ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV
okres Pelhřimov
394 44 ŽELIV 220

Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2013-2014

V Želivě 11. 9. 2014

1. Základní údaje o škole

Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová
řed. školy

Název:
Adresa:

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov
394 44 Želiv 220

Součásti školy:

základní škola
školní družina
školní klub
školní jídelna

Kontakty:

tel./fax: 565 581 128
e-mail: zszeliv@seznam.cz
www.zszeliv.cz
IČO: 75 001 047
RED-IZO: 600 061 523

Ředitelka:
Výchovná poradkyně:
Vychovatelka školní družiny:
Koordinátorka ŠVP:
Koordinátor EVVO:
Metodik prevence sociálně pat.
jevů:
Vedoucí školní jídelny:
Účetní:

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

Školská rada:

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

Zřizovatel:
Adresa:
Kontakty:

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

Charakteristika školy

Předmět činnosti:
- zabezpečování výuky a výchovy žáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění
povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství
- příprava žáků pro další studium a praxi
- provozování školní družiny jako zařízení pro využití volného času dětí
- provozování školního klubu jako zařízení pro využití volného času dětí
- provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování žáků mateřské a
základní školy
- zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy
- škola umožňuje náboženskou výuku
Organizace školního roku 2013/2014










2. září 2013 - zahájení školního vyučování
29. a 30. října 2013 - podzimní prázdniny
21. prosince 2013 až 5. ledna 2014 - vánoční prázdniny
30. ledna 2014 - ukončení 1. pololetí
31. ledna 2014 - pololetní prázdniny
10. března až 16. března 2014 - jarní prázdniny
17. a 18. dubna 2014 - velikonoční prázdniny
27. června 2014 - ukončení školního vyučování
28. června až 31. srpna 2014 - hlavní prázdniny

Důraz je kladen na:
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků
- na individuální přístup ke každému žákovi, pozitivní hodnocení pokroku
v rozvoji jejich osobnosti
- protidrogovou prevenci
- rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou
literaturou, s osobním počítačem a internetem
- rozvoj jazykových dovedností
- rozvoj komunikativních dovedností
- integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování
- péči o talentované žáky, vyhledávání žáků mimořádně nadaných
- environmentální výchovu
- etickou výchovu
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- podporu finanční gramotnosti – projekt Rozumíme penězům
- výchovu k volbě povolání
Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce do škol a do Asociace školních sportovních klubů.
Ve škole zasedá žákovský parlament, který má 10 členů (po 2 od 5. do 9. ročníku), v jeho čele stojí
předseda, kterého volí žáci v tajné volbě. Koordinátorem činnosti parlamentu je pí učitelka Jana
Jarošová. Patříme do sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola).
Škola organizovala pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově,
kurz absolvovalo všech 13 žáků 3. a 4. ročníku. Žáci 7. ročníku byli na lyžařském výcvikovém kurzu
v Krkonoších, zúčastnilo se ho 6 žáků. Kurz pořádáme spolu se ZŠ Lukavec. Žáci měli možnost
navštěvovat kulturní a společenská představení, besedy, přednášky, absolvovali zážitkové kurzy,
školní výlety, zapojovali se do různých soutěží, některé akce připravovali sami žáci 9. ročníku pro

ostatní žáky. V průběhu roku se žáci 5. až 9. ročníku podílejí na tvorbě školního časopisu O nás pro
nás.
Po celý rok vytvářeli učitelé učební materiály v rámci projektu EU peníze školám.
Provedené opravy:
-

prováděny natěračské práce dle potřeby (skříňky na chodbách a třídách)
vyměněny tekoucí radiátory
probíhají práce na tvorbě přírodní zahrady

Změny ve vybavení školy:
- zakoupeny výukové programy pro český jazyk, matematiku, hudební výchovu,
dopravní výchovu
- zakoupeny LCD monitory 19“ – 6 ks
- zakoupeny výukové tabule pro matematiku
- zakoupeny výukové karty s obrázky a nástěnné tabule pro výuku ruského jazyka
- pořízeny repasované počítače PC Dell Optiplex – 13 ks
- zakoupeny 2 tiskárny Epson a 1 ks Brother
- zakoupen křovinořez
- zakoupeny pylonové tabule do tří tříd
- zakoupeny panely s geometrickými pomůckami do tří tříd
- zakoupeny potřebné přístroje do školní dílny
- průběžně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to
vše s ohledem na finanční prostředky školy
Technický stav budovy s požadavky pro další období:
-

vylepšovat úroveň a stav počítačů v počítačové učebně
zinteraktivnit pylonové tabule
zakoupit notebooky pro všechny učitele
dokoupit zařízení do školní dílny, repasovat stávající dílenské stoly
pořídit nové židle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku
vybudovat altán v přírodní zahradě, který bude sloužit též jako přírodní učebna

2. Přehled oborů vzdělávání
Základní škola
Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, č. j. 200/28-8-2013, vydaného 1. 9. 2013.

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

Vzdělávací obor
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk

Matematika a její
aplikace

Matematika

Informační
a komunikační
technologie

Informatika

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.
8+1

Ročník
2.
3.
7+2
8+2

Celkem
4.
6+1

5.
6+1

35+7

-

+1

3

3

3

9+1

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

-

-

-

-

1

1

2

2

2

-

-

2

1+1

Přírodověda

12+2
Umění a kultura

Vlastivěda

-

-

-

1+1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1
12

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

-

-

-

-

-

-

20
1

22
4

25
3

25
3

26
3

118
14

Průřezová témata
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

Jedna žákyně byla vyučována podle ŠVP pro ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením – Příloha k ŠVP ZV č. 2, č. j. 200/1-1-2012 (1 + 2 h Pč, 2 + 1 h Tv, bez Aj)

UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ
Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk

6.
4+1

Ročník
7.
8.
4+1
4

Celkem
9.
3+1

15+3

3

3

3

3

12
+5

Další cizí jazyk
Ruský jazyk
Matematika

-

+2

+3

-

4

4+1

4+1

3+1

15+3

Informatika

1

-

-

+1

1+1

1+1

2

2

2

1

1

1

1

Fyzika

1+1

2

2

1+1

Chemie

-

-

1+1

2

Přírodopis

2

2

1+1

1

Zeměpis

2

1+1

2

1

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

1

1

2

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

10

Pracovní činnosti

+1

1

1

1

3+1

Průřezová témata

-

-

-

-

Volitelné předměty

-

+1

-

+4

+5

28
4

30
6

32
6

32
8

122
24

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a společnost

Dějepis
Občanská výchova

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

Volitelné předměty v 7. – 9. ročníku:

11+1

21+5

10

Název
Informatika
Cvičení z českého
jazyka
Cvičení z matematiky
Místní region
Přírodovědné
praktikum

7. r.
1

Celková časová dotace

1

8. r.

9. r.
1
1
1
1

0

4

O zařazení volitelných předmětů do ročníků rozhoduje ředitel školy.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci /učitelé/:
z toho důchodci:
Vychovatelka ŠD:
Provozní pracovníci:
Pracovníci školní jídelny:
Účetní:
Počet tříd:
Počet oddělení ŠD:
Počet oddělení ŠK:

10
1
1
3
3
1
8 (spojen 3. + 4. ročník)

1 /přihlášeno 38 žáků, z toho 26 z 1. a 2. ročníku/
1 /přihlášeno 33 žáků, z toho 9 z 1. stupně/

Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru

Jméno

Kvalifikace

Praxe k 1. 1.
2014

Cihlář Jaromír, Mgr.

UK Praha
Učitelství VVP pro SŠ

8 roků, 19 dnů

Decastelová Jana

SVVŠ

35 roků, 62 dny

Dolejšová Marie, Mgr.

PF Č. Budějovice

32 roky, 36 dnů

Jihočeská univerzita
České Budějovice
Učitelství pro SŠ

11 roků, 340 dnů

Neradová Iveta, Mgr.

UK PF Praha

26 roků, 128 dnů

Nováková Dana, Bc.

UK Praha vychovatelství

23 roky, 128 dnů

Poláková Hana, Mgr

PF Č. Budějovice

35 roků, 345 dnů

PF Hradec Králové

5 roků, 122 dny

PF Masarykovy
univerzity Brno

10 roků, 255 dnů

Strnadová Irena, Mgr.

PF Č. Budějovice

35 roků, 116 dnů

Špetlová Věra, Mgr.

PF Č. Budějovice

36 roků, 125 dnů

Vaněčková Hana, Mgr.

PF Č. Budějovice

27 roků, 129 dnů

Jarošová Jana, Mgr.

Bártlová Dana, Mgr.
MD
Chybová Ludmila, Mgr.

Způsobilost
Výuka
předmětů
Bi-Ge
Z, Př, Ch, Tv,
I, Mr, Přp
1. stupeň
M-Z
M
M-Bi
Př, M, F,
Cvm, Pč
1. stupeň
1. stupeň
vych. ŠD
1. stupeň
1. stupeň
M-Vv
xxx
1. stupeň
1. stupeň
Čj-On
Rj, Ov, Vkz,
Aj
Čj-Vv-Spd
Čj, Vv, Vkz,
D, CvČ
Čj-Hv
Čj, Hv, Tv, Pč

Změny ve složení pedagogického sboru:
- pí učitelka Bártlová je od září 2011 na mateřské dovolené
- pí učitelka Decastelová, důchodkyně, zůstává učit i v tomto školním roce (třídní
v 5. ročníku)

-

pí učitelka Chybová vyučuje ve III. třídě spojený 3. a 4. ročník

Pracovní úvazky: Dolejšová - 8+2 hodiny přespočetné
Decastelová – 18 hodin (zkrácený pracovní úvazek)
Vaněčková – 21 hodin (výchovná poradkyně: -1 hodina)
ostatní – 22 hodin

Ostatní pracovníci v pracovním poměru
jméno

pracovní zařazení

úvazek/hod.

Pikalová Hana
Virtová Jana
Virt Josef

Provozní pracovníci
uklízečka
uklízečka
školník

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

Školní jídelna
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka

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

kuchařka

0,688/5,5

Nováková Jaroslava
Vincencová Miloslava
/od 15. 4. 2013 Renata
Zajíčková/
Kamešová Květuše

Účetní
Točíková Marie

účetní

0,875/7

Ostatní pracovníci na dohodu
jméno

pracovní zařazení

úvazek

Vedoucí zájmových útvarů – odměna dle vykonané práce, 80 Kč/hod.
Spišák Róbert
učitel náboženství
2 hod./týden
Náboženství – 15 žáků na 1. stupni, 5 žáků na 2. stupni

4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
9. ročník:
10 žáků, z toho: gymnázium 1
SOŠ
8

SOU
1
Přehled: Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec – gymnázium
VOŠ a SZdŠ Benešov – asistent zubního technika
OA Pelhřimov – daně a podnikání
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod – zdravotnický asistent
SŠ obchodu a služeb Jihlava – řízení sportu
OA Pelhřimov – informační a komunikační technologie
SPŠ a SOU Pelhřimov – operátor dřevařské a nábytkářské výroby
SPŠ a SOU Pelhřimov – mechanik seřizovač
SPŠ a SOU Pelhřimov – dopravní prostředky
SPŠ a SOU Pelhřimov - truhlář
Všichni žáci byli přijati na zvolené obory.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 17. ledna 2014.
Bylo zapsáno 14 dětí, z toho 4 po ročním odkladu. Všichni zapsaní žáci byli přijati.
Následně: rodiče jednoho dítěte požádali dodatečně o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno.
V průběhu prázdnin se 1 dívka odstěhovala a 1 přistěhovala, jedna žákyně bude mít střídavou péči
po pololetí, u zápisu byla v ZŠ v Kolíně.
Do 1. třídy nastoupilo 2. září 2014 14 dětí; 7 ze Želiva, 2 ze Sedlice, 1 z Brtné, 2 z Vřesníka, 1 ze
Lhotic a 1 z Bolechova.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2013/2014 měla škola 8 tříd, z toho 4 třídy na 1. stupni a 4 třídy na 2.
stupni.
Počty žáků ve školním roce 2013/2014 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující
tabulce:
Ročník

Celkem

Chlapci

Dívky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14
12
8
6
11
9
6
6
10

7
3
2
4
6
4
3
3
8

7
9
6
2
5
5
3
3
2

Celkem

82

40

42

1. stupeň – 51 žák
2. stupeň – 31 žák
Výsledky vzdělávání:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Prospěli
s vyznamenáním
14
12
8
4
10
5
3
2
1

Prospěli

59

Neprospěli
0
0
0
2
1
4
3
4
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

23

0

S vyznamenáním: 48 žáků = 94 % žáků 1. stupně
11 žáků = 35 % žáků 2. stupně
Chování:
Na konci roku bylo uděleno:
1 NTU za zapomínání školních pomůcek.
Zameškané hodiny celkem: 6 034 hodin
1. stupeň – 2 908 hodin, 57,02 hodiny na 1 žáka
2. stupeň – 3 126 hodin, 100,84 hodiny na 1 žáka
20 žáků obdrželo na konci školního roku knižní odměnu – za reprezentaci školy v soutěžích, za
příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod.
Bylo předáno 10 pochvalných listů za práci ve školním parlamentu, 10 pochvalných listů za
celoroční pomoc při organizaci akcí žákům 9. ročníku, 3 pochvalné listy za práci v žákovské
knihovně, 3 pochvalné listy za práci v třídní samosprávě, 1 věcná odměna, 24 žáků obdrželo diplom
ředitele školy: za 1. až 3. místo v OK, KK soutěže a 6 diplomů ředitele školy žákům 9. ročníku za
dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014
Hodnocení práce výchovné poradkyně (VP)

Činnost VP spočívá převážně ve spolupráci s třídními a ostatním učiteli při řešení výchovných
problémů jednotlivých žáků. Konzultuje jednotlivé případy, snaží se žáky pochopit, společně najít
nejvhodnější cestu, způsob jednáními při výchovném působení na žáka. Učí ve všech třídách, proto
zná jednotlivé žáky velmi dobře.
Vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení, evidenci integrovaných žáků, sleduje termíny
jejich kontrolních vyšetření. Spolupracuje s učiteli při posílání žádostí do PPP o vyšetření
psychologické, SPU. Průběžně seznamuje pedagogické pracovníky se žáky vyšetřenými v PPP a
závěry jejich vyšetření. Žáci jsou hodnoceni podle speciální stupnice a přistupuje se k nim podle
individuálních závěrů vyšetření.
Na základě vyšetření bylo ve školním roce evidováno 5 žáků se zdravotním postižením, 10 žáků se
zdravotním znevýhodněním.
Snaží se pomoci žákům 9. třídy při výběru vhodné střední školy, seznamuje je s možnostmi
získávání informací o jednotlivých školách (MOZAIKA, Dny otevřených dveří, webové stránky …),
vede je k uvědomování si a rozvíjení vlastních schopností a dovedností, které by mohli využít
v budoucím povolání. Pomáhá jim s vyplňováním přihlášek na SŠ a s dalším postupem při podávání
přihlášek a umísťováním na SŠ.
Udržuje kontakty s ÚP IJS pro volbu povolání v Pelhřimově, navštívili jej s 8. ročníkem dne 17. 3.
2014, kde žáci aktivně získávali informace o středních i vysokých školách.
S třídními učiteli konzultuje spolupráci s pracovníky sociální péče.
Velmi úzce spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů. Průběžně studuje
odbornou literaturu a své poznatky využívá při řešení problémů a práci s dětmi.
Zpracovala: Hana Vaněčková, VP
Minimální program byl splněn:
 návštěvy ÚP žáků 8. a 9. ročníku
 dva žáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Pelhřimov
 žáci 8. roč. absolvovali dvanáctihodinový výcvik první pomoci
 proběhl zážitkový kurz 1. a 2. stupně zaměřený na ovlivňování pozitivního sociálního
klimatu
 pracovaly všechny zájmové útvary
 proběhly besedy Na slovíčko s policií ČR a beseda s dětským lékařem na téma zdravý
životní styl
 konala se přednáška o problémech s dospívající mládeží Křeslo pro hosta
 žáci 2. stupně se zúčastnili přednášky o poruchách příjmu potravy
 zapojili jsme se do akce „Naše posvícení“
 žáci 1. stupně se zúčastnili motivačního programu Vítej na palubě
 žáci 2. stupně se zúčastnili motivačního programu Rozum v zastoupení
 na 1. stupni proběhl program Hry o zdraví a dále Program prevence dětských úrazů první pomoc, dopravní výchova ve 3. a 4. třídě
 proběhla projekce Příběhy bezpráví
 uspořádali jsme Den Země a Den zdraví
 akce žákovského parlamentu: setkání žákovských parlamentů v Kalištích, Logogames,
Vánoce ve škole, Talentmánie, nocování ve škole, Sportovní den, výlet do Březové
(STAN), setkání žákovských parlamentů na KÚ v Jihlavě, obsluha školního bufetu, 3
sbírky víček
 třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a v jednotlivých
předmětech.
Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné přestupky proti školnímu řádu.

Zpracovala: Jana Jarošová, metodik prevence

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Bártlová

MD

Cihlář

DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard
Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina
Přírodovědná gramotnost – Vysočina málo známá
ICT pro pokročilé – Pohyblivé animace

Decastelová

---

Dolejšová

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy
Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ – nejen v matematice
Organizační řád školy a jeho součásti
Matematika v běžném životě

Chybová

Matematika v běžném životě
Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning
Angličtina od začátku

Jarošová

Trénink koordinátora parlamentu I.
Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ – nejen v matematice
DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard
Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky na základní škole
Třídnické hodiny jako nástroj primární prevence
Normální je nekouřit – zaměřeno na 1. stupeň

Neradová

Učím (se) rád v 1. třídě
Matematika v běžném životě
Grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků ZŠ a jejich odstraňování –
ergonomie psaní
Interaktivní tabule činnostně – Čj 1
Multimédia v DUMech
Hrajeme si spolu aneb společná výchova dětí a rodičů

Nováková

Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce aneb Vejce stokrát jinak

Poláková

Učím (se) rád v 1. třídě

Strnadová

Výuka ruského jazyka a reálie Ruska

Špetlová

Výtvarné inspirace – podzim a Vánoce
Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce aneb Vejce stokrát jinak

Vaněčková

Neklidné a nepozorné dítě – problém zvaný ADHD, ADD – část I.
Zásady práce s dítětem s ADHD, ADD – část II.

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

Školní kolo/ObK
stolní tenis – ŠK
florbal

Okresní kolo
OK ml., st.
OK st. žáci
OK ml. žáci

Umístění
3. m.

vybíjená

OK 4. a 5. roč.

malá kopaná
sálová kopaná

1. m.
3. m.
3. m.
3. m.
3. m.
7. m.

McDonaldś CUP

OK
ObK st. žáci
OK st. žáci
OK ml. žáci
OK st. žáci
KK ml. žáci
KK st. žáci
ObK 4. – 5. roč.

LAO

OK ml., st. žáci

2. m., 3. m., 5. m.

recitační soutěž – ŠK

všechny kategorie

olympiáda v českém
jazyce – ŠK
dějepisná olympiáda –
ŠK
konverzační soutěž
v anglickém jazyce –
ŠK

OK

Klokan ŠK

3.– 9. roč.

Pythagoriáda 5. – 8. r.
ŠK
biologická olympiáda
ŠK

OK Z5

2. m.

Sapere ŠK

OK 1. kat.
2. kat.
OK

1. m.
1. m.
4. m.

RpK

4 vystavené práce

OK 5. roč.

5. m.

OK II.
OK III. kat.
Rpk

3. m.

šachy ŠK

humanitní předměty:

přírodovědné předměty

ostatní soutěže

Finanční gramotnost
ŠK
Krásná jako kvítka
2014
Všeználek
Pelhřimovský zvonek

OK
OK

Výtvarná soutěž
Toyotta
Výtvarná soutěž
KK
Policisté a bezpečnost
na Vysočině očima dětí
Obrázková soutěž
RpK
AŠSK ČR Namaluj
svůj sport
Dopravní soutěž
OK st. žáci
cyklistů

9. m.

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

Slavnostní zahájení školního roku
Evropský týden mobility – znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě
Seznamovací kurz 6. ročníku
DDH Pelhřimov – 4. ročník
Cvičení v přírodě – 1. stupeň

-

Pořad „Naše posvícení“ – den o životním stylu, prostředí, šetření vodou
Výchovný pořad „Vítejte na palubě“
Projektový den EU – Polsko – celá škola
Halloween v tělocvičně školy – připravili žáci 9. ročníku
Podzimníček – slavnostní tevření zahradního altánu, podzimní dílny pro děti MŠ,
žáky ZŠ a rodiče v areálu školy
Výjezd žákovského parlamentu – setkání žákovských parlamentů v Kalištích
Vánoční přání pro Stonožku
SCIO testy – 6. ročník
Policie ČR – „Trestní činnost mladistvých“ – 2. stupeň
„Rozum v zastoupení“ – výchovný pořad v rámci prevence sociálně
patologických jevů – 2. stupeň
Tvorba „Přírodní zahrady“
Projekt „Želivka naše řeka“
Sběr kaštanů a žaludů pro potřeby MS Petrovice

Říjen:

Listopad:
-

-

Vánoční dílna – pracovní dílny vedené žáky školy, prodej výrobků dětí a učitelů –
akce připravená pro veřejnost
Logogames – projekt žákovského parlamentu pro podporu rozvoje logického
myšlení – 4. – 9. ročník
SAPERE – samostatná práce žáků 8. ročníku
Příběhy bezpráví – téma: Hitler, Stalin a já – film a beseda – 8. a 9. ročník
SCIO testy – 9. ročník

-

Projekt RP – Dovolená – 9. ročník

-

Rozsvícení vánočního stromu v parku – příprava kulturního vystoupení
Mikulášská nadílka
Vycházka ke krmelci – 1. stupeň – přírodovědná vycházka – dary pro zvířátka
Divadlo v MŠ – „Pohádka o Barborce“ – 1. – 4. ročník
Návštěva divadelního vystoupení dětí z MŠ – „Vánoční pohádka“
Vánoce ve škole – projekt žákovského parlamentu
Vánoční besídky ve třídách

-

Prosinec:

-

Projekt RP – Hospodaření domácnosti, rozpočet – 8. ročník
Projekt RP – Výhodné nakupování – 8. ročník

-

společné dopoledne s dětmi z MŠ, zápis nanečisto
zápis do 1. třídy
První pomoc do škol pro žáky 8. ročníku

-

LVZ v Krkonoších – 7. ročník
Talentmánie – program školního parlamentu pro všechny žáky
Masopust ve škole – připravili žáci 9. ročníku – spojeno s karnevalem
v tělocvičně školy
Zahájení plaveckého výcviku dětí 3. a 4. ročníku
Beseda s cestovateli – „Sultanát Omán“ – agentura „Pohodáři“ – Humpolec
Dětský karneval v sále obecní restaurace – výzdoba a organizace
Přednáška na téma poruchy příjmu potravy – 6. – 9. ročník
Přednáška „Jak se vidím já“ – 6. ročník
Přednáška „Jak nás vidí ostatní“ – 8. ročník
Ples 9. ročníku

Leden:

Únor:

Březen:
-

Projekt „Zdravé zoubky“ – 1. ročník
Světový den vody – 22. 3. – celá škola, povídání o významu vody, rostliny a
živočichové u vody, promítání krátkých filmů
Březen – měsíc knihy, návštěva knihovny, čtení ve třídách na 1. stupni zajistily
pracovnice knihovny
Projekt RP – Svět peněz – 7. ročník
Návštěva ÚP v Pelhřimově – 8. ročník – informační dopoledne k volbě povolání
Jednodenní protidrogový program pro žáky 8. a 9. tříd okresu Pelhřimov (účast
dvou žáků)
SCIO testy 8. ročník

Duben:
-

-

Návštěva knihovny – pasování na čtenáře – 1. ročník
Velikonoční výstavka prací žáků v hlavní chodbě školy
Akce Čistá Vysočina – všechny třídy
Divadelní vystoupení „Přemyslovci na českém trůně“ – zajistila skupina
Pernštejni – celá škola
Den Země, dopravní výchova – testy a jízda zručnosti
Den zdraví a bezpečí – pravidla stolování, zdravá strava
SCIO testy 7. ročník
IZS, Hasiči Pelhřimov – 8. ročník – pokračování projektu První pomoc do škol
Beseda – „Zbraně a předměty z 2. světové války“ – 2. stupeň – beseda se
sběratelem panem Klocem ze Vřesníka
Projekt RP – Kupujeme auto – 8. r.

-

Sportovní den – v rámci akcí Zdravé školy – celá škola
Návštěva akademie žáků MŠ

-

Květen:

-

Program prevence dětských úrazů – první pomoc, dopravní výchova – 3. a 4.
ročník
Ukončení plaveckého výcviku
Přednáška – „Obnovitelné zdroje energie“ – 7. a 8. ročník
Výlet žákovského parlamentu do Březové (STAN) – odměna ze celoroční práci
Výlet školní družiny do Pelhřimova – Muzeum rekordů, Muzeum strašidel, Peklo
RP – Nové bydlení, Náklady na bydlení – 9. ročník
RP – Spoření a investice, Smlouvy – 9. ročník
Dopravní hřiště 4. ročník
Pohádkový les – pomoc při organizaci (spolupráce s Jeřabinami)
RP – Nové bydlení, Spoření a investice – 9. roč.

Červen:
-

Cvičení v přírodě – 1. stupeň
Školní výlet – 1. stupeň – ZOO Praha
Zážitkový kurz žáků 1. stupně
Program podpory zdraví a prevence kouření – „Normální je nekouřit“ – 1. stupeň
Zážitkový kurz žáků 2. stupně
Setkání žákovských parlamentů v Jihlavě – členové parlamentu z 5. až 9. ročníku
Školní exkurze – pevnostní areál Slavonice, zámek Jindřichův Hradec – 6. – 9.
ročník
Školní výlet – sjíždění řeky Sázavy – Stvořidla – 9. ročník
rozloučení žáků 9. ročníku s MŠ
Slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce
Slavnostní školní akademie v sále Obecní restaurace
Slavnostní zakončení školního roku

Žákovský parlament měl po celý rok na starost školní bufet. V průběhu roku
uspořádal tři sbírky plastových víček pro humanitární účely.

Přehled zájmových útvarů
Název
Aerobik
Anglický jazyk
Výtvarný
Keramický
Keramický
Florbal
Florbal
Německý jazyk
Německý jazyk
Moderní gymnastika

Ročník
1. – 5.
1.
1. – 9.
1. – 5.
6. – 9.
1. – 3.
4. – 9.
6.
6. – 9.
2. – 6.

Vedoucí
Markéta Krčilová
Mgr. Ludmila Chybová
Mgr. Věra Špetlová
Mgr. Iveta Neradová
Mgr. Věra Špetlová
Mgr. Hana Poláková
Mgr. Irena Strnadová
Mgr. Marie Dolejšová
Mgr. Marie Dolejšová
Mgr. Hana Vaněčková

Počet žáků
15
15
12
13
12
11
20
19
5
6
15
16
11
12
3
3
4
2
9
9

Tenis
Šachy
Počítačový
Psaní všemi deseti
Stolní tenis
Stolní tenis

6. – 9.
1. – 9.
2. – 5.
6.
4. – 5.
7. – 9.

Mgr. Jaromír Cihlář
Robert Pavlíček
Mgr. Iveta Neradová
Mgr. Marie Dolejšová
Bc. Dana Nováková
Bc. Dana Nováková

11
12
13
7
7
3

11
12
14
7
7
3

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 provedla ČŠI v naší škole inspekční činnost, jejímž předmětem bylo:
-

-

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
podle školního vzdělávacího programu pro ZV
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro ZV a jeho
souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem,
zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu pro zájmové
vzdělávání s právními předpisy
vykonávání státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb
kontrola vybrané dokumentace školy

Podrobné výsledky kontroly obsahuje Inspekční zpráva č. j. ČŠIJ-1025/13-J, je veřejná a je uložena
po dobu 10 let ve škole a v ČŠI, Inspektorátu v Kraji Vysočina.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013

Mzdové prostředky
(přímé NIV)
NIV
mzdové prostředky
z toho: platy
OPPP
pojistné

Poskytnuté k 31. 12. 2013

Použité k 31. 12. 2013

4 419 000,-

4 419 000,-

3 207 000,3 142 000,65 000,1 090 000,-

3 207 000,3 142 000,65 000,1 068 292,-

FKSP
ONIV

31 000,-

38 929,-

91 000,-

104 779,-

z toho:zák. pojištění
plav.výuka
DVPP
cestovné
uč. pom. + metodiky
náhrady nemoc
OOPP
Prostředky ESF
Dotace na provoz z obce
Sportovní aktivity dětí
Zdravá škola
Altán
Školní zahrada
Kraj

17 395,12 900,15 750,6 151,41 891,7 400,3 292,139 581,2 900 000,16 180,18 423,- Ve zdr. těle zdravý duch 2
29 700,- Zahradní altán
55 200,- Šk. zahrada jako přír. učebna
1 000,-

Zpracovala: MarieTočíková, účetní

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

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

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Zdravé zuby – aktivně jsme zapojeni do dlouhodobého výukového programu – 1. stupeň.
Zdravé zoubky – projekt pro 1. třídu.
První pomoc do škol – Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – 8. ročník.

Vánoční dílna a slavnostní rozsvícení vánočního stromu – projekt připravovaný školou pro
veřejnost, vánoční dílna je spojená s praktickými dílnami a s prodejem výrobků žáků.
Ve zdravém těle zdravý duch 3 – Kraj Vysočina – v rámci zařazení naší školy mezi Školy
podporující zdraví
Životní prostředí 2014 – „Naplňování plánu rozvoje EVVO na ZŠ Želiv“ – Fond Vysočiny
Školní zahrada jako přírodní učebna – Ministerstvo životního prostředí – Revolvingový fond
Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce (EU peníze školám) - naše škola realizuje
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt s názvem Novými
materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky, inovaci
stávajících učebních pomůcek a tvorbu nových učebních pomůcek, větší využití informačních
technologií ve výuce.

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

15. Schválení výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána pedagogickou radou dne 28. 8. 2014.
Školská rada schválila výroční zprávu dne 11. 9. 2014.

Mgr. Marie Dolejšová
řed. školy

