ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV
okres Pelhřimov
394 44 ŢELIV 220

Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2017-2018

V Ţelivě 31. 8. 2018

Zpracoval: Mgr. Jaromír Cihlář
řed. školy

1

Obsah
1. Základní údaje o škole............................................................................................................ 3
2. Charakteristika školy .............................................................................................................. 4
3. Přehled učebních oborů vzdělávání........................................................................................ 7
4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ................................................... 12
5. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
.................................................................................................................................................. 15
6. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků .................................................................................... 15
7. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství ............................................ 20
8. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 ................................................................. 22
9. Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců ..................................... 23
10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ........................................................... 25
Přehled akcí realizovaných ve školním roce 2016/2017 ...................................................... 25
Údaje o zájmových útvarech ................................................................................................ 30
Přehled oblastních, okresních a krajských kol soutěţí, kterých se zúčastnili ţáci naší školy
ve školním roce 2016/2017 .................................................................................................. 31
Úspěchy našich ţáků v soutěţích ......................................................................................... 32
Akce pro rodiče a širokou veřejnost ..................................................................................... 33
11. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření ..................................................... 34
12. Další vzdělávání v rámci celoţivotního učení.................................................................... 34
13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů ............... 34
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ................................................................................... 36
15. Schválení výroční zprávy ................................................................................................... 36

2

1. Základní údaje o škole
Název:
Adresa:

Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov
394 44 Ţeliv 220

Součásti školy:

základní škola
školní druţina
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
ID datové schránky: iy7mutd

kapacita 270 ţáků
kapacita 45 ţáků
kapacita 50 ţáků
kapacita 500 jídel

Ředitel:
Výchovná poradkyně:
Vychovatelka školní druţiny:
Koordinátorka ŠVP:
Koordinátor EVVO:
Metodik prevence sociálně pat. jevů:
Vedoucí školní jídelny:
Účetní:
Školská rada:

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

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

Členové školské rady: Bc. Dana Nováková, Markéta Paťhová, Vlasta Dolejšová
Zřizovatel:
Adresa:
Kontakty:

Obec Ţeliv
394 44 Ţeliv 320
tel.: 565 581 164
e-mail: ouzeliv@obeczeliv.cz
www.obeczeliv.cz
IČO: 00 249 483
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2. Charakteristika školy
Základní škola v Ţelivě je úplná škola s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme
povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování. Od 1. 1. 2003 má škola
právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, jejímţ zřizovatelem je Obec Ţeliv, okres
Pelhřimov. Obec Ţeliv uděluje škole od roku 2005 výjimku z počtu ţáků ve třídě na základě
kaţdoroční ţádosti, kde se zároveň zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy. Škola sdruţuje základní školu (kapacita 270 ţáků), školní druţinu (kapacita 45 ţáků),
školní klub (kapacita 50 ţáků) a školní jídelnu (kapacita 500 jídel). Do školy se sjíţdějí ţáci
z 8 menších okolních obcí. Ve škole vzděláváme ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním
a sociálním znevýhodněním i ţáky mimořádně nadané. Výuka je přizpůsobena dopravní
obsluţnosti, proto je začátek vyučování posunut jiţ na 7:30 hod.. O polední přestávce ţáci
mohou vyuţívat učebnu informatiky a informační centrum, kde si vyhledávají informace v
encyklopediích, na internetu, k relaxaci mohou vyuţívat četbu knih, různé deskové a logické
hry, šachy a jiné společenské hry.
Dlouhodobě vycházíme z našeho ŠVP s názvem - Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání č. j. 200/28-8-2016. Motto naší školy „Řekni mi a zapomenu, ukaţ mi a já si
zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím“ vystihuje náš cíl, který chápeme především v
zaměření se na individuální potřeby a schopnosti ţáka, vytváříme takové zázemí a podmínky,
které rozvíjejí jeho tvořivost, radost z poznávaného a zároveň zohledňují jeho moţnosti.
Naším cílem je propojit výuku co nejvíce s reálným ţivotem, zařazujeme činnosti, které
umoţňují ţákům dané učivo snáze pochopit. Nepředkládáme ţákům zpravidla hotové
výsledky a poznatky k osvojení, ale vedeme je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali
na základě činností, pozorování, pokusů a na základě objevování.
Snaţíme se o zajištění bezpečného prostředí a příjemného klimatu ve škole, výchovu zdravě
sebevědomého ţáka, který má kladný vztah ke vzdělávání, který dokáţe vyjádřit a zdůvodnit
svoje názory, respektuje názory druhých, je zodpovědný, pečuje o své zdraví a je motivován k
celoţivotnímu vzdělávání. Jedním z našich dalších dlouhodobých cílů je to, aby se naše škola
stala centrem vzdělávání a kultury nejen pro ţáky, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Díky principům místně zakotveného učení klademe důraz na spolupráci s obcí a jejími
zájmovými sloţkami.
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Škola je zapojená do akcí: Školní mléko a Ovoce do škol a do Asociace školních sportovních
klubů, Asociace Cambridských škol. Naše škola je zapojena do celonárodní sítě programu
Škol podporujících zdraví a do programu Škola pro udrţitelný ţivot. V průběhu roku jsme
také vstoupili do projektu Skutečné zdravá škola.Ve škole zasedá ţákovský parlament, který
má 10 členů (po 2 od 5. do 9. ročníku), v jeho čele stojí předseda, kterého volí ţáci v tajné
volbě. Koordinátorem činnosti parlamentu je pí učitelka Jana Jarošová. Škola organizovala
pro ţáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Pelhřimově, kurz absolvovalo
26 ţáků 3. a 4. ročníku. Lyţařský kurz, který pořádáme tradičně spolu se ZŠ Lukavec se
v letošním školním roce neuskutečnil z důvodu infekčního onemocnění jednoho ţáka.
V průběhu celého roku měli ţáci moţnost navštěvovat kulturní a společenská představení,
besedy, přednášky, absolvovali záţitkové kurzy, školní výlety, zapojovali se do různých
soutěţí, některé akce připravovali sami ţáci 9. ročníku pro ostatní ţáky. V průběhu roku
připravili ţáci 5. aţ 9. ročníku 3 čísla školního časopisu O nás pro nás. Na naší škole třídíme
odpad a probíhal sběr starého papíru ve spolupráci s firmou SOMPO.

Změny ve vybavení školy ve školním roce 2017/2018

-

Smart televize

-

14 kusů iPadů

-

Benzínový foukač listí

-

Nákup jedenáctii nových (repasovaných) počítačů do počítačové učebny

-

Čistič oken Karcher

-

Krouhač zeleniny do školní jídelny

-

Chladící vytrína do školní jídelny

-

Vozík na tácy a příbory do školní jídelny

-

Pultový mrazák do školní jídelny

-

Mrazák a lednice do školní kuchyňky

-

22 ţákovských lavic a 34 ţidlí

-

průběţně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického
materiálu a to vše s ohledem na finanční prostředky školy
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Rekonstrukce a modernizace školy ve školním roce 2017/2018
-

Výměna lina ve všech kmenových třídách, knihovně a druţině .

-

Výměna nábytku ve všech kmenových třídách

-

Celková rekonstrukce a modernizace školní druţiny

-

Modernizace šaten – kompletní rekonstrukce šatny pro první třídu, nové šatní skříňky
pro ţáky 1. a 2. stupně naší školy - rozšíření o 54 šatních skříněk.

Drobnější opravy a výměny probíhaly ve všech prostorách školy, včetně školní jídelny.
Celkový technický stav budovy je uspokojivý vzhledem k velmi dobré spolupráci se
zřizovatelem.
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3. Přehled učebních oborů vzdělávání
UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
Komunikace

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník
1.
2.
Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 7+2
7+2

Celkem
3.
7+3

4.
6+1

5.
6+1

33+9

Cizí jazyk

Anglický jazyk

-

+1

3

3

3

9+1

Matematika a její
Aplikace

Matematika a její
aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

Informační
a komunikační
technologie

Informační
a komunikační
technologie

Informatika
-

-

-

-

1

1

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

2

2

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

1+1

Vlastivěda

-

-

-

1+1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Umění a kultura

Hudební výchova

12+2

12

Člověk a zdraví

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

7

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

-

-

-

-

-

-

Celková povinná časová dotace

20

22

25

25

26

118

Z toho disponibilní časová dotace

2

4

4

3

3

16

Průřezová témata
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UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ
Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět
Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková
Komunikace

Matematika a její
Aplikace

Informační
a komunikační
Technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

6.
4+1

Ročník
7.
8.
4+1
4

Celkem
9.
3+1

15+3

-

-

-

0+1

0+1

Cizí jazyk

Cvičení z českého
jazyka (vol. předmět)
Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

Ruský jazyk

-

2

2

Matematika a její
aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

3+1

15+3

Cvičení z matematiky
(vol. předmět)
Informatika

-

-

-

0+1

0+1

1

0+1

0+1

-

1+2

1+1

2

2

2

1

1

1

1

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis

Dějepis

2

6

Výchova k občanství

Občanská výchova

Fyzika

Fyzika

1+1

2

2

1+1

Chemie

Chemie

-

-

1+1

2

Přírodopis

Přírodopis

2

2

1+1

1

9

11+1

21+6

Zeměpis

Zeměpis

2

1+1

2

1+1

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

1

1

2

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2
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Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

0+1

1

1

1

3+1

Průřezová témata

-

-

-

-

Volitelné předměty

-

-

-

0+2

0+2

Celková povinná časová dotace

28

30

32

32

122

Z toho disponibilní časová dotace

4

4

4

6

18

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

10

10

Poznámky k učebnímu plánu
 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura na 1. stupni má komplexní charakter, je
rozdělen do 3 sloţek: jazykové výchovy, literární výchovy, komunikační a slohové
výchovy, časová dotace je vzhledem k šíři záběru těchto sloţek posílena o 9 hodin
z disponibilní časové dotace. Na 2. stupni jsou téţ 3 sloţky vyučovacího předmětu,
časová dotace je posílena o 3 hodiny, čímţ posilujeme zejména literární výchovu.
 Vyučovací předmět Anglický jazyk posilujeme o 1 hodinu z disponibilní časové
dotace na 1. stupni, výuku zařazujeme od 2. ročníku. Vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Cizí jazyk je moţné nahradit v nejlepším zájmu ţáka s přiznanými podpůrnými
opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona jiným
vzdělávacím obsahem v rámci IVP.
 V učebním plánu 2. stupně se zařazuje jako další cizí jazyk vyučovací předmět Ruský
jazyk v 7. – 9. ročníku po 2 vyučovacích hodinách. Časová dotace můţe být upravena,
popř. můţe být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v
souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona. Úprava
je specifikována v příslušné poznámce ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace v RVP ZV.
 Vyučovací předmět Matematika je posíleno 4 hodiny na 1. stupni a 3 hodiny na 2.
stupni z disponibilní časové dotace. Zařazujeme témata na podporu matematické a
finanční gramotnosti.
 Vyučovací předměty Přírodověda a Vlastivěda jsou posíleny o 2 vyučovací hodiny
z disponibilní časové dotace. Vzdělávacím obsahem je obsah vzdělávacího oboru
Člověk a jeho svět.
 Vyučovací předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou posíleny o 6 hodin
z disponibilní časové dotace (Fyzika 2 hodiny, Chemie 1 hodina, Přírodopis 1 hodina,
Zeměpis 2 hodiny). K posílení hodin dochází z důvodu širokého obsahu učiva,
v případě zeměpisu téţ kvůli zařazení učiva místního regionu.
 Vyučovací předmět Pracovní činnosti posilujeme na 2. stupni o 1 hodinu
z disponibilní časové dotace, a to o část Pěstitelské práce
a chovatelství z důvodu péče o přírodní zahradu. Dalšími tematickými okruhy
zařazenými do daného předmětu jsou: Práce s technickými materiály, Svět práce,
Provoz a údrţba domácnosti. Vzhledem k tomu, aby byla výuka smysluplná, vyučuje
se obvykle ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. Pravidlo pro vztah
nerovnoměrného rozvrţení výuky a dodrţení maximální povinné týdenní časové
dotace je stanoveno v poznámce pod čarou č. 18 (k části 7.1 Poznámky k rámcovému
učebnímu plánu) v RVP ZV.
 V 6. - 9. roč. jsou ţáci tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětu tělesná výchova.
 Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace. V 9. ročníku jsou
zařazeny vyučovací předměty Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky.
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci /učitelé/:
Asistent pedagoga:
Vychovatelka ŠD:
Provozní pracovníci:
Pracovníci školní jídelny:
Účetní:
Počet tříd:
Počet oddělení ŠD:
Počet oddělení ŠK:

11
1
1
2
3
1
9

1 /přihlášeno 45 ţáků/
1 /přihlášeno 49 ţáků/

Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru
Jméno
Cihlář Jaromír, Mgr.
Bártlová Dana, Mgr.
Jarošová Jana, Mgr.
Horáková Sikesová
Pavla, Mgr.
Nováková Dana, Bc.
Poláková Hana, Mgr
Chybová Ludmila,Mgr.

Kvalifikace
UK Praha, PřF,
Učitelství VVP pro SŠ
Biologie – geografie
PF Hradec Králové
Matematika – výtvarná
výchova
Jihočeská univerzita
České Budějovice
Učitelství pro SŠ
Matematika - biologie
PF Ústí nad Labem
První stupeň
UK Praha vychovatelství
PF Č. Budějovice
První stupeň
PF Masarykovy
univerzity Brno
První stupeň

PF Č. Budějovice
Český jazyk – občanská
nauka
PF Masarykovy
Bártová Barbora, Mgr. univerzity Brno
První stupeň
PF Č. Budějovice
Radilová Monika, Mgr. Občanská nauka –
výtvarná výchova
PF Hradec Králové
Kumţáková Hana, Mgr. Učitelství pro SŠ
Dějepis – český jazyk
Strnadová Irena, Mgr.
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Praxe k 1. 1.
2018

Výuka
předmětů

12 roků, 19 dnů

Př, Ch

9 roků 122 dnů

Z, Vv, Tv

15 roků, 340 dnů

Př, M, F,
Czm, VkZ

23 roků 122 dnů

1. stupeň, Pč

27 roků, 128 dnů vych. ŠD
39 roků, 345 dnů

1. stupeň
1. stupeň, I

14 roků, 319 dnů

39 roků, 116 dnů

Ov, Aj, Rj

5 roky, 322 dnů

1. stupeň, I

14 roků, 135 dnů 1. stupeň, Vkz
3 roky, 67 dnů

D, Čj, Pč,Vl

UK Praha, PřF,
Ochrana ţivotního
Havelková Hana, Mgr. prostředí,
Doplňující pedagogické
studium - biologie
PF Č. Budějovice
Holasová Lenka, Mgr.
První stupeň
PF Č. Budějovice
Vaněčková Hana, Mgr. Český jazyk – hudební
výchova
PF Č. Budějovice
Věra Špetlová, Mgr.
Český jazyk – výtvarná
výchova
Decastelová Jana
SVVŠ

2 rok, 129 dnů

Mateřská
dovolená

8 roků, 347 dnů

Asistentka
pedagoga

31 roků, 129 dnů Čj, Hv, Tv, Pč
38 roků, 125 dnů

D, Čj, Pč,Vl
1.stupeň

Změny ve sloţení pedagogického sboru:
Paní učitelka Hana Kumţáková nastoupila v průběhu prosince 2017 na mateřskou dovolenou.
Jako zástup za paní učitelku Kumţákovou nastoupila paní učitelka Věra Špetlová. Paní
učitelka Barbora Bártová nastoupila v průběhu května 2018 na mateřskou dovolenou. Jako
zástup za paní učitelku Bártovou nastoupila paní učitelka Jana Decastelová. Do důchodu
odešla paní učitelka Marie Dolejšová..

Pracovní úvazky (stanovený počet hodin přímé výuky):
Cihlář - 7
Vaněčková – 21 hodin (výchovná poradkyně: -1 hodina)
Dana Bártlová – 23 hodin (jedna nadúvazková hodina)
ostatní – 22 hodin
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Ostatní pracovníci v pracovním poměru
jméno

pracovní zařazení

úvazek/hod.

Pikalová Hana
Zajíček Zdeněk

Provozní pracovníci
uklízečka
školník

0,875/7
0,875/7

Školní jídelna
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
kuchařka

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

Nováková Jaroslava
Zajíčková Renata
Kamešová Květuše

Účetní
Točíková Marie

účetní

0,875/7

Ostatní pracovníci na dohodu
jméno
Jouklová Zdena

Pracovní zařazení
Uklízečka

Palušák Peter, PaedDr.
Spišák Robért, ThLic.
Salter Ian

úvazek
4h/ den
dohoda o provedení práce
+ dohoda o provedení činnosti
120 Kč/h
120 Kč/h
300 kč/h

učitel náboţenství
učitel náboţenství
asistent učitele
angličtiny
Salter Kim
asistent učitele
300Kč/h
angličtiny
Vedoucí zájmových útvarů – odměna dle vykonané práce, 80 Kč/hod.

Stejně jako v minulých letech i letos pokračovala spolupráce s místními premonstráty
v oblasti výuky náboţenství na naší škole jako nepovinného předmětu. Jelikoţ si
uvědomujeme důleţitost a význam angličtiny v dnešním světě, naší snahou je rozvíjet
moderní metody výuky angličtiny, a tím nabízet našim ţákům co moţná nejlepší podmínky
pro rozvoj jejich jazykových znalostí. Proto u nás pracuje anglický manţelský pár Iana a Kim
Salter, kteří v naší škole fungují v pozici asistent učitele angličtiny a pomáhají ţákům
zlepšovat jejich komunikační dovednosti v angličtině. V tomto školním roce jsme zajistili pro
naše ţáky pestrou nabídku zájmových útvarů. Celkem více neţ 20 nejrůznějších krouţků.
Například: florbal, vaření, tenis, výtvarný a keramický krouţek, anglický jazyk, sborový
zpěv, počítačový krouţek a jiné. Kromě interních zaměstnanců školy zajistilo chod těchto
zájmových útvarů i několik externistů.
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5. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Ţáci 9. ročníku:
9 ţáků , z toho: Gymnázium
SOŠ

3
6

Přehled:
SPŠ a SOU Pelhřimov – Mechanik seřizovač
Gymnázium dr. A. Hrdličky
Gymnázium dr. A. Hrdličky
Česká zem. akademie Humpolec – Agropodnikání ekologické a konvenční zemědělství
VOŠ SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov – Hotelnictví
Gymnázium a OA Pelhřimov – Ekonomické lyceum
Gymnázium a OA Pelhřimov – Gymnázium
SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod – Zdravotnické lyceum
Gymnázium a SOŠ Pedagogická Čáslav – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Všichni ţáci byli přijati na zvolené obory.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
Zápis do 1. třídy se uskutečnil ve dvou termínech dne 18. dubna 2018 a 23. dubna 2018.
K zápisu se dostavilo 25 dětí, z toho 1 po ročním odkladu. Pět dětí zaţádalo o roční odklad
povinné školní docházky a bylo jim vyhověno. Pro příští školní rok 2018/2019 bylo přijato
celkem 20 dětí.
Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do první třídy celkem 13 ţáků. Navíc na naši školu
v průběhu roku přestoupil jeden ţák do 3. ročníku z jiné školy. Jedna ţákyně 4. ročníku
naopak přestoupila na jinou školu. Celkem jsme tedy měli na konci školního roku 112 ţáků.

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2017/2018 měla škola 9 tříd, z toho 5 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2.
stupni.
Počty ţáků ke konci školního roku 2017/2018 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny
v následující tabulce:
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Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Celkem
13
19
15
11
14
14
10
7
9
112

Chlapci
5
10
8
6
8
5
3
5
6
56

Dívky
8
9
7
5
6
9
7
2
3
56

1. stupeň – 72 ţáků
2. stupeň – 37 ţáků
Výsledky vzdělávání:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Prospěli
s vyznamenáním
13
18
14
9
8
6
0
2
5
75

Prospěli

Neprospěli
0
1
1
2
6
8
10
5
4
37

S vyznamenáním: 62 ţáků = 86 % ţáků 1. stupně
13 ţáků = 33 % ţáků 2. stupně

16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Chování:
Během roku byla udělena:
1 Důtka třídního učitele – za zapomínání školních pomůcek a nevhodné chování
1 Důtka třídního učitele – za zapomínání školních pomůcek
2 Důtka třídního učitele – za nevhodné chování
1 Důtka třídního učitele – za posměšné chování ke spoluţákům a nevhodné pouţívání
moderních technologií v areálu školy
1 Důtka třídního učitele – za nevhodné chování ke spoluţákům
1 Napomenutí třídního učitele –za nevhodné pouţívání moderních technologií v areálu
školy
1 Napomenutí třídního učitele – za nevhodné chování ke spoluţákům
1 Napomenutí třídního učitele – za nepřiměřenou reakci při konfliktu se spoluţačkou
1 Napomenutí třídního učitele - za nevhodné pouţívání moderních technologií v areálu
školy
4 Napomenutí třídního učitele – za zapomínání školních pomůcek
2 Napomenutí třídního učitele – za nevhodné chování
2 Napomenutí třídního učitele – za zapomínání školních pomůcek a nevhodné chování
Zameškané hodiny
celkem: 4 020 hodin za 1. pololetí
1. stupeň – 2 450 hodin - 33,84 hodiny na 1 ţáka
2. stupeň – 1 570 hodin - 42,38 hodiny na 1 ţáka
celkem: 4 775 hodin za 2. pololetí
1. stupeň – 2 795 – 38,40 hodiny na 1 ţáka
2. stupeň - 1 980 – 54,14 hodiny na 1 ţáka
Bylo předáno 20 pochvalných listů a 42 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu
– za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, práci ve školním
parlamentu, za studijní výsledky apod. Celkem 17 ţáků obdrţelo diplom ředitele školy za
reprezentaci školy: umístění na 1. aţ 3. místě v OK nebo KK soutěţe.
Protoţe se snaţíme získávat pro naši práci adekvátní zpětnou vazbu, probíhá na škole
pravidelné testování znalostí ţáku pomocí srovnávacích testů Scio a Kalibro. Díky tomu
můţeme výsledky našich ţáků porovnávat s výsledky ţáků jiných základních škol.
V průběhu roku2017 /2018 proběhlo následující testování
Testování Scio – Dovednosti pro ţivot pro ţáky 8. ročníku
o informační gramotnost
o vztahy a komunikace
o řešení problémů
Čtenářská gramotnost pro ţáky 8. ročníku
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Národní testování Scio ţáků 9. ročníku
o Obecné studijní předpoklady
o Matematika
o Český jazyk
o Anglický jazyk
Test silných stránek Scio pro ţáky 8. Ročníku
Národní testování Scio ţáků 5. ročníku
o Obecné studijní předpoklady
o Matematika
o Český jazyk
o Anglický jazyk
Výsledky testování viz příloha č. 1

7. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
Na škole působí školní metodik prevence a výchovná poradkyně. Ve funkci VP pracuje Mgr.
Hana Vaněčková, problematice prevence sociálně patologických jevů se věnuje metodik
prevence Mgr. Jana Jarošová. V oblasti profesního rozvoje a orientace ţáků vede VP ţáky k
výběru vhodného povolání. Monitoruje průběţně zájem ţáků, zajišťuje besedy s pracovníky
ÚP, nabízí poradenskou činnost pro rodiče a ţáky, poskytuje a předává ţákům a jejich
rodičům informace o středních školách (osobně, nástěnky, broţury, internet, účast na
Mozaice). Výchovný poradce dále zajišťuje kontrolu a evidenci přihlášek na SŠ. V oblasti
práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce a ředitel vedou a
aktualizují kartotéku, spolupracují s PPP a SPC, s třídními učiteli a rodiči při tvorbě
individuálně vzdělávacích plánů, konzultují problémy a hledají jejich nápravu. Oblast
prevence a řešení sociálně patologických jevů je rozpracována podrobně v Minimálním
preventivním programu. Na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu se
podíleli všichni pedagogičtí pracovníci a průběţně byli informováni o připravovaných akcích.
Naším cílem je vedení ţáků k pozitivnímu zdravému ţivotnímu stylu, k zvládnutí základních
denních dovedností běţného ţivota, k slušnému chování ve škole i na veřejnosti, ke zdravému
sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v ţivotě, k poznání sebe
sama, k rozvoji schopnosti diskutovat, komunikovat, k rozvoji schopnosti klást otázky, k
umění vyjádřit svůj názor, k umění říci „ne“, k zvládnutí stresů, k dovednostem řešit své
problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek. K realizaci našeho dlouhodobého cíle
vyuţíváme různé metody aktivního sociálního učení, individuální přístup k ţákům v
hodinách, třídnické hodiny apod. V oblasti prevenci šikany se ZŠ Ţeliv snaţí o vytvoření
bezpečného prostředí podporou chování k toleranci a solidaritě, vytvářením podmínek pro
začlenění všech ţáků do aktivit třídy a školy, rozvíjí spolupráci mezi dětmi, vede je k
vzájemnému respektu a snaţí se u ţáků budovat zdravou sebedůvěru. Na škole existuje
schránka důvěry, která je pravidelně kontrolována a ţáci do ní mohou vloţit anonymně nástin
problému, který bude následně řešen. Také jsme naši školu registrovali do projektu: Nenech
to být. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny speciální webové stránky, které fungují jako
linka důvěry. Škola díky tomu získá další nástroj, jak zjistit případné problémy ţáků a umoţní
jí to efektivněji pracovat na bezpečném klimatu ve škole pro kaţdého ţáka.
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Minimální preventivná program byl splněn v těchto bodech a proběhly tyto akce:
 školení ped.sboru-Vedení třídnických hodin-projekt Bezpečné klima v českých
školách
 supervizní setkání ped.sboru- projekt Bezpečné klima v českých školách
 návštěva ÚP ţáků 8. a 9. roč
 beseda a diskuse s pracovníky ÚP na téma volba povolání v 9. roč
 ţáci 8. ročníku absolvovali dvanáctihodinový výcvik 1. pomoci
 Veselé zoubky-prevence v 1. roč.
 akce Čistá Vysočina
 projekt Skutečně zdravá škola, Ovoce a zelenina do škol
 spolupráce s centrem prevence Vrakbar
 5. r. selektivní prevence-tři setkání na téma Třída jako kolektiv
 5. r. primární prevence Vztahy v kolektivu
 6. r. primární prevence Vztahy v kolektivu
 7. r. primární prevence Virtuální svět
 8. r. primární prevence Rodina a já
 dopravní výchova na 1. stupni
 preventivní program pro 3. třídy- 1. pomoc a rizikové situace
 Normální je nekouřit-1.st
 interaktivní program Netolismus(1.-6.r) -společnost Podané ruce
 Ţivot s hazardem-patologické hráčství-přednáška s Martinou Bittnerovou
 Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost mládeţe
 účast 1 ţáků na Protidrogovém výcviku DDM Pelhřimov
 Projekt Sportem ke zdraví
 Projektový den EU-Itálie
 mezinární projekt Edison
 Projekce Příběhy bezpráví- beseda s ing. Janem Litomiským
 Cvičný poţární poplach
 Cvičení v přírodě 1. st
 Akce ţákovského parlamentu- projekt 72h, Logogames, Člověk v tísni-pečený čaj,
Školní blešák, Crazy day, Den Země, Turnaj v Desítce, Český den proti rakovině,
Olympijský běh, Cesta závity mozku
 Podzimníček, Vánoční a Velikonoční dílna
 záţitkové kurzy 1. a 2. st
 exkurze- Praha, Humpolec, Sedlice
 školní výlety-Jihlava, Moravský kras, Třebíč, Český Krumlov
 proběhl Školní ples a Školní akademie
 metodička prevence se zúčastnila setkání metodiků prevence ve Vrakbaru, Dnů
prevence v Praze
 třídní učitelky 1. aţ 4. třídy zapojily do svých hodin program Kočičí zahrada
 po celý rok probíhaly vedené třídnické hodiny pod vedením metodičky prevence
 pracovaly zájmové útvary
 třídní učitelé pracovali se třídami v třídnických hodinách
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Během školního roku nebyly řešeny ţádné váţné přestupky proti Školnímu řádu

8. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
Prostředky ze státního rozpočtu
7 192 343 Kč

Dotace:
Náklady:
Mzdové prostředky

5 196 608 Kč

-

platy

4 981 608 Kč

-

OPPP

215 000 Kč

Pojistné

1 766 877 Kč

FKSP

99 633 Kč

ONIV

129 255 Kč

Dotace na provoz - Obec Ţeliv

2 201 000 Kč

Ostatní dotace a granty
Finanční dar Kraj Vysočina - Zájmové a sportovní
aktivity dětí

Finanční dar Kraj Vysočina - Podpora vzdělávací
činnosti pro ţáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
Sponzorský dar – Premonstráti
ZD Vysočina
Klubík
Projekt Zdravý Kraj Vysočina a MA21 - škola
podporující zdraví
MŠMT – Bezpečné klima 2017
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19 191 Kč

18 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
1 950 Kč
30 360 Kč
63 500 Kč

9. Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických
zaměstnanců
Jméno

Název vzdělávací akce
Zapojení do mezinárodních aktivit prostřednictvím Twin
space (MAP)
Cihlář Jaromír, Mgr.
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Mentoring pro vedoucí pedagogické pracovníky škol
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Výtvarné inspirace – vánoční čarování
Práce v keramické dílně (MAP)
Enkaustika (MAP)
Hravě s textilem (MAP)
Recy-věci (MAP)
Bártlová Dana, Mgr.
Matematika s Montessori pomůckami (MAP)
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Klub zábavné logiky a her
Tvořivá Geometrie
Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramotnosti ţáka
i učitele
Dny prevence
Jarošová Jana, Mgr.
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Kurz AJ na úrovni B1 s přípravou a zkouškou PET
Pracovní činnosti (MAP)
Knihovní čtenářská dílna (MAP)
Horáková Sikesová
Profese pedagoga (MAP)
Pavla, Mgr.
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Seminář pro vychovatelky (MAP)
Knihovní čtenářská dílna (MAP)
Nováková Dana, Bc.
Profese pedagoga (MAP)
Dramatická výchova (MAP)
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Matematika s Montessori pomůckami (MAP)
Poláková Hana, Mgr
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Zapojení do mezinárodních aktivit prostřednictvím Twin
space (MAP)
Dílny k poznávání neţivé přírody prostřednictvím pokusů
Práce s knihou a příběhem (MAP)
Chybová Ludmila,Mgr. Matematika s Montessori pomůckami (MAP)
Profese pedagoga (MAP)
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Kurz AJ na úrovni B1 s přípravou a zkouškou PET
Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramotnosti ţáka
i učitele
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Strnadová Irena, Mgr.
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Bártová Barbora, Mgr. Práce s knihou a příběhem (MAP)
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Práce s Montessori pomůckami v MŠ (MAP)
Matematika s Montessori pomůckami (MAP)
Profese pedagoga (MAP)
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Výtvarné inspirace – vánoční čarování
Dílny k poznávání neţivé přírody prostřednictvím pokusů
Výtvarné inspirace – jaro a velikonoce
Práce v keramické dílně (MAP)
Enkaustika (MAP)
Výtvarná dílna (MAP)
Radilová Monika, Mgr. Práce s knihou a příběhem (MAP)
Práce s Montessori pomůckami v MŠ (MAP)
Matematika s Montessori pomůckami (MAP)
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramotnosti ţáka
i učitele
Profese pedagoga (MAP)
Holasová Lenka, Mgr. Sociálně-patologické jevy (MAP)
Metodické náměty k výuce anglického jazyka
Seminář pro výchovné poradce (MAP)
Profese pedagoga (MAP)
Vaněčková Hana, Mgr.
Sociálně-patologické jevy (MAP)
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)
Výtvarné inspirace – jaro a velikonoce
Špetlová Věra, Mgr.
Jak přeţít aktivního útočníka a další krizové situace (MAP)

Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno
Nováková Jaroslava

Název vzdělávací akce
Řízení školního stravování

Velké mnoţství vzdělávacích akcí proběhlo napříč školami mikroregionu v rámci místního
akčního plánu (MAP), kde vyučující z jednotlivých škol školili zájemce z jiných škol
v konkrétní problematice. Výhodou těchto školení byla velká praktičnost a uchopitelnost
získaných poznatků
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola se neustále snaţí zlepšovat komunikaci mezi školou a rodiči. Od školního roku 2016/2017 došlo
k zavedení elektronické ţákovské kníţky, neustále probíhá modernizace webových stránek školy.
Pravidelně přispíváme do místního tisku (Ţelivské ozvěny, Pelhřimovské listy), kromě webových
stránek máme i facebookový profil. Škola vydává svůj vlastní časopis O nás pro nás - elektronická
verze uloţena na webových stránkách školy, papírová verze na vývěsní nástěnce u pošty. Škola pořádá
řadu akcí pro rodiče i širokou veřejnost.

Přehled akcí realizovaných ve školním roce 2017/2018

Září


Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017



Bruslení -1. stupeň



Fitcentrum -2. stupeň



Projekt EDISON



Global village



Dopravní výchova pro ţáky 4. ročníku



Minifotbal - okresní kolo

Říjen


Po stopách zakladatelů měst a vesnic – beseda se spisovatelkou v městské knihovně



Podzimníček



Projekt 72 hodin



Vrakbar - Rodina a já – ţáci 8. ročníku



Vrakbar – Virtuální svět – ţáci 7. ročníku



Stolní tenis - okresní kolo



Florbal - okresní kolo



Turnaj v piškvorkách
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Listopad


Halloween



Exkurze ţáků do vodní elektrárny Vřesník



Kurz počítačové grafiky – ţáci 8. a 9. ročníku



Tvorba webových stránek – ţáci 8. a 9. ročníku



Pohár základních škol – florbal



Přebor škol v šachu - okresní kolo



Sálová kopaná - okresní kolo



Příběhy bezpráví – projekt o současných dějinách našeho státu + beseda s pamětníkem

Prosinec


Vánoční dílna – kreativní dílničky pro děti i dospělé



Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu



Mikulášská nadílka



Čtenářské dílny pro ţáky 5. ročníku – Městská knihovna Humpolec



Čtenářské dílny pro ţáky 3. a 4. ročníku – Městská knihovna Humpolec



Školní blešák – akce školního parlamentu



Den EU – Itálie



Předvánoční výlet do Salzburgu



Zpívání u vánočního stromu - školní sbor představil pásmo koled

Leden


Olympiáda z dějepisu - okresní kolo



Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo



Olympiáda z matematiky – okresní kolo



Kino – THOR: Ragnarok

Únor


Kino – Čertoviny



Kurz první pomoci pro ţáky 8. ročníku
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Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo



Školní ples



Divadýlko Kos – pro ţáky 1. – 4. ročníku



Čtenářské dílny pro ţáky 3. a 4. ročníku + veřejné bruslení - Humpolec



Crazy day – akce školního parlamentu



Klubík – kurz přípravy na školu pro předškoláky

Březen


Dětský maškarní karneval



Houby – zábavně o houbách s mykologem



Pohodáři – cestovatelská přednáška o Polsku



Horácké divadlo Jihlava – představení pro 1. Stupeň



Divadýlko Kos – pro ţáky 1. – 4. Ročníku



Den otevřených dveří



Ţivot s hazardem – preventivní program pro ţáky 6. -9. Ročníku



Plavecký výcvik ţáků 3. a 4. Ročníku



Program protidrogové prevence



Čtenářské dílny pro ţáky 3. a 4. ročníku – Městská knihovna Humpolec



Jarní dílna



Matematický klokan



Vybíjená – okresní kolo



Pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně



Klubík – kurz přípravy na školu pro budoucí předškoláky

Duben


Cirkusové vystoupení



Vybíjená Preventan cup



Plavecký výcvik ţáků 3. a 4. Ročníku



Přednáška policie ČR o trestní odpovědnosti



Integrovaný záchranný systém – kurz první pomoci pro ţáky 8. ročníku



Biologická olympiáda - okresní kolo
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Netolismus – přednáška pro ţáka 6. -9. ročníku



Sazka olympijský víceboj – okresní kolo



Výlet do Papilonie- motýlí dům



Zápis nanečisto



Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019



Čistá vysočina – úklidová akce



Den Země



Veselé zoubky



Dopravní soutěţ mladých cyklistů



Vrakbar pro 5. ročník – preventivní akce



Klubík – kurz přípravy na školu pro budoucí předškoláky

Květen


Sazka olympijský víceboj – krajské kolo



Branný den



Biologická olympiáda – krajské kolo



Pernštejni – představení Vikingové



Vrakbar pro 5. ročník – preventivní akce



Kurz zdravovědy pro ţáky 3. ročníku



Plavecký výcvik – ţáci 3. a 4. ročníku



Turnaj ve Stiga hokeji – celostátní kolo



Focení tříd



Záţitkový kurz pro 2. stupeň



Záţitkový kurz pro 1. stupeň



Překvapení pro naše ţáky ke Dni dětí



Sportovní klání škol – sportovní soutěţe mezi školami – ZŠ Ţeliv, ZŠ Senoţaty, ZŠ Lukavec,
ZŠ a MŠ Košetice, ZŠ Čechtice
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Červen


Plavecký výcvik – ţáci 3. a 4. ročníku



Záţitkový kurz pro 2. stupeň



Atletická olympiáda pro 2. stupeň



Záţitkový kurz pro 1. stupeň



Atletická olympiáda pro 1. stupeň



Dopravní výchova pro ţáky 4. ročníku



Školní výlety



Konference ţákovských parlamentů Kraje Vysočina



Olympijský běh



Školní akademie



Výlet ţákovského parlamentu



Slavnostní rozloučení s ţáky 9. ročníku na obecním úřadě



Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018
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Údaje o zájmových útvarech
Níţe uvedené zájmové útvary byly nabízeny ve školním roce 2017/2018 ţákům naší školy.
Většina zájmových útvarů byla realizována v rámci Školního klubu.

Název zájmového útvaru (1. stupeň)
Psaní všemi deseti
Klub matematických a logických her (5. a 9. třída)
Výtvarný
Anglický jazyk pro 1. třídu
Fun english
Stolní tenis
Florbal
Sborový zpěv
Klavír
Tenis
Šachy
Keramika
Vaření od 3. třídy
Počítačový (1. a 2. třída)
Počítačový (3. a 4. třída)
Matematika pro šikulky (2. a 4. třída)
Německý jazyk
Čtenářský klub

Vyučující
Dolejšová
Jarošová
Radilová
Bártová
Salter K.
Nováková
Poláková
Kumţáková, Ţák
Kumţáková
Cihlář
Pavlíček
Stiburková
Horáková
Chybová
Cihlář
Dolejšová
Dolejšová
Nováková

Název zájmového útvaru (2. stupeň)
Výtvarný
Německý jazyk
Stolní tenis
Florbal
Sborový zpěv
Šachy
Vaření
Tenis
Keramika
Moderní gymnastika
English cinema+ music
Klub matematických a logických her (5. a 9. třída)
Čtenářský klub

Vyučující
Bártlová
Dolejšová
Nováková
Strnadová
Kumţáková, Ţák
Pavlíček
Horáková
Cihlář
Špetlová
Vaněčková
Salter I.
Jarošová
Nováková
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Přehled oblastních, okresních a krajských kol soutěží, kterých se zúčastnili
žáci naší školy ve školním roce 2017/2018


Atletická olympiáda



Biologická olympiáda - okresní kolo, krajské kolo



Hračkobraní – výtvarná soutěţ



Dopravní soutěţ mladých cyklistů



Florbal - okresní kolo



Jak jsem potkal přírodu - výtvarná soutěţ



Western a koně očima dětí – výtvarná soutěţ



Konverzační soutěţ v anglickém jazyce - okresní kolo



Sazka Olympijský víceboj – okresní, krajské kolo



Krajský přebor školních týmů v šachu - kategorie 1. - 5. třída



Matematická olympiáda -okresní kolo



Logická olympiáda – krajské kolo



Minifotbal - okresní kolo



O nej … čarodějnici - výtvarná soutěţ



O nejkrásnější vánoční pohlednici - výtvarná soutěţ



O nejkrásnější velikonoční pohlednici - výtvarná soutěţ



OK vybíjená



Okresní přebor školních týmů v šachu - kategorie 1. - 5. třída



Okresní přebor školních týmů v šachu - kategorie 6. - 9. třída



Okrskové kolo sálová kopaná



Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo



Olympiáda z dějepisu -okresní kolo



Pohár základních škol ve florbale - 1. -5. třída



Mezinárodní výtvarná soutěţ "Krásná jako kvítka 2017



Turnaj ve stolním hokeji Stiga – okresní, celostátní kolo

31

Úspěchy našich žáků v soutěžích

I v letošním roce se naši ţáci zapojili do nejrůznějších soutěţí vědomostních, výtvarných i
sportovních a byli v nich velmi úspěšní:















Vojtěch Dolejš postoupil do krajského kola Logické olympiády
Tým našich šachistů, ve sloţení Vojtěch Dolejš, Ivo Procházka, Marek Šimáček a Jan
Dolejš obsadil celkové druhé místo v okresním kole Přeboru škol v šachu a postoupil
do krajského kola této soutěţe
Ve výtvarné soutěţi „O nejkrásnější vánoční pohlednici“ obsadila Karolína
Matoušová první místo a Radek Mareš třetí místo
Vojtěch Dolejš obsadil třetí místo v okresním kole Matematické olympiády
Ve výtvarné soutěţi „O nejkrásnější velikonoční pohlednici“ obsadila Věra
Štefanicová ve své kategorii první místo, Karolína Matoušová třetí místo a Lence
Štefanicové patřilo v její kategorii také třetí místo
Do krajského kola Biologické olympiády postoupil Jiří Gecák
Natálie Vacková a Natálie Máchová postoupily do krajského kola sportovní soutěţe
Olympijský odznak všestrannosti
Ve výtvarné soutěţi „O nej….. Čarodějnici“ obsadila Karolína Matoušová první místo
a Lenka Štefanicová místo třetí.
Ve výtvarné soutěţi „Jak jsem potkal přírodu“ obsadila Tereza Zachová třetí místo
Tým ve sloţení Vojtěch Dolejš, Martin Petr, Petr Vlček, Šimon Beran, Miroslav
Vacek, Radek Mareš a Václav Pospíšil obsadil druhé místo v republikovém finále
soutěţe ve Stiga hokeji.
Výtvarná soutěţ Hračkobraní - tématem soutěţe byla "Oblíbená postavička z
Večerníčku". Ve své věkové kategorii obsadil David Charvát třetí místo, Karolína
Matoušová byla ve své kategorii druhá a Valérie Holendová dokonce svou věkovou
kategorii ovládla a zvítězila v této soutěţi

Výše uvedený přehled dokládá, ţe se snaţíme podporovat naše ţáky v nejrůznějších
aktivitách. A protoţe si velmi ceníme dobrovolných aktivit ţáků a jejich účasti v
nejrůznějších soutěţích, rozhodli jsme se, ve spolupráci s Obcí Ţeliv vyhlásit nové ocenění,
které se na konci školního roku bude vţdy předávat třem ţákům, kteří nejlépe reprezentovali
školu v soutěţích či jinak prokazovali své dovednosti. Za školní rok 2017/2018 získala tuto
cenu následující trojice: Vojtěch Dolejš, Petr Vlček a Karolína Matoušová. Jako ceny byly
vybrány: Stiga hokej, Outdoorová videokamera a Hi-Fi soustava. Doufáme, ţe i díky těmto
hodnotným cenám bude do budoucna snadnější motivovat všechny naše ţáky k zapojení do
nejrůznějších soutěţí i mimoškolních aktivit.
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Akce pro rodiče a širokou veřejnost
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 – kaţdoročně probíhá v tělocvičně slavnostní
přivítání ţáků v novém školním roce za přítomnosti rodičů dětí a pozvaných hostů (starosta,
ředitelka MŠ, atd.). Součástí je i slavnostní představení nových prvňáčků.
Glabal village – proběhlo v rámci projektu EDISON. Neformální setkání veřejnosti se
zahraničními studenty – prezentace odlišných tradic, zvyků a zajímavostí jejich zemí.
Podzimníček – tvůrčí a kreativní dílny s přírodními materiály na téma podzim a halloween.
Aktivizace seniorů - projekt 72 hodin – dobrovolnický projekt ţáků ZŠ Ţeliv ve spolupráci
s domovem důchodců v Pelhřimově. Děti společně se seniory hráli hry, vařili, povídali si a
podobně.
Vánoční dílna – kreativní dílničky pro děti i dospělé na vánoční téma
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – spolupořádání slavnostního rozsvícení
vánočního stromu v ţelivském parku.
Zpívání u vánočního stromu - školní sbor představil pásmo koled pro ţáky ZŠ Ţeliv, ale i
děti z MŠ Paraplíčko
Školní ples
Dětský maškarní karneval
Den otevřených dveří
Jarní dílna – kreativní dílničky pro děti i dospělé na téma jaro a velikonoce
Zápis do první třídy na školní rok 2017/2018
Čistá Vysočina – zapojení do celokrajské úklidové akce
Slavnostní rozloučení s ţáky 9. ročníku na obecním úřadě – tradiční rozloučení starosty
obec s odcházejícími ţáky 9. Ročníku za přítomnosti rodičů
Školní akademie – pásmo hudebních, tanečních či divadelních vystoupení ţáků jednotlivých
tříd. Akce určena pro rodiče i širokou veřejnost.
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Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 - kaţdoročně probíhá v tělocvičně
slavnostní zakončení školního roku za přítomnosti rodičů dětí a pozvaných hostů (starosta,
ředitelka MŠ, atd.)

11. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření
V průběhu školního roku 2017/2018 nebyla provedena ţádná inspekční činnost ze strany ČŠI

12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nenabízí akreditované programy dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního
učení ani jiné podobné programy.

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a
projektů

Dotační program „Bezpečné klima v českých školách“
Cílem tohoto dotačního programu je podpora aktivit školy v oblasti rozvoje bezpečného
klimatu a to zejména prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s třídními
kolektivy. Jedná se především o prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností
při práci s tématem bezpečné klima ve školách, podpora supervizí a kazuistických seminářů,
vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami atd.. Na realizaci
tohoto projektu jsme získali částku 63 500 Kč , doba realizace projektu byla stanovena od 1.
1. 2017 do 31.12. 2017.
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Projekt ZŠ Ţeliv
V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme jiţ od
počátku března projekt s jednoduchým názvem ZŠ Ţeliv. V tomto projektu se zaměřujeme
především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a s tím spojené zlepšení kvality
vzdělávání našich ţáků. Na aktivity tohoto projektu jsme získali částku 430 tis. Kč.

Projekt Skutečně zdravá škola
Neustálou snahou ZŠ Ţeliv je postupně zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání našich ţáků, zapojovat
školu do veřejného ţivota a celkově vylepšovat prostředí školy. Důleţitou součástí školního ţivota je
pro nás i kvalitní stravování, a proto jsme uvítali moţnost zapojit se do projektu Skutečně zdravá škola
(www.skutecnezdravaskola.cz). Tento projekt se výborně osvědčuje jiţ na 277 školách a školkách v
České republice a pro nás je výzvou být první základní školou na Vysočině, která se do projektu
zapojila. V první fázi jsme provedli důkladnou analýzu kvality současného stavu školního stravování a
zaměstnanci školní jídelny prošly školením ohledně zdravé stravy.

Podpora výuka plavání v základních školách v roce 2018
Díky zapojení do tohoto projektu jsme získali finanční příspěvek v hodnotě 18 900 Kč na
uhrazení dopravy ţáků 3. a 4. ročníku na kurzy plavání. Tento příspěvek pokryl celkem 87 %
všech nákladů na dopravu.

Projekt Mléko do škol a Ovoce do škol
Díky zapojení do tohoto projektu získá kaţdý ţák naší školy mléčné výrobky, ovoce a
zeleninu zcela zdarma. Pravidelně 1x týdně.
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Projekt Škola podporující zdraví
Jiţ řadu let realizujeme na naší škole aktivity v rámci projektu Kraje Vysočina.
V tomto školním roce jsme získali finanční prostředky ve výši 30 360 Kč.

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

15. Schválení výroční zprávy
Zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 31. 8. 2018 a dána k projednání a schválení
školské radě

Jaromír Cihlář
ředitel školy
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