ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV
okres Pelhřimov
394 44 ŽELIV 220

Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2015-2016

V Želivě 12. 9. 2016
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školní družina
školní klub
školní jídelna
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e-mail: zszeliv@seznam.cz
www.zszeliv.cz
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Výchovná poradkyně:
Vychovatelka školní družiny:
Koordinátorka ŠVP:
Koordinátor EVVO:
Metodik prevence sociálně pat.
jevů:
Vedoucí školní jídelny:
Účetní:

Mgr. Marie Dolejšová
Mgr. Hana Vaněčková
Bc. Dana Nováková
Mgr. Ludmila Chybová
Mgr. Jaromír Cihlář
Mgr. Jana Jarošová
Jaroslava Nováková
Marie Točíková

Školská rada:

zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Želiv ze dne
24. 8. 2005
účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005

Zřizovatel:
Adresa:
Kontakty:

Obec Želiv
394 44 Želiv 320
tel.: 565 581 164
e-mail: ouzeliv@obeczeliv.cz
www.obeczeliv.cz
IČO: 00 249 483

Charakteristika školy

Předmět činnosti:
- zabezpečování výuky a výchovy žáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění
povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství
- příprava žáků pro další studium a praxi
- provozování školní družiny jako zařízení pro využití volného času dětí
- provozování školního klubu jako zařízení pro využití volného času dětí
- provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování žáků mateřské
a základní školy
- zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy
- zajištění náboženské výuky dle zájmu žáků
Organizace školního roku 2015/2016











1. září 2015 - zahájení školního vyučování
29. a 30. října 2016 - podzimní prázdniny
23. prosince 2015 až 3. ledna 2016 - vánoční prázdniny
28. ledna 2016 - ukončení 1. pololetí
29. ledna 2016 - pololetní prázdniny
8. února až 14. února 2016 - jarní prázdniny
24. a 25. března 2016 - velikonoční prázdniny
30. června 2016 - ukončení školního vyučování
1. července až 31. Srpna 2016 - hlavní prázdniny
1. září 2016 zahájení školního roku 2016/201

Důraz je kladen na:
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků
- na individuální přístup ke každému žákovi, pozitivní hodnocení pokroku
v rozvoji jejich osobnosti
- protidrogovou prevenci
- rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou
literaturou, s osobním počítačem a internetem
- rozvoj jazykových dovedností
- rozvoj komunikativních dovedností
- integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování
- péči o talentované žáky, vyhledávání žáků mimořádně nadaných
- environmentální výchovu
- etickou výchovu
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- podporu finanční gramotnosti – projekt Rozumíme penězům
- podporu zdravého životního stylu, péči o své zdraví, správně stravování, podporu
tělesné aktivity žáků
- výchovu k volbě povolání
Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol a do Asociace školních
sportovních klubů. Ve škole zasedá žákovský parlament, který má 10 členů (po 2 od 5. do 9.
ročníku), v jeho čele stojí předseda, kterého volí žáci v tajné volbě. Koordinátorem činnosti
parlamentu je pí učitelka Jana Jarošová. Patříme do sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola).
Podporujeme zavádění preventivních programů v rámci prevence sociálně patologických jevů,
podporujeme EVVO, pečujeme o přírodní zahradu, která je součástí školního areálu.

Škola organizovala pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově,
kurz absolvovalo 26 žáků 3. a 4. ročníku (1 žákyně se výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastnila).
12 žáků 7. až 9. ročníku absolvovalo lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších. Kurz pořádáme spolu
se ZŠ Lukavec. Žáci měli možnost navštěvovat kulturní a společenská představení, besedy,
přednášky, absolvovali zážitkové kurzy, školní výlety, zapojovali se do různých soutěží, některé
akce připravovali sami žáci 9. ročníku pro ostatní žáky. V průběhu roku připravili žáci 5. až 9.
ročníku tři čísla školního časopisu O nás pro nás. Při příležitosti oslav 50. výročí otevření nové školy
v Želivě byla vydána příručka „50 let ZŠ Želiv“, ve které je popsána historie školství v Želivě,
uveden seznam pracovníků, kteří pracovali v nové škole a vzpomínky tří bývalých žáků.
V rámci veřejné sbírky pro Fond Sidus jsme odeslali 700 Kč za 20 ks prodaných náramků.
Provedené opravy:
-

byly vyměněny vadné radiátory (v rámci postupné výměny všech radiátorů ve
škole)
v interiéru i exteriéru školy byly prováděny natěračské práce
ve školní kuchyni probíhaly opravy kuchyňského nářadí a kuchyňského zařízení
dle potřeby, do školní kuchyně byla zakoupena nová myčka nádobí
pokračovaly práce na přírodní zahradě
rekonstrukce laviček před hlavním vchodem do školy
renovace stolů ve školní dílně (nové desky)

Změny ve vybavení školy:
- všichni učitelé disponují notebooky pro vlastní přípravu na vyučování
- do kabinetu jazyků a fyziky a pro vedoucí školní jídelny byly zakoupeny tiskárny
(v každém kabinetu je už počítač a tiskárna)
- stavebnice ROTO, MERKUR (různé druhy)
- zakoupeno ruční a aku nářadí do školní dílny (ve větším množství)
- zakoupena multifunkční pila a vysavač do školní dílny
- zakoupena hoblice do školní dílny
- zakoupeny 2 eBeamy
- z projektu zakoupeno 200 knih do školní knihovny
- zakoupeny 4 žíněnky do tělocvičny
- zakoupeny nástěnné šachy
- pro výuku hudební výchovy zakoupena kytara
- průběžně byly doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu,
a to vše s ohledem na finanční možnosti školy
- do školní kuchyně zakoupen tyčový mixér Bamix Profi
Technický stav budovy s požadavky pro další období:
-

vyměnit kopírovací stroj v kabinetu jazyků (nelze již na něm provádět opravy
z důvodu stáří)
- do školní jídelny zakoupit konvektomat
- vylepšovat postupně počítače v učebně informatiky dle potřeby
- uvažovat o vybavení šatny pro 1. stupeň

2. Přehled oborů vzdělávání
Základní škola
Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, č. j. 200/28-8-2013.

UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk

Matematika a její
aplikace

Matematika

Informační
a komunikační
technologie

Informatika

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.
8+1

Ročník
2.
3.
7+2
8+2

Celkem
4.
6+1

5.
6+1

35+7

-

+1

3

3

3

9+1

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

-

-

-

-

1

1

2

2

2

-

-

2

1+1

Přírodověda

12+2
Umění a kultura

Vlastivěda

-

-

-

1+1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1
12

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

-

-

-

-

-

-

20
1

22
4

25
3

25
3

26
3

118
14

Průřezová témata
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk

6.
4+1

Ročník
7.
8.
4+1
4

Celkem
9.
3+1

15+3

3

3

3

3

12

+2

+6

Další cizí jazyk
Ruský jazyk
Matematika

-

+2

+2

4

4+1

4+1

3+1

15+3

Informatika

1

-

-

-

1

1+1

2

2

2

1

1

1

1

Fyzika

1+1

2

2

1+1

Chemie

-

-

1+1

2

Přírodopis

2

2

1+1

1

Zeměpis

2

1+1

2

1+1

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

1

1

2

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

10

Pracovní činnosti

+1

1

1

1

3+1

Průřezová témata

-

-

-

-

Volitelné předměty

-

+1

+1

+2

+4

28
4

30
6

32
6

32
8

122
24

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a společnost

Dějepis
Občanská výchova

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

11+1

21+6

10

Volitelné předměty v 7. – 9. ročníku:
Název
Informatika
Cvičení z českého
jazyka
Cvičení z matematiky

7. r.
1
-

8. r.
1
-

9. r.
1

-

-

1

Celková časová dotace

1

1

2

O zařazení volitelných předmětů do ročníků rozhoduje ředitel školy.
Nepovinný předmět: náboženství – 2 skupiny: 1. – 3. ročník (13 žáků), 4. – 6. ročník (9 žáků).

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 12
z toho důchodci:
3
Vychovatelka ŠD:
1
Provozní pracovníci:
3
Pracovníci školní jídelny:
3
Účetní:
1
Počet tříd:
9
Počet oddělení ŠD:
1 (přihlášeno 41 žáků, z toho 22 z 1. a 2. ročníku)
Počet oddělení ŠK:
1 (přihlášeno 46 žáků, z toho 16 z 1. stupně)

Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru

Jméno

Kvalifikace

Praxe k 1. 1.
2016 (roků/dní)

Bártlová Dana, Mgr.
MD

PF Hradec Králové

7/122

Cihlář Jaromír, Mgr.

UK Praha
Učitelství VVP pro SŠ

10/19

Decastelová Jana

SVVŠ

37/62

Dolejšová Marie, Mgr.

PF Č. Budějovice

34/36

Chybová Ludmila, Mgr.

PF Masarykovy
univerzity Brno
Jihočeská univerzita
České Budějovice
Učitelství pro SŠ

Jarošová Jana, Mgr.

12/319

Způsobilost
Výuka
předmětů
M-Vv
xxx
Bi-Ge
Z, Př, Ch, Tv, I,
Pč
1. stupeň
M-Z
M, Pč, CvM
1. stupeň
1. stupeň

13/340

M-Bi
Př, M, F

Kaňková Hana, Mgr.

PF UK Praha

39/152

MŠ, spec. ped.
1. stupeň

Nováková Dana, Bc.

UK Praha vychovatelství

25/128

vych. ŠD

Poláková Hana, Mgr.

PF Č. Budějovice

37/345

PF Č. Budějovice

12/135

Strnadová Irena, Mgr.

PF Č. Budějovice

37/116

Špetlová Věra, Mgr.

PF Č. Budějovice

38/125

Vaněčková Hana, Mgr.

PF Č. Budějovice

29/129

Vaněčková Hana, Mgr.
mladší

PřF UK Praha

0/129

Radilová Monika, Mgr.

1. stupeň
1. stupeň
Vv-Ov
1. stupeň,
Čj-On
Ov, Aj, Rj
Čj-Vv-Spd
Čj, Vv, Vkz, D
Čj-Hv
Čj, Hv, Tv, Pč,
VkZ
1. stupeň, M

Změny ve složení pedagogického sboru:
- pí učitelka Monika Radilová nastoupila jako učitelka na 1. stupeň

-

pí učitelka Hana Vaněčková mladší nastoupila jako učitelka na 1. stupeň, částečně
i 2. stupeň
pí učitelka Jana Decastelová zůstává učit na 1. stupni jako důchodkyně
ze školy odešla k 1. 8. 2015 pí učitelka Iveta Neradová, která byla jmenována do
funkce ředitelky školy v ZŠ Senožaty
pí učitelka Ludmila Chybová je na MD, po celý rok vypomáhala s výukou
angličtiny ve 4. a 5. ročníku

Pracovní úvazky: Dolejšová - 7 h + 3 h přespočetné
Vaněčková – 21 h (výchovná poradkyně: -1 hodina)
Chybová – 6 h (zkrácený pracovní úvazek při mateřské dovolené)
Decastelová – 18 h (zkrácený pracovní úvazek)
ostatní – 22 hodin

Ostatní pracovníci v pracovním poměru
jméno

pracovní zařazení

úvazek/hod.

Pikalová Hana
Virtová Jana
Virt Josef

Provozní pracovníci
uklízečka
uklízečka
školník

0,875/7
0,875/7
0,875/7

Školní jídelna
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
kuchařka

0,688/5,5
0,25/2
0,938/7,5
0,688/5,5

Nováková Jaroslava
Zajíčková Renata
Kamešová Květuše

Účetní
Točíková Marie

účetní

0,875/7

Ostatní pracovníci na dohodu
jméno

pracovní zařazení

úvazek

Vedoucí zájmových útvarů – odměna dle vykonané práce, 80 Kč/hod.
Tadeáš Róbert Spišák
učitel náboženství
1 h týdně
Peter Palušák
učitel náboženství
1 h týdně
K 31. červenci 2016 končí na vlastní žádost ve funkci ředitelky ZŠ Želiv Mgr. Marie Dolejšová a od
1. srpna 2016 vykonává tuto činnost Mgr. Jaromír Cihlář.

4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy

9. ročník:
7 žáků, z toho: gymnázium 3
SOŠ
2
SOU
2
Přehled: Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec – gymnázium 2x
Akademie, VOŠ, Gymnázium a SOŠ umělockoprům. Světlá n. Sázavou – gymnázium
ČZA Humpolec – agropodnikání – chov koní a jezdectví
ČZA Humpolec – agropodnikání – ekol. a konv. zemědělství
ČZA Humpolec – mechanik, opravář zemědělských vozidel
VOŠ, SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov – cukrář
Všichni žáci byli přijati na zvolené obory.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 19. ledna 2016
Bylo zapsáno 19 dětí, z toho 3 po ročním odkladu. Všichni zapsaní žáci byli přijati.
Následně: rodiče dvou dětí požádali dodatečně o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno na
základě dodaných doporučení z PPP a od dětského lékaře.
Do 1. třídy nastoupilo 1. září 2016 17 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2015/2016 měla škola 9 tříd, z toho 5 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni.

Počty žáků ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující
tabulce:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkem
14+1*)
11
14
13
8
7
9
10
7

Chlapci
7+1*)
5
8
4
2
5
6
5
3

Dívky
7
6
6
9
6
2
3
5
4

Celkem

93+1*)

45+1*)

48

1. stupeň – 60 žáků +1*)
2. stupeň – 33 žáků (v průběhu roku se jedna žákyně odstěhovala)
*) změna počtu žáků od 2. pololetí
Výsledky vzdělávání:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Prospěli
s vyznamenáním
15
11
13
11
7
4
4
4
2
71

Prospěli

Neprospěli
0
0
1
2
1
3
5
6
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

23

0

S vyznamenáním: 57 žáků = 93,44 % žáků 1. stupně
14 žáků = 42,42 % žáků 2. stupně
Chování:
Na konci školního roku nebyl žádný žák hodnocen sníženou známkou z chování a nebylo
uděleno žádné výchovné opatření.
Zameškané hodiny celkem: 6 674 hodiny
1. stupeň – 3 906 hodin, 64,03 hodiny na 1 žáka
2. stupeň – 2 768 hodin, 83,88 hodiny na 1 žáka
Celkově: ZŠ – 71 hodin na 1 žáka

34 žáků obdrželo na konci školního roku knižní odměnu – za reprezentaci školy v soutěžích, za
příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod.
Bylo předáno 31 pochvalných listů žákům za práci ve školním parlamentu, za přípravu zážitkového
kurzu, za práci v třídní samosprávě, 12 žáků obdrželo diplom ředitele školy: 6 za umístění na 1. až 3.
místě v OK soutěže a 6 diplomů ředitele školy bylo předáno žákům 9. ročníku za dlouhodobou
úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Hodnocení Minimálního preventivního programu 2015/2016
Hodnocení práce výchovné poradkyně (VP)
Činnost VP spočívá převážně ve spolupráci s třídními a ostatním učiteli při řešení výchovných
problémů jednotlivých žáků. Konzultuje jednotlivé případy, snaží se žáky pochopit, společně najít
nejvhodnější cestu, způsob jednáními při výchovném působení na žáka. I v letošním roce
došlo ve spolupráci s rodiči a třídní učitelkou k úspěšnému řešení výchovného problému u žákyně
nižšího ročníku. Zdárně byla vyřešena práce s žákem, u něhož je diagnostikován atypický autismus.
Tento žák nastoupil do naší školy od nového školního roku do 4. třídy. S pomocí rad ze SPC
v Jihlavě a zejména pomocí mravenčí práce třídní učitelky se v průběhu školního roku podařily
velmi eliminovat žákovy neadekvátní reakce, takže se nakonec zcela dobře zapojil do práce třídy a
vykazoval i velmi dobré výsledky v učení. VP učí téměř ve všech třídách, proto zná jednotlivé žáky
velmi dobře. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení, integrovaných žáků, sleduje
termíny jejich kontrolních vyšetření. Spolupracuje s učiteli při posílání žádostí do PPP o vyšetření
psychologické a speciálně pedagogické. Průběžně seznamuje pedagogické pracovníky se žáky
vyšetřenými v PPP a závěry jejich vyšetření. Žáci jsou hodnoceni podle speciální stupnice a
přistupuje se k nim podle individuálních závěrů vyšetření.
VP se snaží pomoci žákům 9. ročníku při výběru vhodné střední školy, seznamu je s možnostmi
získávání informací o jednotlivých školách (MOZAIKA, Dny otevřených dveří, webové stránky…).
V letošním školním roce měli žáci 9. ročníku možnost vyslechnout informace od zástupců některých
středních škol (SŠ stavební HB a Jihlava, ČZA Světlá n Sáz., …). Dne 13. 11. žáci 8. a 9. třídy
navštívili DOD na ČZA v Humpolci, výsledkem byly čtyři přihlášky na tuto střední školu.
VP vede žáky k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a dovedností, které by mohli využít
v budoucím povolání. Pomáhá jim s vyplňováním přihlášek na SŠ a s dalším postupem při podávání
přihlášek a umísťováním na SŠ. Udržuje kontakty s ÚP IPS pro volbu povolání v Pelhřimově. ÚP
navštívili žáci 8. ročníku dne 4. února 2016, zde aktivně získávali informace o středních i vysokých
školách.
VP konzultuje s třídními učiteli spolupráci s pracovníky sociální péče. Velmi úzce spolupracuje
s metodikem prevence sociálně patologických jevů. Průběžně studuje odbornou literaturu a své
poznatky využívá při řešení problémů a práci s dětmi.
Zpracovala: Hana Vaněčková, VP

Hodnocení Minimálního preventivního programu:














návštěvy ÚP žáků 8. a 9. ročníku
dva žáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Pelhřimov
žáci 8. roč. absolvovali dvanáctihodinový výcvik první pomoci
proběhl zážitkový kurz 1. a 2. stupně zaměřený na ovlivňování pozitivního sociálního
klimatu
pracovaly všechny zájmové útvary
žáci prvního stupně absolvovali program Prevence dětských úrazů, aneb chováme se tak,
abychom neublížili sobě ani ostatním
proběhl Muzikálový program a návštěva vystoupení ZUŠ jako muzikoterapie
Veselé zoubky - preventivní program v 1. ročníku
projekt 4. ročníku - Spřátelená třída- důraz na přátelství a spolupráci s dětmi ze ZŠ Hradská
pokračovala spolupráce s Centrem primární prevence Vrakbar - Jihlava
6. ročník- téma Seznámení a Naše třída
7. ročník- téma Virtuální svět a Rodina a já
8. ročník - téma Umění tolerance a Prevence závislostí








metodik prevence se zúčastnil krajského setkání metodiků prevence ve Vrakbaru
proběhla projekce Příběhy bezpráví
Přednáška pracovníků Policie ČR Jihlava
Dopravní výchova, Nebezpečí internetu 1. st.
Nebezpečí internetu, Protiprávní jednání a kriminalita 2. st.
žákovský parlament uspořádal Sportovní den, matematické hry Logogames, první Školní
předvánoční blešák, Den povolání, kde proběhla diskuse s odborníky, Barevný den zaměřený
na olympijské hry a Olympijský běh
 metodik prevence se zúčastnil školení Dny prevence v Praze
 třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a v jednotlivých předmětech.
MPP byl splněn. Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné přestupky proti školnímu řádu.
Zpracovala: Jana Jarošová, metodik prevence

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Bártlová

MD

Cihlář

Ředitelský trojboj:
1. Strategie, koncepce a marketing školy
2. Leadership – vedení týmů a lidí
3. Zavádění změn, zkvalitňování procesů
Teorie a praxe ve školní dílně – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro
výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ Jihlava
Kurz výuky anglického jazyka ve VB

Dolejšová

Smysluplná přírodověda Pelhřimov
Systém řádů a směrnic škol a školských zařízení Pelhřimov, PhDr. Puškinová
Nadprůměrný žák v matematice Jihlava

Chybová

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ Jihlava
Dyslexie – problém nebo obohacení Jihlava
Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci Jihlava
Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti Jihlava
Zápis do 1. třídy, příprava na školní matematiku Jihlava
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. st. podpůrného opatření
Jihlava
Úpravy ŠVP v systému InspIS, ŠVP po změně RVP ZV Jihlava
Montessori výuka – ZŠ Gajdošova Brno – návštěva výuky
Kurz výuky anglického jazyka ve VB
Workshop problém zvaný ADHD, ADD Pelhřimov

Jarošová

Dny prevence Praha
Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení demonstračních experimentů
- Gymnázium Humpolec
Konference žákovských parlamentů Jihlava
Kurz výuky anglického jazyka ve VB

Kaňková
Nováková

Výtvarné inspirace – podzim a Vánoce (andělé na několik způsobů)
Pelhřimov
Čtyři roční období aneb environmentální etika hrou Pelhřimov
Dítě s dětským autismem Jihlava

Poláková

---

Radilová

Výtvarné inspirace – podzim a Vánoce (andělé na několik způsobů)
Pelhřimov
Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti Jihlava
Zápis do 1. třídy, příprava na školní matematiku Jihlava
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. st. podpůrného opatření
Jihlava
Experimentální výtvarné techniky Jihlava
Montessori výuka – ZŠ Gajdošova Brno – návštěva výuky
Workshop problém zvaný ADHD, ADD Pelhřimov
Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce Pelhřimov

Strnadová

Anglickou výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učitele na II. stupni ZŠ
Pelhřimov

Špetlová

Výtvarné inspirace – podzim a Vánoce (andělé na několik způsobů)
Pelhřimov

Vaněčková
Vaněčková ml.

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ Jihlava
Motorika a hry na rozvoj motoriky Pelhřimov
ADHD I. – Neklidné dítě, problém zvaný ADHD Pelhřimov
ADHD II. – Zásady práce s dítětem s ADHD Pelhřimov
Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení demonstračních experimentů
- Gymnázium Humpolec
Čtyři roční období aneb environmentální etika hrou Pelhřimov
Dítě s dětským autismem Jihlava
Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce Pelhřimov
Montessori výuka – ZŠ Gajdošova Brno – návštěva výuky

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zapojení žáků do soutěží

Druh

Školní kolo

ObK/OK/KK

sportovní

stolní tenis - ŠK

OK ml. žáci
OK st. žáci OK ml. žáci
OK ml. žáci
OK st. žáci
OK

florbal – ŠK
vybíjená smíšená
družstva
malá kopaná
sálová kopaná
šachy ŠK
LAO

OK st. žáci
ObK st. žáci
OK ml. žáci
KK ml. žáci
OK st. žáci
OK ml. žáci
OK st. žáci

Umístění

3. m.
2. m.
6. m.
5. m.
1. m. – 50 m

Olympijský běh 2016
humanitní předměty:

přírodovědné předměty

recitační soutěž - ŠK
všech kat.
olympiáda v českém
jazyce - ŠK
dějepisná olympiáda ŠK
konverzační soutěž v
anglickém jazyce - ŠK
MO Z7

OK
OK

7. m.

OK

OK

Klokan ŠK 3. - 9.r.
Pythagoriáda 5., 6., 7. a OK 5. roč.
8. r. - ŠK
Biologická olympiáda OK kat. D
ŠK
ostatní soutěže

10. a 15. m.

„O nej…čarodejnici“
ŠK
„O nejkrásnější
velikonoční pohlednici
Krásná jako kvítka
2016

OK

1 vystavená práce

OK

Malování na počítači

OK st. žáci
OK ml. žáci
MK ml. žáci
MK st. žáci

1. a 2. m. ve III.
kategorii
Diplom za úspěšnou
účast v Mezinárodní
dětské výtvarné soutěži
1 vystavená práce
2. m.
3. m.

Věda, která léčí
Stonožka – ml. a st.

MK ml. žáci
MK st. žáci

žáci
Dopravní soutěž
cyklistů

ObK ml. žáci

4. m.

Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěž
ObK - oblastní kolo soutěže
OK - okresní kolo soutěže
KK - krajské kolo soutěže
RpK - republikové kolo soutěže
MK – mezinárodní kolo soutěže
Přehled akcí pro žáky
Září:
-

Slavnostní zahájení školního roku
Sportovní den – celoškolní akce
Dopravní hřiště Pelhřimov – 4. ročník
Zájezd do Skotska – 10 žáků dle zájmu (poznávací + výukový zájezd)

-

Halloween v tělocvičně školy
Projekt Den EU – Velká Británie – celá škola (s využitím poznatků a obrazového
materiálu od žáků, kteří navštívili Skotsko)
SCIO testy – 6. ročník
Sběr kaštanů a žaludů – ve spolupráci s MS Petrovice
Houby kolem nás – přednáška a výstava – Jiří Pelchal (mykologická společnost
Havlíčkův Brod)
Přednáška „Les, příroda, myslivost“ – pro 1. stupeň, připravili myslivci z Holic u
Pardubic
Preventivní program – Prevence úrazů ve škole aneb chováme se k sobě
ohleduplně – pro 1. stupeň připravily děti z kroužku zdravovědy
Světový den spoření – 31. 10. – finanční gramotnost – celá škola (v rámci
třídnických prací)

Říjen:

Listopad:
-

-

SCIO testy – 9. ročník
Příběhy bezpráví – „Rok 1968“ 6. - 9. ročník – pí Eda Kriseová
Autorské čtení – Eda Kriseová – 4. a 5. ročník
Logogames – 4. – 9. ročník – soutěž v logických hrách připravil žákovský
parlament
Vrakbar Jihlava – preventivní program: 6. r. – „Seznámení“, 7. r. – „Virtuální
svět“
Vrakbar Jihlava – preventivní program: 8. r. – „Umění tolerance“
Mozaika škol v Pelhřimově – 8. a 9. ročník
Vánoční dílna spojená s prodejem výrobků
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – kulturní vystoupení žáků

-

Mikulášská nadílka
To nejlepší z českých a světových muzikálů – hudební pořad pro všechny žáky

-

Prosinec:

-

Školní předvánoční blešák – připravil žákovský parlament
Vánoční turnaj ve florbalu
Vyrábíme vánoční dekorace – 2. stupeň
Vánoční besídky ve třídách

-

Společné dopoledne s dětmi z MŠ, zápis nanečisto
Zápis do 1. třídy
První pomoc do škol – 8. ročník

-

LVZ v Krkonoších – 7. ročník
Masopust ve škole – připravili žáci 9. ročníku – spojeno s karnevalem
v tělocvičně školy
ÚP Pelhřimov – 8. ročník – informační dopoledne k volbě povolání

Leden:

Únor:

Březen:
-

Jednodenní protidrogový program pro žáky 8. a 9. tříd okresu Pelhřimov (účast
dvou žáků)
Maškarní karneval
Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku
SCIO testy 8. ročník
Srí Lanka – zářivá země s temnými zákoutími – Agentura Pohodáři – 5. – 9. roč..
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Želiv
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. ročníku
Den povolání – připravil žákovský parlament pro 2. stupeň – 7 různých povolání
ve skutečném podání

Duben:
-

Návštěva knihovny – pasování na čtenáře – 1. ročník
Výroba velikonočních dekorací – výstavka v hlavní chodbě školy
Akce Čistá Vysočina
Přednáška „Rizika internetu“ – Policie ČR Jihlava – všichni žáci
Přednáška „Protiprávní jednání a kriminalita“ – Policie ČR Jihlava – 8. a 9.
ročník
SCIO testy 7. ročník
Vrakbar Jihlava – preventivní program: 6. r. – „Naše třída“, 7. r. – „Rodina a já“
Vrakbar Jihlava – preventivní program: 8. r. – „Prevence závislostí“
Jak válčili husité – Agentura Pernštejni – výukový pořad pro všechny žáky
HZS a Záchranná služba Pelhřimov – pokračování projektu První pomoc do škol
– 8. ročník

Květen:
-

Barevný den – vytvoření pěti olympijských kruhů – myšlenka olympismu
v souvislosti s konáním letních olympijských her – připravil žákovský parlament
Den zdraví a bezpečí – celodenní projekt – první pomoc, dopravní výchova,
ochrana za mimořádných událostí, požární poplach za přítomnosti místních hasičů
včetně požární techniky
Výlet žákovského parlamentu do Prahy (odměna za celoroční práci)

-

Dopravní hřiště 4. ročník
Pohádkový les – pomoc při organizaci (spolupráce s Jeřabinami)
Den šílených matematiků – akce 4. ročníku
Projekt „Spřátelená třída“ - společný den zaměřený na přírodovědu se 4. ročníkem
ZŠ Hradská Humpolec a pak společný den v okolí hradu Orlík
Školní výlet 1. až 3. a 5. ročníku – Praha – zoologická zahrada, Petřín
Školní výlet 4. ročníku – zoologická zahrada Jihlava
Školní výlet 6. ročníku – Jihlava – památkyˇ
Školní výlet 7. a 8. ročníku – dvoudenní vodácký výlet na řece Sázavě
Školní výlet 9. ročníku – Český Krumlov a po řece Vltavě na raftech do Zlaté
Koruny

Červen
-

-

Zážitkový kurz žáků 1. stupně
Zážitkový kurz žáků 2. stupně
Olympijský běh – téměř všichni žáci (akce je dobrovolná, běží se 1 km)
Rozloučení žáků 9. ročníku s MŠ
Slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce spolu s rodiči, třídní učitelkou,
ředitelkou školy a zástupci Sboru pro občanské záležitosti
Cvičení v přírodě – 1. stupeň
Program oslav 50. výročí školy v Želivě:
24. 6. – Sportovní den – pozvány ZŠ Lukavec, Hořepník a Košetice
25. 6. – Den otevřených dveří ve škole, výstava prací žáků, výstava fotografií
vycházejících ročníků za uplynulých 50 let, prezentace z různých akcí ve škole na
interaktivních tabulích, setkání s bývalými zaměstnanci, bohaté občerstvení
25. 6. – Koncert v kostele Narození Panny Marie (Petr Žák, Petr Havlín, pěvecký
chrámový sbor Musica Siloensis, žákovský orchestr ZUŠ Pelhřimov)
28. 6. – Slavnostní školní akademie
Slavnostní zakončení školního roku a zhodnocení prospěchu a chování za
uplynulý školní rok v tělocvičně školy, rozloučení s paní učitelkami
Decastelovou, Špetlovou a Kaňkovou

Přehled zájmových útvarů
Název

Ročník

Vedoucí

Aerobik
Výtvarný

1. – 5.
6. – 9.
1. – 5.
1.
2., 3.

Markéta Paťhová
Mgr. Věra Špetlová
Mgr. Monika Radilová
Mgr. Monika Radilová
Mgr. Monika Radilová

Keramický

Počet žáků
I.
II.
14
14
3
4
21
21
10
11
7
9

Florbal
Florbal
Německý jazyk
Stolní tenis
Moderní gymnastika
Tenis
Anglický jazyk
Dramatický
Šachy
Počítačový
Psaní všemi deseti
Taneční

6. – 9.

Mgr. Věra Špetlová

1. – 5.
6. – 9.
8., 9.
6. – 9.
2. – 6.
1. – 5.
6. – 9.
1.
2.
3. – 5.
1. – 5.
1. – 9.
2. – 5.
6.
1. – 5.

Matematika a společenské
hry
Zdravověda

2., 3.

Volejbal

6. – 9.

3. – 5.

6

6

Mgr. Hana Poláková
Mgr. Irena Strnadová
Mgr. Marie Dolejšová
Bc. Dana Nováková
Mgr. Hana Vaněčková
Mgr. Jaromír Cihlář
Mgr. Jaromír Cihlář
Mgr. Ludmila Chybová
Mgr. Ludmila Chybová
Mgr. Ludmila Chybová
Bc. Dana Nováková
Robert Pavlíček
Mgr. Barbora Bártová
Mgr. Marie Dolejšová
Mgr. Hana Vaněčková
ml.
Mgr. Jana Jarošová

21
14
2
9
19
11
8
14
11
15
5
12
19
6
24

18
11
2
9
19
12
7
15
11
15
5
12
16
6
22

7

7

Mgr. Hana Vaněčková
ml.
Mgr. Hana Vaněčková

5

9

13

14

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 ČŠI neprovedla žádnou kontrolu.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015

Mzdové prostředky
(přímé NIV)

Poskytnuté k 31. 12. 2015

Použité k 31. 12. 2015

NIV
mzdové prostředky
zvýšení platů pracovníků
regionálního školství
zvýšení odměn pracovníků
regionálního školství
z MP platy
OPPP
Pojistné
FKSP
ONIV
z ONIV přímé
z toho zák. pojištění
plavecká výuka
DVPP
cestovné
uč. pom. + metodiky
náhrady nemoc
Projekt ICT
Dotace na provoz Obec
Sportovní aktivity dětí
Zdravá škola
Podpora polytechnické
výchovy
Životní prostředí 2015
Zkvalitnění jazyk. a čtenář.
gramotnosti (56)
Rozvoj technic. a komunikač.
dovedností (57)

4 971 976

4 971 976
3 437 000

158 075

158 075

16 722

16 722

3 511 797
100 000
1 227 431
34 748
98 000

3 511 797
100 000
1 194 011
35 173
130 995
125 518
19 770
17 000
8 510
1 452
78 786
5 477

3 437 000

76 000

22 000
337 740,70
2 900 000
14 858
10 196
29 900
50 000
442 499
288 517

Zpracovala: Marie Točíková, účetní

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Naše škola není zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Zdravé zuby – výukový program pro 1. stupeň
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. ročníku
První pomoc do škol – ZZS, HZS Kraje Vysočina, 8. ročník
Ve zdravém těle zdravý duch 5 – Kraj Vysočina – v rámci zařazení naší školy mezi Školy
podporující zdraví
Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina – stavebnice Roto a Merkur
Zkvalitnění jazykové a čtenářské gramotnosti v ZŠ – OPVK – výzva č. 56
Rozvoj technických a komunikačních dovedností – OPVK – výzva č. 57 - v rámci projektu byla
provedena renovace dílenských stolů a zakoupeno zařízení do školní dílny
Integrace ICT do výuky – ESF, EU, MŠMT, OPVK
Životní prostředí 2015 – Fond Vysočiny
Ovoce a zelenina do škol – 1. stupeň
Školní mléko – 1. – 9. ročník

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Spolupracujeme s rodiči a dalšími subjekty: SPC Jihlava, PPP Pelhřimov, ÚP Pelhřimov, místní
mateřskou školou, se zřizovatelem Obec Želiv, se zájmovými složkami v obci (rybáři, hasiči,
sportovci, myslivci, sdružením Jeřabiny), umožňujeme zástupcům středních škol a středních
odborných učilišť prezentovat jejich školu žákům 9. ročníku.

15. Schválení výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána pedagogickou radou dne 27. 8. 2016.

Školská rada schválila výroční zprávu dne 12. 9. 2016.

Mgr. Marie Dolejšová
řed. školy

