 64 děvčat.
Na 2. stupni (6. – 9. ročník) se vyučovalo v 11 třídách s celkovým počtem žáků 313, z toho
174 chlapců a 139 dívek.
V 1. a 6. třídách se vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem
Připravuji se pro život. Ve všech ostatních třídách se vyučovalo podle učebních osnov
vzdělávacího programu Základní škola, v jedné třídě sedmého, osmého a devátého ročníku
bylo realizováno rozšířené vyučování jazyka anglického.
Některé mimořádné nabídky:
- výuka cizího jazyka od 1. třídy
- druhý cizí jazyk od 7. třídy v rámci volitelných předmětů
- při výuce cizího jazyka vyučujeme současně v paralelních třídách a rozdělujeme děti
do skupin podle nadání, snahy a dovedností
- široká škála volitelných předmětů od 7. třídy
- výuka plavání od 3. třídy do 9. třídy jako nepovinný předmět, nebo v rámci výuky Tv
- výuka práce na počítači zájmovou formou v blocích od 2. do 5. ročníku

-

pravidelná výuka dovedností ovládat počítač od 6. do 9. třídy 1 hodinu týdně, výuka
psaní na počítači všemi deseti
nabídka odpolední přípravy dětí na přijímací zkoušky
úspěšná účast dětí v různých soutěžích, výrazné úspěchy ve sportovní oblasti
široká nabídka zájmových útvarů v odpoledních hodinách
lyžařský ozdravný pobyt na horách pro zájemce z řad žáků 4. a 5. ročníků
pravidelné lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd
uzavřený systém exkurzí pro všechny ročníky – poznávání nejznámějších památek
pravidelné zájezdy na divadelní představení do Jihlavy
velké množství doplňkových programů kulturních i sportovních – např. vánoční
koncert, soutěž o nejsportovnější třídu, matematické soutěže, školní časopis, triatlon

Ve škole velmi dobře pracuje Nadační fond při ZŠ, který pomáhá výše uvedené aktivity
financovat. Ročně věnuje dětem asi 200.000,- Kč. V uplynulých letech pořídil škole velmi
kvalitní lyžařské vybavení čítající asi 150 párů lyží a bot pro sjezdové disciplíny – jsou
zapůjčovány i okolním školám a široké veřejnosti.
Školní družina a školní klub
Výchovně vzdělávací činnost se řídí „školským zákonem“ a hlavně Vyhláškou č. 74/2005 Sb.
ze dne 9.2.2005 o zájmovém vzdělávání a vyhláškami souvisejícími.
Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků. ŠD umožňuje docházku přednostně žákům l.stupně, ale mohou
být přijati i žáci 2.stupně, pokud to dovoluje kapacita. ŠK je určen přednostně pro žáky
2.stupně, ale účastníkem může být i žák l.stupně, pokud není přijat k trvalé docházce do ŠD.
Do školní družiny bylo přihlášeno celkem 100 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení a tří
zájmových útvarů při ŠD.
název kroužku
vedoucí
počet dětí
--------------------------------------------------------------------------------------Dramatický I
Mittnerová Marcela
11
Dramatický II
Mittnerová Marcela
9
Rolnička
Simandlová Milada
26
Školní klub navštěvovalo celkem 165 dětí /započítávány jsou děti jen jednou bez ohledu na
počet útvarů, jejichž činnosti se účastní/ ve 14 zájmových kroužcích.
název kroužku
vedoucí
počet dětí
--------------------------------------------------------------------------------------Pěvecký sbor Jiskra
Tržil Jiří
19
Německý jazyk
Konvalinová Květoslava
21
Florbal - chlapci
Hirt Zdeněk
14
Florbal - chlapci
Uttendorfský Zdeněk
14
Filmový klub
Uttendorfský Zdeněk
12
Softbal, atletika
Chroust Zdeněk
22
Florbal – dívky
Reháková Jarmila
19
Matematika I
Hanáková Marcela
16
Matematika II
Hanáková Marcela
19

Český jazyk I
Český jazyk II
Plavání
Školní časopis Havlíček
Košíková

Ryvolová Blanka
Ryvolová Blanka
Chroust Zdeněk
Ryvolová A., Ležáková D.
Kovárníková Marcela

19
12
20
26
24

Dům dětí a mládeže „Budík“
Výchovně vzdělávací činnost se řídí „školským zákonem“ a hlavně Vyhláškou č. 74/2005 Sb.
ze dne 9.2.2005 o zájmovém vzdělávání a vyhláškami souvisejícími. Nabízí služby v oblasti
výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost.
Posláním Domu dětí a mládeže v Moravských Budějovicích je poskytovat účastníkům
zájmové vzdělávání, tj. naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé
oblasti. DDM je otevřeným zařízením pro děti i dospělé z Moravských Budějovic a okolí.
Cílem všech aktivit je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji
osobnosti. Systematicky pracovat s účastníky v různých formách činností definovaných
zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty.
Hlavní oblasti činnosti
- pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnosti /kroužky, kurzy, semináře …/
- příležitostná vzdělávací, zájmová a tematická činnost
- táborová činnost
- osvětová činnost, poradenství
- individuální práce s talenty
- péče o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů
a exkurzí
- organizování soutěží a přehlídek prací dětí a žáků
Cílové skupiny
- děti mateřských škol
- děti základních škol
- mládež
- dospělí
- rodiče a děti
- neziskové organizace
Přehled zájmové činnosti pravidelné
název kroužku
vedoucí
počet členů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Triatlon
Doležal S., Doležalová J.
9
Mladí hasiči
Muška Jan
22
Keramika pro rodiče a děti
Reháková Lenka
9
Bruslařská škola
Berková D., Kravcová K., Pelikán P.
33
Plavání – Pulec
Berková Dana
13
Plavání Vodníček
Berková Dana
8
Kytara
Jirušková Jaroslava
4
Keramika /dospělí/
Berková Dana
14
Keramika I
Reháková Lenka
9

Keramika II
Aquaerobik
Mladý módní tvůrce
KUNG FU
Jazyková cvičení
Konverzace v Nj
Maturitní matematika
Volnočasové aktivity pro seniory
Maturitní psychologie a pedagogika
Maturitní ekonomika
Klub Sluníčko
GIS
Francouzský jazyk
Sportovní gymnastika
Historický šerm
Výtvarný
Střelecký
Flétna pro zdraví
Letečtí modeláři
Lodní modeláři
A je to … /práce v dílně/
Šachy
Country tance
Rybáři
Mažoretky I
Mažoretky II
Znakový jazyk
Notička /hra na flétnu/
Kytara I
Kytara II
Florbal I
Florbal II
Florbal III
Kalanetika
Vodní záchranná služba
Sálová kopaná
Německý jazyk
Debatní
Testy studijních předpokladů
Košíková
Počítače
Plavání
Flétna
Míčové hry
Keramika pro 1.st. I
Keramika pro 2.st. II
Stolní tenis
Výtvarný pro l.st.

Berková Dana
Berková Dana
Kneslová Kamila
Fic J., Grambal J.
Brzobohatá Drahomíra
Kosíková Jarmila
Nečesal Libor
Beranovská Ilona
Vlček Pavel
Přikryl Zbyněk
Stýblová Leona
Vorlíček Jiří
Roupcová Blanka
Formanová Libuše
Strnad Jiří
Strnad Bohuslav
Kuchařík František
Pavlišová Irena
Dvořák Jiří
Svat Jan
Svat Jan
Odvárka Ladislav
Tymeš J., Reháková J.
Menšík Josef
Reháková J., Pecková M.
Reháková J., Pecková M.
Vorlíčková Jana
Reháková Jarmila
Reháková Jarmila
Reháková Jarmila
Hanák Aleš
Hanák Aleš
Hirt Zdeněk
Formanová Libuše
Prokop Zdeněk st., ml.
Kučera Dušan
Janáčková Alena
Feichtingerová Petra
Pánková Věra
Kovárníková Marcela
Čábel Vladimír
Berková D., Reháková J.
Reháková Jarmila
Mittnerová Jarmaila
Berková Dana
Berková Dana
Bendová Drahomíra
Černá Petra

9
27
6
26
19
7
5
12
8
6
22
7
11
10
7
9
5
8
8
6
5
7
19
15
8
12
12
3
4
5
14
11
7
38
22
12
11
7
20
15
51
30
11
24
16
16
15
15

Výběr z přehledu příležitostné činnosti
Září
zájezd pro rodiče s dětmi
florbalové turnaje
Říjen
florbalové turnaje
zájezd na koncert Hany Hegerové
podzimní tvoření v Budíku
vystoupení mažoretek
Listopad
florbalové turnaje
taneční seminář v HIP HOPU
soustředění kroužků KUNG FU a mažoretek
soutěže v plavání, halové kopané, basketbalu, stolním tenise
Prosinec
florbalové turnaje
přehlídka bojového umění kroužku KUNG FU
besídky „… než přijde Mikuláš“
taneční večírek
vystoupení na adventním koncertu
Ježíškova pošta – psaní přáníček Ježíškovi
Upovídaný Budíček – recitační soutěž pro MŠ
vánoční koncert Hany a Petra Ulrychových
zábavné bruslení pro ZŠ
soustředění kroužku mažoretek
Leden
florbalové turnaje
vystoupení mažoretek
turnaj v košíkové
Únor
florbalové turnaje
vystoupení mažoretek
keramický minikurz
Březen
florbalové turnaje
střelecká soutěž
taneční a poslechové vystoupení skupiny FUN KIDS
vystoupení mažoretek
příprava výstavy a programu k akci Velikonoce v M.Budějovicích
Velké ledové zápolení
šachový turnaj „O velikonočního beránka“
karneval

Duben
florbalové turnaje
recitační soutěž pro 1.stupeň ZŠ „Upovídaný budík“
vědomostní soutěž pro žáky 5.ročníků – „Všeználek“
vystoupení mažoretek
divadelní představení „Lotrando a Zubejda“
šachový turnaj
čarodějné odpoledne
triatlonové soutěže
Květen
kurzy první pomoci
vystoupení zájmových kroužků na Dni matek
cyklistické závody do vrchu
soutěže Mladých hasičů
vystoupení mažoretek
zájezd pro rodiče s dětmi
soustředění kroužku leteckých modelářů v Kdousově
triatlonové soutěže
Červen
dětský den na letním koupališti
dopravní soutěž mladých cyklistů
rybářské závody
koncert pro rodiče
vystoupení mažoretek
soutěže Mladých hasičů
triatlonové soutěže
20. ročník Moravskobudějovického triatlonu
Červenec
tábor rybářů
příměstský tábor
tábor mladých hasičů a ostatních zájmových kroužků
soustředění sportovních kroužků
Srpen
tábor – Peksův mlýn

3. Přehled pracovníků školy
jméno
příjmení
zařazení
vzdělání
--------------------------------------------------------------------------------------------------František
Dostál
ředitel
VŠ
Zdeněk
Niederhafner
zástupce ředitele
VŠ
Zdeněk
Hirt
učitel
VŠ
Drahomíra
Bendová
učitelka
VŠ
Vladimír
Čábel
učitel
VŠ
Jiří
Grambal
učitel
VŠ
Zdeněk
Chroust
učitel
VŠ
Miroslava
Hirtová
učitelka
VŠ
Ludmila
Konvalinová
učitelka
VŠ
Marcela
Kovárníková
učitelka
VŠ
Renata
Maršíková
učitelka
VŠ
Jarmila
Mittnerová
učitelka
VŠ
Marcela
Mittnerová
vedoucí učitelka 1. stupně
VŠ
Blanka
Ryvolová
učitelka, koordinátorka ŠVP
VŠ
Oldřich
Sedláček
učitel, ICT koordinátor
VŠ
Milada
Simandlová
učitelka
VŠ
Květoslava Konvalinová
učitelka
VŠ
Zdeněk
Uttendorfský
učitel
VŠ
Blanka
Dvořáková
učitelka
VŠ
Eva
Nesibová
učitelka
VŠ
Marcela
Hanáková
učitelka
VŠ
Jiří
Tržil
učitel
SŠ
Yvona
Dosedělová
učitelka
VŠ
Petra
Černá
učitelka
VŠ
Petra
Večeřová
školní psycholog
VŠ
Jitka
Kemsová
vychovatelka ŠD
SŠ
Jarmila
Reháková
učitelka a vychovatelka ŠD a ŠK
SŠ
Libuše
Formanová
zástupce ředitele pro DDM
SŠ
Dana
Berková
vychovatelka DDM
SŠ
Jiří
Dostál
statutární zástupce
SŠ
Libuše
Medňanská
samostatný ekonom
VŠ
Marie
Přinosilová
vedoucí ŠJ
SŠ
Marta
Dvořáková
vedoucí kuchařka
vyučena
Marta
Janderková
kuchařka
vyučena
Marta
Sokolová
kuchařka
vyučena
Jana
Šerháková
kuchařka
SŠ
Jaromír
Sádovský
školník
vyučen
Břetislav
Urbánek
správce bazénu
vyučen
Hana
Fuchsová
uklizečka
---Hana
Jarošová
uklizečka
---Eva
Sádovská
uklizečka
---Marie
Chvátalová
uklizečka
---Marie
Šulová
uklizečka
---Zdeňka
Růžičková
uklizečka
---Dana
Ferdanová
uklizečka
---Marie
Prknová
správcová TZ Kdousov
----

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Zápis k povinné školní docházce dětí narozených od 1.9.2001 do 31.8.2002 se konal v pátek
8.2.2008 od 14.oo do 17.oo hodin a v sobotu 9.2.2008 od 9.oo do 11.oo hodin.
K zápisu se dostavilo a o přijetí požádalo 25 zákonných zástupců.
Rodiče jednoho dítěte požádali o odklad povinné školní docházky. Protože byly splněny
všechny náležitosti, byl odklad udělen.
K povinné školní docházce pro školní rok 2008 – 2009 tak bylo přijato celkem 24 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled individuálního DVPP
datum

název semináře

20.11.

Zdravé zuby – metodický seminář

16.4.

Ukázková hodiny k hodnocení a sebehodnocení
dětí

21.4.

Rozvíjení grafomotoriky

Renata Brychtová

21.4.

Rozvíjení grafomotoriky

Vladimír Čábel

21.4.

Rozvíjení grafomotoriky

Petra Černá

21.4.

Rozvíjení grafomotoriky

Yvona Dosedělová

14.5.

Jarní inspirace – odborná konference pro školy

František Dostál

6.9.

Workshop pro koordinátory ŠVP

24.4.

Základy manažerského rozhodování

20.5.

Jak pracovat s individuálními možnostmi a
potřebami žáků?

2.10.

Skupinová práce krok za krokem

14.11.

Skupinová práce krok za krokem

18.10.

Průřezové téma – environmentální výchova

Drahomíra Bendová

Jana Dvořáková
Jiří Grambal
Marcela Hanáková

Zdeněk Hirt
Miroslava Hirtová

1.3.

Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

12.4.

Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

26.4.

Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

7.4.

Projekty ve výuce a výuka v projektech

30. - 31.8.

21.11.
1.3.

Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2007
Hry ve vyučování – nejen v matematice
Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

12.4.

Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

26.4.

Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku

Zdeněk Chroust
Jitka Kemsová

27. - 28.8.

ŠD a reforma školního kurikula – Dítě a volný
čas

Květoslava Konvalinová
Ludmila Konvalinová
Marcela Kovárníková
Dana Ležáková

20.3.

Mediální výchova a její zapojení do výuky

Renata Maršíková

21.11.

Hry ve vyučování – nejen v matematice

20.11.

Zdravé zuby – metodický seminář

16.4.

Ukázková hodiny k hodnocení a sebehodnocení
dětí

21.4.

Rozvíjení grafomotoriky

14.5.

Jarní inspirace – odborná konference pro školy

6.9.

Workshop pro koordinátory ŠVP

2.10.

Skupinová práce krok za krokem

14.11.

Skupinová práce krok za krokem

Jarmila Mittnerová
Marcela Mittnerová

Zdeněk Niederhafner
Blanka Ryvolová

7.4.

Projekty ve výuce a výuka v projektech

24.4.

Základy manažerského rozhodování

13.5.

Jarní inspirace – odborná konference pro školy

20.5.
10.6.
23.6.
Oldřich Sedláček

10.10.
19.10.

Jak pracovat s individuálními možnostmi a
potřebami žáků?
Seminář k Operačnímu programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Word 2007 – co nového v aplikaci Word 2007
Safer Internet – evropský program bezpečnějšího
internetu
Studium k výkonu specializovaných činností –
Koordinace v oblasti ICT

4. - 5.2.

Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů

7. - 8.2.

Jak připravíme projekt z evropských fondů

26.2.
18. - 20.3.

Milada Simandlová

MD Office 2007 – novinky aplikací
Počítač ve škole 2008

15.4.

MS Office II

6.5.

MS Office III – vybrané aplikace

13.5.

Jarní inspirace – odborná konference pro školy

14.5.

Jarní inspirace – odborná konference pro školy

20.6.

Seminář k Operačnímu programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

23.6.

Word 2007 – co nového v aplikaci Word 2007

2. - 4.11.

Klub sbormistrů – celostátní seminář

28. - 30.8.

Vzdělávání pro výchovné poradce

Blanka Dvořáková
Jiří Tržil
Zdeněk Uttendorfský

Přehled společného DVPP

termín

čas

lektor

název akce

25.10.
2007

9:00 – 17:00

Mgr. Dana
Forýtková

Průřezová témata RVP – uvádění do
praxe

26.10.
2008

8:00 – 16:00

Mgr. Dana
Forýtková

Osobnostní a sociální výchova,
kooperativní dovednosti

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
datum

název akce

odpovídá

6.9.

Setkání koordinátorů – NIDV Jihlava

p. řed. Dostál,
p. uč. Ryvolová

10.9.

Výstava – Totemy VIII.A a IX.D

p.uč. Ležáková, Hanáková

13.9.

Výstava – Totemy IX.D

p.uč. Hanáková

18.9.

Exkurze 8.B, 8.C – Praha – Královská cesta

p. uč. Uttendorfský

20.9.

Exkurze 8.A – Praha – Královská cesta

p. uč. Uttendorfský

21.9.

Zahájení výtvarné soutěže Kulíšek (1. st.)

p. uč. Černá

25.9.

Atletický čtyřboj - Třebíč

p. uč. Chroust

Zasypaná ulice – výstava 9.C

p. uč. Hanáková

Metody a aktivity vedoucí k rozvoji KLKskup. práce

p. uč. Ryvolová,
Hanáková

3.10.

Přespolní běh - Třebíč

p. uč. Hirt

3.10.

Exkurze Praha – 7. ročník

p. uč. Kovárníková,
Hirtová

4.10.

Mezitřídní turnaj ve florbalu –
chlapci 4. a 5. třídy

p. uč. Hirt

Tony a Glenda Becher

učitelé Aj

2.10.

5.10.

a 16.10.

- 17.10.

p. uč. Hirtová,
L. a K. Konvalinová,
R. Maršíková,

5.10.

Exkurze Brno – 6. ročník

8.10.

Přespolní běh – školní kolo

p. uč. Hirt

9.10.

Exkurze Praha – 7. ročník

p. uč. Ležáková,
Kovárníková

10.10.
11.10.
11.10.

- 13.10.

Mezinárodní florbalový turnaj na Slovensku Stupava
Okrskové kolo v minikopané – výběr 8. – 9. tř.
- Třebíč
Beseda se spisovatelkou P. Braunovou –
6. ročníky

p. uč. Hirt
p. uč. Chroust
p. uč. Kovárníková

12.10.

Stolní tenis – školní kolo CH+D 8. – 9. třídy

p. uč. Niederhafner

12.10.

Den otevřených dveří (14:00 – 17:00)

učitelé ZŠ

12.10.

Plavání rodičů s dětmi – rodinné štafety,
netradiční hry

p. uč. Hirt

15.10.

Kim a Helen (studenti z Anglie)

učitelé Aj

18.10.

Mezitřídní turnaj ve florbalu D 6-9

p. uč. Hirt, Reháková

19.10.

Enviromentální výchova -seminář

p. uč. Hanáková

24.10.

Stolní tenis – školní kolo CH 6. – 7. tř.

p. uč. Chroust

25.10.

INVEX Brno (7. – 9. ročník)

p. uč. Sedláček

30.10.

Beseda v knihovně – bajky 6.B

p. uč. Kovárníková

1.11.

Beseda – Městská knihovna – bajky 6.B

p.uč. Kovárníková

od 1.11.

Mezitřídní turnaj v košíkové – CH 8.+9. třída

p.uč. Chroust

6.11.

Beseda – Měst. knihovna – V. Čtvrtek – 2. roč.

p.uč. Bendová

7.11.

Okrskové kolo v halové kopané –
výběr 6. a 7. tříd

p. Formanová

8.11.

Florbal dívek – školní kolo

p.uč. Hirt, Reháková

9.11.

Okresní kolo v plavání – Třebíč Laguna

p.uč. Hirt

10.11.

Basketbal – neof. okresní přebor

p.uč. Kovárníková

13.11.

HD Jihlava

p.uč. Ležáková,
Maršíková

14.11.

Skupinová práce - seminář

p.uč. Ryvolová, Hanáková

12.11.
13.11.
15.11

Exkurze – ČOV 8. ročníky

p. uč. Maršíková

15.11.

„Už vím jak“ projekt pro MŠ

p.uč. M. Mittnerová

Stolní tenis 6. a 7. třídy – okresní kolo v
Hrotovicích
Stolní tenis –výběr 8. – 9. okresní kolo v
Hrotovicích
Krajské kolo v plavání – Žďár nad Sázavou –
6.+7. ročník
Okresní kolo v halové kopané –
výběr 6.+7. tříd

15.11.
16.11.
16.11.
20.11.

p. Formanová
p. Formanová
p. uč. Chroust
p. Formanová

21.11.

Hry ve vyučování – nejen v matematice

p. uč. Hirtová, Maršíková

24.11.

Jihlavský slavík 2007

p.uč. Tržil

26.11.

Okrsková kola ve florbalu – výběr 8.+9. tříd

p.uč. Hirt

27.11.

Okresní kolo ve florbalu dívek – výběr 8.+9.
tříd

p. uč. Hirt, Reháková

29.11.

Městská knihovna – dětské příběhy

p. uč.J. Mittnerová

Úřad práce -9. třídy

p. uč. Uttendorfský

Odpady – listopad, prosinec

p. uč. Hanáková

Superliga košíkové žákyň

p. uč. Kovárníková

29.11.

1.12.

30.11.

4.-5.12.

Městský úřad M.B. – exkurze 6. ročník

p.uč. L+K Konvalinová,
Maršíková

4.12.

Rolnička – Mikulášská besídka

p. uč. Simandlová

5.12.

Mikuláš

Chroust, Uttendorfský
Sádovský

7.12.

Okresní kolo ve florbalu – výběr 8. a 9. tříd

p. uč. Hirt

11.12.

Exkurze do TS M.B. – 7.A

p. uč. Ryvolová,
K. Konvalinová

11.12.

Veřejná hodina Č+M -1. ročník

M. Mittnerová

12.12.

Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

p. uč. Uttendorfský

12.12.

14.12.

Vánoční koncert

p. uč. Tržil, Simandlová,
Ležáková, Čábel

18.12.

19.12.

Exotická zvířata

p. uč. Hanáková

19.12.

Školní kolo v plavání

p. uč. Chroust

20.12.

Vánoční bruslení

p. uč. Hirt

Hurá Vánoce! - projektové dny

p. uč. Ryvolová

20.12.

Pódiové skladby – školní kolo 6. – 9. třídy

p. uč. Reháková

21.12.

Vánoční bruslení

p. uč. Hirt

od 3.1.

Mezitřídní turnaj v košíkové - dívky

p. uč. Kovárníková

8.1.

Vybíjená – školní kolo 2.-3.tř. a 4.-5. tř.

p. uč. Černá

8.1.

HD Jihlava

p. uč. Ryvolová, Ležáková

9.1.

Olympiáda z Čj

p. uč. Ryvolová

11.1.

Konverzační soutěž v Aj

p. uč. Soukupová, Tržil
Dosedělová, Dvořáková

20.12.

21.12.

11.1.

12.1.

Republikové finále v plavání

p. uč. Chroust

12.1.

19.1.

Lyžařský výcvikový zájezd 7.C+ 4.-5. tř.
(Vrchlabí)

p. uč. Hirt

15.1.

„Už vím jak…“ – projekt s MŠ

p. uč. M. Mittnerová,

19.1.

Superliga košíkové žákyň

p. uč. Kovárníková

Lyžařský výcvikový zájezdKunčice 7.A, 6.A 6.B

p. uč. Hirt

Testy Cermat – 9. ročník

p. ředitel

Průřezové téma – Zdrava výživa (projekt) – 1.
třída

p. uč. Mittnerová

27.1.

2.2.

29.1.
28.1.

31.1.

7.2.
8.2.

9.2.

Konverzační . soutěž v NJ – okr. kolo

p. uč. K. Konvalinová

Zápis dětí do 1. třídy

p. uč. M. Mittnerová

9.2.

Superliga košíkové žákyň

p. uč. Kovárníková

11.2.

Vybíjená – okrskové kolo – 4. a 5. třídy

p. uč. Černá

11.2.

Mezitřídní turnaj ve florbalu: Ch 6. a 7. třídy

p. uč. Hirt

14.2.

Okresní kolo konverzační soutěže v Aj

p. uč. Dvořáková

18.2.

Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Třebíč

p. uč. Hirt

20.2.

Pythagoriáda – mat. soutěž (6. a 7. ročník)

p. uč. Hirtová

22.2.

Beseda – 6. ročník dívky „Čas proměn“

p. uč. Ležáková,
L. Konvalinová

Lyžařský kurz – 7.B, 8. a 9. třídy

p. uč. Hirt

26.2.

HD Jihlava – Markéta Lazarová

p. uč. Ležáková, Ryvolová

26.2.

Divadélka K. Čapka

26.2.

Třebíč – DDM Hrádek – recitační soutěž
4.ročník

p. uč. Brychtová,
Mittnerová J.

27.2.

(1. – 3. třída) Miss Modelka, Superstar

p. uč. Černá, Kemsová

29.2.

Krajské kolo konverzační soutěže v NJ

p. uč. K. Konvalinová

24.2.

2.3.

2.3.

HD Jihlava – Slaměný klobouk

p. uč. Ryvolová, Ležáková

3.3.

Bruslení 3. - 5. třída

p. uč. Černá

10.3.

Kulturní program - Jednota

p .uč. Mittnerová,
Reháková

Mezitřídní turnaj ve fotbale

Učitelé TV

18.3.

Třebíč – matematická olympiáda

p. uč. Hirtová

18.3.

Třebíč – zeměpisná olympiáda

p. uč. Konvalinová K.

18.3.

MODEL – velikonoční soutěž

p. uč. Mittnerová,
Bendová, Černá

19.3.

Olympiáda – ČJ – okresní kolo

p. uč. Ryvolová

19.3.

Třebíč – okresní kolo košíková (Ch)

p. uč Chroust

19.3.

Basketbal chlapci – okresní kolo 8. a 9. roč.

p. uč. Chroust

19.3.

Velikonoční turnaj dívek v košíkové

p. uč. Kovárníková

20.3.

Mediální výchova - školení

p. uč. Ležáková

25.3.

Kvalifikace na republikové finále – florbal ZŠ
Brno

p. uč. Hirt

27.3.

Nestlé Cup - basketbal

p. uč. Kovárníková

27.3.

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN

p. uč. Hirtová

29.3.

HD Jihlava – Hadí kůže

p. uč. Ležáková,
Simandlová

17.3.

30.6.

4.4.

Beseda o Taiwanu

p. ředitel, p. uč. Ryvolová

7.4.

Projekt NIDV Jihlava

p. uč. Ryvolová, Hanáková

8.4.

DDM - Budík – recitační soutěž

p. uč. Mittnerová

Skok vysoký

p. uč. Hirt, Chroust

„Den Země“ - projekt pro 1. stupeň

uč. 1. stupně

10.4. a

15.4.

14.4.
12.4. a

26.4.

Činnostní učení v matematice – 8. a 9. ročník

p. uč. Hanáková, Hirtová,
Maršíková

17.4.

21.4.

První pomoc- 8. ročník

p. uč. Hanáková, Ryvolová

21.4.

Výstava trofejí, výcvik psů

uč. 1. stupně

22.4.

Exkurze - planetárium, kasematy – 5. ročník

p. uč. Čábel

24.4.

Exkurze Budišov, Třebíč - 4. A

p. uč. Brychtová,
Mittnerová J.

24.4.

NIDV

p. uč. Ryvolová, p. ředitel

26.4.

Superliga - košíková

p. uč. Kovárníková

5.5.

Fotbal – turnaj 2. – 5. tříd (okrsek)

p. uč. Hirt

5.5.

První pomoc – sanitka (8. A, 8. B, 8. C)

p. uč. Ryvolová, Hanáková

První pomoc – praktický výcvik 6. A, 6. B

p. uč. L. Konvalinová

10.5.

Neoficiální okresní přebor v košíkové

p. uč. Kovárníková

11.5.

Vystoupení členek PS Jiskra – Den matek

p. uč. Tržil

13.5.

Exkurze Znojmo – 3. tř.

p. uč. Čábel, Černá

13.5.

DVPP Znojmo

p. uč. Sedláček, Ryvolová

14.5.

DVPP Znojmo

p. uč. Dosedělová,
Mittnerová M.

15.5.

Úřad práce – 8. A, B,C

p. uč. Uttendorfský

20.5.

Exkurze 9. A, B, C - JE Dukovany

p. uč. Grambal, Hanáková,
Ryvolová, Konvalinová L.

20.5.

PC Jihlava

p. ředitel, Ryvolová

27.5.

Exkurze 9. A, B,C - Vídeň

p. uč. Hanáková, Maršíková,
L. a K. Konvalinová

27.5.

Pohár rozhlasu – 6. a 7. ročník

p. uč. Hirt, Chroust

28.5.

Pohár rozhlasu – 8. a 9. ročník

p. uč. Hirt, Chroust

29.5.

Beseda o Austrálii (7. B, 8. B, 9. B) v AJ

p. uč. Tržil, Dvořáková,
Dosedělová

30.5.

Dětský den

p. uč. Hirt

6.5.

7.5.

31.5.

Basket proti drogám.

p. uč. Kovárníková

Školní výlety – samostatná tabulka

třídní učitelé

2.6.

Dopravní soutěž mladých cyklistů (I. A II. Kat.
žáků)

p. uč. Niederhafner

3.6.

Okresní kolo florbal (4. a 5. třída)

p. uč. Hirt

3.6.

HD Jihlava

p. uč. Ryvolová, Dostál

3.6.

Konference UPROU Jihlava

p. uč. Ryvolová

6.6.

Krajské kolo Poháru rozhlasu

p. uč. Chroust

12.6.

Exkurze Jihlava – 2. tř.

p. uč. Bendová,
Dosedělová

13.6.

Exkurze (Bio-farma Ratibořice, Příložky) – 1.
ročník

p. uč. M. Mittnerová

17.6.

Trestní odpovědnost

p. uč. Uttendorfský,
L. Konvalinová

18.6.

Beseda o drogách – 2. stupeň

p. ředitel

Dravci – letové ukázky (p. Hořák)

p. ředitel

26.6.

Divadlo ZŠ TGM

p. uč. Ryvolová, Dostál

20.6.

Beseda o Tibetu 2. stupeň

p. uč. Ryvolová, Dostál

20.6.

DVPP – projekty z ESF

p. uč. Sedláček

22.6.

Moravskobudějovický triatlon

DDM+ p. ředitel

23.6.

DVPP

p. uč. Sedláček, Ryvolová

23.6.

Sportovní soutěžení se ZŠ TGM

p. uč. Hirt

25.6.

Turnaj v košíkové – „Poslední šestka“

p. uč. Kovárníková

24.6.

25.6.

Školní výlety
třída

třídní učitel

kdy

místo konání

pedagogický dozor

13.6.

Telč

M. Mittnerová
D. Bendová

I.- 24

Marcela Mittnerová

II. – 24

Drahomíra Bendová

III. – 29

Petra Černá

9.6.

Šiklův mlýn

P. Černá
R. Brychtová

IV.A – 17

Jarmila Mittnerová

3.6.

Vyškov – DINOPARK,
AQUAPARK

J. Mittnerová
R. Brychtová

IV.B – 17

Renata Brychtová

V.A – 16

Milada Simandlová

9.6

Moravský kras

M. Simandlová
V. Čábel

V.B – 18

Vladimír Čábel

VI.A – 31

Renata Maršíková

15.16.6.

Biskupice

R. Maršíková
D. Ležáková

VI.B – 31

Květoslava
Konvalinová

9.6.

koupaliště Znojmo

K. Konvalinová
Y. Dosedělová

VII.A – 30

Marcela Kovárníková

Žďárské vrchy

VII.B - 32

Miroslava Hirtová

8.9.6.

M. Kovárníková
M. Hirtová
J. Reháková

VII.C – 28

Zdeněk Hirt

13.15.6.

Pohádka Lančov

Z. Hirt
J. Reháková

VIII.A – 26

Zdeněk Chroust

1.3.6.

Pohádka Lančov

Z. Chroust
Z. Uttendorfský

VIII.B – 19

Dana Ležáková

8.10.6.

Krkonoše

D. Ležáková
K. Menšík

VIII.C - 22

Jiří Grambal

2.3.6.

Kdousov

J. Grambal
D. Ležáková

IX.B - 31

Ludmila Konvalinová

Veselí nad Lužnicí

IX.D – 29

Zdeněk Uttendorfský

7.10.6.

IX.C - 32

Marcela Hanáková

8.10.6.

Číchov - Jalovec

Z. Uttendorfský
Z. Chroust
Z. Hirt
M. Hanáková
L. Konvalinová

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Září
Úprava okolí školy
Výsadba pokojových rostlin
Třídění odpadu ve škole
Zasypaná ulice - výstava s odpadovou tématikou

o
o
o
o

Říjen
o
o
o
o

Světový den zvířat
- projektový den pro žáky 1. stupně při příležitosti uvedeného svátku
Informace žákům a rodičům o připravovaných akcích
Exkurze do ČOV Moravské Budějovice - žáci 8.ročníku
Sběr papíru

Listopad - prosinec
o

o
o
o

Neseparuj se! Separuj!
(celoškolní dlouhodobější vyučování s tématikou odpadů v jednotlivých
předmětech, zapojení do projektu SEV Chaloupky a Kraje Vysočina)
Exkurze do Technických služeb Moravské Budějovice - žáci 7. ročníku
Exotická zvířata – výukový program p. Hořáka
Sběr papíru

Leden – březen
o
o

Školní kolo BiO
Pokračování sběrových akcí a třídění odpadu

Duben
o
o

Den Země – výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně
- projektové vyučování pro žáky 1. stupně
Sběr papíru

Květen – červen
o Exkurze na ESKO- T Třebíč - žáci 8.tříd
o Exkurze do Domu moře ve Vídni - žáci 9. ročníku
o Exkurze JE Dukovany a VE Dalešice
o Výstava mysliveckého sdružení
o Výukový program o dravcích – p. Hořák
o Přírodovědné vycházky a exkurze
o Sběr papíru
Projekt NESEPARUJ SE! SEPARUJ!
V rámci environmentální výchovy se na škole často věnujeme tématice odpadů. Třídění
odpadů je běžnou součástí každodenního školního života, ale připomenutí jak správně třídit
není nikdy na škodu. Ve školním roce 2007/2008 to bylo během listopadu a prosince, kdy
jsme se zapojili do projektu Neseparuj se! Separuj! Ten byl vyhlášen Krajem Vysočina,

Střediskem ekologické výchovy Chaloupky a firmou EKO-KOM jako projektový týden pro
základní školy. Do různých aktivit se zapojily téměř všechny třídy 1. i 2. stupně, některé ve
více předmětech. Zpracování tématu třídění odpadů probíhalo nejčastěji v době školní výuky,
i když některé činnosti plnily děti za domácí úkol. Několik aktivit jsme si vybrali
z doporučené nabídky např. mapa kontejnerových hnízd, velká část však vzešla z nápadů
vyučujících nebo dětí. Chlapci a děvčata pracovali nejčastěji ve skupinách, pracovali s textem,
diskutovali, používali internet či video, využívali svoje znalosti i fantazii, používali hlavu i
ruce. A kde jsme na odpady narazili? Například při výrobě krmítek pro ptáky z PET lahví, při
kolážích v prvouce, ve výtvarné výchově při modelování nebo malování veselých kontejnerů,
v pracovním vyučování při výrobě postaviček z kelímků, v matematice při počítání
s PETkami, v zeměpise při mapování kontejnerů na tříděný odpad, v přírodopise při návrhu
odpadového kvarteta, v občanské výchově jako Odpadologové nebo na exkurzi
v Technických službách, v českém jazyce a německém jazyce při práci s textem, křížovkami,
testíky, ...

Výchovné poradenství
Současná společnost a problémy v ní kladou nesmírné nároky na práci pedagoga. Proto se do
popředí zájmu dostává problematika výchovného poradenství. Výchovný poradce pomáhá
řešit svým kolegům problémy, se kterými se každodenně setkávají ve vyučovacím procesu i
mimo něj.
Hlavním úkolem výchovného poradenství ve škole je péče o vytváření optimálního klimatu ve
výchovně-vzdělávacím procesu, a to pro všechny účastníky – děti, včetně jejich rodičů a
učitele.
Kvalitních výsledků této činnosti dosahujeme tím, že :
- spolupracujeme s učiteli i rodiči žáků při vytváření co nejpříznivějších podmínek pro
výchovu a vzdělání
- jsou zavedeny pravidelné konzultační dny pro učitele a pro rodiče
- velkou pozornost věnujeme projevům odchylného vývoje dětí, plníme úkoly první
diagnózy poruch učení nebo chování, poruch osobnostního vývoje dětí nebo
vývojového opoždění
- věnujeme se osvětové činnosti
- metodicky vedeme učitele těchto dětí, doporučujeme vhodné vzdělávací a výchovné
postupy, popř. doporučujeme učitelům vhodnou literaturu nebo jiné možnosti
k rozšíření znalostí o těchto typech problémů
- pečujeme o nápravu vývojových, výukových či výchovných problémů za pomocí
individuálních výukových plánů pro děti s poruchami učení i aplikací nových technik,
zajišťujeme možnost vhodné nápravy poruch učení ve škole (dyslektické kroužky,
individuální reedukace apod.)
- metodicky vedeme učitele v otázkách integrace zdravotně postižených žáků
V oblasti prevence sociálně nežádoucího chování u dětí:
- spolupracujeme při zavádění programů zaměřených na výchovu ke zdravému
životnímu stylu, usilujeme o aktivní zapojení dětí, zejména ve volnočasových
aktivitách
- zavádíme programy prevence zneužívání návykových látek
- podporujeme vzdělávání všech pracovníků školy pro oblast prevence sociálně
negativních jevů a kriminality

-

sledujeme projevy rizikového chování u žáků, zneužívání návykových látek,
patologického hráčství, šikanování, brutality, vandalismu či rasismu a navrhujeme
opatření
- seznamujeme učitele i rodiče s možností odborné pomoci a nápravy při zjištění těchto
jevů u žáků
- zajišťujeme vybavení školy dostatečným množstvím odborných, osvětových a
metodických materiálů pro žáky, rodiče a učitele
V oblasti péče o zdravý duševní vývoj dětí:
- sledujeme děti z dysfunkčního rodinného prostředí a v případě potřeby zajišťujeme
potřebnou pomoc dětem či rodině ve spolupráci s orgány péče o děti, PPP, popř.
policií
- odhalujeme příčiny zanedbávání povinné péče, týrání a zneužívání dětí a zajišťujeme
těmto dětem odbornou pomoc právní i psychologickou
V oblasti péče o nadané a talentované žáky:
- dbáme o zapojení nadaných žáků do mimoškolních aktivit, do soutěží, olympiád apod.
- sledujeme individuální výuku nadaných žáků
- napomáháme všestrannému rozvoji těchto žáků
V oblasti profesního poradenství:
- poskytujeme žákům, jejich rodičům a třídním učitelům informace o možnostech volby
povolání a dalšího studia, o typech škol a požadavcích na přijetí na tyto školy
- věnujeme zvýšenou pozornost dalšího vzdělávání pro žáky handicapované, zdravotně
postižené či jinak problémové
- spolupracujeme s informačně poradenským oddělením na Úřadu práce
Každoročně pro žáky osmých a devátých tříd pořádáme pracovní sezení na Úřadu práce
v Třebíči, kde žáci aktivně pracují na daných tématech, které se týkají volby povolání.
V rámci občanské a rodinné výchovy se žáci zabývají volbou povolání a Úřad práce je
vhodným a inspirujícím doplněním výuky. Od žáků a rodičů je akce dobře hodnocena, je
velkým přínosem v tomto nelehkém rozhodování.

Na které střední školy se hlásili naší žáci
počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

1

SOŠ informatiky a spojů

peněžní manipulant

Brno

1

ISŠ

manag. strojírenství

Brno

1

Gymnázium Hády

gymnázium

Brno

1

SOU opravárenské

autotronik

Jihlava

1

Farmeko

ekologie a ochrana přírody

Jihlava

1

Stř. šk. obchodu a služeb

obchodně podnikatelská čin.

Jihlava

18

Gymnázium a SOŠ

gymnázium

Moravské Budějovice

1

Gymnázium a SOŠ

sociální péče

Moravské Budějovice

3

Gymnázium a SOŠ

veřejnosprávní činnost

Moravské Budějovice

3

SOU řemesel a služeb

automechanik

Moravské Budějovice

1

SOU řemesel a služeb

opravář zemědělských strojů

Moravské Budějovice

1

SOU řemesel a služeb

zámečník

Moravské Budějovice

4

SOU řemesel a služeb

obráběč kovů

Moravské Budějovice

7

SOU řemesel a služeb

kuchař-číšník pro pohostinství

Moravské Budějovice

5

SOU řemesel a služeb

mechanik - seřizovač

Moravské Budějovice

3

SOU řemesel a služeb

prodavač pro smíšené zboží

Moravské Budějovice

10

Gymnázium a SOŠ

gymnázium VG

Moravské Budějovice

1

SOU řemesel a služeb

automechanik

Moravské Budějovice

1

Gymnázium J. Nerudy

VG

Praha

1

SPŠ nábytkářské

umělecko řemeslné zprac. dřeva

Rosice

1

Gymnázium Otakara Bř.

gymnázium

Telč

1

Soukromá SOŠ

truhlář

Třebíč

1

SOU řemesel

autotronik

Třebíč

2

OA

obchodní akademie

Třebíč

1

SOU řemesel

autoklempíř

Třebíč

2

SOŠ obchodu a služeb

obchodník

Třebíč

1

SPŠT technická

technické lyceum

Třebíč

3

SPŠT technická

slaboproudá elektrotechnika

Třebíč

3

SPŠT technická

elektr. počítačové systémy

Třebíč

1

SPŠT technická

mechanik elektr. zařízení

Třebíč

1

SPŠ stavební

manag. ve stavebnictví

Třebíč

2

SPŠ stavební

pozemní stavitelství

Třebíč

1

SOU rybařské

rybářství

Třebon

1

SOŠ

zahradnictví

Třešt

1

Hotelová škola

Hotelnictví a turismus

Velké Meziříčí

1

Stř. rybářská škola

rybářství

Vodňany

1

SOŠ Dvořákova

přírodovědecké lyceum

Znojmo

1

Garance

ekonomické lyceum

Znojmo

1

Stř. zdrav. škola

zdravotnický asistent

Znojmo

1

Gymn. a stř. pedag. šk.

pedagogické lyceum

Znojmo

1

Gymn. a stř. pedag. ¨šk.

před. a mimošk. činnost

Znojmo

Příloha minimálního preventivního programu „Škola bez drog“

Plánované činnosti a akce:
Podpora ředitelství:
- výchova dětí ke zdravému životnímu stylu
- podpora dalšího vzdělání v této oblasti
- finanční a materiální zabezpečení protidrogových aktivit
Týmová spolupráce ve škole:
- pravidelné seznamování pedagogických pracovníků s novými poznatky v této
oblasti na provozních poradách a pedagogických radách, vyhodnocování
celkového stavu a řešení problémových situací
- spolupráce s ostatními školními zařízeními ve městě
- v případě potřeby zainteresovat i ostatní zaměstnance školy
- diagnostika třídních kolektivů, programy zaměřené na kooperaci v třídních kolektivech
Aktivity pro žáky:
- citlivým způsobem zapojovat do aktivit školní parlament
- věnovat patřičnou pozornost protidrogové prevenci v jednotlivých předmětech, vhodně
využívat probíranou látku
- zapůjčení demonstračního kufříku se vzorky drog
- umožnit žákům konzultace s protidrogovým preventistou kdykoliv
- nástěnka s protidrogovou tematikou
- soutěž o nejsportovnější třídu
- schránky důvěry
- vlastní školní výzkum v oblasti užívání drog
- poradenské centrum, linky důvěry - denně ZŠ Havlíčkova
- široká nabídka volnočasových aktivit pro děti v rámci kroužků DDM
- program pravidelných exkurzí a výletů pro jednotlivé ročníky hrazených z prostředků
Nadačního fondu ZŠ
- organizace zájezdů na divadelní představení do Jihlavy,Brna a Prahy,dopravu hradí Nadační
fond ZŠ
- beseda o právních souvislostech při dovršení 15-ti let věku, souvislosti s patologickými jevy
- p. Procházka Městský úřad Moravské Budějovice
- dotazníky pro celou školu zaměřené na nežádoucí patologické jevy
- spolupráce s agenturou Střed
Zajišťování metodických pomůcek, informací, kontaktů
- doplňovat knihovnu a videotéku pro potřeby učitelů
- aktualizovat seznam institucí a organizací působících na našem okrese
Aktivity pro rodiče:
- na pravidelných konzultacích seznamovat rodiče se stavem ve škole, předávat nejnovější
informace a poznatky z této oblasti
- nabídnout služby poradenského centra a linky důvěry
- požádat o spolupráci jak v této oblasti, tak v problematice šikanování a týrání dětí
- v případě vhodnosti využít místní Zpravodaj a kabelovou televizi

Spolupráce s ostatními odborníky:
- Školní psycholog
- OHS Třebíč
- Městský úřad Moravské Budějovice oddělení péče o dítě, sociální kurátoři
- OPPP Třebíč , pobočka Mor. Budějovice
- Policie ČR
- Městský úřad, sociální odbor
- Okresní preventivní koordinátor
Zjišťování efektivity:
- vedení evidence akcí a jejich vyhodnocování
- dotazníky pro žáky a rodiče
- zpětná informace přes školní parlament a schránku důvěry
Během celého roku dodržovat obecné pokyny a zásady programu “Škola bez drog“,
uplatňovat Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování.
Největší důraz klást na co nejširší nabídku volnočasových aktivit jako nejlepší protidrogovou
prevenci. Nevytvářet ve škole zbytečné stresové situace. Všechny problémy okamžitě řešit již
v zárodku ve spolupráci s protidrogovým preventistou, vedením školy a rodiči.
Školní parlament
V naší škole pracuje školní samospráva – školní parlament. Od třetího ročníku mají žáci
možnost v něm pracovat. Scházíme se (z každé třídy vždy po jednom poslanci) jedenkrát
měsíčně a řešíme nejrůznější úkoly - např. školní jídelna, šikana, vzájemná kooperace mezi
žáky a učiteli, interpelace s panem ředitelem, chod školy a další.
Prospěšnost práce školního parlamentu vidím zejména v praktickém dopadu vzájemné
komunikace mezi vedením školy, učiteli a třídními samosprávami. Žáci se sami aktivně
zapojují do činnosti jednotlivých zařízení a mají možnost ovlivňovat dění ve škole. Přichází
s vlastními nápady a myšlenkami, mají zájem pracovat a podílet se na celém výchovném a
vzdělávacím procesu.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
V tomto školním roce ČŠI neprovedla v naší škole žádnou inspekci.

9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007
I. Celkem příjmy ZŠ za r. 2007
z toho
-

Hlavní činnost

24 940 740,33

Státní rozpočet - dotace na provoz
Státní rozpočet - dotace na investice
Zřizovatel - dotace na provoz
Vlastní příjmy - za stravování
- ostatní příjmy

18 590 696,00
0,00
4 500 000,00
1 172 023,51
678 020,82

Doplňková činnost
- příjmy z prodeje služeb
- príjmy za poskyt. stravov.služby

II. Celkem výdaje ZŠ za r. 2007
Hlavní činnost

z toho

- stát.rozp.
- zřizovatel
-

-

25 816 135,93

Učebnice
UP,knihy,škol.potřeby
OOPP
zákonné pojištění a odvody SP, ZP
FKSP
cestovné
DVPP + inform.garmotnost PP
investiční výdaje
mzdové náklady
OPPP / OON
odpisy DM
opravy a udržování
spotřeba energie
nákup a spotřeba materiálu
zákoné odvody
služby
cestovné
mzdové náklady
ostatní náklady

875 395,60
532 400,63
342 994,97
25 651 518,39

24 940 787,89
146 896,20
237 635,90
0,00
4 527 882,00
253 820,00
0,00
227 461,90
0,00
12 691 000,00
506 000,00
531 832,20
293 016,19
2 134 141,00
1 894 902,42
96 212,00
422 598,98
110 740,17
323 383,00
543 265,93

Doplňková činnost

710 730,50

spotřeba materiálu
spotřeba energie
služby
mzdové náklady
zákoné odvody
cestovné
ostatní náklady

229 590,61
90 575,86
12 145,03
282 341,00
94 973,00
1 105,00
0,00

III. Rekapitulace HV ZŠ za r. 2007
1. Dosažený HV ZŠ k 31.12.2007

z toho

164 617,54

Hlavní činnost
HV z rozpočtu/ dotace/ SR
HV z rozpočtu/ dotace/ zřizovatele
Doplňková činnost

-47,56
0,00
-47,56
164 665,10

2. Rozdělení dosaženého HV za r. 2007

převod na účet 932
příděl do FONDU ODMĚN
příděl do REZERVNÍHO FONDU

0,00
0,00
164 617,54
Celkem

164 617,54

IV. Bilance stavu majetku a finanční situace k 31.12.2007

AKTIVA

Celkem

38 513 648,66
280 385,20
-280 385,20
72 558 173,62
-37 705 783,57
190 763,64
472 623,61
2 997 871,36
0,00

Celkem

38 513 648,66
34 852 390,05
52 366,01
0,00
278 592,56
328 582,12
1 032 610,45
164 617,54
-257 040,57
1 782 648,50
278 882,00

Dlouhodobý Nehmotný Majetek
Oprávky k DNM
Dlouhodobý Hmotný Majetek
Oprávky k DHM
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Přechodné účty aktivní

PASIVA
Fond dlouhodobého majetku
Fond oběžných aktiv
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
Hospodářský výsledek r.2007
Zisk/ztráta minulých let
Krátkodobé závazky
Přechodné účty pasivní

