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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
A. 1 Škola
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor školy
Vedení školy
Ředitel
Zástupkyně ředitele pro zařízení MŠ
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč,
příspěvková organizace
Jakubské nám. 56
675 22 Stařeč
Příspěvková organizace
70887926
102 655 367
600 122 000
Mgr. Kateřina Zlámalová
Marie Řídká
tel.: 568 852 202, 568 852 600
fax:
e-mail: zsstarec@seznam.cz
www.zsstarec.cz

A. 2 Zřizovatel
Název zřizovatele

Městys Stařeč

Adresa zřizovatele

Jakubské nám. 50
675 22 Stařeč

kontakt

tel.: 568 852 257
fax:
e-mail: podatelna@mestys-starec.eu
00290491
Čestmír Linhart

IČO
Starosta

A. 3 Školská rada
9 členů
Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Václavek, Ing. Pavel Sedlák, Mgr. Jiří Vítek
Zástupci rodičů: Renata Husáková, Petra Zmátlová, Hana Chňoupková
Zástupci pedagogů: Mgr. Soňa Klumparová, Mgr. Lenka Bartíková, Alena Coufalová
Volby do školské rady proběhly 25.9.2012
Datum zřízení: 1. 9. 1997
A. 4 Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita
74 dětí
110 žáků
50 žáků
231 jídel
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A. 5 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Třída
ZŠ

Počet
tříd/oddělení
4
5
2
X

Počet žáků/dětí

Počet dětí/žáků
na třídu
18,5
17,8
25
X

74
89
50
157

Počet žáků

Počet žáků na
pedagoga
10,5
11,1
25
X

Vyučující

Celkem

Chlapců

Dívek

1.tř.

18

8

10

Mgr. Milena Nováčková

2.tř.

20

14

6

Mgr. Lenka Bartíková

3.tř.

18

7

11

Mgr. Soňa Klumparová

4.tř.

17

8

9

Bc. Radka Husáková

5.tř.

17

4

13

Mgr. Zdenka Kolářová

celkem

90

39

50

Obec
Stařeč
Červená Hospoda
Kracovice
Mastník
Čechočovice
Ostatní
Celkem

Počet žáků ZŠ

Počet dětí MŠ

77

56

133

3
7
3
90

4
11
3
74

7
18
6
164

Třída MŠ
1. Mravenečci

Počet dětí
24

Chlapců
10

Dívek
14

2. Berušky

17

7

10

3. Sluníčka

16

9

7

4. Motýlci

17

10

7

Celkem

74

36

38

Gymnázium Třebíč
Katolické gymnázium Třebíč
ZŠ Třebíč, Bartuškova
ZŠ TGM Třebíč
Celkem

Celkem

Paní učitelky
Jaroslava Kubíčková
Jarmila Ferdová
Marie Řídká
Pavla Pokorná
Zdenka Strejčková
Jarmila Kédová
Zdenka Strejčková
Jarmila Ferdová
Alena Coufalová

Žáci odcházející po 5.ročníku
1
1
8
8
18
4
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A. 6 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
ZŠ využívá 5 prostorných kmenových tříd
Oddělení ŠD jsou z prostorových důvodů umístěny ve
třídách.
MŠ užívá celkem 4 třídy s hernami
- 3 na ulici Horní
- 1 v nadstavbě nad ŠJ (budova ZŠ)
Odborné učebny, knihovna,
ZŠ má 1 počítačovou učebnu, která je vybavena
multimediální učebna
odpovídajícím nábytkem. V roce 2012 byla učebna PC
vybavena 11 novými počítači a serverem.
V roce 2014 byla vybudovaná knihovna nad ŠJ, byla
vybavena odpovídajícím nábytkem a slouží k individuální a
skupinové výuce žáků. Obsahuje jednotlivé tituly a mnoho
sad knih pro společnou četbu. Celkem 935 položek.
Ze sponzorských darů byla zakoupena vypalovací
keramická pec, která je instalovaná v bodově MŠ.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
ZŠ má k dispozici venkovní prostor využitelný k trávení
volného času a relaxaci dětí. Relaxační zóna vznikla
úpravou malého dvorku u budovy ZŠ – tato úprava byla
možná až po dokončení stavebních úprav na budově ZŠ –
oprava fasády.
K výuce TV využívá škola travnaté hřiště TJ Sokola Stařeč.
MŠ využívá dětské hřiště a zahradu u své budovy na Horní
ulici, které je vybaveno průlezkami, skluzavkou a
pískovištěm. Dále využívá dětské hřiště v blízkosti budovy
ZŠ.
Sportovní zařízení
ZŠ k výuce TV využívá víceúčelovou halu vzdálenou cca
200m od budovy školy.
Dílny a pozemky
ZŠ nemá k dispozici pozemek ani dílny.
Žákovský nábytek
ZŠ – všechny třídy jsou vybaveny novým výškově
nastavitelným žákovským nábytkem. Všechny třídy jsou
vybaveny novým nábytkem.
MŠ – všechny třídy jsou vybaveny nábytkem odpovídajícím
hygienickým předpisům.
Vybavení učebními pomůckami,
Kabinet pomůcek ZŠ je dostatečně vybaven pomůckami
hračkami, sportovním náčiním apod. pro všechny vzdělávací oblasti a je pravidelně doplňován o
nové aktuální pomůcky.
MŠ a ŠD nakupuje pravidelně nové didaktické pomůcky a
hry, které rozvíjí schopnosti a vědomosti dětí.
Drobné TV náčiní je ve vlastnictví školy (míče, švihadla,
obruče, tyče, florbalové hokejky apod.), dále využíváme
sportovní náčiní TJ Sokola Stařeč.
Vybavení žáků učebnicemi a
Všichni žáci mají k dispozici schválené učební texty a PS.
učebními texty
Vybavení školy audiovizuální a
V ZŠ je 15 PC – 11 v PC učebně, 4 v jednotlivých třídách,
výpočetní technikou
ředitelka ZŠ a všechny učitelky ZŠ mají notebook. Ve dvou
třídách je instalovaná interaktivní tabule. V MŠ 4 PC – 1
v kanceláři školy a 3 ve třídě dětí. V ZŠ je 1 LCD televizor a
DVD přehrávač. V MŠ 2 starší televizory a DVD přehrávač.
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V tomto školním roce byla škola zapojena do projektu „ICT
Kouč“. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno 6
dotykových zařízení tablety iPad. Z dřívější doby škola
disponuje 2 iPady mini. Tato zařízení jsou k dispozici
vyučujícím i žákům.
B) PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
B. 1 Přehled oborů základního vzdělání
Kód
79-01-C/01

Obor vzdělání
Základní škola

Poznámky
RVP

Zařazené třídy
5

B. 2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program

Zařazené
třídy
5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (č.j. 31504/2004-22)
„TVOŘIVÁ A ZVÍDAVÁ ŠKOLA“ č.j. 78/2013, 1.9.2013
C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
C. 1 ZÁKLADNÍ údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

22
7
2
6
1
2
4

C. 2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Funkce

Úvazek

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,22
0,79
0,75
1,00
1,00
1,00

Počet roků
ped. praxe
25
24
36
17
15
22
10
22
8
38
37
36

Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ŠŠ
ŠŠ
VŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ

Aprobace
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
1. -5. R. ZŠ
vychovatelka
vychovatelka
uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
6
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13
14
15

učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

1,00
1,00
1,00

37
30
34

ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ

uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ

C. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanou ve výuce
Odborná kvalifikace

%

učitelky 1. stupně ZŠ
učitelky MŠ
vychovatelky ŠD

65%
100%
100%

Aprobovanou ve
výuce
učitelky 1. stupně ZŠ
učitelky MŠ
vychovatelky ŠD

%
65%
100%
100%

C. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35-45 let

45-55 let

muži
0

muži
0

muži
0

ženy
0

ženy
2

ženy
7

Nad 55 do
důch. věku
muži ženy
0
4

V důchodovém
věku
muži ženy
0
0

Celkem
muži
0

ženy
13

C. 5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci Funkce
Úvazek
Stupeň vzdělání
1
Vedoucí kuchařka
1,00
SOU
2
Pomocná kuchařka
1,00
SOU
3
Pomocná kuchařka
0,80
SOU
4
Ved. školní jídelny
0,60
SŠ
5
Školnice ZŠ
1,00
OU
6
Školnice MŠ
1,00
OU
7
Uklízečka MŠ
1,00
OU
Komentář: vedoucí školní jídelny pracuje i jako pomocná kuchařka s úvazkem 0,3
D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
D. 1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých
do 1. třídy

1

21

Z toho dětí starších 6
let (nástup po
odkladu)
6

Počet odkladů pro
školní rok 2015/2016

Počet dětí přijatých
dodatečně
0

Počet nepřijatých
dětí
0

6

D. 2 Zápis k předškolnímu vzdělání
Počet dětí k zápisu

Počet přijatých dětí

15

15
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D. 3 Výsledky přijímacího řízení
Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
1
0
1

Gymnázia zříz. krajem
Soukromá gymnázia
Církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
-

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
E. 1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled prospěch 1. stupeň
Třída

Počet žáků Prospělo

I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

18
20
18
17
17
90

Prospělo
Neprospělo Žáci
Nehodnoceno
s vyznamenáním
s dostatečnou
18
0
0
0
16
0
0
0
13
0
2
0
13
0
0
0
13
0
1
0
73
0
3
0

18
20
18
17
17
90

Přehled chování
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

Počet
žáků
18
20
18
17
17
90

Pochvaly
TU
17
5
3
6
9
40

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Napomenutí Důtka
TU
TU
1
0
0
0
0
0
5
0
1
1
7
1

Důtka ŘŠ Snížený
stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0

E. 2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin
Celkem
1. stupeň za celý
školní rok

Počet
omluvených
hodin na žáka

5 500

61,1

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
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E. 3 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení
Ročník
Počet žáků
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Autismus
1
1
Komentář: ve škole jsou evidováni žáci s mírnými projevy SPU, které
nevyžadují integraci
F) VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Rozvrh hodin
Vyučování začíná v 8,00. Přestávky jsou desetiminutové, druhá přestávka je dvacetiminutová.
V pátém ročníku je mezi dopoledním a odpoledním vyučováním přestávka 30 minut.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve škole je 11 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP. Z výsledků vyšetření vyplývá, že žádný žák netrpí
vážnou formou SPU, jedná se jen o lehčí formy vývojových poruch učení. Nebo poruchy pozornosti či
chování. S žáky pracují paní učitelky podle doporučení PPP. Dále žákům se slabším prospěchem
nabízíme kroužek Doučování, kde probíhá reedukace specifických poruch učení a procvičování
probíraného učiva.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
V tomto školním roce nebyl v naší škole evidován mimořádně nadaný žák. Metody a formy práce
s nadanými žáky jsou podrobně popsány v našem ŠVP ZV „Tvořivá a zvídavá škola“.
Školní a klasifikační řád
Školní i klasifikační řád jsou v platnosti od 1. 9. 2008. Schválila jej rada školy. Žáci jsou ve výukových
předmětech hodnoceni známkou (průběžně i na vysvědčení) a ve výchovných předmětech
motivačními obrázky (průběžně) a slovním hodnocením na vysvědčení.
Za 1. pololetí je žákům vydáván výpis z vysvědčení, na konci školního roku kompletní vysvědčení list A
a 2x list B.
S klasifikačním řádem jsou rodiče seznámeni na první rodičovské schůzce. Klasifikační řád je
k nahlédnutí a volně přístupný při vstupu do budovy školy, zároveň se školním řádem, ŠVP ZV a
výroční zprávou školy.
Základní informace pro rodiče a žáky ze školního řádu mají žáci v Knížce žáka a jsou podepsány rodiči i
žáky na začátku školního roku. Žáci jsou se školním i klasifikačním řádem seznámeni v prvních dnech
školního roku a je o této skutečnosti proveden zápis do třídní knihy.
Informační systém vůči žákům a rodičům
U vchodu do budovy je informační tabule, kde jsou základní informace k chodu školy. U vchodu je
také umístěn stojan s ŠVP ZV, školním a klasifikačním řádem a výroční zprávou školy. Průběžné
informace jsou žákům a rodičům zasílány písemně v tištěné podobě nebo zapisovány do KŽ. Vyučující
pravidelně kontrolují podpisy rodičů v KŽ. Rodiče mohou využívat e-mailové adresy a www stránky
naší školy.
Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC
V této oblasti naše škola spolupracuje s PPP v Třebíči. Pravidelně před zápisem do 1. třídy
organizujeme besedu se speciálním pedagogem na téma „Školní zralost dětí“ pro rodiče předškoláků.
Tato aktivita je ze strany rodičů hodnocena velice kladně.
9
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Hodnocení plánu aktivit environmentální výchovy
ve školním roce 2014/2015
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kolářová

Splněné aktivity:
4. 9. Sportovní den – sportovní aktivity na hřišti
11. 9. 2014 Hořák – zvířata, předvádění, beseda
- záchranná stanice

všichni
1. – 5. ročník

11. 9. 2014 – společná schůze s rodiči
- prezentace aktivit – rodiče, učitelé, žáci
- plán celoročních akcí
- seznámení s plánem environ. vých.

všichni

Výlety na kolech – okolí Starče
Potáborové setkání – Skřípina 2014 - zhodnocení

3. – 5. ročník
Zlámalová

20. 9. Evropský den bez aut – beseda
- náměty pro VV, PČ
2. 10. Drakiáda - pobyt v přírodě, hry
+ opékání špekáčků

všichni

3. 10. 2014 Běh naděje - spojené s vycházkou
za změnami v podzimní přírodě

2. - 5. ročník

4. 10. Světový den zvířat – tvořivé náměty
9. 10. Dopravní hřiště
- dopravní výchova v podzimní přírodě
- výlet na kolech, procházka

učitelé VV, družina
4. ročník

Úklid a úprava zelených ploch v okolí školy
Výsadba a přesazování pokojových rostlin

všichni
Nestrojilová

PODZIM VE ŠD
První výprava proti času
- Do pravěku: Za dinosaury
Druhá výprava proti času
- Do pravěku: Do doby ledové
Třetí výprava proti času
- Do pohádky: O Zlatovlásce
Třídění odpadů ve třídách
Výlet na Pekelňák – rozhledna, vycházka do přírody

družina

16. říjen – Světový den výživy – využití témat
v literární výchově a slohu
„Ovoce do škol“ - pravidelný odběr ovoce, zeleniny

2. – 4. ročník

20. říjen – Den stromů

všichni

1. – 5. ročník
(nabídka pro rodiče s dětmi)

všichni
(nabídka pro rodiče s dětmi)

všichni
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- propagace, nástěnky, besedy, tvořivé náměty
Zahájení sběru starého papíru
Soutěž s panem Popelou .A.S.A.
- ekologická výchova
- soutěž ve sběru druhotných surovin

všichni
1. – 5. ročník

Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole

Kolářová

Výstava ovoce a zeleniny
- ukázky, předvádění
Tvořivé náměty s tematikou ovoce, zeleniny
- tvorba nástěnky

obec

16. 11. Den bez cigaret - přednáška o škodlivosti
kouření - 4., 5. ročník

Kolářová, Husáková

Sběrový týden – třídíme odpad, starý papír
Plavání - plavecký výcvik v Třebíči

všichni

Nestrojilová
1. – 2. třída

Zimní sporty – bruslení, bobování
- pobyt v zimní přírodě
Vánoční trhy, vánoční tvoření
- zimní tematika, tradice, besídky

všichni

Kino v Třebíči – zimní vycházka
Plavání – plavecký výcvik v Třebíči

všichni
3. – 4. ročník

Hudební pořad Vojkůvka
ZIMA VE ŠD
Čtvrtá výprava proti času
- Do pohádky: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Pátá výprava proti času
- Za koumáky: Objevitelé
Šestá výprava proti času
- Za koumáky: Vynálezci
Ochrana člověka za mimořádných událostí
- vyučovací hodiny v prvouce, přírodovědě
- živelné pohromy, povodně, sesuv půdy,
- vichřice, bouřky, požár lesa atd.

1. – 5. ročník
družina

Co rádi jíme – anketa

všichni

Třídění odpadů ve třídách

všichni

Čertovský den – celoškolní projekt, vycházka
Staré obaly – využití ve VV

všichni
učitelé VV

Školní svačiny – průzkum ve třídách

všichni

všichni

1.- 5. ročník
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„Já básnička“ recitační soutěž

1. – 5. ročník

JARO A LÉTO VE ŠD
družina
Sedmá výprava proti času
- Do středověku: Na středověký hrad
Osmá výprava proti času
- Do středověku: Do rytířské školy
Devátá výprava proti času
- Za indiány : I.
Desátá výprava proti času
- Za indiány: II.
Sběr starého papíru – pokračování akce
Nestrojilová
Knihovna Třebíč – Borovina – spojené s vycházkou 1. – 3. ročník
21. 3. První jarní den - vycházky do přírody
Velikonoce – tradice
Vítání jara – třídní projekty
22. 3. Světový den vody – náměty pro VV, PČ
- tvorba nástěnky
Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole –
- třídní schůzky

všichni
všichni
všichni
učitelé VV, PČ
Kolářová

1. 4. Den ptactva – vycházka spojená s pozorováním
ptactva v přírodě

učitelé ČJS, PŘ

7. 4. Světový den zdraví – besedy ve třídách na dané
téma
22. 4. Den Země – celoškolní projekt
- úklid v okolí školy, Starče

všichni

„Běháním ke zdraví“ – celoškolní projekt

všichni

Exkurze Praha – poznáváme památky hlavního města
- Návštěva ČNB

4. – 5. ročník

Cyklovýlety do okolí Starče

3. - 5. ročník

Dopravní hřiště
- dopravní výchova v jarní přírodě
- výlet na kolech, procházka

4. ročník

Turnaje – přehazovaná, florbal
Olympiády – v Třebíči, v Tasově

4. – 5. ročník
1. – 5. ročník

Kuličkiáda – soutěž
Sběrový týden
Soutěž s panem Popelou .A.S.A.
- ekologická výchova
- soutěž ve sběru druhotných surovin

družina
Nestrojilová
1. – 5. ročník

všichni
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Odpoledne deskových her

(nabídka pro rodiče s dětmi)

Kino v Třebíči – spojené s letní vycházkou

všichni

Škola v přírodě – školní ozdravný výlet na 3 dny všichni
- poznáváme letní přírodu, soutěže, hry
Nesplněné aktivity:
Dukovanské stezky – pochod malebnou přírodou v okolí Dukovan – nedostatek zájemců Zdravá
pětka - zdravá výživa – akce proběhne v následujícím školním roce
„Jak přežít školu“ z pohledu rodiče – seminář – proběhl seminář na jiné téma
Jalovec – lyžařský výcvik – krásy zimní přírody – zrušeno pro nedostatek sněhu
Závody v bobování a sáňkování – změny v zimní přírodě - zrušeno pro nedostatek sněhu
Pozďátky – recyklace – bude nabídnuto v následujícím školním roce
Školní statek v Třebíči – projížďka na koních – zrušeno pro nemoc vedoucího akce
Hasiči v Třebíči – exkurze - bude nabídnuto v následujícím školním roce
Cyklovýlet Heraltice – dvoudenní výlet – zrušeno pro nedostatek zájemců
Moravský kras - jednodenní výlet – nedostatek zájemců z řad rodičů
Školní akademie – celoškolní projekt – nahrazeno vystoupením 5. třídy na závěr školního roku
Divadlo Radost v Brně – nedostatek zájemců z řad rodičů
Branný závod – rodiče a děti - nedostatek zájemců z řad rodičů
Pochod okolo Starče - nedostatek zájemců z řad rodičů
Srpen 2014 – LT Skřípina – nedostatek přihlášených žáků
Aktivity navíc:
Sportovní den – sportovní aktivity na hřišti, pro velký úspěch proběhla akce i červnu
3. 10. 2014 Běh naděje – akce se účastnila i 1. třída
„16 maličkostí, na které bychom neměli zapomínat při výchově dítěte“ – seminář pro rodiče
STŘED – programy primární prevence ve všech třídách
Návštěva ČSOB v Třebíči: 4. ročník
Knihovna v Borovině: 4. – 5. ročník
Brno – VIDA, Moravské zemské muzeum - žáci 5. třídy
DDM v Borovině – spolupráce, výtvarná dílna - 4. – 5. ročník
Den dětí, spaní ve škole, hry v přírodě – celoškolní projekt
Loučení se školou – závěr školního roku – 5. třída
Hodnocení plánu protidrogové prevence a šikany
školní rok 2014/2015
Vypracovala: Mgr. Milena Nováčková
Září:
1. Na základě získaných informací ze seminářů a z dostupné literatury ( časopis Prevence ) byl
sestaven plán na školní rok 2014/2015.
2. V každé třídě byla sestavena pravidla třídy, znovu se žáky pohovořilo o školním řádu.
3. Na společné poradě učitelů byly podány informace, jak postupovat při zjištění šikany ve třídě.
4. Na první rodičovské schůzce se hovořilo s rodiči o vzájemné spolupráci a řešení problému.
5. Potáborové setkání – neproběhlo, nebyl tábor.
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6. Záchranná stanice – pan Hořák, dravci v letu
7.Dotazník pro 2. třídu – jak se zachovám při styku s cizími lidmi – děti vědí, jak se mají chovat při
styku s cizími lidmi.
8.Sklenice důležitosti – co je pro mě důležité, velmi důležité, nedůležité – pro děti byly různé věci
různě důležité.
9. Sportovní den
10. Byla nabídnuta dětem široká nabídka zájmových kroužků, kterou děti využily – organizace volného
času dětí.
11. Podpora i jiných zájmových organizací – hasiči, sportovní klub.
Říjen:
1. Dopravní výchova 4. třída.
2. V hodinách přírodovědy ve 4. a 5. třídě podat žákům stručné informace o návykových látkách a
jejich účincích – video, uskutečnilo se v 5. třídě.
3. Výstava ovoce a zeleniny.
4.Běh naděje – zúčastnila se celá škola.
5. Drakiáda, opékání špekáčků – družinové a kroužkové děti.
6. Bongo – 1. a 2. Třída.
7. Hudební pořad Třebíč – zúčastnily se 2., 3., a 4. třída.
8. Program primární prevence – rizikové chování dětí předškolního a mladšího školního věku – pro
rodiče.
Listopad:
1. Schůzka s kolegy, případné řešení problémů v jednotlivých třídách, nové informace.
2. Besedy ve třídách o dodržování třídních pravidel, řešení problémů – všechny třídy – děti se aktivně
vyjadřovaly k problémům.
3. Varhanní koncert v kostele – přichází advent.
Prosinec:
1. Knihovna Borovina – 1. třída, pasování na čtenáře
2. Hudební pořad – Vojkůvka – se uskutečnil.
3. Slohová práce pro žáky 4. ročníku: Můj nejlepší a nejhorší den – RWCT.
4. Výroba dárečků pro své nejbližší, kamarády – vánoční besídky v jednotlivých třídách.
5. Návštěva filmového představení v Třebíči – všechny třídy se zúčastnily.
6. Čertovský den.
7. Vánoční tvoření.
8. Vánoční trhy.
Leden:
1. Výtvarná soutěž – plakát o škodlivosti kouření a alkoholu, 5. třída.
2. Beseda ve třídách – zažil jsem šikanu, jak jsem se cítil, varovné signály, ohrožená místa ve škole
(chodby, záchody, šatny…) – nebyl zaznamenán žádný problém.
3. Na společné poradě učitelů byly zhodnoceny výsledky besedy, řešení problémů, dozory na
chodbách a jejich dodržování.
4. Bezpečně a bez rizika, bezpečně na síti – proběhla ve všech třídách.
5. Odpolední akce pro děti – závody na saních - ŠD.
6. Já, básnička – recitační soutěž.
7. Seminář – Jak přežít školu z pohledu rodiče.
8. Společný výlet s rodiči – Pekelňák –neproběhl.
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Únor:
1. Ozdravný zimní pobyt v přírodě – neproběhl.
2. Komunitní kruh ve třídách – kdy se mi dařilo, kdy jsem někomu pomohl(a) – děti se aktivně
zúčastnily.
3. Beseda Policie ČR – neproběhla.
4. Florbalový turnaj – zúčastnily se 4 družstva.
5. Bezpečně a bez rizika, bezpečně na síti – zúčastnily se všechny třídy.
Březen:
1. Na společné poradě jsme se informovali s kolegy o problémech ve třídách, o klimatu ve škole.
2. Moje kartička úspěchů a neúspěchů – samostatná práce žáků v hod. ČJ. 3. Turnaj v přehazované
proběhl.
4. Všechny třídy navštívily postupně knihovnu v Borovině – v dubnu i květnu.
5. Na tenkém ledě – primární prevence.
Duben:
1. Den Země – den v zeleném (projektové vyučování), malování na chodníku - ŠD.
2. Pozďátky, recyklace - neproběhla
3. Na tenkém ledě – primární prevence.
Květen:
1. Víkendový cyklovýlet – Heraltice – neproběhl.
2. Hasiči Třebíč – neproběhl.
3. Celoškolní tématický den – Běháním ke zdraví.
4. Kuličkiáda.
5. VV – ve všech třídách: Můj koláč pocitů, následná beseda - akce proběhla ve 4. třídě.
6. Branný závod rodiče a děti – neproběhl.
7. Odpoledne deskových her – rodiče a děti – neproběhlo.
8. Pochod okolo Starče – rodiče a děti neproběhl.
9. Proběhlo spaní ve škole, které naplánoval školní parlament.
Červen:
1. Exkurze Praha – 4. a 5. třída
2. Anketa ve všech třídách: Co se za tento školní rok změnilo v naší třídě, škole? – zhodnocení
proběhlo v každé třídě.
3. Vyhodnocení ankety a seznámení kolegů s výsledky proběhlo ve sborovně.
4. Návštěva kina v Třebíči.
5. Letní ozdravné pobyty
6. Letní tábor Skřipina – srpen – se neuskutečnil.
7. Cyklovýlet – školní statek, koně – se neuskutečnil.
8. Sportovní olympiády – Tasov, Třebíč – neproběhl.
9. Školní akademie – se neuskutečnila.
10.Divadlo Radost Brno – rodiče, děti – se neuskutečnila.
11. Jednodenní výlet Moravský kras – rodiče, děti – se neuskutečnil.
Sexualní výchova je zařazována dle věku v přiměřené míře ve vzdělavácí oblasti Člověk a jeho svět ve
3., 4.a 5. ročníku.
Na první rodičovské schůzce byli rodiče seznámeni s možností pořídit si knihu Příručka pro rodiče –
jak zajistit bezpečnost dětí na internetu – dostupná na internetu
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Dále byli obeznámeni s tím, že jsou oprávněni upozornit na závadné chování dětí i jejich rodičů dle §7
zákona 359/1999 Sb. a to nejlépe na MěÚ Třebíč, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Naše škola byla zapojena do projektu – Síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc
ohroženým žákům. V rámci tohoto projektu proběhly intervenční programy primární prevence
STŘED.
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2014/2015
Datum

Čas

9.10.
2014
12.1.
2015
12.1.
2015
15.1.
2015
20.2.
2015
20.2.
2015
27.2.
2015
19.3.
2015
20.3.
2015
13.4.
2015
20.4.
2015

15,30
16,30
8,00
9,40
10,00
11,40
8,00
9,40
8,00
9,40
10,00
11,40
8,00
9,40
8,00
9,40
8,00
9,40
8,00
9,40
8,00
9,40

Téma
RODIČE
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
II.
III.
IV.

Rizikové jevy chování dětí předškolního a ml. školního
věku
Bezpečně a bez rizika I. modul
Bezpečně na síti I. modul
Bezpečně na síti I. modul
Bezpečně a bez rizika II. modul
Bezpečně na síti II. modul

V.

Bezpečně na síti II. modul

III.
IV.

Na tenkém ledě I. modul

V.

Na tenkém ledě I. modul

III.
IV.

Na tenkém ledě II. modul

V.

Na tenkém ledě II. modul

Klima školy
Všichni pracovníci se snaží navodit přátelské, bezpečné a otevřené klima vůči dětem i rodičům. Dle
výsledků různých dotazníků se nám tato práce z velké části daří.
Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu
Dětem jsou podle potřeby udělována výchovná opatření dle klasifikačního řádu. Vyučující se však
snaží vždy vše včas řešit ve spolupráci žák-rodič-učitel, abychom nemuseli přistupovat k razantním
opatřením.
Průběh a výsledky vzdělávání
Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělání
Soulad s cíli základního vzdělávání
Výuka v 1. -5. ročníku probíhala podle ŠVP ZV „Tvořivá a zvídavá škola“, který je v souladu s RVP ZV.
Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků
Vyučující sestavují vždy na školní rok aktuální plány učiva dle rozvrhu školního roku a dle potřeb žáků
třídy a individuálním zvláštnostem žáků s SPU.
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Materiální podpora výuky
Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k výukovým činnostem
Žákům je k dispozici PC učebna s 11 PC pracovními stanicemi, které jsou připojeny k Internetu.
Učebna je využívána při výuce a v odpoledních hodinách pro kroužek PC a pro trávení volného času
žáků a k přípravě na vyučování. Čtyři kmenové třídy jsou vybaveny PC, také s připojením k Internetu.
Ve dvou učebnách je umístěna interaktivní tabule, kterou používají všechny pí. učitelky i žáci. Všechny
učitelky mají notebook.
Z projektu „ICT kouč“ bylo v loňském školním roce zakoupeno 6 dotykových zařízení – i Pad.
P. učitelky i žáci využívají tato zařízení ve výuce, jako doplňkové nebo motivační zařízení.
Všechny třídy jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Lavice jsou sestaveny klasicky nebo ve
skupinách podle toho jakou formou probíhá výuka.
Podnětnost učeben vzhledem k podpoře a seberealizace a identity žáků
Třídy jsou účelně vybaveny pomůckami a nástěnnými obrazy. Nástěnky jsou obnovovány a
aktualizovány pracemi žáků.
Účelnost využití pomůcek, učebnic a didaktické techniky
Výukové pomůcky jsou účelně využívány ve výuce. Žáci jsou vybaveni schválenými učebnicemi, které
jsou vhodně doplňovány PS a dalšími materiály a pracovními listy, které vytvářejí vyučující podle
aktuálních potřeb žáků. Ve škole je 1 LCD televizor a DVD přehrávačem a 15 PC připojených
k Internetu.
Vyučovací formy a metody práce
Ve výuce jsou využívány klasické i moderní vyučovací metody – skupinové, projektové i tematické
vyučování. Krátkodobé, dlouhodobé, třídní i celoškolní projekty, dále prvky RWCT (Čtením a psaním
ke kritickému myšlení), tvořivé učení atd.
Při práci s kolektivem třídy využíváme poznatků metod „Respektovat a být respektován“ (např.
komunitní kruh).
Žáci se učí vlastnímu hodnocení výsledků své práce a chování, učí se hodnotit a oceňovat práci
druhých.
Interakce a komunikace
Všichni vyučující se snaží ve třídách podporovat klidné, vstřícné, bezpečné a pohodové klima. Na
začátku školního roku si sami žáci stanovují třídní pravidla, na jejichž dodržování dohlíží jak sami žáci
tak i vyučující. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektování a k toleranci. Žáci mají možnost vyjádřit
vlastní názor, argumentovat i účastnit se diskuse. Žáci mají možnost k samostatným řečovým
projevům a je podporován rozvoj komunikačních dovedností.
Hodnocení žáků
Při hodnocení žáků je kladen důraz na věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, jsou
respektovány individuální schopnosti žáků. Využíváme vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků.
Jasná pravidla hodnocení jsou zakotvena v klasifikačním řádu.
G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Výčet kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2013/2014
Semináře k prohlubování odborné kvalifikace
Pracovník
Termín kurzu
Vzdělávací instituce

Název akce

Financování

Mgr. Z. Kolářová
A. Coufalová

září – prosinec
2014

Vysočina Education

Respektovat a být
respektován

Projekt Moderní
malotřídní školy

Mgr. S.Klumparová
Mgr. L. Bartíková

3.10.2014

Vysočina Education

Aktivity pro rozvoj
pozornosti

1100,-
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H. Chňoupková
Mgr. S. Klumarová

22.10.2014
20.10.2014

Vysočina Education
Vysočina Education

Vánoční tvoření
ADHD

600,Projekt ORP
Třebíč
Projekt ORP
Třebíč

Mgr. K. Zlámalová
Mgr. S. Klumparová
A. Coufalová
Mgr. M. Nováčková
Mgr. Z. Kolářová
Mgr. L. Bartíková
Mgr. S. Klumparová
Mgr. L. Bartíková

25.4.2015

ZŠ Velké Němčice

Regionální setkání
PAU

8.10.2014

Vysočina Education

ADHD workshop

Mgr. M. Nováčková
Mgr. Z. Kolářová
Mgr. K. Zlámalová

27.11.2014

Vysočina Education

27.1.2015

NIDV Brno

ČJ – hrátky pro
rozvoj čtenářství
Komunikace s rodiči

Mgr. K. Zlámalová
Mgr. Z. Kolářová

6.1.2015
27.1.2015
5.3.2015
19.3.2015
23.4.2015

NIDV Jihlava
Vysočina Education

Procesy učení
720,Dobrý start prvňáčka Projekt ORP
Třebíč

Mgr. K. Zlámalová

28.1.2015

NIDV Jihlava

720,-

Mgr. K. Zlámalová
Mgr. S. Klumparová
A. Coufalová
H. Chňoupková
Mgr. M. Nováčková
Mgr. Z. Kolářová
Mgr. L. Bartíková
Mgr. K. Zlámalová
Mgr. S. Klumparová
A. Coufalová
H. Chňoupková
Mgr. M. Nováčková
Mgr. Z. Kolářová
Mgr. L. Bartíková
Všichni ped.
pracovníci ZŠ a MŠ
Mgr. L. Bartíková

30.1.2015

Infra, s.r.o.

Nedirektivní přístup
v pedagogické praxi
FG na malotřídní
škole

17.4.2015

Infra, s.r.o

Mediální výchopva

Projekt ESF

9.2.2015
2.3.2015

Vzdělávací agentura,
Jana Špulířová
Vysočina Education

Efektivní
komunikace
Reedukace
dysortografie

Projekt ORP
Třebíč
550,-

H. Chňoupková
A. Coufalová
Mgr. K. Zlámalová

4.3.2015

Vysočina Education

Výtvarné inspirace

1300,-

18.3.2015

NIDV Jihlava

Vlastní osobnost
jako nástroj učitele

650,-

H. Chňoupková
A. Coufalová

9.4.2015

Vysočina Education

Jak relaxovat s dětmi 1100,v MŠ a na 1.stupniZŠ

550,Projekt ORP
Třebíč
1100,720,-

Projekt ESF
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Mgr. K. Zlámalová

20.5.2015

NIDV Jihlava

Týmová spolupráce
v ped.sboru

490,-

Mgr. S. Klumparová

16.3.2015

Vysočina Education

Dyskalkulie

600,-

K. Zlámalová
A. Coufalová
H. Chňoupková

30.3.2015
22.4.2015

Vysočina Education

Projekt ESF

Mgr. K. Zlámalová

8.4.2015
23.4.2015
13.5.2015
28.5.2015
15.9.2014

Vysočina Education
ČŠI

Burza nápadů,
výměna zkušeností –
síť Zdravých škol na
Vysočině
Kompetence III.
Mentoring

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

Enkaustika

M. Řídká
P. Pokorná

17.9.2014

Vysočina Education

M. Řídká

6.11.2014

Vysočina Education

J. Kédová
J. Kubíčková
P. Pokorná
M. Řídká
Z. Strejčková
J. Kubíčková
M. Řídká

13.11.2014

ZŠ a MŠ Stařeč

Rozvoj
matematických
představ u dětí
předškolního věku
Hyperaktivní,
hypoaktivní a
agresivní dítě v MŠ
Seminář k tvorbě
ŠVP

Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky
Projekt Moderní
venkovské
málotřídní školy

26.11.2014

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

J. Kubíčková
M. Řídká
Z. Strejčková
M. Řídká
P. Pokorná

3.12.2014

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

8.12.2014

Vysočina Education

J. Ferdová
J. Kédová
J. Kubíčková
P. Pokorná
M. Řídká
Z. Strejčková
M. Řídká
Mgr. K. Zlámalová

14.1.2015

INFRA

22.1.2015

Vysočina Education

J. Kubíčková

4.3.2015

Vysočina Education

J. Ferdová

Projekt ESF

Projekt Moderní
venkovské
málotřídní školy
3 000,-

Práce s polymery

Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky
Malování na hedvábí Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky
Rozvoj smyslového
Projekt Moderní
vnímání u dětí
venkovské
předškolního věku
málotřídní školy
Hlasová výchova –
Projekt ESF
Pavla Sovová

Závěrečná
konference projektu
Moderní venkovské
malotřídky
Velikonoční
krásličení

Projekt Moderní
venkovské
málotřídní školy
600,19
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J. Ferdová

8.4.2015

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

Americká enkaustika

J. Kédová
M. Řídká

25.4.2015

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

Aranžování

M. Řídká

22.6.2015

Soukromá střední
odborná škola Třebíč

Závěrečný workshop
projektu

Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky
Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky
Projekt
Frajeřinky pro
mateřinky

Metodická podpora učitelů – cyklus seminářů – Projekt ORP Třebíč KA 02
Mgr. Milena Nováčková. Mgr. Kateřina Zlámalová
Datum semináře
23.10.2014
6.11.2014
21.11.2014
4.12.2014
13.1.2015
25.2.2015
2.3.2015
20.3.2015
21.4.2015
14.5.2015

Téma semináře
Rozvoj dovedností učitele v oblasti seberozvoje a sebevýchovy
Rizikové chování dětí a mládeže
Rozvoj dovedností učitele v oblasti seberozvoje a sebevýchovy
Kázeňské problémy ve školní třídě a jejich řešení
Zásady práce s dětmi s ADHD, ADD
Paralelní procesy učení a vzdělávání
Rodič – partner k dialogu
Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět
Psychohygiena učitele
Krizová intervence v podmínkách škooly

V rámci projektu ORP Třebíč „Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem“ proběhlo několik
pracovních setkání škol a pedagogů zapojených do projektu.
Workshop
Závěrečná konference
Kulatý stůl I.
Osobnost pedagoga při práci s dětmi s poruchami chování, zvládání afektu dítěte
Kulatý stůl II.
Daltonský plán v praxi školy na 1.stupni
Kulatý stůl III.
SPU a její projevy (legislativní rámec, příklady praxe očima ČŠI)
Kulatý stůl IV.
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s SVP
Kulatý stůl V.
Práce s rodinou/rodinami dítěte s problémovým chováním
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
H. 1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách
1. Naše škola je zapojena do projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – „Moderní venkovské
malotřídky “.
Předkladatelem projektu je Vysočina Education.
Časové rozvržení projektu 1/2013 – 1/2015, projekt byl ukončen 16.1.2015 závěrečnou konferencí.
Cílem projektu je:
systematické a efektivní zvyšování manažerských a profesních kompetencí řídících a pedagogických
pracovníků málotřídních škol Kraje Vysočina, včetně učitelek mateřských škol, v oblasti řízení a
kurikulární reformy s důrazem na uskutečňování změn ve vzdělávání ve specifických podmínkách
malotřídních škol.
Projekt byl realizován v pěti klíčových aktivitách:
1. Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol
2. Využití informačních technologií na málotřídní škole
3. Učitel málotřídní školy jako poradce a průvodce vzděláváním v oblasti gramotností
4. Moderní vzdělávání učitelek mateřských škol
5. O efektivní výchově, vzdělávání a vztazích mezi lidmi
2. „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových
zařízení ve výuce“, zkrácený název projektu „ICT Kouč“ registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0036
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve spolupráci s firmou www.scio.cz.
Z tohoto projektu získala škola finanční prostředky na nákup a realizaci projektu ve výši 226 650,-.
Bylo zakoupeno 6 dotykových zařízení typu iPad. Proběhlo 5 dílčích seminářů zaměřených na
problematiku využívání dotykových zařízení ve vyučování. Dále byl proškolen 1 pedagog na pozici
Mentora.
3. „Síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům“, ORP Třebíč.
Projekt byl podpořen celkovou částkou 23 456 360,-, zúčastnilo se ho 32 škol spadajících pod
pověřenou obec III. – Třebíč.
Naše škola z projektu získala finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb ve výši 4 000,- dále
62 900,- na nákup kompenzačních pomůcek, dopravu, intervenční programy a DVPP.
Byly nakoupeny v rámci kompenzačních pomůcek půhlbalony, stavebnice, inteligentní plastelína. V
každé třídě proběhly dva intervenční programy a v rámci DVPP paní učitelky navštívily semináře
pořádané Vysočina Education, zúčastnily se Regionálního setkání PAU a na naší škole proběhly 3
celodenní semináře zaměřené na komunikaci, výchovu a vzdělávání dětí a žáků.
Ve škole v rámci tohoto projektu byly zřízeny pozice školního psychologa, logopeda, speciálního
pedagoga a dvou učitelů, koordinátorů žáků. Bylo podpořeno 10 žáků ohrožených školním
neúspěchem a všichni žáci se účastnili intervenčních programů, podpory školního psychologa v rámci
práce s třídními kolektivy.
Ve všech těchto projektech byla naše škola partnerem projektu.
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H. 2 Významné akce školy ve školním roce 2014/2015
Akce Mateřské školy Stařeč
Září:
 Schůzky rodičů v jednotlivých třídách.
Říjen:
 7.10. Drakiáda – na louce za koupalištěm jsme pouštěli draky. Foukal příznivý vítr a dětem
draci krásně létali. Na závěr dostaly lízátka.
 14.10. Výchovně-vzdělávací pořad Miroslava Hořáka ze záchranné stanice sov a dravců
„Poznáváme zvířátka“. Děti se seznámily s několika zvířátky a péčí o ně. Viděly např. hada,
leguána, ježka.
 Byl zahájen kroužek zumby pro děti MŠ s paní Bajgarovou - každou středu odpoledne ve třídě
Motýlků .
 Každé druhé úterý v odpoledních hodinách probíhalo tvoření z keramické hlíny pro
předškoláky ve třídě Mravenečků pod vedením p. učitelky Kubíčkové a Ferdové.
Listopad:
 4.11. Maňásková pohádka divadla Radoslavy Horákové z Hodonína „Zajíčkův zoubek“. Děti se
zábavnou formou seznámily s péčí o své zoubky.
 Děti ze třídy Sluníček vystoupily s programem na vítání nových občánků.
 Starší děti byly v divadle Pasáž v Třebíči na koncertě „Pískomil se vrací“.
 Zahájení miniškoličky pro předškoláky v ZŠ
 18.11. zdravotní sestra paní Zejdová předvedla dětem ukázku první pomoci při zástavě srdce.
Děti si mohly samy vyzkoušet na figuríně masáž srdce a dýchání do úst.
Prosinec:
 Na začátku adventu jsme s dětmi ozdobili smrček na zahradě a za zpěvu koled jsme jej
slavnostně rozsvítili. Rovněž před školkou nám svítil stromek po celý advent i vánoční svátky.
 5.12. Mikulášská nadílka – žáci 5. třídy ZŠ v převlečení za čerty, anděly a Mikuláše přinesli
dětem adventní kalendáře. Ty jim za to zazpívali písničky o čertech a Mikuláši a řekly
čertovské básničky.
 Vyráběli jsme drobné dárky na prodej na vánoční trhy.
 Děti vyráběly vánoční přáníčka nejen pro své rodiče, ale také na rozdání v obci. Skupinka dětí
je roznesla do místních obchodů, kanceláře městyse, na poštu, k lékaři, do školy a školní
jídelny, popřála jim krásné Vánoce a zazpívala vánoční koledu.
 V jednotlivých třídách proběhly vánoční besídky s nadílkou, ukázka lidových zvyků - krájení
jablíčka, házení bačkorou, pouštění lodiček, ochutnávka cukroví, které si děti přinesly z
domova, úprava vánočního stolu. Děti dostaly pod stromeček velmi pěkné hračky. Jeden
dárek, který jim vybrali a zaplatili rodiče si odnesly domů. Sluníčka – kniha, Mravenečci a
Motýlci – zábavná hra, Berušky – látkové pouzdro se jménem s pastelkami a peněženkou.
 Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme se sešli u rozsvíceného vánočního stromu na
školní zahradě. Děti rodičům zazpívaly „Vánoční pohádku“ o narození Ježíška. Za odměnu
dostaly vánoční cukrovinky.
Leden:
 Konzultace s rodiči předškoláků o připravenosti dětí na vstup do ZŠ.
 12.1. Kouzelnická show Milana Ošmery z Třebíče
 24.1. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ – zúčastnily se všechny uč. MŠ
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30.1. Pololetní prázdniny v ZŠ. Provoz MŠ sloučen do jedné třídy vzhledem k počtu
přihlášených dětí.

Únor:
 2.2. – 6.2. Jarní prázdniny – provoz sloučen do jedné třídy na Horní ulici vzhledem k počtu
přihlášených dětí.
 20.2. Masopust ve školce – děti si vyrobily masky, škrabošky, vějíře nebo čepičky a různá
chrastítka. Za zpěvu písní obešly celou školku a ve třídě Mravenečků následovala diskotéka,
hry a ochutnávka masopustních dobrot připravených rodiči.
 27.2. Přijelo poprvé do naší školky maňáskové divadlo ze Šternberka a zahrálo 3 pohádky:
Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi. Pohádky byly proložené
spoustou dětských písniček, které si děti mohly společně zazpívat.
 16.2. – 20.4. Plavecký výcvik pro předškoláky v Plavecké škole v Třebíči ve Sportovním areálu
Laguna. Děti používaly pásky a rukávky do vody, různé pomůcky a hračky do vody. Učily se
ponořit hlavu do vody, bublat ve vodě, ležet na vodě na zádech i na břichu, potápět se a lovit
hračky ze dna bazénu, skákat do vody z můstku apod. Jednu hodinu strávily v aquaparku.
Březen:
 3.3. Hudební pořad Mgr. Břetislava Vojkůvky z Brna. Hudební doprovod Giovanna …… Zpívali
písničky o pejskovi, otloukali píšťaličku, poznávali dobro a zlo v pohádkách, zpívali písničky
z pohádek (např. Lotrando a Zubejda, S čerty nejsou žerty…), vyzkoušeli si zamračený výraz.
 30.3. Loučení se zimou a vítání jara. Berušky a Motýlci předvedli rodičům krátký program,
ozdobili si líto proužky barevných látek nebo vyrobili malou papírovou morenu a odešli
k potoku, kde zapálili velkou morenu a hodili ji do vody .
 1.4. Loučení se zimou a vítání jara ve třídě Mravenečků a Sluníček. Počasí bylo opravdu
aprílové. Chvíli svítilo sluníčko a vzápětí následovala přeháňka dokonce i se sněhem a malými
krupkami.
Duben:
 10.4. proběhl zápis dětí do mateřské školy na příští školní rok. Zúčastnilo se 14 dětí 2-3 letých.
8 děvčat a 6 chlapců. Děti nastoupí do MŠ 1.9.2015.
 18.4. Nejstarší děti vystoupily s jarně motivovaným programem na setkání seniorů ve
víceúčelové hale. Vyrobily pro ně také malé dárečky v podobě kytiček z cukrářských
papírových košíčků jako zápichy do květináče.
 20.4. Program primární prevence patologických jevů pod názvem „Dítě a společnost“ pro
mladší děti MŠ. Lektorka Bc. Lenka Fuksová a Mgr. Veronika Dvořáková.
 22.4. Malování na silnici před budovou mateřské školy ke Dni Země.
 29.4. Předškoláci jeli se svými učitelkami autobusem do Boroviny na dopravní hřiště v ZŠ
Bartuškova. Instruktor pan Fiala půjčil dětem kola, koloběžky, čtyřkolky a odrážedla, na
kterých jezdily po silnicích označených dopravními značkami a fungujícími semafory. Část dětí
jezdila a část dětí plnila připravené úkoly a pak se vyměnili. Rodiče si vyzvedli své děti na
dopravním hřišti. Zaplatili 20,- Kč a dostali na závěr medaile (zlaté fidorky). Odpoledne se
dětem líbilo, všechny zúčastněné děti zvládli jízdu na kole a uplatnily tu také znalosti
z dopravy. Pan instruktor děti chválil za jejich znalosti.
Květen:
 7.5. Celá MŠ se zúčastnila pietního aktu u pomníčku dětí, které zabil německý granát
v předvečer konce 2. světové války. Žáci ZŠ zahráli na flétny, zazpívali písničky a přečetly
vzpomínky, které sami nasbírali od pamětníků 2. světové války. Pan starosta Čestmír Linhart
přednesl proslov, položil kytici k pomníčku a zazněla česká státní hymna.
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13.5. Den s fotbalem pořádaný oddílem kopané ve Starči na fotbalovém hřišti – účast
předškoláků s p.uč. Kédovou a Řídkou.
18.5. Výlet do ZOO v Jihlavě. Počasí bylo příznivé, návštěvníků méně než bývá v měsíci červnu.
Výlet se nám vydařil.
20.5. Program primární prevence patologických jevů pod názvem „Dítě a společnost“ pro
druhou skupinu dětí MŠ. Lektorka Bc. Lenka Fuksová a Mgr. Veronika Dvořáková. Děti se
seznamovaly s dráčkem, hrály s ním hry, učily se slušnému chování (požádat, poděkovat…).
27.5. Program primární prevence patologických jevů pod názvem „S předškoláky o
návykových látkách“.
31.5. vítání nových občánků – program zajistily děti a učitelky ze třídy Sluníček.
Naše MŠ se zapojila do neveřejné sbírky Fondu Sidus. Prodejem lepících obrázků pro děti bylo
vybráno 1600,- Kč.

Červen:
 1. června jsme oslavili MDD již tradičně zmrzlinou.
 3.6. navštívilo naši MŠ hodonínské maňáskové divadlo s ekologicky zaměřenou pohádkou
Skřítek Vítek. Děti se v ní seznámily s tříděním odpadu a koloběhem vody v přírodě.
 4.6. jsme se společně vyfotografovali na farské zahradě. Z fotek předškoláků jsme udělali
tablo a vystavili je za výlohou prodejny.
 11.6. jsme poprvé navštívili sférické kino. V pojízdném planetáriu děti viděly film o
podmořském světě. Pro děti i paní učitelky to byla nová zkušenost a velký zážitek.
 16.6. Program primární prevence patologických jevů pod názvem „Bezpečně v dopravě“
 V červnu se uskutečnily půldenní vycházky. Každá třída šla jiným směrem a s jiným cílem.
Všechny se vydařily, děti si odnesly nové zážitky a poznatky.
 Odpolední výšlap s rodiči a dětmi na Pekelný kopec zakončený výstupem na rozhlednu a
společným opékáním buřtů.
 Rozloučení s žáky 5.třídy a vítání nových prvňáčků v hale.
 Rozloučení s předškoláky v mateřské škole. Děti dostaly na památku knihu s věnováním.
Zpracovala Marie Řídká, zástupkyně pro předškolní vzdělávání
H. 3 Akce Základní školy a Školní družiny Stařeč















Den s fotbalem
Běh naděje
Miniškolička – příprava předškoláků
Drakiáda
Den Země – sběr odpadků v okolí příjezdových silnic do Starče ve spolupráci s KÚ kraje
Vysočina
Návštěva knihovny v Třebíči – Borovině
Dopravní hřiště
Pasování na čtenáře – 1.třída, knihovna Třebíč-Borovina
Výukový program „Dravci v letu“
Filmové představení
Intervenční programy – Nebezpečí kolem nás, Od 1. třídy bezpečně a bez rizika, Vztahy ve
třídě, Bezpečně na síti. Nebezpečí číhá všude
Sportovní olympiáda malotřídních škol
Varhanní koncert v kostele
Turnaj v přehazované
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Turnaj ve florbalu
Výtvarné dílny – DDM
Drátkování
Hudební pořad – Vojkůvka
Exkurze Praha – ČNB, památky Prahy
Brno – Moravské zemské muzeum, VIDA zábavní park
Hudební pořad „Hudební radovánky“
Recitační soutěž – školní, okresní kolo
Fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup
Vzpomínková akce u pomníčku k 70. výročí konce II. světové války
Návštěva knihovny Třebíč, Borovina
Branný závod
Výlety na kolech
Výlet na Pekelňák
Návštěvy výstavy I. Světová válka
Ozdravné pobyty
Slavnostní loučení s páťáky
Sběr starého papíru – spolupráce s firmou A. S. A.
Vydávání časopisu KUBÍK 5x
Výtvarná soutěž ZOO2015 (DDM Třebíč)
Sazka Olympijský víceboj – účastnili se všichni žáci
Kniha námětů „Jakou by chtěly mít děti Stařeč budoucnosti“ ve spolupráci se zřizovatelem
Beseda pro rodiče Mgr. Jiří Halda – 16 maličkostí, na které bychom neměli zapomínat při
výchově dětí
 Celý školní rok pracoval Žákovský parlament – tematické dny, pomoc při organizaci školních
akcí, projekt renovace školního dvorečku

H. 4 Projekty – třídní, celoškolní – za školní rok 2014/2015
1.třída
Finanční
gramotnost
Kočičí dny
Včelí medvídci

2.třída
Čertovský den
Čti a poznávej
Cestujeme po ČR

3.třída
Nakupujeme – FG
Podstatná jména
Nebezpečí číhá,
proto bezpečně na
silnici

4.třída
Přírodní
společenství
Maminka
FG – exkurze
banka
K.J.Erben
Diagramy v
matematice

5.třída
Památky Třebíče
70. výročí konce
II.světové války –
co vypráví
prarodiče
Pomůcky pro
prvňáčky
Vánoce ve světě
Hospodaření v
domácnosti

Celoškolní projekt DEN POVOLÁNÍ, SPANÍ VE ŠKOLE – LOUČENÍ SE ŠKOLOU, ČERVENOMODRÝ DEN
Celoroční projekt ŠD
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H. 5 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže

1. kolo

2. kolo

Matematický oříšek
5. roč.
Matematická
olympiáda 4. roč.
Výtvarná soutěž SH
Čech, Moravy a
Slezska
Výtvarná soutěž
ZOO 2015

17

6

Úspěšní řešitelé/
účastníci
6

17

5

3

89

6

ŠD
90

ŠD
6

Recitační soutěž

17

4

Ocenění ŠD
Ocenění jednotlivci
1x

H. 6 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Olympiáda malotřídních škol Třebíč
Turnaj v přehazované

Počet účastníků
10 žáků
3 družstva

Výsledky
8 umístění 1.-3. místo
3.,6.,9. místo

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila kontrola ČŠI v termínu 20. – 22. října 2014.
Veřejnosprávní kontrola s výsledkem bez závad.
Kontrola výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ i MŠ – bez závad, s drobnými doporučeními v oblasti
evaluace a hodnocení práce v MŠ.
Závěry inspekčního šetření
Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti, která
proběhla v roce 2010:
 počet žáků a dětí je stabilizovaný,
 pozitivně se projevila investice zřizovatele a využití dotačních programů do oprav a vybavení
budovy.
Silnou stránkou školy je:
 příjemné a klidné rodinné klima,
 individuální přístup k dětem i žákům,
 příkladná spolupráce se zřizovatelem,
 účast v dotačních programech a projektech.
Pestrá vzdělávací nabídka, využívání účinných metod a pedagogických přístupů a podpora vstřícných
vzájemných vztahů účinně přispívají k osobnostnímu rozvoji dětí a žáků. Uskutečňované projekty
základní školy podporují vyváženě všechny oblasti rozvoje žáků, posilují získávání jejich vědomostí,
dovedností, postojů a hodnot. Příležitostí pro zlepšení práce školy je zefektivnit hospitační a evaluační
systém mateřské školy.
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014
a)
1.
2.
3.
4.

příjmy
celkové příjmy
poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady
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Výroční zpráva o hospodaření školy 2014
Rozbor hospodaření

hlavní činnost
9 282 231,65
Kč

A. Náklady celkem
I. Náklady z činnosti

doplňková činnost
152 428,00 Kč

9 282 231,65 Kč

152 428,00 Kč

1 čistící materiál

59 393,92 Kč

2 617,00 Kč

2 kancelářský materiál

45 114,53 Kč

300,00 Kč

3 technický materiál

5 409,00 Kč

- Kč

4 noviny, časopisy

4 907,00 Kč

- Kč

5 výtvarný materiál

26 735,00 Kč

1 105,00 Kč

6 drobný hmotný majetek

1 650,00 Kč

- Kč

7 drobný hmotný majetek

23 971,50 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

9 nádobí

1 122,00 Kč

- Kč

10 učebnice

22 139,00 Kč

- Kč

3 600,00 Kč

- Kč

57 452,00 Kč

1 557,00 Kč

4 447,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

686 894,26 Kč

25 212,00 Kč

45 906,53 Kč

17 951,00 Kč

8 ochranné pomůcky

11 školní potřeby
12 učební pomůcky
13 knihy do učitelské knihovny
14 spotřeba elektronika počítače
15 potraviny
16 ostatní materiál
1 spotřeba materiálu

988 741,74 Kč

48 742,00 Kč

1 elektrická energie

93 969,00 Kč

16 725,00 Kč

2 voda

38 771,00 Kč

5 200,00 Kč

3 plyn

235 582,00 Kč

- Kč

368 322,00 Kč

21 925,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

2 spotřeba energie

501

502

1 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
3 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

1 prodané zboží
4 prodané zboží

504

1 aktivace dlouhodobého majetku
5 aktivace dlouhodobého majetku

506

1 aktivace oběžného majetku
6 aktivace oběžného majetku

- Kč
507

1 změna stavu zásob vlastní výroby
7 změna stavu zásob vlastní výroby

508
511

1 cestovné
9 cestovné

512

1 náklady na reprezentaci
10 náklady na reprezentaci

513

1 aktivace vnitroorganizačních služeb
11 aktivace vnitroorganizačních služeb
1 známky do spotřeby

- Kč

- Kč
- Kč

1 opravy a udržování
8 opravy a udržování

- Kč

516

- Kč

- Kč
48 874,00 Kč

- Kč

48 874,00 Kč

- Kč

10 780,00 Kč

- Kč

10 780,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

1 448,00 Kč

- Kč
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2 plavání

42 500,00 Kč

- Kč

273,00 Kč

- Kč

4 pronájem stroje

87 061,92 Kč

- Kč

5 telefonní poplatky

17 915,00 Kč

- Kč

9 081,00 Kč

- Kč

24 809,50 Kč

- Kč

981,40 Kč

- Kč

30 147,12 Kč

- Kč

3 prodloužení domény

6 připojení k internetu
7 technická podpora a servis
8 Web hosting
9 programy
10 vzdálená servisní podpora VIS

2 923,00 Kč

- Kč

13 927,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

15 674,50 Kč

- Kč

14 aktualizace příruček

6 212,00 Kč

- Kč

15 jízdné, přeprava žáci

980,00 Kč

- Kč

16 aktualizace směrnic

3 000,00 Kč

- Kč

17 náklady na poplatky

16 789,00 Kč

- Kč

11 stočné
12 přeprava, dopravné
13 softwarové služby

18 vstupné, stravování, ubytování

900,00 Kč

18 463,00 Kč

19 odvoz tuhého odpadu

10 108,00 Kč

- Kč

20 kontrola hasících přístrojů

28 036,00 Kč

- Kč

21 zpracování mezd

41 394,00 Kč

- Kč

22 zpracování účetnictví

69 799,00 Kč

- Kč

23 ostatní služby

44 189,00 Kč

- Kč

400,00 Kč

- Kč

20 098,00 Kč

- Kč

24 ostatní služby - DVPP nepedagogové
25 ostatní služby - DVPP ostatní
12 ostatní služby

518

1 náklady na platy pracovníků
2 ostatní osobní náklady
3 odstupné
4 mzdový nárok náhrada při nemoci
13 mzdové náklady

521

1 zákonné odvody zdravotní pojištění
2 zákonné odvody sociální pojištění
14 zákonné sociální pojištění

524

1 jiné sociální pojištění
15 jiné sociální pojištění

525

1 zákonné sociální náklady
2 zákonné sociální náklady - náhrada za nemoc
3 zákonné sociální náklady - OPPP pracovně právní
16 zákonné sociální náklady

527

1 jiné sociální náklady
17 jiné sociální náklady

18 463,00 Kč
- Kč

83 909,00 Kč

63 298,00 Kč

- Kč

- Kč

13 274,00 Kč

- Kč

5 194 110,00 Kč

63 298,00 Kč

461 579,00 Kč

- Kč

1 280 661,00 Kč

- Kč

1 742 240,00 Kč

- Kč

21 103,00 Kč

- Kč

21 103,00 Kč

- Kč

50 969,27 Kč

- Kč

132,74 Kč

- Kč

17 002,00 Kč

- Kč

68 104,01 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

1 daň silnični

- Kč

- Kč

1 daň z nemovitosti

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

19 daň z nemovitosti

528

488 646,44 Kč
5 096 927,00 Kč

532

1 jiné daně a poplatky
20 jiné daně a poplatky

538

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení
22 smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

- Kč

- Kč
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1 jiné pokuty a penále
23 jiné pokuty a penále

542

1 dary
24 dary

543

1 prodaný materiál
25 prodaný materiál

544

1 manka a škody
26 manka a škody

547

1 tvorba fondů
27 tvorba fondů

548

1 odpisy dlouhodobého majetku
28 odpisy dlouhodobého majetku

551

1 zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného maj.
29 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

24 384,00 Kč

- Kč

24 384,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

557

- Kč

- Kč

318 715,90 Kč

- Kč

558

318 715,90 Kč

- Kč

8 210,56 Kč

- Kč

8 210,56 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

555
556

549

561
562
563

1 náklady z přecenění reálnou hodnotou
564

1 ostatní finanční náklady
5 ostatní finanční náklady

- Kč

- Kč

1 kurzové ztráty

4 náklady z přecenění reálnou hodnotou

- Kč

- Kč

1 úroky

3 kurzové ztráty

- Kč

- Kč
554

1 prodané cenné papíry a podíly

2 úroky

- Kč

- Kč

II. Finanční náklady
1 prodané cenné papíry a podíly

- Kč

- Kč

553

1 ostatní náklady z činnosti
36 ostatní náklady z činnosti

- Kč

- Kč

1 náklady z drobného dlouhodobého majetku
35 náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Kč

- Kč

1 náklady z odepsaných pohledávek
34 náklady z vyřazených pohledávek

- Kč

- Kč

1 tvorba a zaúčtování opravných položek
33 tvorba a zaúčtování opravných položek

- Kč

- Kč

552

1 tvorba a zaúčtování rezerv
32 tvorba a zaúčtování rezerv

- Kč

- Kč

1 prodané pozemky
31 prodané pozemky

- Kč

- Kč

- Kč

1 zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
30 prodaný dlouhodobý hmotný majetek

- Kč

569

III. Náklady na transfery

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

V. Daň z příjmů

- Kč

- Kč

1 daň z příjmů

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

1 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

1 náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
2 náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

1 daň z příjmů
1 dodatečné odvody daně z příjmů

572

591

- Kč

- Kč
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2 dodatečné odvody daně z příjmů

595

- Kč

- Kč

9 288 820,68 Kč

162 867,00 Kč

840 097,59 Kč

162 867,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

608 816,00 Kč

- Kč

78 078,00 Kč

- Kč

3 250,00 Kč

57 244,00 Kč

4 tržby docházka do mateřské školy

98 630,00 Kč

- Kč

5 tržby docházka do školní družiny

26 800,00 Kč

- Kč

815 574,00 Kč

57 244,00 Kč

- Kč

600,00 Kč

- Kč

600,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

B. Výnosy celkem
I. výnosy z činnosti
1 výnosy z prodeje vlastních výrobků
1 výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

1 výnosy z prodeje služeb - žáci
2 výnosy z prodeje služeb - dospělí
3 tržby z prodeje služeb kroužky

2 výnosy z prodeje služeb

602

1 výnosy z pronájmu
3 výnosy z pronájmu

603

1 výnosy z prodaného zboží
4 výnosy z prodaného zboží

604

1 jiné výnosy z vlastních výkonů
5 jiné výnosy z vlastních výkonů

609

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení
6 smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

1 jiné pokuty a penále
7 jiné pokuty a penáe

642

1 výnosy z vyřazených pohledávek
8 výnosy z vyřazených pohledávek

643

1 výnosy z prodeje materiálu
9 výnosy z prodeje materiálu

644

1 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
10 výnosy z prodejem dlouhodobého nehmotného majetku

645

1 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
11 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

1 výnosy z prodeje pozemků
12 výnosy z prodeje pozemků

647

1 čerpání fondů
13 čerpání fondů

648

1 ostatní výnosy z činnosti
14 ostatní výnosy z činnosti

649

II. finanční výnosy
1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

1 úroky
2 úroky

662

1 kurzové zisky
3 kurzové zisky

663

1 výnosy z přecenění reálnou hodnotou
4 výnosy z přecenění reálnou hodnotou
1 ostatní finanční výnosy

664

- Kč
- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

11 448,00 Kč

14 674,00 Kč

11 448,00 Kč

14 674,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

12 857,29 Kč

- Kč

12 857,29 Kč

- Kč

218,30 Kč

90 349,00 Kč

218,30 Kč

90 349,00 Kč

1,09 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

1,09 Kč

- Kč

1,09 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč
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5 ostatní finanční výnosy

669

IV. výnosy z transferů

- Kč
8 448 722,00
Kč

- Kč
Kč

1 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů

1 190 000,00 Kč

- Kč

2 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů

17 100,00 Kč

- Kč

3 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů

15 000,00 Kč

- Kč

4 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů - Kraj Vysočina

7 040 000,00 Kč

- Kč

5 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů - Kraj Vysočina

14 501,00 Kč

- Kč

6 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů - Kraj Vysočina

40 751,00 Kč

- Kč

7 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů "ICT Kouč"

111 664,50 Kč

- Kč

8 výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů "ICT Kouč"

19 705,50 Kč

- Kč

8 448 722,00 Kč
6 589,03
Kč

- Kč
10 439,00
Kč

6 589,03 Kč

10 439,00 Kč

- Kč

- Kč

1 výnosy územních rozpočtů z transferů
VI. výsledek hospodaření
1 výsledek hospodaření běžného účetního období
2 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
výsledek hospdaření předcházejících účetních období

672

0

I. Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky

157 637,70 Kč

- Kč

1 Jmění účetní jednotky

157 637,70 Kč

- Kč

II. Fondy účetní jednotky

95 481,09 Kč

1 fond odměn

10 000,00 Kč

- Kč

2 fond kulturních a sociálních potřeb

12 365,47 Kč

- Kč

2 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

11 821,62 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

61 294,00 Kč

- Kč

3 rezervní fond z ostatních titulů
4 fond reprodukce majetku, investiční fond
Ve Starči dne 31. 12. 2014
Zpracovala: Procházková Eva, ekonom školy
Schválila: Mgr. Zlámalová Kateřina, ředitelka školy
Příloha:
1 Výroční zpráva o hospodaření školy dle jednotlivých transferů
2 Rozvaha - bilance
3 Výkaz zisku a ztrát
4 Příloha příspěvkové organizace zřizované ÚSC
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Naše škola není zapojena v žádném rozvojovém ani mezinárodním programu.
L) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH
ZDROJŮ
1. Naše škola byla zapojena do projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – „Moderní venkovské
málotřídky “.
Předkladatelem projektu je Vysočina Education.
Časové rozvržení projektu 1/2013 – 1/2015
Cílem projektu bylo:
systematické a efektivní zvyšování manažerských a profesních kompetencí řídících a pedagogických
pracovníků málotřídních škol Kraje Vysočina, včetně učitelek mateřských škol, v oblasti řízení a
kurikulární reformy s důrazem na uskutečňování změn ve vzdělávání ve specifických podmínkách
malotřídních škol.
Projekt byl realizován v pěti klíčových aktivitách:
1. Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol
2. Využití informačních technologií na málotřídní škole
3. Učitel málotřídní školy jako poradce a průvodce vzděláváním v oblasti gramotností
4. Moderní vzdělávání učitelek mateřských škol
5. O efektivní výchově, vzdělávání a vztazích mezi lidmi
2. „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových
zařízení ve výuce“, zkrácený název projektu „ICT Kouč“ registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0036 v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve spolupráci s firmou www.scio.cz.
Z tohoto projektu získala škola finanční prostředky na nákup a realizaci projektu ve výši 226 650,-.
Bylo zakoupeno 6 dotykových zařízení typu iPad. Proběhlo 5 dílčích seminářů zaměřených na
problematiku využívání dotykových zařízení ve vyučování. Dále byl proškolen 1 pedagog na pozici
Mentora.
Doba trvání projektu : 9/2014 – 8/2015
3. „Síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům“, ORP Třebíč.
Projekt byl podpořen celkovou částkou 23 456 360,-, zúčastnilo se ho 32 škol spadajících pod pověřenou
obec III. – Třebíč.
Naše škola z projektu získala finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb ve výši 4 000,- dále
62 900,- na nákup kompenzačních pomůcek, dopravu, intervenční programy a DVPP.
Byly nakoupeny v rámci kompenzačních pomůcek půlbalony, stavebnice, inteligentní plastelína. V každé
třídě proběhly dva intervenční programy a v rámci DVPP paní učitelky navštívily semináře pořádané
Vysočina Education, zúčastnily se Regionálního setkání PAU a na naší škole proběhly 3 celodenní
semináře zaměřené na komunikaci, výchovu a vzdělávání dětí a žáků.
Ve škole v rámci tohoto projektu byly zřízeny pozice školního psychologa, logopeda, speciálního
pedagoga a dvou učitelů, koordinátorů žáků. Bylo podpořeno 10 žáků ohrožených školním neúspěchem
a všichni žáci se účastnili intervenčních programů, podpory školního psychologa v rámci práce s třídními
kolektivy.
Doba trvání projektu : 8/2014 – 6/2015
Ve všech těchto projektech byla naše škola partnerem projektu.
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M) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Na naší škole není odborová organizace.

Výroční zpracovala Mgr. Kateřina Zlámalová, údaje o MŠ zpracovala Marie Řídká
Školské radě předána dne 15.10.2015
Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za období 2014/2015 schválila dne:
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Přílohy
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PROMĚNA ŠKOLY
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DEN POVOLÁNÍ
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MC DONALD´S CUP
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TOULÁNÍ PO HISTORICKÉ
TŘEBÍČI
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LOUČENÍ SE ŠKOLOU
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PROJEKT KAREL IV.
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
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TŘÍDY 2014/2015
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