ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV
okres Pelhřimov
394 44 ŽELIV 220

Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2014-2015

V Želivě 15. 9. 2015

1. Základní údaje o škole

Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová
řed. školy
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Základní škola Želiv, okres Pelhřimov
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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 2014/2015











1. září 2014 - zahájení školního vyučování
27. a 29. října 2014 - podzimní prázdniny
22. prosince 2014 až 2. ledna 2015 - vánoční prázdniny
29. ledna 2015 - ukončení 1. pololetí
30. ledna 2015 - pololetní prázdniny
2. až 8. února 2015 - jarní prázdniny
2. a 3. dubna 2015 - velikonoční prázdniny
30. června 2015 - ukončení školního vyučování
1. července až 31. srpna 2015 - hlavní prázdniny
1. září 2015 bude zahájen školní rok 2015/2016

Důraz je kladen na:
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků
- na individuální přístup ke každému žákovi, pozitivní hodnocení pokroku
v rozvoji jejich osobnosti
- protidrogovou prevenci
- rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou
literaturou, s osobním počítačem a internetem
- rozvoj jazykových dovedností
- rozvoj komunikativních dovedností
- integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování
- péči o talentované žáky, vyhledávání žáků mimořádně nadaných
- environmentální výchovu
- etickou výchovu
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- podporu finanční gramotnosti – projekt Rozumíme penězům
- podporu zdravého životního stylu, péči o své zdraví, správně stravování, podporu
tělesné aktivity žáků
- výchovu k volbě povolání
Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce 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), vedeme žáky k osvojení si
zdravého životního stylu. Podporujeme zavádění preventivních programů v rámci prevence sociálně
patologických jevů, vedeme žáky k získávání pracovních návyků, žáci pracují na školním pozemku i
ve školní dílně.

Škola organizovala pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově,
kurz absolvovalo 21 žáků 3. a 4. ročníku. 8 žáků 7. až 9. ročníku absolvovalo lyžařský výcvikový
kurz v Krkonoších. Kurz pořádáme spolu se ZŠ Lukavec. Žáci měli možnost navštěvovat kulturní a
společenská představení, besedy, přednášky, absolvovali zážitkové kurzy, školní výlety, zapojovali
se do různých soutěží, některé akce připravovali sami žáci 9. ročníku pro ostatní žáky. V průběhu
roku zpracovávali žáci 5. až 9. ročníku příspěvky do školního časopisu O nás pro nás.
Provedené opravy:
-

provedeny malířské práce ve třídách a na chodbách školy
byly natřeny dveře tříd, kabinetů a sociálního zařízení
byly vyměněny vadné radiátory (7 ks)
školní jídelna a školní kuchyně byly vymalovány
byly vyměněny některé vodovodní baterie za pákové
byla vyměněna klozetová mísa v dívčích záchodech u jídelny
v kotelně byl opraven vodovodní řád
byla zahájena rekonstrukce školní zahrady s cílem vybudovat přírodní zahradu

Změny ve vybavení školy:
- zakoupeny notebooky Fujitsu A544 – 10 ks
- zakoupeny panely s geometrickými pomůckami – 2 ks
- zakoupeny 3 učitelské katedry VARE a židle čalouněné a jedna čalouněná pístová
- zakoupeny židle VARE – 54 ks, židle LIMA pístové – 15 ks do počítačové
učebny
- zakoupeny žíněnky do tělocvičny
- pořízena repasovaná pečící pec ALBA a pečící pánev ALBA do školní kuchyně
- 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:
-

zinteraktivnit pylonové tabule (dataprojektory, eBeamy)
do tříd na 2. stupni dát vedle tabule příruční police na pomůcky
pokračovat ve výměně radiátorů, které tečou
naplánovat vymalování učebního pavilonu včetně chodeb
podle potřeby opravit vodovodní řád a elektrické vedení
bezdrátově připojit k internetu jednotlivé pavilony školy

2. Přehled oborů vzdělávání

Základní škola
Ve školním roce 2014/2015 se vyučovalo dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, č. j. 200/28-8-2013.

UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ
Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Jazyk a jazyková
komunikace

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
Vlastivěda

-

-

-

1+1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

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

Umění a kultura

12

Průřezová témata
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

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

Další cizí jazyk
Ruský jazyk
Matematika

-

+2

+2

+3

+7

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

+1

+1

+3

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

7. r.
1
-

8. r.
1
-

9. r.
0,5

-

-

0,5

Celková časová dotace

1

1

1

O zařazení volitelných předmětů do ročníků rozhoduje ředitel školy.
Do nepovinného předmětu Náboženství bylo přihlášeno 16 žáků z 1. až 5. ročníku, kteří byli
rozděleni pro výuku do dvou skupin podle věku.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci /učitelé/:
z toho důchodci:

11
2

Vychovatelka ŠD:
Provozní pracovníci:
Pracovníci školní jídelny:
Účetní:
Počet tříd:
Počet oddělení ŠD:
Počet oddělení ŠK:

1
3
3
1
8 (spojen 4. + 5. ročník)
1 /přihlášeno 36 žáků, z toho 23 z 1. a 2. ročníku/
1 /přihlášeno 40 žáků, z toho 11 žáků z 1. stupně/

Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru

Jméno

Kvalifikace

Praxe k 1. 1.
2015

Cihlář Jaromír, Mgr.

UK Praha
Učitelství VVP pro SŠ

Decastelová Jana

SVVŠ

Dolejšová Marie, Mgr.

PF Č. Budějovice

33 roky, 36 dnů

Jihočeská univerzita
České Budějovice
Učitelství pro SŠ

12 roků, 340 dnů

Jarošová Jana, Mgr.
Kaňková Hana, Mgr.

9 roků, 19 dnů

PF UK Praha

38 roků, 152 dny

Neradová Iveta, Mgr.

UK PF Praha

27 roků, 128 dnů

Nováková Dana, Bc.

UK Praha vychovatelství

24 roky, 128 dnů

Poláková Hana, Mgr

PF Č. Budějovice

36 roků, 345 dnů

PF Hradec Králové

6 roků, 122 dny

PF Masarykovy
univerzity Brno

11 roků, 319 dnů

Strnadová Irena, Mgr.

PF Č. Budějovice

36 roků, 116 dnů

Špetlová Věra, Mgr.

PF Č. Budějovice

37 roků, 125 dnů

Vaněčková Hana, Mgr.

PF Č. Budějovice

28 roků, 129 dnů

Bártlová Dana, Mgr.
MD
Chybová Ludmila, Mgr.

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

Změny ve složení pedagogického sboru:
- pí učitelka Bártlová je od září 2011 na mateřské dovolené
- pí učitelka Kaňková nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou L. Chybové
Pracovní úvazky: Dolejšová - 8+1,5 hodiny přespočetné
Vaněčková – 21+0,5 hodiny přespočetné

Decastelová – 18 hodin (zkrácený prac. úvazek)
Kaňková – 21 hodin (zkrácený prac. úvazek)
Chybová – 6 hodin (vyučuje Aj při mateřské dovolené)
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
Palušák Peter
učitel náboženství, od 12.
2. 2015

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

1
4

SOU

1

Přehled:
Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec – gymnázium
SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava – elektrotechnika
VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor – agropodnikání (zeměd. technika a chov hosp.
zvířat)
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická České Budějovice – zdravotnické lyceum
Vojenská SŠ a VOŠ MO Moravská Třebová – vojenské lyceum
SPŠ a SOU Pelhřimov – kadeřník
Všichni žáci byli přijati na zvolené obory.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 18. ledna 2015.
Bylo zapsáno 12 dětí, z toho rodiče 3 dětí požádali o odklad povinné školní docházky a bylo jim na
základě předložených doporučení vyhověno.
Do 1. třídy nastoupilo 1. září 2015 9 dětí; 6 ze Želiva, 1 z Červené Řečice, 1 ze Lhotic a 1
z Bolechova. V průběhu 1. pololetí se přistěhovaly do Želiva 2 děti, takže počet dětí se zvýšil na 11.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2014/2015 měla škola 8 tříd, z toho 4 třídy na 1. stupni (spojen 4. a 5.
ročník) a 4 třídy na 2. stupni.
Počty žáků ve školním roce 2014/2015 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující
tabulce:
Ročník

Celkem

Chlapci

Dívky

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

11
13
12
9
6
9
10
6
6

5
7
3
3
4
6
5
3
3

6
6
9
6
2
3
5
3
3

Celkem

82

39

43

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

Prospěli
s vyznamenáním
11
13
12
5 1)
4
6
3
3
2
59

Prospěli

+1

Neprospěli
0
0
0
3
2
3
7
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

0

1) 1 slovní hodnocení
S vyznamenáním: 45 žáků = 88 % žáků 1. stupně
14 žáků = 45 % žáků 2. stupně
Chování:
Na konci roku bylo uděleno:
1 NTU za časté zapomínání školních pomůcek.
Zameškané hodiny celkem: 7 225 hodin
1. stupeň – 3 245 hodin, 63,63 hodiny na 1 žáka
2. stupeň – 3 980 hodin, 128,39 hodiny na 1 žáka
23 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 8 pochvalných listů za práci v třídní samosprávě, 7 žáků obdrželo poukaz na věcný
dárek, 11 pochvalných listů bylo uděleno žákům za práci v žákovském parlamentu, 5 žáků obdrželo

diplom ředitele školy za výrazný úspěch v okresním kole. Žáci 9. ročníku obdrželi pochvalné listy za
přípravu a realizaci zážitkového kurzu.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2014/2015
Hodnocení Minimálního preventivního programu:

















návštěvy ÚP žáků 8. a 9. ročníku
dva žáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Pelhřimov
žáci 8. roč. absolvovali dvanáctihodinový výcvik první pomoci
proběhl zážitkový kurz 1. a 2. stupně zaměřený na ovlivňování pozitivního sociálního
klimatu
pracovaly všechny zájmové útvary
proběhla přednáška o drogách na 1. a 2. stupni- Řekni ne drogám, řekni ano životu
žáci prvního stupně absolvovali program lesní pedagogiky
konala se přednáška- Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality
na škole se uskutečnila exhibice workoutové skupiny Better way
začala spolupráce s Centrem primární prevence Vrakbar z Jihlavy
-v 6. roč. proběhly v průběhu roku 2 setkání s tématy: Seznámení a Naše třída
-v 7. roč. se děti setkaly s tématy Vztahy v kolektivu a Virtuální svět
na 1. stupni proběhl projektový týden „Bezpečně na cestě“
proběhla projekce Příběhy bezpráví
uspořádali jsme Den Země spojený s ukázkou domácích mazlíčků
žákovský parlament uspořádal znalostní kvíz Cesta za vypadlým mozkem, matematické
hry Logogames, Pár(ek) - soutěž o nejlepší pár roku 2015, Společenský den a Olympijský
běh
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
Činnost výchovného poradce:
Výchovná poradkyně spolupracuje s třídními i ostatními učiteli při řešení výchovných i výukových
problémů jednotlivých žáků. Konzultuje jednotlivé případy, snaží se žáky pochopit, společně najít
nejvhodnější cestu, způsob jednání při výchovném působení na žáka. Učí ve všech třídách, proto zná
jednotlivé žáky velmi dobře. V letošním roce nedošlo k větším výchovným přestupkům, nebyla
snížena známka z chování.
Vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení, integrovaných žáků, sleduje termíny jejich
kontrolních vyšetření. Spolupracuje s učiteli při posílání žádostí do PPP a vyšetření psychologické
a speciálně pedagogické. Průběžně seznamuje pedagogické pracovníky se žáky vyšetřenými v PPP
a závěry jejich vyšetření. Žáci jsou hodnoceni podle speciální stupnice a přistupuje se k nim podle
individuálních závěrů vyšetření.
V tomto školním roce evidujeme 5 žáků zdravotně postižených (integrovaní), 6 žáků se zdravotním
znevýhodněním a 1 žáka mimořádně nadaného.
VP se snaží pomáhat žákům 9. ročníku 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 a SŠ. Udržuje kontakty s ÚP IPS pro volbu povolání v Pelhřimově, který
navštívili 7. 4. 2015 a mohli si zde získat různé informace o středních školách.
S třídními učiteli konzultuje spolupráci s pracovníky sociální péče.
VP pravidelně jezdí na semináře výchovných poradců, zúčastňuje se odborných přednášek a
seminářů (19. 3. 2015 – Poruchy autistického spektra). Průběžně studuje odbornou literaturu a své
poznatky a citlivý přístup využívá při jednání s žáky a při řešení jednotlivých problémů.

Zpracovala: Hana Vaněčková, výchovná poradkyně

Přehled hlavní činnosti v oblasti EVVO:
Tento rok byl plán činnosti v oblasti EVVO podřízen především realizaci projektu s názvem
„Naplňování plánu rozvoje EVVO na ZŠ Želiv“ podpořeného z grantového programu Životní
prostředí realizovaného v rámci Fondu Vysočiny.
 Září – další úpravy plochy naší školní zahrady, instalace 3 venkovních laviček
 Září – říjen – výsadba nových rostlin
 Říjen – Lesní pedagogika – akce pro děti z 1. stupně
 Listopad – prosinec – vánoční dílna, rozsvěcení vánočního stromu
 Prosinec – Za zvířátky do lesa – akce žáků 1. stupně
 Únor – záchranná stanice pro zvířata – beseda pro žáky 1. stupně
 Březen – beseda s mykologem
 Duben – akce Čistá Vysočina, Den Země, workshop na téma zahradní potůček
 Květen – proškolení pedagogického sboru ohledně metod výuky v přírodních zahradách,
exkurz JE Temelín, planetárium České Budějovice
 Červen – exkurze do záchranné stanice Pavlov – žáci 2. stupně
- Výukový program Chaloupky – 1. stupeň
- Výukový program v ekocentru Pod povrchem při ZOO Jihlava – 2. stupeň
- Exkurze ZOO Jihlava – 2. stupeň
- Realizace ekologické výstavy pro žáky a širokou veřejnost
- Výstava fotografií z fotografické soutěže „Krásy přírody kolem nás“
- Dokoupení metodických materiálů a pracovních listů pro výuku EVVO
- Zažádání o udělení statutu „Ukázková přírodní zahrada“
Celoročně probíhala soutěž tříd ve sběru papíru, péče o školní zahradu a péče o školní zookoutek.
Zpracoval: Jaromír Cihlář, koordinátor EVVO
Minimální preventivní program byl splněn.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Bártlová

MD

Cihlář

Zahrada pro výuku
Instruktor školního lyžování

Dolejšová

Podnětné prostředí a zdravá škola

Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák – učitel – rodič
Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou
Projekt „Síť dalšího vzdělávání na venkově“
Pracovní právo v práci ředitele školy
Chybová

Zahrada pro výuku
Netradiční pomůcky matematiky a českého jazyka

Jarošová

Zahrada pro výuku
Rozumíme penězům pro 2. stupeň ZŠ
Dny prevence

Kaňková

Zahrada pro výuku

Neradová

Nápravy grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního
věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků
Úskalí chvály
Zahrada pro výuku

Nováková

Primární logopedická prevence
Zahrada pro výuku
Konference pracovníků školních družin
Didaktické hry pro školní družinu
Dětská tvořivá hra

Poláková

Zahrada pro výuku

Radilová

Zahrada pro výuku

Strnadová

Zahrada pro výuku

Špetlová

Zahrada pro výuku

Vaněčková

Zahrada pro výuku

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

Školní kolo/ObK
stolní tenis - ŠK
Orion florbal Cup – ŠK
malá kopaná

Okresní kolo
OK ml. žáci
OK ml. žáci
OK

Umístění
4. m.

sálová kopaná

ObK ml. žáci

šachy ŠK

OK st. žáci A
OK st. žáci B
OK ml. žáci
OK st. žáci
OK ml. žáci

LAO

humanitní předměty

recitační soutěž - ŠK
všech kat.
olympiáda v českém
OK
jazyce - ŠK
dějepisná olympiáda - ŠK OK
olympiáda v anglickém
jazyce - ŠK

přírodovědné předměty

Klokan ŠK 3. - 9. r.
Pythagoriáda 5., 6., 7. a
8. r. - ŠK
MO Z6
ŠK

ostatní soutěže

OK

O nejkrásnější
velikonoční pohlednici
O nej…..čarodějnici

4. – 9. m., úspěšný
řešitel
3. m.

Krásná jako kvítka 2015

RpK

Malování na počítači
Hravě žij zdravě - ŠK
Sapere - ŠK
Superfarmář 2014/15 ŠK

OK st. žáci

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:
-

5. m.
6. m.
3. m.
7. m., 8. m.
8. m.

Slavnostní zahájení školního roku
DDH Pelhřimov – 4. ročník
Cvičení v přírodě – 1. stupeň, 6. ročník

3 vystavené práce

-

Návštěva knihovny v Želivě při příležitosti zatčení Josefa Čapka před 75 lety – 3.
ročník
Výstava k výročí zatčení Josefa Čapka na obecním úřadě
Den české státnosti – 28. září – význam knížete Václava – třídnické hodiny
Výcvik na DDH v Pelhřimově – 4. ročník
Tvorba vánočních přání pro Stonožkové hnutí
Cvičení v přírodě – 2. stupeň

Říjen:
-

„Lesní pedagogika“ – přírodovědná vycházka do lesa, praktická a teoretická
výuka – pod vedením zástupců Lesů ČR – 1. stupeň
Projektový Den EU – Rakousko – celá škola
Cesta závity mozku – akci připravil žákovský parlament – žáci plní úkoly
z oblasti M, Čj, Přv, Z, …na stanovištích po Želivě
Státní svátek – 28. říjen – o významu tohoto dne na třídnických hodinách
Halloween v tělocvičně školy – připravili žáci 9. ročníku
Beseda s panem Jiskrou – „O drogách“ – 3. – 5. ročník
„Řekni ne drogám, řekni ano životu“ – 2. stupeň
Testy SCIO – 6. ročník
Hodnota sebe, druhých, … - přednáška 6. a 7. ročník
Hodnoty Tvé lásky a sexuality – 8. a 9. ročník
Přednáška – „Dvakrát zachráněné dítě“ – Pelhřimov – 8. a 9. ročník
RP – Rozpočet domácnosti – 8. ročník

Listopad:
-

„Přemyslovci na českém trůně II. Díl – králové“ – přemyslovští panovníci,
vystoupení skupiny Pernštejni
Vánoční dílna spojená s prodejem výrobků
Rozsvícení vánočního stromu – kulturní vystoupení žáků
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
Seznámení – Vrakbar Jihlava – 6. ročník
Vztahy v kolektivu – Vrakbar Jihlava – 7. ročník
Exkurze Praha – 6. ročník – program se ZŠ Osvobození Pelhřimov
Příběhy bezpráví – „Václav Havel“ – beseda s pamětníkem J. Platzem – 7. až 9.
ročník.
RP – Výhodné nakupování – 8. ročník
SCIO testy – 9. ročník
Mozaika škol v Pelhřimově – 8. a 9. ročník

Prosinec:
-

Mikulášská nadílka
Koncert LŠU v Humpolci – pěvecké a taneční vystoupení žáků LŠU – 1. i 2.
stupeň
Logogames aneb myšlení bolí – program pro 1. stupeň připravil žákovský
parlament, 2. stupeň – deskové a logické hry
Vánoční turnaj ve florbalu, tvořivé dílny – výroba vánočních dekorací
Vánoční besídky ve třídách
Vystoupení žáků 3. ročníku v domě s pečovatelskou službou – vánoční koledy

Leden:
-

Připomenutí smrti Jana Palacha – třídnické hodiny
„Věda nejen pro Alfréda“ – zábavné soutěže na Gymnáziu Humpolec – 5. – 9.
ročník
RP – Domácnost – 8. ročník
společné dopoledne s dětmi z MŠ, zápis nanečisto
zápis do 1. třídy

Únor:
-

Maškarní karneval v sále obecní restaurace
Beseda – Zvířata v záchytné stanici Pavlov – sovy
Beseda – Jedlé, nejedlé a jedovaté houby v přírodě – pan Malý z mykologické
společnosti
LVZ v Krkonoších – 7. ročník
První pomoc do škol pro žáky 8. ročníku
Masopust ve škole – připravili žáci 9. ročníku – spojeno s karnevalem
v tělocvičně školy
Turnaj v „desítce“
RP – Ekonomika domácnosti – 9. ročník

Březen:
-

Školní soutěž talentmánie „Pár(ek) 2015“ – připravil žákovský parlament
Zatmění Slunce - pozorování
Projektový týden „Bezpečně na cestě“ – 1. stupeň – projekt Zdravých škol Kraje
Vysočina
Návštěva knihovny – pasování na čtenáře – 1. ročník
Zahájen plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově – 3. a 4. ročník
Vzdělávací pořad v kině v Humpolci – „Barma (Myanmar) v proudu času“ –
Pohodáři Pelhřimov – 5. až 9. ročník
Velikonoční výzdoba školy
SCIO testy 8. ročník – Dovednosti pro život
RP – Rozpočet domácnosti, výdaje – 8. ročník
Jednodenní protidrogový program pro žáky 8. a 9. tříd okresu Pelhřimov (účast
dvou žáků)

Duben:
-

7. 4. – Mezinárodní den zdraví
Akce Čistá Vysočina
IZS, požární ochrana – dokončení projektu První pomoc do škol
Den Země - „Chovatelský den“ – dravci, exotičtí plazi, výcvik psů – akce
žákovského parlamentu pro žáky školy
Knihovnice paní Kasalová čte dětem na 1. stupni (akce se opakovala od dubna do
června, 1 hodinu týdně v každé třídě na 1. stupni)
Vrakbar – primární prevence – 6. ročník – Naše třída
Exkurze – planetárium České Budějovice, jaderná el. Temelín – 2. stupeň
SCIO testy 7. ročník
Vrakbar – 7. ročník – Virtuální svět
Informační dopoledne na Úřadě práce v Pelhřimově – 8. ročník
Velikonoční výstavka v hlavní chodbě školy
RP – Nové bydlení, zařizování domácnosti, spoření, hypotéka – 9. ročník
Vyhlášení fotografické soutěže „Krásy přírody kolem nás“ – veřejná soutěž

Květen:
-

„Společenský den“ – výuka tance – akce žákovského parlamentu pro žáky školy
Přírodovědná vycházka – vývoj žab – 4. ročník
Výcvik na DDH v Pelhřimově – 4. ročník
Ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku
Projekt „Cizí jazyky pro život“ – 5. ročník
Workshop – zahradní potůček
Po stopách totality – přednáška – 2. stupeň
Testování ČŠI 2015 – přírodovědný přehled – 9. ročník
Čtení s knihovnicí pí Kasalovou – 1. stupeň
Dopravní hřiště – 4. ročník
Pohádkový les – pomoc při organizaci (spolupráce s Jeřabinami)
Exkurze – JE Temelín, Planetárium České Budějovice – 2. stupeň
RP – Kupujeme auto – 8. ročník

Červen:
-

Zážitkový kurz žáků 1. stupně
Školní výlet – Horní Krupá, Kamenice n. Lipou – návštěva „Pohádkové
říše skřítka Fábuly“ – 1. až 4. ročník
- Exkurze do záchranné stanice Pavlov, ZOO Jihlava – beseda o želvách – 5.6-7.8
- Tři zlaté vlasy děda Vševěda – pohádku připravily děti v MŠ Paraplíčko
- Kino Humpolec – filmové představení – 1. stupeň
- Olympijský běh
- Cvičení v přírodě – spojené s plněním úkolů první pomoci a dopravní výchovy –
1. stupeň
- Výlet žákovského parlamentu
- Návštěva Muzea bible ve Starém Pelhřimově – žáci chodící na náboženství
- Zážitkový kurz žáků 2. stupně
- Čtení s knihovnicí pí Kasalovou – 1. stupeň
- Účast na výtvarném projektu Gymnázia Havlíčkův Brod v klášteře v Želivě – 2.
stupeň
- Exkurze – vodní elektrárna Želivka – 6. – 8. ročník
- FG – Kupujeme auto – 8. ročník
- FG – Spoření a investice, Smlouvy – 9. ročník
- Konference žákovských parlamentů na KÚ v Jihlavě
- Návštěva 9. ročníku v MŠ Želiv, rozloučení s MŠ
- Slavnostní přijetí žáků 9. ročníku starostou obce
- Výstava fotografií ze soutěže „Krásy přírody kolem nás“ a její vyhodnocení na
Obecním úřadě v Želivě
Přehled zájmových útvarů
Název
Aerobik
Výtvarný
Keramický
Keramický
Florbal
Florbal
Německý jazyk

Ročník
1. – 3.
1. – 9.
1. – 4.
6. – 9.
1. – 3.
4. – 9.
7., 8.

Vedoucí
Markéta Paťhová
Mgr. Věra Špetlová
Mgr. Iveta Neradová
Mgr. Věra Špetlová
Mgr. Hana Poláková
Mgr. Irena Strnadová
Mgr. Marie Dolejšová

Počet žáků
12
12
10
8
25
23
8
4
17
17
11
9
2+1 2+1

Stolní tenis
Moderní gymnastika
Tenis
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Dramatický
Šachy
Počítačový
Matematika jinak
Logopedický
Psaní všemi deseti

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

Bc. Dana Nováková
Mgr. Hana Vaněčková
Mgr. Jaromír Cihlář
Mgr. Ludmila Chybová
Petra Kamešová
Petra Kamešová
Bc. Dana Nováková
Robert Pavlíček
Mgr. Iveta Neradová
Mgr. Jana Jarošová
Mgr. Hana Kaňková
Mgr. Marie Dolejšová

5
6
15
13
15
13
9
11
17
16
8
6
14
8
11
13
14 10
9
9
5
5
5
4

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 ČŠI neprovedla žádnou kontrolu.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014
Mzdové prostředky
(přímé NIV)

Poskytnuté k 31. 12. 2014
Použité k 31. 12. 2014

NIV
mzdové prostředky
z toho: platy
OPPP
pojistné
FKSP
ONIV

4 731 850,-

4 731 850,-

3 430 148,3 357 148,73 000,1 166 310,33 392,-

3 430 148,3 357 148,73 000,1 141 430,33 571,-

102 000,-

126 701,-

z toho: zák. poj.
plav.výuka
DVPP
cestovné
uč. pom., metodiky
náhrady nemoc
OOPP
ICT
Dotace na provoz z obce
Sportovní aktivity dětí
Zdravá škola
Altán - nadace Partnerství
Školní zahrada
Kraj
Další cizí jazyk

18 209,11 050,10 700,10 919,66 374,2 573,6 876,46 431,2 900 000,15 580,11 400,- Ve zdr. těle zdravý duch 3
3 300,13 800,- Arboretum
1 000,2 600,Zpracovala: Marie Točíková, účetní

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

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

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Zdravé zuby – aktivně jsme zapojeni do dlouhodobého výukového programu – 1. stupeň.

První pomoc do škol – Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – 8. ročník.
Vánoční dílna a slavnostní rozsvícení vánočního stromu – Nadace Partnerství a Středisko
ekologické výchovy SEVER „Škola pro udržitelný život“
Ve zdravém těle zdravý duch 4 – Kraj Vysočina – v rámci zařazení naší školy mezi Školy
podporující zdraví
Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina – Projektový týden „Bezpečně na
cestě“ – 1. stupeň
Integrace ICT do výuky – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – bylo zakoupeno 10 ks
notebooků pro učitele, učitelé absolvovali několik vzdělávacích akcí v oblasti využití ICT ve výuce.
Zkvalitnění jazykové a čtenářské gramotnosti v ZŠ – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
v rámci projektu byly realizovány čtenářské dílny, zakoupeny knihy, uskutečněn zahraniční jazykově
vzdělávací pobyt 10 žáků ve Velké Británii a studijní pobyt 3 pedagogů tamtéž.
Školní zahrada jako přírodní učebna – Ministerstvo životního prostředí – Revolvingový fond
Ovoce a zelenina do škol – 1. stupeň
Školní mléko – 1. – 9. ročník

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Spolupracujeme s rodiči a dalšími subjekty: 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. 2015.
Školská rada schválila výroční zprávu dne 15. 9. 2015.

Mgr. Marie Dolejšová
řed. školy

