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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: Jaroslava Dobešová, David Linhart 
Zástupci rodičů: Renata Štěpničková, Kateřina Šlechtová 
Zástupci pedagogů: Mgr. Milena Nováčková, Mgr. Lenka Bartíková 
Volby do školské rady proběhly 7. 12. 2021 
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 79 15,8 11,3 

Školní družina 2 50 25 25 

Školní jídelna X 140 X X 
* žáci, kteří se vzdělávají doma – individuální vzdělávání od 2. pololetí 20/21 

 

Třída 
ZŠ 

Počet žáků Vyučující 

Celkem Chlapců Dívek 

1. tř. 14 8 6 Mgr. Radka Husáková, 

2. tř. 20 10 10 Mgr. Zdenka Kolářová, AP Věra Prokopová 

3. tř. 8 3 5 Mgr. Milena Tikovská 

4. tř. 19 9 10 Mgr. Lenka Bartíková, AP Alena Coufalová 

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

     

celkem 79 40 39  

AP – asistent pedagoga 

 

Obec Počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ Celkem 

Stařeč 

57 43 100 Červená Hospoda 

Kracovice 

Mastník 5 1 6 

Čechočovice 9 8 17 

Ostatní 8 5 13 

Celkem 79 57 136 

 

Třída MŠ Počet dětí Chlapců Dívek Paní učitelky 

1. Mravenečci 24 13 11 Jaroslava Kubíčková 
Jarmila Ferdová 

2. Berušky 17 7 10 Marie Řídká 
Pavla Pokorná 

3. Sluníčka 16 7 9 Zuzana Rezáková 
Nikola Kolmanová  

Celkem 57 27 30  

 

Žáci odcházející po 5. ročníku 

Gymnázium Třebíč 4 

Katolické gymnázium Třebíč 0 

ZŠ Třebíč, Bartuškova 13 

Jiná škola – ZŠ Třebíč, Benešova 1 

Celkem 18 
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A. 6 Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny ZŠ využívá 5 prostorných kmenových tříd. K dispozici je PC 

učebna 
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. Šatna je 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  
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 26 
Počet učitelů ZŠ 7 
Počet asistentů pedagoga 3 
Počet vychovatelů ŠD 2 
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 
1 
 

C. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Počet roků 
ped. praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka ZŠ 1,00 32 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

2 učitelka ZŠ 1,00 31 VŠ  1. -5. r. ZŠ 
spec.pedagogika 

3 učitelka ZŠ 1,00 43 VŠ + DPS 1. -5. r. ZŠ 

4 učitelka ZŠ 1,00 24 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

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

6 učitelka ZŠ 1,00 29 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

7 učitelka ZŠ 0,27 3 VŠ  DPS 

9 asistent pedagoga ZŠ 0,625 15 SŠ vychovatelka 

10 asistent pedagoga ZŠ 0,5 33 VŠ + DPS uč. ZŠ 

11 asistent pedagoga ZŠ 0,625 4 SŠ AP 

12 vychovatelka ŠD 0,5057 29 SŠ  vychovatelka 

13 vychovatelka ŠD 0,5807 14 SŠ + DPS vychovatelka 

14 učitelka MŠ 1,00 45 SŠ uč. MŠ 

15 učitelka MŠ 0,90 44 SŠ  uč. MŠ 
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16 učitelka MŠ 1,00 43 SŠ uč. MŠ 

17 učitelka MŠ 1,00 22 SŠ uč. MŠ 

18 učitelka MŠ 1,00 37 SŠ  uč. MŠ 

19 učitelka MŠ 1,00 5 SŠ uč. MŠ 

Komentář:  
Vychovatelka ŠD vykonává také funkci asistenta 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 0 0 1 0 9 0 7 1 1 1 18 

 
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 2021/2022 

1 19 3 3 
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D. 2 Zápis k předškolnímu vzdělání 
 

Počet dětí k zápisu Počet přijatých dětí Počet dětí přijatých 
dodatečně 

Počet nepřijatých 
dětí 

18 15 0 3 

 
D. 3 Výsledky přijímacího řízení, na víceletá gymnázia přijato: 
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

Gymnázia zříz. krajem 4 - 

Soukromá gymnázia - - 

Církevní gymnázia - - 

 
E) VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

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

Třída Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo Žáci 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. 14 14 0 0 0 0 

II. 19 19 0 0 0 0 

III. 8 7 1 0 0 0 

IV. 19 15 4 0 0 0 

V. 18 15 3 0 0 0 

Celkem 78 70 8 0 0 0 

 
Přehled chování 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ Snížený 
stupeň 

I. 14 7 0 0 0 0 0 

II. 19 6 0 0 0 0 0 

III. 8 1 0 0 3 2 0 

IV. 19 7 0 2 0 0 0 

V. 18 9 0 2 0 0 0 

Celkem 78 30 0 4 3 2 0 

 
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 
7656 96,91 0 0 

Celkem MŠ 
Povinné 

předškolní 
vzdělání 

3536 168,38 0 0 
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E. 3 Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 4. 1 

Zrakové postižení 2. 1 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení 3. 1 

Autismus - - 

Poruchy chování, pozornosti 5. 1 

LMP 4. 1 

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

 
E. 4 Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. třídy 2021/2022 
 
V termínu 23. 5. až 25. 5. proběhlo celorepublikové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků, kterého se 
zúčastnila i naše škola. Testování se zúčastnilo 16 žáků 5. ročníku. 
 
Výsledky výběrového zjišťování výsledků žáků 5. třídy 
 

Test Výsledky naší školy Celorepublikový výsledek 

Český jazyk 74% 69% 

Matematika 68% 52% 

Dovednosti usnadňující učení 64% 53% 

 
Test z českého jazyka obsahoval: porozumění textu, pravopis, slovní zásobu. 
Test z matematiky obsahoval: slovní úlohy, geometrii a počítání s čísly. 
Test dovedností usnadňující učení obsahoval: práce s čísly a symboly, orientaci v čase a prostoru, práci se slovy 
a textem. 
Jak je vidět z tabulky, ve všech testech dosáhli žáci naší školy lepších výsledků než je celorepublikový průměr. 
 

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 – 2 žáci, PO3 – 3 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. 2020. 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. Na vysvědčení byli hodnoceni ve všech předmětech 
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známkou. Každý žák obdržel v 1. i 2. pololetí osobní dopis, který popisoval pokroky, snahu i doporučení pro 
další práci žáka. 3 žáci jsou na doporučení ŠPZ a na základě žádosti rodičů hodnoceni slovně. 
Za 1. pololetí je žákům vydáván výpis z vysvědčení, na konci školního roku kompletní vysvědčení.  
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. V tomto školním roce proběhly konzultace online. 
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 tomto školním roce plánované aktivity z důvodů proti epidemiologických opatření neproběhly. 
Asistent pedagoga 
V tomto školním roce byla zřízena funkce asistenta pedagoga ve 2., 4. a 5. ročníku. Funkci AP zastávají tři 
pedagogové, s úvazkem 2x0,625 1x 0,75. 
 
F. 1 Hodnocení plánu aktivit environmentální výchovy ve školním roce 2021/2022 
 

Splněné plánované aktivity: 
Září 2020 - vycházky do okolí Starče    
3. 9. 2021 Den s fotbalem, nábor, sportovní dopoledne  
Třídnické hodiny 1x za měsíc     
Zahájení sběru starého papíru     
Sběr použitého kuchyňského oleje 
„Ovoce do škol“  - pravidelný odběr ovoce, zeleniny  
17. 9. 2021 Hořák – zvířata, předvádění, beseda   
Sazka olympijský víceboj – „Česko sportuje“   

- projekt na podporu zdrav. životního stylu 

Září 2020 – společná schůze s rodiči      

- prezentace aktivit  
- plán celoročních akcí 
- seznámení s plánem environ. výchovy 

Výlety na kolech – okolí Starče     
Knihovna v Borovině, spojené s vycházkou   
20. 9. Evropský den bez aut – beseda    
23. 9. Archeopark Modrá      
Preventivní programy Oblastní charity Třebíč 

- Já, prvňák       
- Zdravý životní styl      
- Pohodová třída       
- Kruh závislosti       
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- Bezpečně online       
4. 10. Světový den zvířat – tvořivé náměty    
Drakiáda - pobyt v přírodě, hry     
Úklid a úprava zelených ploch v okolí školy    
Výsadba a přesazování pokojových rostlin    
6. 10. Alternátor Borovina      
       -  Jak funguje energie 
7. 10. Alternátor Borovina      
       -  Elektřina 
13. 10. ZOO Jihlava – voda, vodní svět    
Třídění odpadů ve třídách       
16. říjen – Světový den výživy – využití témat   
v literární výchově a slohu 
Podzimní sběr starého papíru       
Soutěž s panem Popelou .A.S.A.     

- ekologická výchova 
- soutěž ve sběru druhotných surovin   

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

Listopad 2020 -  dopravní hřiště v Borovině   
- dopravní výchova v podzimní přírodě 
- výlet na kolech, procházka 

Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole   
16. 11. Den bez cigaret      

- přednáška o škodlivosti kouření      
Plavání  - plavecký výcvik v Třebíči  
Konzultace rodič + dítě, seznámení s akcemi   

- prezentace aktivit 
30. 11. Alternátor – zábavné pokusy   
Zimní sporty – pobyt v zimní přírodě 
Ochrana člověka za mimořádných událostí   

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

Co rádi jíme – anketa       
Třídění odpadů ve třídách      
Čertovský den – třídní projekt, vycházka    
Staré obaly – využití ve VV      
Školní svačiny – průzkum ve třídách    
Sběr starého papíru – pokračování akce    
Konzultace rodič + dítě, seznámení s akcemi   

- prezentace aktivit 
První jarní den  - vycházky do přírody    
Velikonoce – tradice       
22. 3. Světový den vody – náměty pro VV, PČ   

- tvorba nástěnky 
Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole    
Plavání – plavecký výcvik v Třebíči     
1. 4. Den ptactva – vycházka spojená s pozorováním  
ptactva v přírodě     
Pasování na čtenáře, knihovna v Borovině    
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- vycházka jarní přírodou 
7. 4. Světový den zdraví – besedy ve třídách  
20. 4. Den Země – celoškolní projekt    

- úklid v okolí školy, Starče 
Cyklovýlety do okolí Starče      
Praha – poznáváme hlavní město     
Dopravní hřiště       

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

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

Den dětí -  sportování na hřišti     
Škola v přírodě – školní ozdravné pobyty     
 
Třídní projekty: 

 Voda kolem nás – ZOO Jihlava 

 Cizokrajná zvířata 

 Mazlíčci 

 Bazilika Třebíč – Řemesla 

 ZOO koutek Borovina 

 Vesmír 

 Voda 

 Rostliny 

 Energie 
Splněné aktivity školní družiny: 

 Moje škola 

 Podzimní paleta – Drakiáda 

 Když padá listí – Sportujeme pro radost, Noční bloudění po škole 

 Za vánočním stromkem – Sportujeme pro radost 

 Družina plná zábavy 

 Čas čar a kouzel – Sportujeme pro radost 

 Máme rádi pohádky 

 Máme rádi zvířata – Sportujeme pro radost, Velikonoční výstava na radnici 

 Líná kůže málo zmůže – Sportujeme pro radost, Můj mazlíček, Malování na chodník 

 Čas pro letní radovánky – Sportujeme pro radost 
 
Zpracovala Mgr. Zdenka Kolářová 
 

 

F. 2. 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 
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Třídy jsou účelně vybaveny pomůckami a nástěnnými obrazy. Nástěnky jsou obnovovány a aktualizovány 
pracemi žáků. Žáci si během vyučování vytváří spoustu učebních pomůcek – plakátů, které slouží i jako 
výzdoba tříd. 
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. 
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. 
Snažíme se používat a aktivně zapojovat do procesu učení prvky formativního hodnocení. 
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 PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY 

DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ 

NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ ZŠ A MŠ STAŘEČ,  
2021/2022 REALIZOVANÉ AKTIVITY 

TÉMA DATUM HODNOCENÍ 

1. Návykové látky a drogy   

Preventivní program 4. třída – Kruh 
závislosti 

29. 11. 
10. 1. 

Žáci byli aktivní, uvědomovali si 
nebezpečí návykových látek. 

Preventivní program 2. třída – Hlavu 
vzhůru 

5. 4. 
3. 5. 

Žáci uměli hledat kompromisy, 
aktivně a vstřícně reagovali. 

16. 11. – Den bez cigaret, 4. až 5. 
třída – KK o škodlivosti kouření, 
internet, výroba plakátu. 

6. 12. 
4. 10. 

VV – výroba plakátu. 
5. třída – dýchací soustava – 
Přírodověda. 

2. Rizikové chování v dopravě    

Všechny třídy v rámci výuky 
 

viz zápisy v 
TK 

Probíráno v hodinách ČJS a 
Přírodovědy.  

Dopravní hřiště 3. a 4. třída 14. 9. Dopravní výchova – teorie, praxe, test 
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25. 5. – 2/3 žáků zvládli a dostali řidičský 
průkaz na kolo. 

Mladý cyklista 5. třída 21. 4. Okresní soutěž – náš tým se umístil na 
2. místě. 

Návštěva dopravního hřiště 1. a 2. 
třída 

 Neproběhla. 

3. Agrese, násilí a šikana   

Třídnické hodiny 2. a 5. třída, rozvoj 
korektních vztahů mezi žáky a učiteli, 
mezi žáky navzájem. 
1. třída během celého roku – Rozvoj 
počátečních vztahů mezi žáky. 

viz OSV -
třídnické 
hodiny v TK 

Řešení situací během celého školního 
roku, prevence v TH. 

Dozory na chodbách, ohrožená místa 
ve škole 

  

Široká nabídka zájmových kroužků  Kroužek Sportík a tancování. 

Podpora jiných zájmových organizací   

Školní řád – dodržování pravidel ve 
třídách 

3. 9. Všechny třídy. 

Preventivní program 1. třída – Já 
prvňák, třídní pravidla 

4. 4. 
2. 5. 

Děti byly aktivní, program je bavil. 

Preventivní program 3. třída – 
Pohodová třída 

21. 9. 
26. 10. 

Děti byly aktivní, pouze byly problémy 
s chováním chlapců. 

4. Kyberšikana   

Preventivní program 5. třída – 
Bezpečně online 

6. 9. 
4. 10. 

Některé informace byly dětem nové, 
program je velmi zajímal. 

5. Intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus, xenofobie a 
homofobie 

  

Preventivní program 5. třída – 
fleshdisk - uložit na společném 
uložišti školy 

30. 4. 
6. 6. 

V hodinách přírodovědy, většina 
pojmů byla pro děti nových. 

6. Spektrum poruch přijmu potravy a 
zdravý životní styl 

  

Všechny třídy v rámci výuky 
 

viz zapsáno 
v TK 

Probíráno průběžně v hodinách ČJS a 
Přírodovědy. 

Zdravý životní styl 27. 4. 
25. 5. 

V hodinách přírodovědy a Člověk a 
jeho svět. 

7. 4. – Světový den zdraví (besedy) 6. a 7. 4. KK – zdraví je největší poklad…. 

7. Vandalismus   

Dozory o přestávkách, (ohrožená 
místa ve škole) 

  

Dodržování pravidel ve třídách   

Školní řád   

Třídnické hodiny 2. – 5. třída,  
1. – 5. třída během celého školního 
roku 
 

viz OSV -
třídnické 
hodiny v TK 

Během roku většinou nedocházelo 
k ničení školního majetku, pokud se 
vyskytl problém, hned se řešil ve 
třídách. 
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8. Záškoláctví   

Školní řád   

Třídnické hodiny - OSV viz třídnické 
hodiny v TK 

Nebyl ani jeden případ záškoláctví. 

Rodičovské schůzky  - Proběhly dle plánů 
jednotlivých tříd. 

Spolupráce třídního učitele s rodiči   

Třídnické hodiny – budování 
pozitivního vztahu dětí ke škole 
 

Viz OSV 
třídnické 
hodiny v TK 

Většina dětí má svoji školu ráda. 

Osobnost pedagoga, zdravé klima 
školy a třídního kolektivu 

 Budování pozitivních vztahů mezi 
dětmi, mezi dětmi a učiteli a 
ostatními zaměstnanci školy. 

9. Krádeže   

Školní řád   

Dozory na chodbách, ohrožená místa 
ve škole, uzamčení šaten během 
vyučování 

  

Třídnické hodiny 2. – 5. třída, 
 1. třída během celého školního roku 
 

viz OSV 
zapsáno v 
TK 

Během roku nedocházelo ke krádežím 
ve škole ani ve třídách. 

10. Jak se zachovat při styku s cizími 
lidmi 

  

2. třída, dotazník 
 

10. 1. 
5. 5. 

Všechny děti věděly, jak se mají 
chovat při styku s cizími lidmi. 

1. třída - Kdy se mi dařilo, kdy jsem 
někomu pomohla – KK 
2. třída  - Kdy se mi dařilo, kdy jsem 
někomu pomohla (slohová práce) 
 
 
3. třída  - Můj nejlepší a nejhorší den 
(kritické myšlení) – slohová práce 
4. třída - Sklenice důležitostí + co je 
pro mě velmi důležité, nedůležité 
5. třída - Můj koláč pocitů 

OSV - TH 
 
23. 3. 
 
 
 
24. 1. 
 
13. 6. 
 
20. 4. 

Děti měli hodně zážitků, byly aktivní. 
Děti téma bavilo, i když si některé 
nemohly vzpomenout, kdy někomu 
pomohly. 
Některým dětem dělalo problém 
vyjádřit své pocity. 
Ukázaly se rozdíly v prioritách dětí. 
 
Některým dětem dělalo problémy 
vyjadřovat své pocity. 

Všechny třídy: 
-zažil jsem násilí – jak jsem se cítil, 
varovné signály, ohrožená místa ve 
škole… 
-anketa (červen) – Co se za tento rok 
změnilo v naší třídě, škole? 
-moje kartička úspěchů a neúspěchů 
3. – 5. třída  

viz OSV 
zapsáno v 
TK 

Na poradě učitelů jsme vyvodili, na 
která místa ve škole se více 
soustředit. 

 
Zpracovala Mgr. Milena Tikovská, školní metodik prevence 
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Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována PO dle doporučení školských poradenských 
pracovišť (PPP, SPC), jsou vypracovány IVP, plány pedagogické podpory. Dle doporučení pracují s dětmi 
asistenti pedagoga a jsou průběžně nakupovány pomůcky a školní potřeby pro usnadnění a zpestření výuky. 
Naše škola nemá žádné diagnostikované žáky s mimořádným nadáním. 
Ve školním roce naší školu nenavštěvoval žádný žák s odlišným mateřským jazykem. 
 

  
H) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÉHO ROZVOJE 

NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Výčet kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2021/2022. 
Většina seminářů probíhala formou webinářů. 
 
Semináře k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Pracovník Termín kurzu Vzdělávací 
instituce 

Název akce 

Mgr. Kateřina Zlámalová 

30. 9. 2022 Služba škole ČR Školní matrika a její řádné 
vykazování v programu Bakaláři 

19. 10. 2021 NPI Revize RVP 

11., 12. /2021 NPI 
Webinář – Revize RVP „Nová 
informatika“ startovací balíček 

7. 12. a 8. 12. 
2021 

KVIC Nový Jičín 
Škola moderní didaktiky aneb 
alternativní a podporující výukové 
metody  

19. 1. 2022 Služba škole ČR 
Jak na tisk výpisů a vysvědčení v 
Bakalářích 

21. 3. 2022 EDUPRAXE Diferenciace jako cesta k podpoře 

22. 3. 2022 Škola hrou 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost/ zábavné 
učení na 1. stupni ZŠ 

Duben 2022 NIDV Jihlava 
Rozvoj informačního myšlení u žáků 
1. stupně ZŠ – kurz k nové 
informatice 

4., 5. / 2022 APPP SŠ Třebíč Základy ukrajinštiny 

17. 5. 2022 
Wolters Kluwer 
ČR, a.s. 

Konference „Jak se žije 
malotřídkám?“ 

22. 3. 2022 Škola hrou 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost/ zábavné 
učení na 1. stupni ZŠ 

Mgr. Lenka Bartíková 

11. 10. 2021 KVIC Nový Jičín 
Čtenářská gramotnost na 1. stupni 
ZŠ a celoroční projekt „Cesta kolem 
světa“ 

22. 3. 2022 Škola hrou 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost/ zábavné 
učení na 1. stupni ZŠ 

12. 5. 2022 KVIC Nový Jičín Neklidné a zlobivé dítě 

Mgr. Soňa Klumparová 22. 3. 2022 Škola hrou 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost/ zábavné 
učení na 1. stupni ZŠ 
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11. 10. 2021 KVIC Nový Jičín 
Čtenářská gramotnost na 1. stupni 
ZŠ a celoroční projekt „Cesta kolem 
světa“ 

Mgr. Zdenka Kolářová 

18. 3. 2022 NPI 
Rozhovory o válce beze strachu 
 

11. 10. 2021 KVIC Nový Jičín 

Čtenářská gramotnost na 1. stupni 
ZŠ a celoroční projekt „Cesta kolem 
světa“ 
 

Mgr. Milena Tikovská 

11. 10. 2021 KVIC Nový Jičín 
Čtenářská gramotnost na 1. stupni 
ZŠ a celoroční projekt „Cesta kolem 
světa“ 

22. 3. 2022 Škola hrou 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost/ zábavné 
učení na 1. stupni ZŠ 

Mgr. Pavlína Campana 13. 10. 2021 VysEdu Třebíč 
Didaktický zásobník pro učitele AJ 
 

Alena Coufalová 6. 6. 2022 VysEdu Třebíč 
Kulatá stůl vychovatelek ŠD 
 

Hana Chňoupková 6. 6. 2022 VysEdu Třebíč 
Kulatá stůl vychovatelek ŠD 
 

Mgr. K. Zlámalová 
Mgr. L. Bartíková 
Mgr. S. Klumparová 
Mgr. Z. Kolářová 
Mgr. R. Husáková 
Mgr. M. Tikovská 

13. 12. 2021 Mgr. J. Špulířová 
Charakteristika a dynamika učitelské 
skupiny 
 

10., 11. 12. 
2021 

Mgr. J. Špulířová Agrese ve škole a její řešení 

Celý pedagogický sbor ZŠ 3/2022 ČŠI 
Podpora autoevaluace ZŠ s využitím 
systému InspiS ŠVP 
 

Nikola Kolmanová 
 

3. 3. 2022 
Vysočina 
Education 

Školní zralost – Mgr. Bínová 

19. 5. 2022 

 
Vysočina 
Education 
 

Vypravujeme pohádku 

Pavlína Hurdová 
17. 3. 2021 - 
- 2. 6. 2022 
 

Vysočina 
Education 
 

Studium pro ředitele škol a školských 
zařízení 

Iva Obůrková 18.5.2022 Jídelny.cz 
Krajská konference hromadného 
stravování 

 
 

I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
I. 1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
„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. 
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Dále je škola zapojena do projektů: „Ovoce a zelenina do škol“, „Dotované mléko“,  
Recyklohraní, Záložka do knihy spojuje školy 2021 – partnerská škola na Slovensku – 12. ročník,  
Sběr použitého oleje.  
 
I. 2. Významné akce školy ve školním roce 2020/2021 

 
2.1. Akce Mateřské školy Stařeč 
 
Září Schůzka rodičů. 

Výchovně-vzdělávací pořad o zvířátkách 
 

Říjen Drakiáda odpoledne s rodiči. 
Vánoční fotografování s panem Rybníčkem 
 

Listopad Screeningové vyšetření očí. Vyšetření odhalilo oční vadu u 2 dětí. 
Zahájení plaveckého výcviku předškoláků. 
Ozdobení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě za zpěvu koled. 
Vánoční výzdoba mateřské školy výrobky dětí a zaměstnanců. 
 

Prosinec Mikulášská nadílka v mateřské škole.  
Výroba vánočních přáníček, ozdob a dekorací. 
Vánoční besídky ve třídě Berušek, Mravenečků a Sluníček, ukázka lidových zvyků a 
rozbalování dárků.  
 

Leden Bobování, hry na sněhu. 
Zakončení plaveckého výcviku 18 předškoláků. 
 

Únor Karneval v MŠ – děti pomohly s výzdobou třídy, ochutnaly dobroty od maminek a ve třídě 
Mravenečků proběhla diskotéka v maskách, které si přinesly z domova.  
 

Březen Na loučení se zimou děti společně vyrobily Morenu a za zpěvu písní ji vynesly k potoku u 
koupaliště, kde ji p. učitelky zapálily a hodily do vody. Poté děti ozdobily větvičku barevnými 
stuhami (líto) a přinesly ji ke školce k ozdobení zábradlí. 
Předškoláci byli v knihovně v Borovině. 
Loutková pohádka v MŠ „Když se čerti ženili“. 
 

Duben Předškoláci se zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Borovině. 
Starší děti vystoupily s programem na setkání seniorů ve víceúčelové hale. Ve školce jim 
vyrobily malé dárečky s věnováním. 
„Velikonoční tvoření“. Děti si se svými rodiči vyrobili jarní nebo velikonoční dekorace. 
Společné odpoledne si příjemně užili. 
Ke Dni Země děti kreslily křídami na silnici a chodník před budovou školky. Na závěr dostaly 
medaili MALÝ OCHRÁNCE. 
Čarodějnické dovádění na školní zahradě – celá školka se proměnila v čarodějnice a děti 
plnily různé úkoly. Po jejich splnění dostaly „Čarodějnickou medaili“ a opečený špekáček. 
Akce se velice vydařila, všichni byli spokojení 
 

Květen Ke Dni matek děti vyrobily přáníčka a dárečky pro svoje maminky. 
Fotografování tříd a jednotlivců. 
 

Červen Oslava MDD proběhla na dvorečku u „Voslovny“. Děti dostaly zmrzlinu, prohlédly si zvířátka, 
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pohrály si na pískovišti a skákaly na trampolíně. 
Školní výlet na Kozí farmu v Ratibořicích. 
Loutková pohádka v MŠ „O princezně Rozmařilce“. 
Půldenní vycházky s poznáváním městyse a jeho okolí. Malá zahradní slavnost na rozloučení 
s předškoláky na školní zahradě – děti společně s rodiči plnili úkoly v okolí školky, po návratu 
zazpívaly písničku P. Nováka „Kdo si hraje, nezlobí“. Na památku dostaly knížku s věnováním, 
reflexní zvířátko k zavěšení na aktovku a připili si dětským sektem. Následovala volná zábava 
s ochutnávkou dobrot, které připravily maminky.  

 
Zpracovala Marie Řídká, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 
2.2. Akce Školní družiny ZŠ a MŠ Stařeč 
 
 
ZÁŘÍ Moje škola, moje ŠD, poznáváme se 
ŘÍJEN Podzimní paleta  

Drakiáda 
LISTOPAD Když padá listí  

Noční bloudění po škole 
Sportujeme pro radost - švihadlo 

PROSINEC Za vánočním stromkem  
Strom přání  
Sportujeme pro radost – hod na cíl 

LEDEN Družina plná zábavy 
ÚNOR Čas čar a kouzel 

Sportujeme pro radost – skok z místa 
BŘEZEN Máme rádi pohádky 
DUBEN Máme rádi zvířátka 

Velikonoční výstava na radnici 
Sportujeme pro radost – driblování 

KVĚTEN Líná kůže málo zmůže 
Malování na chodník 
Můj mazlíček 
Sportujeme pro radost – pinkání na pálce 

ČERVEN Čas pro letní radovánky 
Co přejeme svému kamarádovi 
Sportujeme pro radost - přihrávky 

 

Zpracovala Alena Coufalová, vychovatelka ŠD 

 
2.3. Akce Základní školy Stařeč ve školním roce 2021/2022 
 

 Sportovní den – den s fotbalem 

 Výchovný program „Exotická zvířáta“ 

 Výlety jednotlivých tříd do okolí Starče – Pekelný kopec 

 Čertovský den 

 Plavecký výcvik ve všech ročnících ZŠ 

 Beseda se spisovatelem – „Jak vzniká kniha“ 

 Pasování na čtenáře – 1.třída 
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 Preventivní programy – všechny ročníky 

 Vzdělávací program Muzeum Vysočina, Třebíč – Řemesla 

 Hudebně vzdělávací program „Škola rytmu“ 

 Sportovní dopoledne ke Dni dětí 

 Cyklovýlety do okolí Starče 

 Ozdravné vícedenní výlety – Březová, RS Pod Templštýnem, RS Chvalovice 

 Dopravní hřiště – dopravní výchova 3., 4. třída 

 Archeo skanzen Modrá, Velehrad, Živá voda 

 Alternátor Třebíč – výukové programy 

 ZOO Jihlava 

 Zábavní centrum Jihlava Robinson 3. -5. třída 

 Zábavní centrum Třebíč Labyrint 1., 2. třída 

 Velikonoční výstava na radnici 

 Exkurze Praha 3. -5. třída 

 Exkurze Brno 3., 4. třída 

 Knihovna Třebíč Borovina 

 Den Země 

 ZOO koutek DDM Třebíč 

 Závěrečné slavnostní loučení s žáky 5. třídy 
 

 
I. 3. Projekty – třídní, celoškolní – za školní rok 2020/2021 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 
Den Nevidomých 
Čertovský den 
Tři králové 
Den Země 
Řemesla 
Finanční gramotnost 

Večerníček 
Dopravní výchova 
Den nevidomých 
Čertovský den 
Tři králové 
Den Země 

Energie 
Archeopark modrá 
Voda kolem nás 
Den nevidomých 
Čertovský den 
Třídní časopis 
Rostliny 

Lapbook 
„Země – světadíly“ 
Lapbook 
„Česká republika“ 
Voda kolem nás 
Dopravní výchova 
Halloween 
Čertovský den 
Tři králové 
Mazlíčci 

Lapbook 
„Osobnosti českých 
dějin“ VL 
Karel IV. 
Vesmír 
Den Nevidomých 
Čertovský den 
Tři králové 
Den Země 
 

Celoškolní projekt se v tomto školním roce neuskutečnil 
 

 
I. 4.  Akce Žákovského parlamentu 
 Ve školním roce 2021/2022 školní parlament pomáhal při organizaci těchto školních akcí: 
 
- organizace Barevných dnů ve třídách 
- beseda s paní ředitelkou 
- pomoc při organizaci Sportujeme pro radost (každý měsíc) 
- pomoc při Drakiádě 
- organizace Můj mazlíček 
- organizace jarních a podzimních foto tříd 
- organizace Přání kamarádovi ke Dni dětí 
- organizace Stromu vánočních přání 
- rozsvěcování svíček kolem školy před Vánocemi 
- výzdoba před školou na Velikonoce 
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I. 5.  Účast žáků školy v soutěžích 
 

Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo 

Výtvarná soutěž SH Čech, Moravy a 
Slezska 

25 6 3 

Logická olympiáda - - 1 

Soutěž s Panem Popelou 9. místo v přepočtu na 1 žáka 95 kg 
11. místo v celkovém množství sběru 7 500 kg 

 
I. 6.  Účast žáků školy ve sportovních soutěžích 
 
Atletická olympiáda malotřídních škol 6x 1. místo, 8x 2. místo, 6x 3. místo 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 2. místo okresní kolo 
McDonald´s Cup – fotbalový turnaj okrskové kolo – ml. žáci 5. místo, str. žáci 3. místo 
 

J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhla žádná kontrola ČŠI. 
Inspekční činnost proběhla v termínu 3. – 7. 3. 2022. 
 
Závěry inspekční činnosti 
 
Vývoj školy - cílené dlouhodobé zlepšování materiálních podmínek má kladný dopad na výchovně vzdělávací 
proces  
- vztahy mezi žáky ve škole se daří udržovat prostřednictvím pravidel chování  
- výuka i ostatní život školy je více propojen s rodinami, děním v obci i s partnery školy, 
Silné stránky - klidná a pohodová atmosféra a vstřícný přístup při vzdělávání v mateřské škole i základní škole 
 - provázanost činností v průběhu celého dne v režimu mateřské školy má kladný dopad na výchovně 
vzdělávací proces  
- účelné využívání interaktivních tabulí žáky základní školy 
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  
- řízení má nedostatky v kontrolní a hospitační činnosti v mateřské škole  
- pedagogická diagnostika u dětí v mateřské škole je málo efektivní a funkční  
- diferencovaný přístup k dětem a žákům je uplatňován pouze v nízké míře  
Doporučení pro zlepšení činnosti školy  
- zkvalitnit kontrolní a hospitační činnost v mateřské škole  
- využívat záznamy o dětech (pedagogickou diagnostiku) k plánování vzdělávání a následnému vyhodnocování 
vzdělávacích pokroků dětí  
- cíleně diferencovat výuku podle schopností a potřeb jednotlivých dětí a žáků 
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K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2021 

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 2021 
   

     Rozbor hospodaření   hlavní činnost doplňková činnost 

A. Náklady celkem      17 027 478,78 Kč                  8 991,00 Kč  

     I. Náklady z činnosti     17 027 478,78 Kč                 8 991,00 Kč  

1 čistící materiál              87 256,05 Kč                              -   Kč  

2 kancelářský materiál              22 833,19 Kč                              -   Kč  

3 technický materiál                2 291,00 Kč                              -   Kč  

4 noviny, časopisy                4 751,40 Kč                              -   Kč  

5 odborné příručky, publikace                1 880,00 Kč                              -   Kč  

6 výtvarný materiál              18 352,00 Kč                              -   Kč  

7 materiál zabezpečení akce                1 175,00 Kč                              -   Kč  

8 drobný hmotný majetek  - kategorie A                8 447,00 Kč                              -   Kč  

9 drobný hmotný majetek  - kategorie B              20 846,00 Kč                              -   Kč  

10 nádobí                4 438,00 Kč    -   Kč   

11 ochranné pomůcky do spotřeby                3 496,00 Kč                              -   Kč  

12 učebnice              32 108,00 Kč                              -   Kč  

13 školní potřeby                7 000,00 Kč                              -   Kč  

14 učební pomůcky              28 998,00 Kč                              -   Kč  

15 knihy do učitelské knihovny                1 728,00 Kč                              -   Kč  

16 elektronika do počítače                            -   Kč                              -   Kč  

17 učební pomůcky integrace                1 367,00 Kč                              -   Kč  

18 zápisový lístek ke vzdělávání                            -   Kč                              -   Kč  

19 materiál školní akce                   939,00 Kč                              -   Kč  

20 roušky Covid              10 573,50 Kč                              -   Kč  

21 potraviny            594 893,39 Kč                              -   Kč  

22 antigenní testy žáci              27 264,40 Kč                              -   Kč  

23 ostatní materiál              10 967,56 Kč                              -   Kč  

1 spotřeba materiálu 501         891 604,49 Kč                             -   Kč  

1 elektrická energie            113 634,00 Kč                              -   Kč  

2 vodné stočné              71 791,00 Kč                              -   Kč  

3 plyn            136 954,00 Kč                              -   Kč  

2 spotřeba energie 502         322 379,00 Kč                             -   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              37 157,72 Kč                              -   Kč  

8 opravy a udržování 511           37 157,72 Kč                             -   Kč  

1 cestovné                2 229,00 Kč                              -   Kč  

9 cestovné 512             2 229,00 Kč                             -   Kč  
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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                   600,00 Kč                              -   Kč  

2 plavání žáků                            -   Kč                              -   Kč  

3 prodloužení domény                            -   Kč                              -   Kč  

4 pronájem stroje              62 581,20 Kč                              -   Kč  

5 telefonní poplatky              11 116,60 Kč                              -   Kč  

6 připojení k internetu                6 600,44 Kč                              -   Kč  

7 technická podpora a servis              27 285,50 Kč                              -   Kč  

8 WEB hosting                            -   Kč                              -   Kč  

9 programy                3 749,00 Kč                              -   Kč  

10 programy on-line              13 842,00 Kč                              -   Kč  

11 vzdálená servisní podpora VIS                9 358,13 Kč                              -   Kč  

12 stočné                            -   Kč                              -   Kč  

13 přeprava, dopravné                            -   Kč                              -   Kč  

14 náklady na softwarové služby              30 972,26 Kč                              -   Kč  

15 aktualizace příruček                   696,00 Kč                              -   Kč  

16 jízdné, přeprava žáků              11 251,32 Kč                              -   Kč  

17 aktulizace směrnic                            -   Kč                              -   Kč  

18 náklady za bankovní poplatky                6 053,00 Kč                              -   Kč  

19 vstupné, stravování, ubytování                            -   Kč                              -   Kč  

20 výukový program pro žáky              15 400,00 Kč                              -   Kč  

21 poplatky IPO www                   999,00 Kč                              -   Kč  

22 svoz biologického rozložitelného odpadu                4 755,30 Kč                              -   Kč  

23 odvoz tuhého odpadu              11 605,59 Kč                              -   Kč  

24 kontrola hasících přístrojů              27 668,14 Kč                              -   Kč  

25 cloudové služby                3 600,00 Kč                              -   Kč  

26 zpracování mezd              63 278,00 Kč                              -   Kč  

27 zpracování účetnictví            116 300,00 Kč                              -   Kč  

28 ostatní služby            101 359,50 Kč                              -   Kč  

29 ostatní služby - DVPP jazyky                1 500,00 Kč                              -   Kč  

30 ostatní služby - DVPP ostatní              42 217,90 Kč                              -   Kč  

12 ostatní služby 518         572 788,88 Kč                             -   Kč  

1 náklady na platy pracovníků      10 739 209,00 Kč                              -   Kč  

2  ostatní osobní náklady            116 784,00 Kč                  8 991,00 Kč  

3 mzdový nárok náhrada při nemoci            193 273,00 Kč                              -   Kč  

4 mzdový nárok náhrada při nemoci izolace              22 347,00 Kč                              -   Kč  

13 mzdové náklady 521   11 071 613,00 Kč                 8 991,00 Kč  

1  zákonné odvody zdravotní pojištění            968 860,00 Kč                              -   Kč  

2  zákonné odvody sociální pojištění        2 647 431,00 Kč                              -   Kč  

14 zákonné sociální pojištění 524      3 616 291,00 Kč                             -   Kč  

1 
jiné sociální pojištění, odpovědnost za škodu, úraz, nemoci z 
povolání              44 039,00 Kč                              -   Kč  

15 jiné sociální pojištění 525           44 039,00 Kč                             -   Kč  

1 zákonné  sociální náklady            214 784,18 Kč                              -   Kč  

2 zákonné sociální náklady - náhrada za nemoc                3 865,46 Kč                              -   Kč  

3 zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky              16 423,34 Kč                              -   Kč  

4 zák. soc. náklady - zdravotní prohlídky                 1 650,00 Kč                              -   Kč  

5 zákonné sociální náklady - náhrada za nemoc, izolace                   446,94 Kč                              -   Kč  
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6 zákonné sociální náklady - ochranné roušky              19 430,30 Kč                              -   Kč  

7 antigenní testy pro samotestování              44 612,00 Kč                              -   Kč  

16 zákonné sociální náklady 527         301 212,22 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  

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                            -   Kč                              -   Kč  

23 jiné pokuty a penále 542                          -   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              62 760,00 Kč                              -   Kč  

28 odpisy dlouhodobého majetku 551           62 760,00 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              84 281,22 Kč                              -   Kč  

35 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558           84 281,22 Kč                             -   Kč  

1 ostatní náklady z činnosti               21 123,25 Kč                              -   Kč  

36 ostatní náklady z činnosti 549           21 123,25 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  
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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 transfery 572                          -   Kč                             -   Kč  

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       17 046 400,20 Kč                12 000,00 Kč  

     I. výnosy z činnosti            804 317,20 Kč                12 000,00 Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků                            -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodeje služeb žáci             509 326,00 Kč                              -   Kč  

2 výnosy z prodeje služeb dospělí              81 658,00 Kč                              -   Kč  

3 tržby z prodeje služeb kroužky                            -   Kč                12 000,00 Kč  

4 tržby docházka do mateřské školy            102 257,00 Kč                              -   Kč  

5 tržby docházka do školní družiny              19 639,00 Kč                              -   Kč  

2 výnosy z prodeje služeb 602         712 880,00 Kč               12 000,00 Kč  

1 výnosy z pronájmu                            -   Kč                              -   Kč  

3 výnosy z pronájmu 603                          -   Kč                             -   Kč  

1 výnosy z prodaného zboží                            -   Kč                              -   Kč  

4 výnosy z prodaného zboží 604                          -   Kč                             -   Kč  

1 jiné výnosy z vlastních výkonů                            -   Kč                              -   Kč  

5 jiné výnosy z vlastních výkonů 609                          -   Kč                             -   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                   320,00 Kč                              -   Kč  

9 výnosy z prodeje materiálu 644                 320,00 Kč                             -   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              91 117,20 Kč                              -   Kč  
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14 ostatní výnosy z činnosti 649           91 117,20 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  

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      16 242 083,00 Kč                              -   Kč  

1 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů        1 230 000,00 Kč                              -   Kč  

2 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů              24 408,00 Kč                              -   Kč  

3 
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
Kraj Vysočina      14 987 675,00 Kč                              -   Kč  

1 výnosy územních rozpočtů z transferů 672   16 242 083,00 Kč                             -   Kč  

VI. výsledek hospodaření               10 435,51 Kč                  3 009,00 Kč  

1 výsledek hospodaření běžného účetního období              18 921,42 Kč                  3 009,00 Kč  

2 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                            -   Kč                              -   Kč  

3 výsledek hospodaření předcházejících účetních období   -            8 485,91 Kč                              -   Kč  

     I. Vlastní kapitál       

I. Jmění účetní jednotky             39 138,70 Kč                             -   Kč  

1 Jmění účetní jednotky              39 138,70 Kč                              -   Kč  

II. Fondy účetní jednotky           461 964,86 Kč    

1 fond odměn              20 500,00 Kč    -   Kč   

2 fond kulturních a sociálních potřeb            290 575,86 Kč                              -   Kč  

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

4 rezervní fond  z ostatních titulů                            -   Kč    -   Kč   

5 fond reprodukce majetku, investiční fond            150 889,00 Kč    -   Kč   

Stařeč dne 31. 12. 2021 
   

     Zpracovala:  Procházková Eva, účetní školy 
   

     Schválila: Mgr. Zlámalová Kateřina, ředitelka školy 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpracovala Mgr. Kateřina Zlámalová, údaje o MŠ zpracovala Marie Řídká 
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Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada dne: 1.9.2022 
Školské radě předána dne: 2.9.2022 
Mgr. Kateřina Zlámalová 
ředitelka ZŠ a MŠ Stařeč 
 
 
Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za období 2021/2022 schválila dne: ____________________ 
 
………………………………………………………… 
 
předsedkyně Školské rady při ZŠ a MŠ Stařeč
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Přílohy 
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TŘÍDY 2021/2022 
1. třída Mgr. Radka HUSÁKOVÁ 

14 žáků 

 
 

 2. třída Mgr. Zdenka KOLÁŘOVÁ 
19 žáků 

 

3. třída Mgr. Milena TIKOVSKÁ 
8 žáků 

 

 4. třída Mgr. Lenka BARTÍKOVÁ 
19 žáků 

 

5. třída Mgr. Soňa KLUMPAROVÁ 
 18 žáků 
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SPORTOVNÍ DEN 
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ARCHEO PARK MODRÁ 
ŽIVÁ VODA 
VELEHRAD 

        
 

 

 

 

 



33 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč 2021/2022 

ZÁLOŽKY SPOJUJÍ ŠKOLY 
ZŠ RUŽOMBEROK 
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STROM PŘÁNÍ 
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
NA RADNICI 
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DEN BAREVNÝCH 
PONOŽEK 

 
 

 



37 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč 2021/2022 

JARNÍ FOCENÍ TŘÍD 
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OZDRAVNÉ POBYTY 

 

 

 


