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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
A. 1 Škola 
 
Název školy Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, 

příspěvková organizace 
Adresa školy Jakubské nám. 56 

675 22 Stařeč 
Právní forma Příspěvková organizace 
IČO  70887926 
IZO 102 655 367 
Identifikátor školy 600 122 000 
Vedení školy  
     Ředitel Mgr. Kateřina Zlámalová 
    Zástupkyně ředitele pro zařízení MŠ Marie Řídká 
Kontakt 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 

IČO 00290491 
Starosta Čestmír Linhart 
 
A. 3 Školská rada 
 
6 členů 
Zástupci zřizovatele: Pavlína Lavická, David Linhart 
Zástupci rodičů: Marcela Vláčilová, Kateřina Šlechtová 
Zástupci pedagogů: Mgr. Milena Nováčková, Mgr. Lenka Bartíková 
Volby do školské rady proběhly 10. 12. 2018 
Datum zřízení: 1. 9. 1997 
 
A. 4 Součásti školy 
 Kapacita 
Mateřská škola 57 dětí 
Základní škola 110 žáků 
Školní družina 50 žáků 
Školní jídelna 231 jídel 
 

mailto:zsstarec@seznam.cz
http://www.zsstarec.cz/
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A. 5 Základní údaje o součástech školy 
 

Součást školy Počet 
tříd/oddělení 

Počet žáků/dětí Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 3 56 18,7 11,2 

Základní škola 5 81+2* 16,2 11,6 

Školní družina 2 50 25 25 

Školní jídelna X 137 X X 
* žáci, kteří plní školní docházku v zahraničí 

 

Třída 
ZŠ 

Počet žáků Vyučující 

Celkem Chlapců Dívek 

1. tř. 8 3 5 Mgr. Milena Tikovská 

2. tř. 20 10 10 Mgr. Lenka Bartíková, AP Alena Coufalová 

3. tř. 18 10 8 Mgr. Soňa Klumparová, AP Ing. Karel Klumpar 

4. tř. 15+2* 6+1* 9+1* Mgr. Radka Husáková,  
AP Petra Čaňková, Hana Chňoupková 

5. tř. 20 9 11 Mgr. Zdenka Kolářová 

celkem 81+2* 38+1* 43+1*  

* žáci, kteří plní školní docházku v zahraničí 
AP – asistent pedagoga 

 

Obec Počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ Celkem 

Stařeč 

57 35 92 Červená Hospoda 

Kracovice 

Mastník 7 2 9 

Čechočovice 5 8 13 

Ostatní 12 12 24 

Celkem 81+2* 57 138+2* 

 

Třída MŠ Počet dětí Chlapců Dívek Paní učitelky 

1. Mravenečci 24 12 12 Jaroslava Kubíčková 
Jarmila Ferdová 
AP – Věra Prokopová 

2. Berušky 17 8 9 Marie Řídká 
Pavla Pokorná 

3. Sluníčka 16 12 4 Zuzana Rezáková 
Pavlína Hurdová  

Celkem 57 32 25  

 

Žáci odcházející po 5. ročníku 

Gymnázium Třebíč 1 

Katolické gymnázium Třebíč 0 

ZŠ Třebíč, Bartuškova 18 

Jiná škola – ZŠ Brtnice 1 

Celkem 20 
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A. 6 Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny ZŠ využívá 5 prostorných kmenových tříd. Během hlavních 

prázdnin v roce 2020 byla zrekonstruovaná další třída v 1. patře 
školní budovy a učebna PC. 
Oddělení ŠD využívá nástavbu nad ŠJ a přilehlou třídu. 
MŠ užívá celkem 3 třídy s hernami, jedna třída má samostatnou 
ložnici. 

Odborné učebny, knihovna, 
multimediální učebna 

ZŠ má 1 počítačovou učebnu, která je vybavena odpovídajícím 
nábytkem, 11 počítači, 5 notebooky a serverem. 
Knihovna je vybavena odpovídajícím nábytkem a slouží 
k individuální a skupinové výuce žáků. Obsahuje jednotlivé tituly 
a sady knih pro společnou četbu. Celkem 1058 položek. 
V budově MŠ je umístěna vypalovací keramická pec. 

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. K výuce TV využívá škola travnaté hřiště TJ 
Sokola Stařeč, víceúčelové hřiště a areál SDH Stařeč. 
MŠ využívá dětské hřiště a zahradu u své budovy na Horní ulici, 
které je vybaveno průlezkami, skluzavkou a pískovištěm – 
pravidelná údržba probíhá během hlavních prázdnin.  Dále 
využívá dětské hřiště v blízkosti budovy ZŠ. 

Sportovní zařízení ZŠ k výuce TV využívá víceúčelovou halu vzdálenou cca 200m od 
budovy školy. Hasičské a sokolské hřiště. 

Dílny a pozemky ZŠ nemá k dispozici pozemek ani dílny. 
Žákovský nábytek ZŠ – všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným 

žákovským nábytkem. Všechny třídy jsou vybaveny novým 
nábytkem. Během hlavních prázdnin, v roce 2019, byla 
zrekonstruovaná šatna a vybavená šatními skříňkami. 
MŠ – všechny třídy i šatny jsou vybaveny nábytkem 
odpovídajícím hygienickým a bezpečnostním předpisům. 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním náčiním apod. 

Kabinet pomůcek ZŠ je dostatečně vybaven pomůckami pro 
všechny vzdělávací oblasti a je pravidelně doplňován o nové 
aktuální pomůcky. Pomůcky jsou pořizovány i dle doporučení 
PPP, SPC. 
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 
učebními texty 

Všichni žáci mají k dispozici schválené učební texty a PS. 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

V ZŠ je 16 PC – 11 v PC učebně, 5 v jednotlivých třídách a  
5 notebooků, ředitelka ZŠ a všechny učitelky ZŠ mají notebook  
(zakoupeny 3/2020) a tablety. Ve všech 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 televizory  
a DVD přehrávač.  
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B) PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

B. 1 Přehled oborů základního vzdělání 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 5 

 
B. 2 Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program Zařazené 
třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZV (č. j. 31504/2004-22) 
„TVOŘIVÁ A ZVÍDAVÁ ŠKOLA“ č. j. ZŠ a MŠ -78/2013, 1. 9. 2013 
3. nově přepracované vydání 
platné od 1. 9. 2016 Č. j.: ZŠ a MŠ Sta 60/2016, každý rok je vydávám dodatek. 

5 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PV (úprava platná k 1. 9. 2017) 
„KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM“ č. j. ZŠ a MŠ Sta-94/2017, 1. 9. 2017 

3 

 
C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
C. 1 ZÁKLADNÍ údaje o pracovnících školy 
 
Počet pracovníků celkem 27 
Počet učitelů ZŠ 7 
Počet asistentů pedagoga 5 
Počet vychovatelů ŠD 3 
Počet učitelek MŠ 6  
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 
Počet správních zaměstnanců MŠ 2 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 
Školní asistent ZŠ – druhý prac.poměr 

4 
3 
 

C. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Počet roků 
ped. praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka ZŠ 1,00 30 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

2 učitelka ZŠ 1,00 29 VŠ  1. -5. r. ZŠ 
spec.pedagogika 

3 učitelka ZŠ 1,00 41 VŠ + DPS 1. -5. r. ZŠ 

4 učitelka ZŠ 1,00 22 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

5 učitelka ZŠ 1,00 20 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

6 učitelka ZŠ 1,00 27 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

7 učitelka ZŠ 0,27 6 VŠ   

9 asistent pedagoga ZŠ 0,625 27 SŠ vychovatelka 

10 asistent pedagoga ZŠ 0,5 32 VŠ + DPS uč. ZŠ 

11 asistent pedagoga ZŠ 0,625 2 SŠ AP 

12 asistent pedagoga ZŠ 0,5 13 SŠ vychovatelka 

13 asistent pedagoga MŠ 0,5 2 SŠ AP 

14 vychovatelka ŠD 0,5057 27 SŠ  vychovatelka 

15 vychovatelka ŠD 0,5807 13 SŠ + DPS vychovatelka 
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16 vychovatelka ŠD 0,2857 2 SŠ vychovatelka 

17 učitelka MŠ 1,00 43 SŠ uč. MŠ 

18 učitelka MŠ 0,90 42 SŠ  uč. MŠ 

19 učitelka MŠ 1,00 41 SŠ uč. MŠ 

20 učitelka MŠ 1,00 20 SŠ uč. MŠ 

21 učitelka MŠ 1,00 35 SŠ  uč. MŠ 

22 učitelka MŠ 1,00 1 SŠ uč. MŠ 

Komentář:  
Vychovatelky ŠD vykonávají také funkci asistentů pedagoga. 

 
C. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanou ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanou ve 
výuce 

% 

učitelky 1. stupně ZŠ 100% učitelky 1. stupně ZŠ 100% 

učitelky MŠ 100% učitelky MŠ 100% 

vychovatelky ŠD 100% vychovatelky ŠD 100% 

Asistent pedagoga 100%   

 
C. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let Nad 55 do 
důch. věku 

V důchodovém 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 2 0 2 0 7 0 7 1 1 1 19 

 
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 

Z toho dětí starších 6 
let (nástup po 
odkladu) 

Počet odkladů pro 
školní rok 2019/2020 

1 25 0 2 
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D. 2 Zápis k předškolnímu vzdělání 
 

Počet dětí k zápisu Počet přijatých dětí Počet dětí přijatých 
dodatečně 

Počet nepřijatých 
dětí 

26 24 0 2 

 
D. 3 Výsledky přijímacího řízení 
Na víceletá gymnázia přijato: 
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

Gymnázia zříz. krajem 1 - 

Soukromá gymnázia - - 

Církevní gymnázia - - 

 
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 
E. 1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled prospěch 1. stupeň 
 

Třída Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo Žáci 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. 8 8 0 0 0 0 

II. 20 20 0 0 0 0 

III. 18 17 1 0 0 0 

IV. 15 14 1 0 0 0 

V. 20 20 0 0 0 0 

Celkem 81 79 2 0 0 0 

 
Přehled chování 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ Snížený 
stupeň 

I. 8 0 0 0 0 0 0 

II. 20 0 0 0 0 0 0 

III. 18 0 0 0 0 0 0 

IV. 15 0 0 0 0 0 0 

V. 20 20 0 0 0 0 0 

Celkem 86 20 0 0 0 0 0 
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E. 2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na 
žáka/dítě 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Celkem  
1. stupeň za celý 

školní rok 
3 166 39,08 0 0 

Celkem MŠ 
Povinné 

předškolní 
vzdělání 

3492 139,68 0 0 

 
 
E. 3 Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 2. 1 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 3. 1 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení - - 

Autismus 4. 1 

Poruchy chování, pozornosti 3. 1 

LMP 2., 4. 2 

Komentář: ve škole jsou evidováni žáci s mírnými projevy SPU, které 
nevyžadují integraci PO 1,2 

 
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 20 minut. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve škole je 5 žáků, kteří byli vyšetřeni v ŠPZ. Z výsledků vyšetření vyplývá, že dva žáci trpí vážnější 
formou VPU - LMP, u ostatních žáků se jedná o lehčí formy vývojových poruch učení, poruchy pozornosti 
či chování. S žáky pracují paní učitelky podle doporučení ŠPZ – IVP a úpravy výstupů ŠVP.  
Ve škole jsou dále žáci s PO. PO 2 – 3 žáci, PO3 – 4 žáci – přidělen asistent pedagoga a vypracován IVP, 
případně upraven ŠVP ZV. 
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. 2016. 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. Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo použito závěrečné slovní hodnocení 
s ohledem na průběh distanční výuky a dle doporučení a metodických pokynů vydaných MŠMT. Se 
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způsobem slovního hodnocení byli rodiče seznámeni emailem při pravidelné komunikaci v rámci 
distanční výuky.  
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. 
Důležité informace jsou rodičům zasílány pomocí hromadných e-mailů. Na počátku školního roku 
proběhne vždy společná schůzka se všemi rodiči, 1 x za školní rok probíhají společné schůzky ve třídách a 
2x za školní rok proběhnou konzultace (tripartita) R-Ž-U, kde všichni tři společně zhodnotí posuny žáka 
ve vzdělávání, chování a osvojování si kompetenci. 
Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 
V této oblasti naše škola spolupracuje se SPC Jihlava a PPP Třebíč. 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. V průběhu celého šk. roku na škole působil 
školní poradce.  
V rámci projektu „EU peníze do škol – šablony“ proběhla jedna beseda pro rodiče na témata: 
„Pohoda v rodině“ 
Asistent pedagoga 
V tomto školním roce byla zřízena funkce asistenta pedagoga v 2., 3. a 4. ročníku. Funkci AP zastávají 
čtyři pedagogové, s úvazkem 2x 0,5 a 2x0,625. 
Distanční výuka 
S platností od 12. 3. 2020 na základě Mimořádných opatření Vlády ČR a MZ ČR probíhala na škole 

distanční výuka. Skutečná distanční výuky byla zahájena po ukončení jarních prázdnin dne 16. 3. 2020. 

S žáky a rodiči jsme v prvních dnech komunikovali převážně emailem případně telefonicky. Žáci vždy na 

počátku týdne obdrželi týdenní plány učiva s přiloženými pracovními listy a termíny, kdy danou práci 

zaslat ke kontrole. Od 13. 4. začala probíhat výuka částečně v rozhraní Google meet – online výuka – 1. a 

2. ročník 2x týdně, 3. – 5. ročník 3x týdně. Do online výuky bylo zapojeno aktivně 79 žáků z celkového 

počtu 81 – 97,5% žáků. Žákům, kteří neměli možnost si připravené a zaslané materiály vytisknout, paní 

učitelky materiály připravily a osobně jsme žákům předali. Zároveň všechny výukové materiály a týdenní 

plány učiva byly k dispozici na internetových stránkách naší školy. Každý týden byl pro žáky zařazován i 

dobrovolný úkol – výzva (VV – Jak jsi trávil jarní prázdniny, namaluj, Uvař jídlo a vyfoť ho, Poslechni a 

namaluj píseň – Nech brouka žít, Vyfoť, jak se probouzí jaro, Míčová a švihadlová školka, Pomáhej doma, 

domácí práce, Poslechni a namaluj píseň – Jaro dělá pokusy, Velikonoce – vytvoř jarní výzdobu, „Výstup 

na Sněžku“, Výzva dobrých skutků, Pusinkové loutky – vyrob podle návodu, LAND ART (HOUSE ART), 

práce s přírodními materiály, „Sestup do propasti Macocha“, Den Země – sbírej odpadky ve svém okolí, 

Přírodní „Bingo“ – poznávání přírodnin, Jedeme do ZOO (kolo, koloběžka), Namaluj čápa a sleduj 

webové stránky třebíčských čápů, Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky – poslechni si písničku a 

namaluj zvířátko ze ZOO, Školní triatlon (kolo, chůze, švihadlo), Soutěž o nejkrásnějšího domácího 

mazlíčka, kresba, foto, Desetiboj, Výtvor z oblíbené stavebnice, Den dětí – Namaluj sluníčko a běž si pro 

zmrzlinu, Co si myslí tvoje zmrzlina, Stařečské hledání – poznávání obce, Na co se těšíš o prázdninách). 

Fotografie z plnění výzev byly pravidelně uveřejňovány na školním webu. 
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25. 5. byla zahájena nepovinná školní výuka v rámci dětských skupin, této výuky se účastnilo 7 žáků 1. 

ročníku, 10 žáků 2. ročníku a 1 žák 3. ročníku. Byly zřízeny dvě dětské skupiny. Provoz byl od 7,45 – 

14,00. Pro ostatní žáky byla rozšířena online výuka na každý školní den v rozsahu 35 minut. 

Od 16. 3. do 24. 5. 2020 byla uzavřena i MŠ Stařeč. Během uzavření MŠ byly rodičům prostřednictvím 

našich webových stránek nabízeny aktivity a náměty pro práci s dětmi. Tyto náměty byly k dispozici na 

internetových stránkách školy. 25. 5. 2020 byl obnoven provoz MŠ, kdy docházelo kolem 25 dětí. 

V průběhu distanční výuky byli rodiče osloveni několika dotazníky a byly zjišťovány potřeby rodičů, žáků 

a dětí, dále byly získaná cenná zpětná vazba. 

  
F. 1 Hodnocení plánu aktivit environmentální výchovy ve školním roce 2019/2020 
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kolářová 
 

Splněné aktivity (2. září – 6. března 2020): 
Září 2019 - vycházky do okolí Starče, Pekelný kopec 1. – 5. třída 
Třídnické hodiny 1x za měsíc    1. – 5. třída 
Zahájení sběru starého papíru    všichni 
„Ovoce do škol“  - pravidelný odběr ovoce, zeleniny všichni  
Září 2019 – společná schůzka s rodiči     všichni 

- prezentace aktivit – rodiče, učitelé, žáci 
- plán celoročních akcí 
- seznámení s plánem environ. vých. 

Září – červen 2019 - sběr víček od PET lahví  všichni 
Výlety na kolech – okolí Starče    2. – 5. ročník 
20. 9. Evropský den bez aut – beseda   všichni 

- náměty pro VV, PČ 
30. 9. 2019 Brno      4. – 5. ročník 

- VIDA! - zábavní vědecký park 
- ČNB – výukový program FG 
- rozdíly vesnice x město 

1. 10. 2019 Hořák – zvířata, předvádění, beseda  1. – 5. ročník 
- záchranná stanice 

Preventivní programy Oblastní charity Třebíč 
- Já, prvňák      1. třída 
- Zdravý životní styl     2. třída 
- Pohodová třída 1     3. třída 
- Kruh závislosti 1     4. třída 
- Bezpečně online 1     5. třída 

3. 10. 2019 Běh naděje   - spojené s vycházkou  1. - 5. ročník  
za změnami v podzimní přírodě 

- výlet na kolech     4. – 5. ročník 
- humanitární akce 

4. 10. Světový den zvířat – tvořivé náměty   učitelé VV, družina 
Říjen 2018 -  Dopravní hřiště    4. ročník 

- dopravní výchova v podzimní přírodě 
- výlet na kolech, procházka 

Drakiáda - pobyt v přírodě, hry    1. – 5. ročník 
- opékání špekáčků     (nabídka pro rodiče s dětmi) 

Úklid a úprava zelených ploch v okolí školy   všichni 
Výsadba a přesazování pokojových rostlin   Nestrojilová 
Třídění odpadů ve třídách     všichni  
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14. 10. Beseda se spisovatelem – Kapřík Metlík  1. – 5. ročník 
16. 10. ZOO Jihlava      1. – 2. ročník 

- výukový program „Mazlíčci“ 
16. říjen – Světový den výživy – využití témat  2. – 4. ročník 
v literární výchově a slohu 
Podzimní sběr starého papíru    všichni   
Soutěž s panem Popelou A.S.A.    1. – 5. ročník 

- ekologická výchova 
- soutěž ve sběru druhotných surovin 

 20. říjen – Den stromů     všichni 
- propagace, nástěnky, besedy, tvořivé náměty 

21. 10. Alternátor Borovina Třebíč   5. třída 
- výukový program Vesmír 

23. 10. Den stromů – Lesonice    1. – 5. třída 
Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole  Kolářová 
16. 11. Den bez cigaret     4. – 5. třída 

- přednáška o škodlivosti kouření 
Vystoupení u pomníčku, lampionový průvod  žáci, rodiče 
Plavání  - plavecký výcvik v Třebíči   3. – 4. třída 
Divadélko pro školy      všichni 
Konzultace rodič + dítě, seznámení s akcemi  všichni 

- prezentace aktivit 
Zimní sporty – bruslení, bobování    všichni 

- pobyt v zimní přírodě 
8. 12. Vánoční trhy, vánoční tvoření   všichni 

- zimní tematika, tradice, besídky 
Ochrana člověka za mimořádných událostí  1. - 5. ročník 

- vyučovací hodiny v prvouce, přírodovědě 
- živelné pohromy, povodně, sesuv půdy, 
- vichřice, bouřky, požár lesa atd. 

Co rádi jíme – anketa      všichni 
Třídění odpadů ve třídách     všichni 
Čertovský den – celoškolní projekt, vycházka  všichni 
Zábavní park Robinson Jihlava    3. – 5. třída 

- procházka zimním městem 
Labyrint Třebíč – zábavní park    1. – 2. třída 
Staré obaly – využití ve VV     učitelé VV 
Školní svačiny – průzkum ve třídách   všichni 
„Já básnička“ recitační soutěž    1. – 5. ročník 

- třídní i školní kolo 
 
Aktivity navíc: 
Výstava – fotografie (všichni) 
Malá technická univerzita – stavby a plány (2. třída) 
Baseballový turnaj – sportování (1. – 3. třída) 
DDM 10 let výročí – VV, PŘ (3., 4. třída) 
Varhanní koncert – vánoční koncert (všichni) 
Keramická dílna – vánoční tradice (3. – 5. třída) 
Alternátor Borovina Třebíč - výukový program Elektřina (5. třída) 
Česká spořitelna – exkurze, FG (4. třída) 
Nesplněné aktivity (16. března – 26. června 2020): 



13 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč 2019/2020 

Sazka olympijský víceboj – „Česko sportuje“ – projekt na podporu zdravého životního stylu nebyl 
dokončen (všichni) 
 
Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru nebyly v tomto 
období splněny žádné původně plánované akce. Žáci se účastnili distanční výuky a dobrovolně se zapojili 
do těchto „výzev“ a aktivit:  
 

 VV – Jak jsi trávil jarní prázdniny, namaluj 

 PČ – Uvař jídlo a vyfoť ho 

 HV, VV - Poslechni a namaluj píseň – Nech brouka žít 

 VV - Vyfoť, jak se probouzí jaro 

 TV – Míčová a švihadlová školka 

 PČ – Pomáhej doma, domácí práce 

 HV, VV – Poslechni a namaluj píseň – Jaro dělá pokusy 

 PČ – Velikonoce – vytvoř jarní výzdobu 

 TV – „Výstup na Sněžku“ 

 Výzva dobrých skutků 

 PČ – Pusinkové loutky – vyrob podle návodu 

 PČ – LAND ART (HOUSE ART), práce s přírodními materiály 

 TV – „Sestup do propasti Macocha“ 

 PČ – Den Země – sbírej odpadky ve svém okolí 

 PČ – Přírodní „Bingo“ – poznávání přírodnin 

 TV – Jedeme do ZOO (kolo, koloběžka) 

 VV – Namaluj čápa a sleduj webové stránky třebíčských čápů 

 HV, VV – Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky – poslechni si písničku a namaluj zvířátko ze 

ZOO 

 TV – Školní triatlon (kolo, chůze, švihadlo) 

 VV – Soutěž o nejkrásnějšího domácího mazlíčka, kresba, foto 

 TV – Desetiboj 

 PČ – Výtvor z oblíbené stavebnice 

 VV – Den dětí – Namaluj sluníčko a běž si pro zmrzlinu 

 VV, ČT – Co si myslí tvoje zmrzlina 

 PŘ, ČJS – Stařečské hledání – poznávání obce 

 VV – Na co se těšíš o prázdninách 
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Akce školní družiny 2019/2020 
 
Splněné: 
 

 Výzdoba školy – výtvory dětí (průběžně) 

 Podzimní družiniáda (1. 11. 2019) 

 Drakiáda (10. 10. 2019) 

 Vánoční tvoření s rodiči (11. 12. 2019) 

 Zpívání koled před školou (11. 12. 2019) 

 Výrobky na Vánoční trhy (průběžně) 

 Zimní družiniáda (28. 2. 2020) 

 Koloběžkové závody (22. – 23. 10. 2019) 

 Můj mazlíček (duben 2020) 

 Sportujeme pro radost, Recyklohraní (průběžně) 

 Švihadlový král (3. 3. 2020) 

 Turnaj v pexesu (21. 1. 2020) 

 
Nesplněné: 
 

 Závody na sněhu (nepřízeň počasí) 

 Kuličkiáda (distanční výuka) 

 Jarní družiniáda (distanční výuka) 

 Letní družiniáda (distanční výuka) 

 Malování na silnici (distanční výuka) 

 Vajíčkování (distanční výuka) 

 DO – RE – MI – pěvecká soutěž (distanční výuka) 

 

F. 2 Hodnocení plánu protidrogové prevence a šikany školní rok 2019/2020 

Vypracovala: Mgr. Milena Tikovská 
 
Září:  

1. Na základě získaných informací ze seminářů a z dostupné literatury (časopis Prevence) byl 
sestaven plán na školní rok 2019/2020. 

2. V každé třídě byla sestavena pravidla třídy, znovu se žáky pohovořilo o školním řádu.  
3. Na společné poradě učitelů se podaly informace, jak postupovat při zjištění šikany ve třídě. 
4. Na první rodičovské schůzce se hovořilo s rodiči o vzájemné spolupráci a řešení problému. 
5. Výlet na Pekelňák – vycházka, rozhledna – 4. a 5. třída. 
6. Cyklovýlety do okolí – 2., 3., 4. třída. 
7. Dotazník pro 2. třídu – jak se zachovám při styku s cizími lidmi – děti správně odpovídaly na dané 

téma. 
8. Brno – ČNB, VIDA, 4. a 5. třída. 
9. Sazka olympijský víceboj – Česko sportuje – projekt na podporu zdravého životního stylu – třídy 

plnily během celého školního roku. 
10.  Široká nabídka zájmových kroužků – děti se přihlásily do mnoha kroužků. 
11.  Podpora i jiných zájmových organizací – hasiči, sportovní kluby. 
12.  Preventivní program – Bezpečně online, 5. třída – děti se aktivně zúčastnily této akce. 
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ŠD – Naše škola, naše družina. 
 
 
Říjen:  

1. Dopravní výchova -  4. třída. 
2. Preventivní program Kruh závislosti – 4. třída. 
3. Pan Hořák, zvířata, mazlíčci. 
4.  Běh naděje. 
5. Drakiáda, opékání špekáčků – akce školní družiny. 
6. Beseda se spisovatelem. 
7. ZOO Jihlava – 1. a 2. třída. 
8. Sběr papíru. 
9. Den stromů 1. až 5. tř. Lesonice. 
10.  Vystoupení u pomníčku. 

 
Všechny akce plánované na měsíc říjen proběhly, děti se aktivně a se zájmem zapojovaly. Navíc děti z 5. 
třídy navštívily Alternátor, kde jim byl zprostředkován program o vesmíru. 
 
ŠD – Veselé barvy podzimu. 
 
Listopad:  

1. Proběhla schůzka s kolegy, případně se řešily problémy v jednotlivých třídách, podaly se nové 
informace.  

2. Proběhly besedy ve třídách o dodržování třídních pravidel, popřípadě se řešily vzniklé problémy – 
všechny třídy. 

3. Divadélko pro školy z Hradce Králové – akce proběhla. 
4. Preventivní program Bezpečně online – 5.třída, akce proběhla. 
5. Den bez cigaret – 16. 11. – beseda o škodlivosti kouření, výroba plakátu – 4., 5. třída – výstavka 

na chodbě. 
 
ŠD – Vítr, draci, plískanice. 
 
Prosinec:  

1. Varhanní koncert v kostele. 
2. Slohová práce pro žáky 4. ročníku: Můj nejlepší a nejhorší den – RWCT, děti se zamýšlely nad 

svými pocity, nejlepší práce byly prezentovány.  
3. Výroba dárečků pro své nejbližší, kamarády – vánoční besídky v jednotlivých třídách.  
4. Čertovský den. 
5. Vánoční tvoření. 
6. Vánoční trhy a zpívání koled u kostela. 
7. Preventivní program Kruh závislosti – 4. třída. 

 
Všechny akce v měsíci prosinci proběhly. 
 
ŠD – Splněná přání. 
 
 
Leden 

1. Proběhla beseda ve třídách – zažil jsem šikanu, jak jsem se cítil, varovné signály, ohrožená místa 
ve škole (chodby, záchody, šatny…).  

2. Na společné poradě učitelů byly zhodnoceny výsledky besedy, řešily se případné problémy. 
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3. DDM – 4. ročník – akce proběhla. 
4.  Odpolední akce pro děti – závody na saních – ŠD – akce neproběhla, nebyl sníh. 
5. Robinson Jihlava – akce proběhla. 
6. Labyrint Třebíč – akce proběhla. 

 
ŠD – Zima kraluje. 
 
Únor:  

1. Komunitní kruh ve třídách – kdy se mi dařilo, kdy jsem někomu pomohl(-+a) – děti se aktivně 
zapojovaly. 

2. Preventivní program Pohodová třída – 3. třída – akce proběhla. 
3. Třídní a školní kolo – Já básnička – akce proběhla. 

 
Děti 5. třídy navštívily Alternátor, kde se zapojily do programu o elektřině. 
Děti 4. třídy navštívily spořitelnu, kde proběhla exkurze. 

 
ŠD – Sněhohrátky. 

 
Od 16. března 2020 probíhala distanční výuka, děti dostávaly plány, zúčastňovaly se videohodin, od 25. 
května byly vytvořeny dvě dětské skupiny, 1., 2., 3. třída, kde probíhala náhradní výuka až do konce 
školního roku. 
Sexuální výchova je zařazována dle věku v přiměřené míře ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve 3., 
4. a 5. ročníku. 
Každý měsíc je zařazena do rozvrhu třídnická hodina. Náplní třídnických hodin bude podpora pozitivního 
klimatu třídy a školy, vztahy mezi dětmi a osobnostní rozvoj žáků. 
 
Na první rodičovské schůzce byli rodiče seznámen 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. 

  

  
F. 4. 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. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny PC, také s připojením k Internetu. V pěti 
učebnách je umístěna interaktivní tabule, kterou používají všechny pí. učitelky i žáci. Všechny učitelky 
mají notebook a tablet. P. učitelky i žáci využívají tato zařízení ve výuce, jako doplňkové nebo motivační 
zařízení. 
Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, nastavitelnými žákovskými sestavami. 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 16 PC připojených k Internetu a 
pět interaktivních tabulí. 
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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, klademe důraz na rozvoj matematické i čtenářské gramotnosti. 
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. Během distanční výuky byla hojně využívána emailová 
komunikace, online výuky a telefony. 
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. V průběhu distanční výuky převládalo 
formativní hodnocení. Žáci na konci školního roku byli hodnoceni slovně. 
 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Výčet kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2019/2020 
 
Semináře k prohlubování odborné kvalifikace 

Pracovník Termín 
kurzu 

Vzdělávací 
instituce 

Název akce Financování 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

18.9. 
2019 

VysEdu Jihlava Kmenové vedení školy ESF 
Učící se 
malotřídky 

Sborovna 30.9. 
2019 

Finanční 
gramotnost do škol 
a podnikavost 
yourchance o.p.s. 
 

Finanční gramotnost Zdarma 

Hana Chňoupková 1. 10. 2020 VysEdu Třebíč Pohybová výchova – hry a 
tanečky pro děti 

1000,- 

Petra Čaňková 14.10. 
2019 

VysEdu Třebíč Výtvarné inspirace 650,- 

Petra Čaňková 24. 10. 
2019 

SŠOŠ a SOU Třebíč Hudebně pohybový seminář 800,- 

Alena Coufalová 
Hana Chňoupková 

14. 10. 
2019 

VysEdu Třebíč Rizikové chování dětí a 
mládeže 

2x1000,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

15. 10. 
2019 

Unie 
zaměstnavatelskýc
h svazů ČR 

Konference 
„Školství 2020“ 

1088,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

11. 11. 
2019 

Nakl. FORUM Konference  
„Legislativní smršť ve školství“ 

592,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

20. 11. 
2019 

VysEdu Jihlava Videotrénink B ESF 
Učící se 
malotřídky 
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Sborovna 15. 1. 2020 VysEdu Jihlava Vývojová dynamika skupiny ESF 
Učící se 
malotřídky 

Mgr. Lucie 
Františáková 

2019/2020 VysEdu Třebíč AJ pro učitee B1+ 3000,- 

Jaroslava Kubíčková 
Zuzana Rezáková 

5. 11. 2019 Vysočina Education 

 

Učící se málotřídky 
KA 03 Využití spontánnosti 
předškolních dětí v objevování 
psané řeči a hledání způsobů 
jejího „uchopení“ 
Budulínek 

ESF 
Učící se 
malotřídky 

Jaroslava Kubíčková 
Zuzana Rezáková 

5. 2. 2020 Vysočina Education  Učící se málotřídky 
KA 03 Využití spontánnosti 
předškolních dětí v objevování 
psané řeči a hledání způsobů 
jejího „uchopení“ 
Hrnečku, vař 

ESF 
Učící se 
malotřídky 

Pavlína Hurdová 
Věra Prokopová 

4. 2. 2020 MŠ DUHA Třebíč Učící se málotřídky 
KA 02 Kolegiální podpora na 
MŠ 
„Spolupráce školy s rodinou a 
širší veřejností“ 

ESF 
Učící se 
malotřídky 

Pavlína Hurdová 
Věra Prokopová 

16. 06. 
2020 

MŠ DUHA Třebíč Učící se málotřídky 
KA 02 Kolegiální podpora na 
MŠ 
„Každé dítě je jiné“ 

ESF 
Učící se 
malotřídky 

Pavlína Hurdová 9. 3 .- 13. 
3. 2020 

Vysočina Education Stáž na MŠ SLUNÍČKO v Brně ESF 
Učící se 
malotřídky 

 
VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ K DOPLNĚNÍ POTŘEBNÉ KVALIFIKACE 
Asistentka pedagoga ukončila maturitní zkouškou doplňkové středoškolské studium v oboru předškolní a 
mimoškolní pedagogiky. Učitelka AJ úspěšně absolvovala doplňkové pedagogické studium. 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
H. 1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
1. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II. “  
OPVVV Výzva č. 63 - realizace projektu 9/2018 – 8/2020, projekt byl z důvodů mimořádných opatření 
prodloužen do 21. 12. 2020. 
Šablony realizované naší školou: 
 
MŠ 
2.I/1 Školní asistent 
2.I/2 Speciální pedagog 
2.I/5 Chůva 
2.I/12 Projektový den ve škole 
2.I/13 Projektový den mimo školu 
2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 
 
 
ZŠ 
2.II/1 Školní asistent 
2.II/2 Speciální pedagog 
2.II/6 DVPP – Osobnostní rozvoj učitele 
2.II/9 Sdílení zkušeností – návštěva škol 
2.II/10 Tandemová výuka 
2.II/19 Projektový den ve škole 
2.II/20 Projektový den mimo školu 
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání 
 
ŠD 
2.V/1 Školní asistent 
2.V/12 Projektový den v ŠD 
2.V/13 projektový den mimo ŠD 
Projekt pro naší školu je podpořen částkou 1 135 163,-. 
 
2. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč"  
Ředitelka školy je členkou řídícího výboru. V tomto školním roce byly pořízeny knihy do učitelské 
knihovny v rámci aktivity rozvoje čtenářské gramotnosti. 
3. „Učící se malotřídky“  1/2016 – 12/2020, projekt bude prodloužen do 3/2020 
V rámci projektu budou realizované aktivity pro MŠ i ZŠ zaměřené na kolegiální podporu mezi školami i 
jednotlivými učiteli. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské pregramotnosti, individualizaci v MŠ, na 
čtenářskou a matematickou gramotnost v ZŠ a dále na videotrénink jako formu účinné evaluace 
výchovně vzdělávacího procesu. Aktivita probíhají v pěti regionálních centrech kraje Vysočina. Do 
projektu je zapojeno 31 malotřídních škol našeho kraje. 
Ve všech těchto projektech je naše škola partnerem projektu. 
 
Dále je škola zapojena do projektů: „Ovoce a zelenina do škol“, „Dotované mléko“, Recyklohraní, 
Soutěž s panem POPELOU, SAZKA – Olympijský víceboj, Záložka do knihy spojuje školy 2019 – 
partnerská škola na Slovensku ZŠ Bolešov, Sběr použitého oleje. 
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H. 2 Významné akce školy ve školním roce 2019/2020 
 

2.1. Akce Mateřské školy Stařeč 
 
Září: 

 Schůzka rodičů 

 Drakiáda na poldru v odpoledních hodinách s rodiči 
 

Říjen: 

 Od října každý týden odpoledne tvoření z keramické hlíny pro starší děti. 

 Návštěva ZOO koutku při DDM v Borovině v rámci projektu „Cesta k inkluzi II.“ 
 

Listopad: 

 Vystoupení starších dětí ze třídy Berušek na vítání nových občánků na radnici 

 Výzdoba víceúčelové haly výrobky dětí a učitelek na ochutnávku vánočního cukroví 

 Vánoční výstava v mateřské škole 

 Tvoření z včelího vosku, výrobky byly použity na prodej při vánočních trzích v obci 
 

Prosinec: 

 Každoroční mikulášská nadílka v mateřské škole ve spolupráci se základní školou 

 „Vánoční pohádka“ Maňáskového divadla Hvězdička 

 Výchovný pořad Miroslava Hořáka o zvířátkách 

 Výroba vánočních přáníček a jejich roznesení do obchodů a institucí městyse 

 Zpívání koled pro rodiče u vánočního stromu na školní zahradě 

 Vánoční besídky v jednotlivých třídách 
 

Leden: 

 „Pirátská show“ žongléra Milana Ošmery 

 Návštěva starších dětí knihovny v Borovině  
 

Únor: 

 Zahájení plaveckého výcviku starších dětí v Plavecké škole Laguna v Třebíči 
 

Březen: 

 „Rytmická show“ v mateřské škole - poznávání hudebních nástrojů, zpěv a tanec 

 
Zpracovala Marie Řídká, zástupkyně pro předškolní vzdělávání 
 
2.2. Akce Školní družiny ZŠ a MŠ Stařeč 
 
Akce školní družiny 2019/2020 
 
Splněné: 
 

 Výzdoba školy – výtvory dětí (průběžně) 

 Podzimní družiniáda (1. 11. 2019) 

 Drakiáda (10. 10. 2019) 

 Vánoční tvoření s rodiči (11. 12. 2019) 

 Zpívání koled před školou (11. 12. 2019) 

 Výrobky na Vánoční trhy (průběžně) 
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 Zimní družiniáda (28. 2. 2020) 

 Koloběžkové závody (22. – 23. 10. 2019) 

 Můj mazlíček (duben 2020) 

 Sportujeme pro radost, Recyklohraní (průběžně) 

 Švihadlový král (3. 3. 2020) 

 Turnaj v pexesu (21. 1. 2020) 

 
Nesplněné: 
 

 Závody na sněhu (nepřízeň počasí) 

 Kuličkiáda (distanční výuka) 

 Jarní družiniáda (distanční výuka) 

 Letní družiniáda (distanční výuka) 

 Malování na silnici (distanční výuka) 

 Vajíčkování (distanční výuka) 

 DO – RE – MI – pěvecká soutěž (distanční výuka) 

Zpracovala Alena Coufalová, vychovatelka ŠD 

 
2.3. Akce Základní školy Stařeč ve školním roce 2019/2020 
 

 výlety jednotlivých tříd na Pekelný kopec 

 cyklovýlety do okolí Starče 

 preventivní programy Oblastní charita – Kruh závislosti, Bezpečně online 

 ČNB Brno exkurze, VIDA Brno 

 Běh Naděje 

 Exotická zvířátka – beseda p. Hořák 

 Beseda se spisovatelem J. Opatřil 

 Dopravní výchova – dopravní hřiště Třebíč 

 ZOO Jihlava – výukový program 1. a 2. třída 

 Sběr papíru 

 Malá technická univerzita – projekt Město 

 Divadélko pro školy – Cesta za pokladem 

 Baseballový turnaj Třebíč 

 Čertovský den 

 Miniškolička – škola pro budoucí prvňáčky 

 Korálkování 

 Matematická olympiáda, Matematický oříšek – školní kolo 

 Vánoční tvoření 

 Varhanní koncert ve stařečském kostele 

 Výtvarná dílna a sportovní dopoledne DDM Třebíč 

 Plavání 3. a 4. třída 

 Labyrint 1. a 2- třída 

 Finanční gramotnost „Škola peněz“ ČS Třebíč 

 Alternátor Třebíč – Elektřina, Vesmír -  5. třída 

 „Já, básnička“ – školní kolo 

 Robinson Jihlava 
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 Výstava Radnice Stařeč -  Vánoční tradice  

 Návštěva keramické dílny p. Morkusové 
 
Všechny výše zmiňované akce proběhly od září 2019 do února 2020. 
 

 
H. 4 Projekty – třídní, celoškolní – za školní rok 2019/2020 
 

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 

Zdravý životní styl 
Mazlíčci ZOO 
Den stromů 
 

Mazlíčci ZOO 
Den stromů 
Malá technická 
univerzita 
Cestujeme po ČR 

Den stromů Lapbook 
„Země – 
světadíly“ 
Abeceda peněz 
Den stromů 

Lapbook 
„Osobnosti českých 
dějin“ VL 
Alternátor 
Den stromů 
Já, básnička 

Celoškolní projekt  
ČERTOVSKÝ DEN + MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK 
Celoroční projekt ŠD – Naše česká zemička 

 
H. 5 Akce Žákovského parlamentu 
 
Školní parlament během školního roku organizoval: 

 hlášení celoškolních akcí v obecním rozhlase 

 celoškolní akci Sportujeme pro radost 

 podzimní foto tříd 

 čtenářskou soutěž – vzhledem k distanční výuce nebyla akce vyhodnocena 

 fotosoutěž Zima 

 Barevný den  

 plakáty k celoškolním akcím 

 pomoc při Vánočním tvoření 

 
Žákovský parlament pomáhá při organizaci celoškolních akcích vytvářením plakátů, vyhlašováním 
v obecním rozhlase a informováním spolužáků ve třídách. 
 
H. 6 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo Úspěšní řešitelé/ účastníci 

Matematický oříšek 
5. roč. 

20 7 Z důvodů mimořádných 
opatření Vlády ČR a MZ ČR se 
nekonala okresní kola soutěží 
a olympiád 

Matematická olympiáda 
4. roč. 

14 6 

Výtvarná soutěž SH 
Čech, Moravy a Slezska 

81 6 
3 ocenění 
okresní kolo 

Recitační soutěž 16 5 

Soutěž s Panem Popelou - - 
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H. 8 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích 
 
V tomto školním roce neproběhly z důvodů Mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR a MŽ ČR 
žádné soutěže. 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná kontrola ČŠI. 
 
J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2019 
 

a) příjmy 
1. celkové příjmy 
2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 
3. příjmy z doplňkové činnosti 
4. 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 2019 
   

     Rozbor hospodaření   hlavní činnost doplňková činnost 

A. Náklady celkem      14 164 518,39 Kč                97 795,00 Kč  

     I. Náklady z činnosti     14 164 518,39 Kč               97 795,00 Kč  

1 čistící materiál              77 564,21 Kč                11 835,00 Kč  

2 kancelářský materiál              46 100,90 Kč                              -   Kč  

3 technický materiál                5 176,00 Kč                              -   Kč  

4 noviny, časopisy                7 466,33 Kč                              -   Kč  

5 odborné příručky, publikace                2 909,00 Kč                              -   Kč  

6 výtvarný materiál              26 904,00 Kč                              -   Kč  

7 materiál zabezpečení akce                1 151,00 Kč                              -   Kč  

8 drobný hmotný majetek  - kategorie A              20 526,00 Kč                              -   Kč  

9 drobný hmotný majetek  - kategorie B            257 612,00 Kč                              -   Kč  

10 nádobí                2 670,00 Kč    -   Kč   

11 učebnice              13 723,00 Kč                              -   Kč  

12 školní potřeby                1 400,00 Kč                              -   Kč  

13 učební pomůcky              39 150,00 Kč                              -   Kč  

14 knihy do učitelské knihovny                9 084,00 Kč                              -   Kč  

15 elektronika do počítače                1 484,50 Kč                              -   Kč  

16 zápisový lístek ke vzdělávání                            -   Kč                              -   Kč  

17 materiál školní akce                            -   Kč                              -   Kč  

18 potraviny            683 544,01 Kč                              -   Kč  

19 ostatní materiál              34 489,00 Kč                              -   Kč  

1 spotřeba materiálu 501      1 230 953,95 Kč               11 835,00 Kč  

1 elektrická energie            143 171,00 Kč                37 440,00 Kč  

2 vodné stočné              12 433,91 Kč                              -   Kč  

3 plyn            121 384,00 Kč                              -   Kč  

2 spotřeba energie 502         276 988,91 Kč               37 440,00 Kč  

1 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                            -   Kč                              -   Kč  

3 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503                          -   Kč                             -   Kč  

1 prodané zboží                            -   Kč                              -   Kč  

4 prodané zboží 504                          -   Kč                             -   Kč  

1 aktivace dlouhodobého majetku                            -   Kč                              -   Kč  

5 aktivace dlouhodobého majetku 506                          -   Kč    

1 aktivace oběžného majetku                            -   Kč                              -   Kč  

6 aktivace oběžného majetku 507                          -   Kč    

1 změna stavu zásob vlastní výroby                            -   Kč                              -   Kč  

7 změna stavu zásob vlastní výroby 508                          -   Kč    

1 opravy a udržování              40 685,33 Kč                              -   Kč  

8 opravy a udržování 511           40 685,33 Kč                             -   Kč  

1 cestovné              19 083,00 Kč                              -   Kč  

9 cestovné 512           19 083,00 Kč                             -   Kč  

1 náklady na reprezentaci                            -   Kč                              -   Kč  

10 náklady na reprezentaci 513                          -   Kč                             -   Kč  

1 aktivace vnitroorganizačních služeb                            -   Kč    -   Kč   

11 aktivace vnitroorganizačních služeb 516                          -   Kč                             -   Kč  

1 známky do spotřeby                2 746,00 Kč                              -   Kč  
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2 plavání žáků              62 165,00 Kč                              -   Kč  

3 prodloužení domény                   223,00 Kč                              -   Kč  

4 pronájem stroje              71 438,40 Kč                              -   Kč  

5 telefonní poplatky              14 792,00 Kč                              -   Kč  

6 připojení k internetu                7 326,12 Kč                              -   Kč  

7 technická podpora a servis              27 288,62 Kč                              -   Kč  

8 WEB hosting                2 226,30 Kč                              -   Kč  

9 programy                2 968,00 Kč                              -   Kč  

10 vzdálená servisní podpora VIS              10 320,23 Kč                              -   Kč  

11 stočné              58 094,00 Kč                              -   Kč  

12 přeprava, dopravné                   800,00 Kč                              -   Kč  

13 náklady na softwarové služby              14 232,30 Kč                              -   Kč  

14 aktualizace příruček                4 468,00 Kč                              -   Kč  

15 jízdné, přeprava žáků              39 746,00 Kč                              -   Kč  

16 aktulizace směrnic                3 000,00 Kč                              -   Kč  

17 náklady za bankovní poplatky                6 634,00 Kč                              -   Kč  

18 vstupné, stravování, ubytování                2 880,00 Kč                              -   Kč  

19 výukový program pro žáky                3 771,70 Kč                              -   Kč  

20 svoz biologického rozložitelného odpadu                5 154,80 Kč                              -   Kč  

21 odvoz tuhého odpadu              10 108,00 Kč                              -   Kč  

22 kontrola hasících přístrojů              34 534,62 Kč                              -   Kč  

23 cloudové služby                2 250,00 Kč                              -   Kč  

24 zpracování mezd              64 516,00 Kč                              -   Kč  

25 zpracování účetnictví            126 584,00 Kč                              -   Kč  

26 ostatní služby            132 972,81 Kč                              -   Kč  

27 ostatní služby - DVPP jazyky                3 000,00 Kč                              -   Kč  

28 ostatní služby - DVPP ostatní              22 828,54 Kč                              -   Kč  

12 ostatní služby 518         737 068,44 Kč                             -   Kč  

1 náklady na platy pracovníků        8 238 097,00 Kč                              -   Kč  

2  ostatní osobní náklady            233 000,00 Kč                48 520,00 Kč  

3 mzdový nárok náhrada při nemoci              44 333,00 Kč                              -   Kč  

13 mzdové náklady 521      8 515 430,00 Kč               48 520,00 Kč  

1  zákonné odvody zdravotní pojištění            758 612,00 Kč                              -   Kč  

2  zákonné odvody sociální pojištění        2 096 325,00 Kč                              -   Kč  

14 zákonné sociální pojištění 524      2 854 937,00 Kč                             -   Kč  

1 
jiné sociální pojištění, odpovědnost za škodu, úraz, 
nemoci z povolání              33 060,00 Kč                              -   Kč  

15 jiné sociální pojištění 525           33 060,00 Kč                             -   Kč  

1 zákonné  sociální náklady            164 761,94 Kč                              -   Kč  

2 zákonné sociální náklady - náhrada za nemoc                   886,66 Kč                              -   Kč  

3 
zákonné sociální náklady - ochranné pracovní 
pomůcky              15 978,08 Kč                              -   Kč  

4 zákonné sociální náklady - vzdělávání                   200,00 Kč                              -   Kč  

16 zákonné sociální náklady 527         181 826,68 Kč                             -   Kč  

1 jiné  sociální náklady                            -   Kč                              -   Kč  

17 jiné sociální náklady 528                          -   Kč                             -   Kč  

1 daň silnični                            -   Kč    -   Kč   

18 daň silnični 531                          -   Kč                             -   Kč  

1 daň z nemovitosti                            -   Kč                              -   Kč  

19 daň z nemovitosti 532                          -   Kč                             -   Kč  

1 jiné daně a poplatky                            -   Kč                              -   Kč  
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20 jiné daně a poplatky 538                          -   Kč                             -   Kč  

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení                            -   Kč                              -   Kč  

22 smluvní pokuty a úroky z prodlení 541                          -   Kč                             -   Kč  

1 jiné pokuty a penále                   200,00 Kč                              -   Kč  

23 jiné pokuty a penále 542                 200,00 Kč                             -   Kč  

1 dary                            -   Kč                              -   Kč  

24 dary 543                          -   Kč                             -   Kč  

1 prodaný materiál                             -   Kč                              -   Kč  

25 prodaný materiál 544                          -   Kč                             -   Kč  

1 manka a škody                            -   Kč                              -   Kč  

26 manka a škody 547                          -   Kč                             -   Kč  

1 tvorba fondů                            -   Kč                              -   Kč  

27 tvorba fondů 548                          -   Kč                             -   Kč  

1 odpisy dlouhodobého majetku              52 777,00 Kč                              -   Kč  

28 odpisy dlouhodobého majetku 551           52 777,00 Kč                             -   Kč  

1 
zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného maj.                            -   Kč                              -   Kč  

29 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552                          -   Kč                             -   Kč  

1 
zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného 
majetku                            -   Kč                              -   Kč  

30 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553                          -   Kč                             -   Kč  

1 prodané pozemky                            -   Kč                              -   Kč  

31 prodané pozemky 554                          -   Kč                             -   Kč  

1 tvorba a zaúčtování rezerv                            -   Kč                              -   Kč  

32 tvorba a zaúčtování rezerv 555                          -   Kč                             -   Kč  

1 tvorba a zaúčtování opravných položek                            -   Kč                              -   Kč  

33 tvorba a zaúčtování opravných položek 556                          -   Kč                             -   Kč  

1 náklady z odepsaných pohledávek                            -   Kč                              -   Kč  

34 náklady z vyřazených pohledávek 557                          -   Kč                             -   Kč  

1 náklady z drobného dlouhodobého majetku            167 353,90 Kč                              -   Kč  

35 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558         167 353,90 Kč                             -   Kč  

1 ostatní náklady z činnosti               54 154,18 Kč                              -   Kč  

36 ostatní náklady z činnosti 549           54 154,18 Kč                             -   Kč  

II. Finanční náklady                            -   Kč                             -   Kč  

1 prodané cenné papíry a podíly                            -   Kč                              -   Kč  

1 prodané cenné papíry a podíly 561                          -   Kč                             -   Kč  

1 úroky                            -   Kč                              -   Kč  

2 úroky 562                          -   Kč                             -   Kč  

1 kurzové ztráty                            -   Kč                              -   Kč  

3 kurzové ztráty 563                          -   Kč                             -   Kč  

1 náklady z přecenění reálnou hodnotou                            -   Kč                              -   Kč  

4 náklady z přecenění reálnou hodnotou 564                          -   Kč                             -   Kč  

1 ostatní finanční náklady                            -   Kč                              -   Kč  

5 ostatní finanční náklady 569                          -   Kč                             -   Kč  

III. Náklady na transfery                            -   Kč                             -   Kč  

1 
náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery                            -   Kč                              -   Kč  

2 
náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery 571                          -   Kč                             -   Kč  

1 
náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery                            -   Kč                              -   Kč  

2 náklady vybraných místních vládních institucí na 572                          -   Kč                             -   Kč  



27 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč 2019/2020 

transfery 

V. Daň z příjmů                            -   Kč                              -   Kč  

1 daň z příjmů                            -   Kč                              -   Kč  

1 daň z příjmů 591                          -   Kč                             -   Kč  

1 dodatečné odvody daně z příjmů                            -   Kč                              -   Kč  

2 dodatečné odvody daně z příjmů 595                          -   Kč                             -   Kč  

     B. Výnosy celkem       14 183 682,14 Kč             100 856,00 Kč  

     I. výnosy z činnosti            804 226,00 Kč             100 856,00 Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků                            -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodeje služeb žáci             582 562,00 Kč                87 135,00 Kč  

2 výnosy z prodeje služeb dospělí            100 464,00 Kč                              -   Kč  

3 tržby z prodeje služeb kroužky                            -   Kč                              -   Kč  

4 tržby docházka do mateřské školy              82 430,00 Kč                              -   Kč  

5 tržby docházka do školní družiny              30 000,00 Kč                              -   Kč  

2 výnosy z prodeje služeb 602         795 456,00 Kč               87 135,00 Kč  

1 výnosy z pronájmu                   325,00 Kč                              -   Kč  

3 výnosy z pronájmu 603                 325,00 Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodaného zboží                            -   Kč                              -   Kč  

4 výnosy z prodaného zboží 604                          -   Kč                             -   Kč  

1 jiné výnosy z vlastních výkonů                            -   Kč                  8 129,00 Kč  

5 jiné výnosy z vlastních výkonů 609                          -   Kč                 8 129,00 Kč  

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení                            -   Kč                              -   Kč  

6 smluvní pokuty a úroky z prodlení 641                          -   Kč    

1 jiné pokuty a penále                            -   Kč                              -   Kč  

7 jiné pokuty a penáe 642                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z vyřazených pohledávek                            -   Kč                              -   Kč  

8 výnosy z vyřazených pohledávek 643                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodeje materiálu                4 410,00 Kč                  5 592,00 Kč  

9 výnosy z prodeje materiálu 644             4 410,00 Kč                 5 592,00 Kč  

1 
výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku                            -   Kč                              -   Kč  

10 
výnosy z prodejem dlouhodobého nehmotného 
majetku 645                          -   Kč                             -   Kč  

1 
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků                            -   Kč                              -   Kč  

11 
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků 646                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodeje pozemků                            -   Kč                              -   Kč  

12 výnosy z prodeje pozemků 647                          -   Kč                             -   Kč  

1 čerpání fondů                            -   Kč                              -   Kč  

13 čerpání fondů 648                          -   Kč                              -   Kč  

1 ostatní výnosy z činnosti                4 035,00 Kč                              -   Kč  

14 ostatní výnosy z činnosti 649             4 035,00 Kč                             -   Kč  

II. finanční výnosy                            -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                            -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661                          -   Kč                             -   Kč  

1 úroky                            -   Kč                              -   Kč  

2 úroky 662                          -   Kč                             -   Kč  
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1 kurzové zisky                            -   Kč                              -   Kč  

3 kurzové zisky 663                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                            -   Kč                              -   Kč  

4 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664                          -   Kč                             -   Kč  

1 ostatní finanční výnosy                            -   Kč                              -   Kč  

5 ostatní finanční výnosy 669                          -   Kč                             -   Kč  

IV. výnosy z transferů      13 379 456,14 Kč                              -   Kč  

1 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů        1 591 000,00 Kč                              -   Kč  

2 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů              24 491,00 Kč                              -   Kč  

3 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů Kraj Vysočina      10 499 711,00 Kč                              -   Kč  

4 
částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů Kraj 
Vysočina            201 625,00 Kč                              -   Kč  

5 podpora financování ZŠ a SŠ Kraj Vysočina            175 027,00 Kč                              -   Kč  

6 překrývání přímé pedagogické činnosti Kraj Vysočina            201 289,00 Kč                              -   Kč  

7 podpora plavání Kraj Vysočina              13 320,00 Kč                              -   Kč  

8 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů Šablony II            572 044,17 Kč                              -   Kč  

9 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů Šablony II            100 948,97 Kč                              -   Kč  

1 výnosy územních rozpočtů z transferů 672   13 379 456,14 Kč                             -   Kč  

VI. výsledek hospodaření        

1 výsledek hospodaření běžného účetního období              19 163,75 Kč                  3 061,00 Kč  

2 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                            -   Kč                              -   Kč  

3 
výsledek hospodaření předcházejících účetních 
období   -          50 447,72 Kč                11 007,60 Kč  

     

     I. Vlastní kapitál       

I. Jmění účetní jednotky           515 398,70 Kč                             -   Kč  

1 Jmění účetní jednotky            515 398,70 Kč                              -   Kč  

II. Fondy účetní jednotky           404 507,10 Kč    

1 fond odměn              20 500,00 Kč    -   Kč   

2 fond kulturních a sociálních potřeb            160 920,86 Kč                              -   Kč  

3 
rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření                            -   Kč    -   Kč   

4 rezervní fond  z ostatních titulů            195 447,24 Kč    -   Kč   

5 fond reprodukce majetku, investiční fond              27 639,00 Kč    -   Kč   

     Stařeč dne 31. 12. 2019 
   

     Zpracovala:  Procházková Eva, účetní školy 
   

     Schválila: Mgr. Zlámalová Kateřina, ředitelka školy 
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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. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. “  
OPVVV Výzva č. 63 - realizace projektu 9/2018 – 8/2020 – prodlouženo do 21. 12. 2020 
Šablony realizované naší školou: 
MŠ 
2.I/1 Školní asistent 
2.I/2 Speciální pedagog 
2.I/5 Chůva 
2.I/12 Projektový den ve škole 
2.I/13 Projektový den mimo školu 
2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 
ZŠ 
2.II/1 Školní asistent 
2.II/2 Speciální pedagog 
2.II/6 DVPP – Osobnostní rozvoj učitele 
2.II/9 Sdílení zkušeností – návštěva škol 
2.II/10 Tandemová výuka 
2.II/19 Projektový den ve škole 
2.II/20 Projektový den mimo školu 
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání 
ŠD 
2.V/1 Školní asistent 
2.V/12 Projektový den v ŠD 
2.V/13 projektový den mimo ŠD 
Projekt pro naši školu je podpořen částkou 1 135 163,-. 
 
2. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč"  
Ředitelka školy je členkou řídícího výboru.  
3. „Učící se malotřídky“  1/2016 – 12/2020 – prodlouženo do 3/2021 
V rámci projektu budou realizované aktivity pro MŠ i ZŠ zaměřené na kolegiální podporu mezi školami i 
jednotlivými učiteli. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské pregramotnosti, individualizaci v MŠ, na 
čtenářskou a matematickou gramotnost v ZŠ a dále na videotrénink jako formu účinné evaluace 
výchovně vzdělávacího procesu. Aktivita probíhají v pěti regionálních centrech kraje Vysočina. Do 
projektu je zapojeno 31 malotřídních škol našeho kraje. 
Ve všech těchto projektech je naše škola partnerem projektu. 
 
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 
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Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada 2. 9. 2020 
Školské radě předána dne: 1. října 2020 
Mgr. Kateřina Zlámalová 
ředitelka ZŠ a MŠ Stařeč 
 
 
Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za období 2019/2020 schválila dne: ____________________ 
 
………………………………………………………… 
 
předsedkyně Školské rady při ZŠ a MŠ Stařeč
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Přílohy 
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TŘÍDY 2019/2020 
1. třída Mgr. Milena Tikovská 

8 žáků 
 

 

 2. třída Mgr. Lenka Bartíková 
20 žáků 

 

 
3. třída Mgr. Soňa Klumparová 

18 žáků 
 

 

 4. třída Mgr. Radka Husáková 
15 žáků 

 

 

5. třída Mgr. Zdenka Kolářová 
 20 žáků 
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PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY 
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PODZIMNÍ FOTKY TŘÍD 
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ZÁLOŽKY SPOJUJÍ 
ŠKOLY 
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MALÁ TECHNICKÁ 
UNIVERZITA 
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BESEDA  
SE SPISOVATELEM 
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ŽIVÝ BETLÉM 
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NOVÁ TŘÍDA 
NOVÁ SOCIÁLNÍ 

ZAŘÍZENÍ 
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DISTANČNÍ VÝUKA 

  

  

 


