
Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

1 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy                 
 

školní rok 2019 – 2020 
 
 

  

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/20 

Číslo dokumentu: 14 Účinnost:  Spisový/Skartační znak: 1.2.6. / A10 

Vytvořil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

Projednáno s pedagogickou radou: 27. 8. 2020 Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 150/2020 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

2 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Obsah 
Základní údaje o škole ................................................................................................................ 4 

Poradní orgány ........................................................................................................................... 5 

Pedagogická rada ................................................................................................................... 5 

Předmětové komise (PK) ........................................................................................................ 6 

Hodnocení práce PK 2019/20 ............................................................................................. 6 

Měsíční plány práce .......................................................................................................... 16 

Distanční výuka: ............................................................................................................... 23 

Rada žáků: ............................................................................................................................ 24 

Školská rada .......................................................................................................................... 26 

Spolupráce s rodiči ................................................................................................................... 27 

Třídní důvěrníci:.................................................................................................................... 27 

Spolek přátel školy (SPŠ) ...................................................................................................... 28 

Školní ples ......................................................................................................................... 29 

Informační odpoledne .......................................................................................................... 31 

Přehled o vzdělávání ................................................................................................................ 32 

Učební plány: ........................................................................................................................ 33 

Jiné formy vyučování ............................................................................................................ 34 

Nepovinné předměty ........................................................................................................... 35 

Povinně volitelné předměty ................................................................................................. 35 

Přehled zájmových útvarů .................................................................................................... 35 

Zajištěno externě: ................................................................................................................. 36 

Personálního zabezpečení školy ............................................................................................... 36 

Suplování 2019/20 ............................................................................................................... 37 

Úrazovost 2019/20 ............................................................................................................... 38 

Zpráva Školního poradenského pracoviště (ŠPP) ..................................................................... 38 

Příprava  a plánování vlastní činnosti ................................................................................... 38 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami .................................... 38 

Zpracování a kontrola IVP .................................................................................................... 38 

Spolupráce s PPP a dalšími institucemi ................................................................................ 39 

Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem ........................................................................ 39 

Problémy spojené se školní docházkou ............................................................................... 39 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

3 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Kariérové poradenství .......................................................................................................... 39 

Přehled vycházejících žáků 2019/2020 ................................................................................ 40 

Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování ............................................. 40 

Přehled uskutečněných činností z Minimálního preventivního programu: ......................... 41 

Schránka důvěry ................................................................................................................... 41 

Výchovná opatření udělena v letošním školním roce .......................................................... 43 

Informace o třídách .................................................................................................................. 51 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků .......................................................................................... 52 

Údaje o DVPP ............................................................................................................................ 53 

Údaje o prezentaci školy na veřejnosti .................................................................................... 55 

Aktivity školy: ........................................................................................................................... 56 

Účast žáků v soutěžích: ............................................................................................................ 57 

Činnost školní družiny .............................................................................................................. 58 

1. oddělení ve školním roce 2019/20 ................................................................................... 58 

2. oddělení ve školním roce 2019/20 ................................................................................... 62 

Výsledky kontrol ....................................................................................................................... 63 

Základní údaje o hospodaření školy ......................................................................................... 64 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů ................................................................... 65 

Údaje o spolupráci .................................................................................................................... 66 

Schválení výroční zprávy .......................................................................................................... 66 

Příloha – Výroční zpráva Mateřské školy 2019/20 ................................................................... 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

4 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Základní údaje o škole 
 
Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace byla do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení zařazena s účinností od 1. 1. 2003. Škola má právní 
subjektivitu, je příspěvkovou organizací. Sídlem organizace je ulice Březinova 193, 58865 
Nová Říše. Telefon 567 318 134, e-mailová adresa školy podatelna@zsnovarise.cz., Datová 
schránka 7x3va77, poslední číslo jednací ke dni 31. 12. 2018 je ZŠ a MŠ N. Ř. 331/2019. 
Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsnovarise.cz 
 
Zřizovatel školy - Městys Nová Říše,  IČ 00286311, se sídlem Náměstí 40, 588 65 Nová Říše 
 
Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině a ve Statutu školy. Škola, je v systému 
základních škol MŠMT vedena pod kódem (IZO) 102443921, kapacita 350 žáků v ZŠ. Základní 
škola poskytuje základní vzdělání, zajišťuje stravování školní mládeže, zabezpečuje výchovně 
vzdělávací činnosti žáků mimo vyučování ve školní družině, organizuje doplňkovou činnost 
v souladu se Zřizovací listinou. IZO celé organizace je 600117146 
 
Součástí školy je: 

 mateřská škola s kapacitou 75 dětí, IZO 107608341 

 školní družina s kapacitou 60 žáků, IZO 118700243 

 školní jídelna, kapacita neuvedena, IZO 103191631 
 
Školu navštěvovali žáci z obcí: Nová Říše, Vystrčenovice, Zdeňkov, Stará Říše, Rozseč,   
                                                       Telč, Krasonice, Červený Hrádek, Dolní Vilímeč,                                                       
                                                       Bohuslavice, Želetava, Svojkovice, Radkovice, Horky, Dačice 
 
Vedení školy: 

Ředitel školy  -   Mgr. Vrána Vojtěch 
Zástupkyně ředitele  -  Mgr. Hana Petrů 
Ekonomka  -  Irena Tůmová 
Vedoucí učitelka MŠ – Kateřina Hlaváčová 
Vedoucí školní jídelny -  Martina Drexlerova 

 
Počty žáků (ke dni 30. 6. 2020): 

     ZŠ – 157 žáků 
     MŠ – 65 žáků 
     ŠD – 60 žáků 
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Ve školním roce 2019-20 pracovala Výchovná komise.  
 
Složení Výchovné komise: 
    
 Ředitel školy:    Mgr. Vojtěch Vrána  
 Výchovný poradce:   Mgr. Hana Petrů  
 Metodik prevence:   Mgr. Markéta Veselá DiS. 
 Dle potřeby třídní učitelé. 
  
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu celkem 60 žáků, z toho: 

 1. oddělení Eva Nehybová  30 žáků 

 2. oddělení Helena Spurná   30 žáků  
 
Školní jídelna    
 

Kategorie Měsíční Ø přihlášených 
strávníků 

Počet odebraných obědů 
za školní rok 2019/2020 

1. děti MŠ 66 8.146 

2. žáci ZŠ (7 – 10 let) 71 7.316 

3. žáci ZŠ (11 – 14 let) 81 7.118 

4. žáci ZŠ (15 let) 22 2.323 

5. dospělí strávníci 28 3.170 

6. cizí strávníci 0 0 

 

Poradní orgány 
Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními 
orgány ředitele školy jsou Pedagogická rada, Předmětové komise, Školská rada, Spolupráce 
s rodiči a Rada žáků. 
 
Pedagogická rada 
Je tvořena pedagogickými pracovníky školy: 
 

Třída Třídní učitel(ka) 

1. Markéta Veselá 

2. Ivana Misařová 

3. Lucie Cvanigová 

4. Jindřiška Šťastná 

5. Jana Šimková 

6. Jana Plunderová 

7. Bronislava Nechvátalová 

8. Dominik Habermann 

9. Jaroslava Urbánková 
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Další učitelé 

Jakub Šimek 

Alena Urbánková 

Hana Petrů 

Vojtěch Vrána 

 
Schůze se uskutečnily ve dnech:  

26. 8.2019 (1. část),  
27. 8. 2019 (2. část),  
17. 9. 2019 (3. část),  
27. 9. 2019 (4. část) 
26. 11. 2019 
27. 1. 2020 
16. 3. 2020 – Mimořádná porada 
15. 6. 2020 

  - ze zasedání jsou vedeny písemné záznamy 
 
Předmětové komise (PK): 

Ve školním roce 2019/20 v organizaci společné práce proběhly největší změny. Nově 
byly zavedeny pracovní pozice a náplně práce vedoucích předmětových komisí. Cílem je 
zejména zlepšení komunikace mezi pracovníky a vedení školy, zkvalitnění spolupráce na 
škole, poskytnutí si vzájemné pomoci a společně zajistit zlepšení podmínek při výuce. 
Vedoucími komisí byli zvoleni: 
 

1. PK – I. stupeň – vedoucí – Jana Šimková 
2. PK – II. stupeň – Bronislava Nechvátalová a Dominik Habermann 

 
Hodnocení práce PK 2019/20  
 Bohužel přišla pandemie viru v ČR a my jsme tedy nemohli vytvořit hodnocení práce 
PK za celý školní rok. S vedoucími předmětových komisí se pravidelně každý 3. týden v měsíci 
scházel ředitel školy. Společně jsme projednávali chod školy na další měsíc. Jednalo se 
zejména o:  

o Připravované sportovní akce (regionální, školní) 
o Vystoupení pro školu (cena do 50,- Kč/žák, před objednáním konzultace 

s ředitelem školy) 
o Další plánované aktivity v rámci tříd 
o Doporučení DVPP pedagogických pracovníků řediteli školy  
o Aktivity plánované ŠPP 
o Aktivity plánované ICT 
o Plán výletů a exkurzí 
o Plán vědomostních soutěží 
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o Pověření zodpovědné osoby za výše uvedené aktivity a termíny uskutečnění 
akcí společně stanovíme na poradách vždy 3. týden v měsíci 

 
Oproti minulým rokům je zde vidět veliký pokrok.  
 
Vedoucí PK dále připravovali:  
 
Zprávy PK - září, leden, červen 
                   - ze schůzí jsou písemné záznamy  

 
Plán práce PK – vypracování plánu aktivit pro žáky na školní rok 2019/20, který byl postupně   
                             upravován, ne všechny plánované akce se podařilo zrealizovat, flexibilně   
                             vznikaly nové akce 

 
Hodnocení práce PK I. stupeň – vypracovala vedoucí Jana Šimková: 
 

Program: 1. Hodnocení ročního plánu PK 
                  2. Kontrola probraného učiva v jednotlivých ročnících podle 
                       tematických plánů 
                  3. Projekty v průběhu školního roku 
                  4. Návrhy na zlepšení v příštím školním roce 
 
1. V letošním školním roce se nám řadu naplánovaných akcí nepodařilo zrealizovat.  
 
Uskutečnilo se: 

o v 1. pololetí to byla návštěva Legiovlaku v měsíci říjnu pro 4. a 5. ročník,  
o návštěva betlémů ve skanzenu Veselý Kopec pro 3. ročník.  
o ve 2. pololetí nerealizovaných akcí bylo podstatně více z důvodu karantény a 

zavření školy v důsledku nemoci koronaviru. 
 
Neuskutečnilo se:  

o návštěva centra PodpoVrch v Jihlavě,  
o návštěva knihovny v Nové Říši,  
o neproběhlo pasování na čtenáře 1. třídy,  
o návštěva keramické dílny,  
o návštěva kovářské dílny,  
o beseda s M. Zachem o Japonsku,  
o Pirátská plavba s M. Řezníčkem pro 1. ročník,  
o výukový program Pochop přírodu – Kdo chce s vlky výti pro celý 1. stupeň,  
o akce Čistá Vysočina pro 5. ročník,  
o beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.  
o školní výlety. 
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Částečně se uskutečnilo: 
o Plnění Sazka olympijského víceboje a odznaku všestrannosti,  
o dopravní hřiště - uskutečnila se jen podzimní výuková část, praktická již ne,  
o stejně tak plaveckého výcviku se žáci zúčastnili pouze z poloviny.   

 
2. V důsledku karantény  se v některých ročnících nepodařilo probrat všechno učivo podle 

tematických plánů. Probíhala sice oline výuka, ale žáci dostávali pouze přiměřené 
množství učiva a to jen z důležitých předmětů jako je ČJ, M, Prv, Vl, Pří.   

 
o 1. ročník: neudělána písanka č. 5 – dostanou žáci dopsat přes prázdniny, vše ostatní 

splněno 
 

o 2. ročník: učivo M  geometrie – porovnávání úseček, vše ostatní splněno 
 

o 3. ročník: učivo matematiky – trojúhelníky, jejich konstrukce, obvod, trojúhelník 
rovnoramenný, rovnostranný a různostranný, dělení se zbytkem. V Čj – věta 
jednoduchá, základní skladební dvojice, souvětí a spojování vět do souvětí. Prv – 
správné a bezpečné chování v mimořádných situacích. 
 

o 4. ročník: v ČJ neprobráno. Řeč přímá a nepřímá, Stavba věty. V matematice – tělesa, 
povrch a síť  krychle a kvádru, římské číslice. V přírodovědě – Ochrana přírody, 
mimořádné události v přírodě. Ve vlastivědě – Ochrana přírody,  Cestujeme po naší 
vlasti.  

 
o 5. ročník: Učivo ČJ neprobráno „Věta jednoduchá a souvětí“, přímá a nepřímá řeč, 

slohová cvičení. V matematice neprobrány římské číslice, síť hranolu a povrch 
hranolu. Přírodověda – Jednoduché stroje a zařízení (kladka, páka, kolo). Vlastivěda -  
Cestujeme po Evropě (přímořská letoviska, kulturní památky, hory a oblasti 
s neporušenou přírodou). 

 
3. V letošním školním roce pro nás byly stěžejní dva projekty. V 1. pololetí v měsíci 

listopadu oslava 30. let Sametové revoluce a ve 2. pololetí letní olympiáda v japonském 
Tokiu.  
Oslava 30. let Sametové revoluce se nám velmi povedla, i když plány narušilo špatné 
počasí. Na 1. stupni žáci procházeli postupně 6. stanovišti, na kterých plnili různé úkoly 
týkající se listopadových událostí roku 1989. Hravou formou se dozvěděli i spoustu 
nových informací. Akce vyvrcholila průvodem s transparenty a hesly revoluce školními 
chodbami do tělocvičny a zpěvem revolučních písní. Akce se dětem velmi líbila. Přípravy 
na 2. projekt vypukly v měsíci únoru, ale bohužel tento projekt nemohl být realizován 
z důvodu karantény a zavření školy. 
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4. Distanční výuka ukázala, že je nutné  seznámit se s novými způsoby on line vyučování. Na 
to se musíme zaměřit v příštím školním roce a proškolit se v těchto způsobech vyučování 
všichni pedagogové. 

 
Závěr: 
Ve školním roce 2019/20 jsme akce plánovali měsíčně po společné domluvě vedoucích PK 
s p. ředitelem. Po té vedoucí PK předávali informace ostatním kolegům. Tento způsob se 
ukázal jako výhodný a vyhovující. Všichni měli aktuální informace. Akcí bylo plánováno také 
méně, aby byl dostatečný prostor pro výuku. 
 
 

Hodnocení práce PK II. stupeň – vypracovala vedoucí Bronislava Nechvátalová: 
 

1. Tematické plány:  
Od 11. března byly uzavřeny školy z důvodu ochrany obyvatel před šířením 

koronavirové infekce. Od půlky března probíhala výuka na dálku přes internet. Vyučoval se 
především český jazyk, matematika, anglický jazyk, omezeně: dějepis, zeměpis, přírodopis, 
fyzika a chemie. Německý jazyk a výchovy nebyly vyučovány. Důraz byl kladen na důležité 
učivo, ale i přesto se v mnohých předmětech nepodařilo probrat vše podle tematických 
plánů. Učitelé jednotlivých předmětů začlení neprobranou látku do tematických plánů na 
příští školní rok. 
 
2. Kontrolní práce:    

Byly realizovány pouze v prvním pololetí z důvodu uzavření škol. 
 
3. Olympiády, soutěže: 
 
Český jazyk:  

 Olympiáda Čj: zúčastnili se žáci z 8. a 9. ročníků, zodpovídá Mgr. Hana Petrů. Školní 
kolo proběhlo v listopadu 2019. 
Do okresního kola byli vybráni nejlepší žáci ze školního kola (Filip Mařík a Kamil 
Strakoň), ti v lednu reprezentovali naši školu v okresním kole. 

 
Anglický jazyk:  

 Školní kolo olympiády Aj se konalo v prosinci 2019, zúčastnili se ho žáci 6. –  9. 
ročníku, olympiádu připravily: Mgr. Jana Plunderová a Mgr. Bronislava Nechvátalová. 
Okresní kolo se konalo 27. únoru 2020, zúčastnili se ho nejlepší řešitelé jednotlivých 
kategorií z kola školního: kategorie I. A (Ondřej Šenekl), kategorie II. A (Filip Mařík). 

 
Německý jazyk: 

 Žáci se nezúčastnili, protože mají Nj jako druhý jazyk a teprve s ním začínají, jejich 
znalosti nejsou na takové úrovni, aby se mohli zúčastnit olympiády. 
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Matematika: 

 Matematický Klokan (zodpovídá Mgr. Jakub Šimek a RNDr. Jaroslava Urbánková). 
NEBYL REALIZOVÁN z důvodu uzavření škol. 

 Matematická olympiáda (zodpovídá Mgr. Jakub Šimek a RNDr. Jaroslava Urbánková). 
NEBYLA REALIZOVÁNA z důvodu uzavření škol. 

 
Zeměpis: 

 V lednu 2020 se žáci měli možnost zúčastnit školního kola zeměpisné olympiády. 
Nejlepší řešitelé jsou přihlášeni do okresního kola. Okresního kola zeměpisné 
olympiády se zúčastnili 3 žáci,(Adéla Fuňáková ze 6. třídy, Šimon Hájek ze 7. třídy a 
Matěj Sobotka z 9. třídy), okresní kolo se konalo 26. února 2020 (zodpovídá Mgr. 
Bronislava Nechvátalová). 
 

 Poznej Vysočinu – soutěž vyhlašuje kraj Vysočina, bude se konat 27. března 2020, 
zúčastní se 2 žáci z 8. a 9. ročníku (zodpovídá Mgr. Dominik Habermann). NEBYLO 
REALIZOVÁNO z důvodu uzavření škol, PROBĚHLO POUZE ŠKOLNÍ KOLO. 

 
Přírodopis: 

 Školní kolo přírodopisné olympiády proběhlo v prosinci, do okresního kola postoupí 
maximálně 2 žáci z kategorie D (6. + 7. ročník) a 2 žáci z kategorie C (8. + 9. ročník). 
Podmínkou pro účast v okresním kole olympiády je písemné vypracování vstupního 
úkolu, na kterém v současné době vybraní žáci pracují. Okresní kola se budou konat: 
kategorie C (8. dubna), kategorie D (21. dubna). Zodpovídá RNDr. Jaroslava 
Urbánková a Mgr. Bronislava Nechvátalová. NEBYLA REALIZOVÁNA z důvodu uzavření 
škol. 
 

 Přírodopisný Klokan (zodpovídá RNDr. Jaroslava Urbánková), proběhl v říjnu 2019. 
 
Dějepis: 

 Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo na konci listopadu 2019, vybraní žáci (Filip 
Mařík, Zuzana Jahodová, Matouš Dvořák) se pod vedením Mgr. Dominika 
Habermanna zúčastnili okresního kola, které se konalo 14. ledna 2020 v Jihlavě. 

 
Informatika: 

 Bobřík informatiky – proběhl v měsíci říjnu 2019 (zodpovídá Mgr. Jakub Šimek). 
 
4. Projekty:  
30 let od Sametové revoluce – celoškolní projekt - (zodpovídá Mgr. Dominik Habermann + 
učitelé), proběhl 16. listopadu 2019. Žáci byli rozděleni do skupin (vedoucí týmu byl nejstarší 
žák – většinou z 9. třídy, který si vylosoval další členy svého týmu z nižších ročníků). 
Žáci nejdříve zhlédli film: Normalizační loutka. Po filmu pro ně bylo připraveno 6 stanovišť, 
které postupně procházeli a dozvídali se informace, které vedly k pádu komunistického 
režimu a obnovení demokracie v naší zemi.  
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1. stanoviště: rok revoluce očima youtuberky  
2. místopis revoluce (desková hra) 
3. hesla sametové revoluce (tvorba transparentů) 
4. písně sametové revoluce 
5. Václav Havel – životopis ve fotkách 
6. výstava – články, fotky 

 
Celá akce byla zakončena průvodem, ve kterém šli žáci z učeben do tělocvičny (nesli 

transparenty, které si sami vyrobili a hořící svíčky), v tělocvičně jsme si společně zazpívali 
písně sametové revoluce. 

Projekt se vydařil. Původně jsme chtěli jít průvodem přes náměstí ke klášteru, ale 
počasí nám nepřálo. 
 
Letní olympijské hry v Tokiu 2020 - Celoškolní projekt 
NEBYL REALIZOVÁN Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL. 

Letní olympijské hry v Tokiu byly odloženy na příští rok. Předmětová komise navrhuje, 
aby se realizace projektu přesunula na následující školní rok (2020/2021). 
 
Dlouhodobý celoškolní projekt s využitím IT (office 365), kterému by předcházelo proškolení 
učitelů s tímto programem.  

Školení bylo zahájeno, učitelé se postupně seznamují pod vedením Mgr. Jakuba 
Šimka s office 365. Mgr. Dominik Habermann a Mgr. Jakub Šimek – během tandemové výuky 
začali využívat školní sociální síť  v rámci projektu v 8. třídě.  
Školní sociální síť plánují využívat i nadále. JAKOBYCHOM TO TUŠILI.  
 

Díky uzavření škol a dálkové výuce si vedení školy i učitelé plně uvědomili, jak důležitá 
je v dnešní době IT gramotnost. Na naší škole výuka probíhala prostřednictvím Microsoft 
office 365. Tento program nabízí mnoho možností a forem vzdělávání žáků nejen v tomto 
období, ale i v období běžné výuky. Předpokladem je důkladné proškolení učitelů, žáků i 
rodičů na začátku příštího školního roku. 
 
Anglický jazyk: probíhají projekty v rámci probraných témat jednotlivých lekcí (Mgr. 
Bronislava Nechvátalová, Mgr. Jana Plunderová)    
   
Dějepis: celoroční projekt: Dějepisná kaňka (Mgr. Dominik Habermann), úkoly jsou 
postupně zveřejňovány na nástěnce, která je umístěna na horní chodbě školy (forma kešek). 
 
 
5. Divadlo:  

Škole bylo nabídnuto dopolední představení: Škola základ života na 28. února 
dopoledne v Horáckém divadle. V současné době se jedná o možnosti odpoledního 
představení v měsíci dubnu. Odpoledního představení by se mohli zúčastnit žáci i rodiče 
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(zodpovídá Mgr. Jana Plunderová a Mgr. Alena Urbánková). NEBYLO REALIZOVÁNO z důvodu 
uzavření škol. 
 
Anglické divadlo:  
Zájemci z 2. stupně se budou moci zúčastnit představení v anglickém jazyce s názvem LAST 
WISH, které se bude konat 15. listopadu 2019 v DKO Jihlava (organizuje Mgr. Bronislava 
Nechvátalová, Mgr. Jana Plunderová). PŘEDSTAVENÍ BYLO JIŽ VYPRODÁNO. 
 
Bylo nám nabídnuto náhradní představení THE ONLINES, které se bude konat 26. 3. 2020. 
NEBYLO REALIZOVÁNO z důvodu uzavření škol. 
 
6. Doučování: 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky probíhala pravidelně 1 hodinu týdně do 
11. března 2020  pod vedením Mgr. Hany Petrů – český jazyk a RNDr. Jaroslavy Urbánkové - 
matematika. NEBYLA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ ÚPLNÉHO UZAVŘENÍ ŠKOL.  
 
V OBDOBÍ MEZI 25. KVĚTNEM A 8. ČERVNEM PROBÍHALA DVAKRÁT TÝDNĚ (V PONDĚLÍ A VE 
STŘEDU). Doučování vedli: Mgr. Vojtěch Vrána – matematika, Mgr. Hana Petrů – český 
jazyk). Doučování z ostatních předmětů probíhalo dle potřeb žáků. 
 
7. DVPP: 
Dle šablon a nabídky NPU (dříve NIDV) - (všichni). 

 ICT koordinátor informačních a koordinačních technologií (Mgr. Jakub Šimek) – od 
února 2020 – účastní se. 

 ŠVP koordinátor (Mgr. Bronislava Nechvátalová) – od února 2020 – zrušeno pro malý 
počet zájemců. 

 Badatelská metoda ve výuce fyziky (Mgr. Jakub Šimek) – nezúčastnil se. 

 Učíme se venku (Mgr. Dominik Habermann) – 4. 9. 2019 – zúčastnil se. 

 Zážitková pedagogika (Mgr. Dominik Habermann) – má zájem. 

 I němčina může bavit (Mgr. Alena Urbánková) – 14. 11. 2019 – nezúčastnila se. 

 Obrázky a vizuální impulz ve výuce němčiny (Mgr. Alena Urbánková) – 15. 10. 2019 – 
zúčastnila se. 

 Zacházení s chemickými látkami a směsmi (RNDr. Jaroslava Urbánková) – 25. 2.2020 – 
zúčastnila se. 

Všechna další plánovaná školení od 11. března byla zrušena z důvodu karantény. 
 
 
8. Pomůcky, učebnice: 

 Kabinet přírodopisu: zakoupení nových exponátů – brouci, motýli – odloženo. 

 Zakoupení nových učebnic do zeměpisu pro 8. ročník 

 Zakoupení nových učebnic do přírodopisu pro 6. – 9. ročník (odloženo na příští školní 
rok). 
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 Zakoupení knížek do školní knihovny – průběžně. 

 CD přehrávač do Aj – byl zakoupen. 

 Baterie na dobíjení 4x (do meteostanice) – byla zakoupena. 

 WOCABEE app. – aplikace pro výuku cizích jazyků (Aj), od 17. 9. – 17. 10. 2019 
zdarma na zkoušku, cena cca 1 euro/žáka. Již nepokračuje (z finančních důvodů). 

 Nákup pracovních sešitů a některých dalších vybraných pomůcek (sešity, čtvrtky do 
Vv, náčrtníky) bude částečně hrazen z fondu SPŠ. 

 
9. Exkurze: 

 Osvětim – plánována na květen 2019 (zodpovídá Mgr. Dominik Habermann). NEBYLA 
REALIZOVÁNA z důvodu karantény. Dle situace a zájmu bude realizována na podzim 
2020. 

 Třebíč – památky UNESCO (7. ročník) – nebyla úspěšně dokončena z důvodu nehody 
autobusu (2. prosinec 2019). 

 Lipno/Šumava (Stezka korunami stromů) (9. ročník) – nebyla schválena pro velký 
počet nabízených exkurzí. 

 Planetárium Brno, Anthropos (6. a 7. ročník) – nebyla, bylo dodatečně zjištěno, že žáci 
absolvovali tuto exkurzi na I. stupni. 

 Dukovany, Dalešice (8., 9. ročník) – uskuteční se 27. dubna 2020). NEBYLA 
REALIZOVÁNA z důvodu karantény. 

 VIDA Brno (7., 8., 9. ročník) – nebyla realizována  z důvodu vysoké ceny (především za 
dopravu). 

 
10. Závěrečná klasifikace žáků (po distanční výuce): 
 
          Žáci budou na vysvědčení hodnoceni na základě známek, které obdrželi ve škole do 11. 
3. 2020, bude se také vycházet z dlouhodobých studijních výsledků (prospěch z prvního 
pololetí) a případně se zohlední i účast na domácím vyučování. 
 
Závěr:  
Všichni zúčastnění byli seznámeni se všemi body schůzky PK. 

 
 
Hodnocení práce PK II. stupeň – výchovné předměty - vypracoval vedoucí Dominik 
Habermann: 
 
1. Tematické plány 

Tematické plány byly do 11. 3. 2020 plněny podle plánu, od tohoto data došlo 
k zrušení výuky výchovných předmětů (v důsledku pandemie koronaviru, následnému 
nouzovému stavu a přechodu na distanční výuku), čímž nemohli být tyto plány pro letošní 
rok splněny. Učivo bude muset být přesunuto do dalšího ročníku (pokud to bude možné).  
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2. Hodnocení soutěží, akcí a průběhu výuky 
 
Tělocvik 

 Atletická olympiáda (září) 
2. místo – Strakoň K. (60 m. sprint) 
3. místo – Volfšicová (60 m. sprint) 
 

 Florbal st. žáci – AŠSK (listopad) 
   5. -8 místo (2. místo ve skupině) 
 

 Florbal ml. žáci (listopad) 
   5. místo 
 

 Basketbal st. žáci (leden) 
   2. místo 
 

 Florbal ml. žáci – AŠSK (únor) 
   13. -16. místo (4. místo ve skupině) 
 

 Florbal st. žáci (únor) 
   4. místo 
 

 Basketbal st. žáci – AŠSK (únor) 
   10. -12. místo (4. místo ve skupině) 
 

V rámci plánu sportovních akcí jsme se zúčastnili celkem 7 sportovních turnajů, letos 
jsme kromě regionálního poháru absolvovali i 3 turnaje AŠSK v Jihlavě. Účast na těchto 
turnajích hodnotíme kladně, zejména ve florbalu starších žáků jsme byli blízko velkému 
úspěchu. Celkově se turnajů zúčastnilo 31 sportovců (více jak půlka opakovaně).  

Nemohli jsme se zúčastnit zrušeného turnaje v softbale a zejména je velká škoda 
zrušeného okresního kola OVOV, na který jsme se chystali vyjet ve velkém počtu žáků.  

Dále se uskutečnil školní fotbalový turnaj pořádaný žáky 9. třídy a tradiční vánoční 
turnaj učitelů proti žákům. 
 Pro 1. stupeň uspořádali deváťáci dvě sportovní akce – atletický trojboj a olympijský 
den. 
 
Výchova k občanství a výchova ke zdraví 

Z návrhu výchovného PK byl objednán na naší školu výchovný program Když chceš, 
tak to dokážeš, který přivezl zpěvák skupiny Gipsy.cz – Radek Banga. Akce měla velký úspěch.   

V plánu výchovy k občanství byla každoroční exkurze do židovského města v Třebíči, 
ta se ale kvůli havárii autobusu neuskutečnila. 

V rámci výchovy ke zdraví se uskutečnila návštěva psychiatrické léčebny v Jemnici. 
Paní primářka seznámila žáky 6. a 7. ročníku s různými druhy závislostí. Jedna z terapeutek 
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pak žákům ukázala různé terapeutické místnosti, na kterých klienti tráví svůj volný čas. Žáci 
byli seznámeni s režimem léčebny. V minulosti jsme již léčebnu navštívili a součástí návštěvy 
byla i beseda s klienty. V dnešní době se tato beseda dělá pouze s žáky devátých tříd a se 
studenty středních škol. Bez této besedy už nebyla návštěva tolik přínosná.  

Žáci 7. třídy měli také besedu s vedoucí jídelny p. Drexlerovou. Paní vedoucí žákům 
vysvětlila pravidla, která musí dodržovat při sestavování jídelníčku pro žáky. Žáci od ní dostali 
prázdný jídelní lístek a každý si měl sestavit jídelní lístek na celý týden. Společně jsme vybrali 
a poskládali jídla na jídelníček „na přání“ 7. třídy. K vaření podle jídelníčku už bohužel 
v důsledku uzavření školy nedošlo.  
 
Práce v domácnosti 
 Práce v domácnosti - tento předmět se vyučuje v 6. ročníku. Protože letošních 
šesťáků bylo 19, kvůli malému prostoru ve školní kuchyňce byli rozděleni na dvě skupiny. 
Bylo to ale dobré rozhodnutí, v menší skupince se pracovalo dobře, všichni se mohli zapojit. 
Většinu hodin žáci vařili, pekli, smažili, krájeli, strouhali, ochutnávali. Začali jsme u 
jednodušších jídel za asistence vyučujícího, nakonec si šesťáci zvládli vše naplánovat a uvařit 
sami. Dokonce je to i bavilo. 

 Z dalších akcí – žáci si na Halloween vydlabali dýni, na Vánoce si vyrobili adventní 
věnec. Kvůli koronavirové krizi jsme nestihli ještě napéct třeba cukroví, ale i přesto jsou 
šesťáci schopni doma připravit večeři, občerstvení na oslavu, uvařit jednoduchý oběd. 
 
Technické práce  

V technických pracích jsme se zaměřili se 7. třídou opět na práce se dřevem, 
v letošním roce jsme přidali nové návrhy výrobků (kleště na okurky, stojan na tužky,…). 
Během školního roku každý žák stihl vytvořit 3 výrobky ze dřeva dle vlastního návrhu a 
výběru. V podzimním období jsme často pracovali na školní zahradě a na školním pozemku a 
také jsme se zúčastnili podzimního workshopu na vydlabávání dýní. 
 
Výtvarná výchova 
 Snahou letošního roku výtvarné výchovy bylo vyzkoušení co nejpestřejší škály 
výtvarných možností, kromě klasických jako je malba, kresba, grafika nebo prostorová tvorba 
také např. akční umění, realizace živých obrazů, tvorba krátké animace či práce s 
počítačovými grafickými programy. Se dvěma třídami jsme zvládli projít možnosti úpravy 
fotografií v programu Zoner Photo Studio (tvořili jsme barevné portréty a la Andy Warhol a 
PF-ka do nového roku).  

V hodinách výchovy jsme poměrně často poslouchali hudbu, čímž došlo k propojení s 
hudební výchovou. Co se týče soutěží, zapojili jsme se (v souvislosti s naplněným tematickým 
plánem a "výlukou" způsobenou koronavirem) pouze do jedné, a to do komiksové soutěže 
společnosti Adra s názvem "Řekni to bublinou" - tématem byly cíle udržitelného rozvoje 
(naměrné množství odpadu, plýtvání materiálem, hladomor, války atd.). Zapojili se Natálie 
Soukopová, Matěj Sobotka, Eliška Havlíčková a Anna Růžičková, ovšem v konkurenci dalších 
prací bohužel neobstáli. Cílem letošní výtvarné výchovy bylo také seznámení žáků s 
ikonickými díly dějin umění, s různorodými uměleckými směry či uměleckými vývojovými 
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epochami, což se poměrně dobře dařilo. Hlavní smysl této snahy spočíval v nenásilném 
zprostředkování výtvarného umění žákům a v probuzení zájmu o výtvarnou kulturu. V plánu 
taktéž bylo pokusit se společně s žáky vytvořit jakousi minigalerii dějin umění, která měla být 
tvořena žákovskými reprodukcemi zásadních uměleckých děl. Přestože se zdálo, že kvůli 
koronavirové pauze nedojde tento nápad své realizace, podařilo se formou emailových 
konzultací a domácí práce zúčastněných tento projekt přece jen zrealizovat. Projektu se mělo 
původně účastnit okolo dvaceti žáků a žákyň z druhého stupně, nakonec z projektu vyplynulo 
pouze dvanáct prací, zato poměrně dobrých a kvalitních. Tyto obrázky nahradí staré obrazy 
na horní chodbě. Účel tohoto projektu má charakter estetický (bude zkrášlovat chodbu), ale 
také didaktický (ke každému dílu bude připevněna cedulka se jménem umělce a s názvem 
obrazu).  

Od poloviny května do poloviny července zaplnila vestibul obecního úřadu výstava 
nejlepších prácí našich žáků. Tradiční červnový výtvarný plenér nemohl být realiázován. 

 
Hudební výchova  

Probíhala obvyklou formou, inovací bylo předávání látky pomocí powerpointových 
prezentací obohacených obrázky, videozáznamy a hudebními ukázkami, aby žáky látka více 
zaujala. Důležitým bodem hudební výchovy byla taktéž příprava žáků na samostatné 
vystupování žáků před třídou, a to prostřednictvím různých referátů. V prvním pololetí 
prezentoval každý z žáků referát o svém oblíbeném interpretovi, ve druhém pololetí bylo v 
plánu prezentovat referáty o nejvýznamnějších interpretech populární hudby (asi od 
poloviny 20. století) a o důležitých hudebních dílech (např. příběhy oper, muzikálů atd.). 
Zadání se mělo lišit podle jednotlivých tříd. S přerušení výuky na jaře však k realizaci nedošlo.  

V souvislosti s projektem věnovaným výročí sametové revoluce jsme se s žáky naučili 
čtyři nejzásadnější skladby, tzv. písně sametu, které revoluci doprovázely, a to Modlitba pro 
Martu, Náměšť, Variaci na renesanční téma a Bratříčku, zavírej vrátka. Podle původního 
plánu jsme měli tyto písně zpívat v průvodu od školy ke kostelu, kde měla na závěr 
symbolicky zaznít Modlitba pro Martu. V hudební výchově si žáci rozšiřovali svůj pěvecký 
repertoár také prostřednictvím písní, které byly v průběhu roku tištěny (např. Trezor, Sen, 
Amerika, Kutil, Tisíc andělů, Lady Karneval, Tereza atd.).  

Protože se ve škole nachází již poměrně velké množství písní natištěných na papírech, 
bylo zakoupeno a nadepsáno celkem dvacet pět desek, do nichž se všechny tištětné 
materiály vložily. Tímto způsobem vznikl nový velký zpěvník, který může být dále rozšiřován 
podle přání žáků či učitele. 
 
Měsíční plány práce: společně vytvořené (barevně označené akce, které se nakonec 
neuskutečnily) 
 
 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

17 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

 

1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Výuka 1. -9. roč. – 1 vyuč. hod. TU 2. 9.

Třídní schůzka 1. třídy M. Veselá 2. a 17. 9.

Výuka 2. -9. roč. dle rozvrhu (TU ve svých třídách 3 hodiny v úterý), není odpolední - ŽK všichni + TU od 3. 9.

Výuka 1. roč. – do 10:00 M. Veselá 3. - 6. 9.

Venkovní třída v provozu - jako v červnu - rozvrh k zápisu dole u suplování ZŘ od 4. 9.

Odevzdání tabulky domácích žáků, kteří budou chodit na obědy domů TU do 6. 9.

Dopravní výchova 4. tř. - Telč x Jihlava J. Šťastná 6. 9.

Třídnické hodiny TU od 9. 9.

Příprava na přijímací zkoušky M + Čj J. Urb., H.Pet. od 9. 9.

Adaptační kurz 6. třída - potvrzení o způsobilosti (souhlas rodičů, máme vzor) J. Plun.+J. Šimek 9. - 11. 9.

Seznámení se s žáky se SVP ve třídách, kde učíme - seznam k nahlédnutí u ZŘ ŠPP do 13. 9.

Kroužky - seznámení žáků - od 16. 9. jedou TU do 13. 9.

Poučit žáky o možnostech doučování - stanovení termínů všichni do 16. 9.

Rada SPŠ Ř 17. 9.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (14:35) ved PK 18. 9.

Úvodní kontrolní práce 5.-9.roč. + hodnocení M+ČJ+Aj vyuč., ZŘ do 30. 9.

Aktualizace deníku žáka TU do 30. 9.

Plán práce ICT na rok 2019/20 - navrhuji, aby byl zpracován až po společné poradě 27.9., kde 

zkompletujeme plán práce na rok.

J. Šimek + PK  

domluví se

porada do 

4.10.
10.

Aktualizace minimálního preventivního programu M. Veselá do 4. 10.

Uděláme kuželky v Knínicích 25.10.2019 od 17:00 Ř 25. 10.

2. Oblast organizační Zodpovídá

Pedagogická rada III. část od 9:00 - měsíční plán práce všichni 2. 9.

Aktualizace DM – stavy žáků, kontaktní údaje, telefony (1. tř. zavede Ř) TU do 6. 9.

Seznamy žáků ve ŠD 1.-5.roč. H. Adamová do 6. 9.

Integrovaní žáci - seznam - poskytnout k nahlednutí vyučujícím ŠPP do 6. 9.

Sraz po 30 letech (sobota 7. 9.), prosím o zajištění pořádku ve třídách TU 6. 9.

Praxe v ŠD - Klára Dvořáková E. Nehybová 9. - 13. 9.

Rada žáků Ř 12. 9.

Aktualizace tematických plánů 1.-9.tř. - uložení do školního PC všichni do 13. 9.

Sportovní akce - Atletická olympiáda 18. 9.

Závěrečná zpráva Šablony I. Ř+ZŘ do 20. 9.

Rozvrh TV pro veřejnost Ř do 20. 9.

Atletický trojboj - MŠ + 1. tř. 9:15 (E. Nehybová výpomoc) M. Veselá 20. 9.

Sběr dat ze školních matrik k 30. 9. 2019, výkazy R13-01 Ř+ZŘ do 23. 9.

Pedagogická rada IV. část od 13:00 - roční plán práce všichni 27. 9.

Odevzdání výkazů práce + kroužky + další všichni do 27. 9.

Kontrolní činnost Zodpovídá

Tříd - řády, rozvrhy, pravidla, pořádek TU 6. 9.

Třídní knihy ZŘ do 13. 9.

Čerpání OOPP (dále podle "Kontrolní a hospitační činnosti") ZŘ 30. 9.

Pořádek v šatnách (např. samospráva) TU průběžně

Dokumentů na nástěnkách chodby Ř průběžně

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ průběžně

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ průběžně

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK průběžně

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK průběžně

Chod školy v novém školním roce - dozory, pomůcky, přespolní místnost,… Ř + ZŘ průběžně

BOZP Zodpovídá

Poučení o bezpečnosti – TK TU do 5. 9.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáků pro Adaptační kurz J. Plunderová do 5. 9.

Informované souhlasy nových i starých žáků (1. tř. + další), GDPR… TU + ZŘ do 6. 9.

Vybavenost lékárniček (ZŠ + MŠ) I. Miss+K. Hlav. do 20. 9.

Kontrola platnosti revizí a výkazů ZŘ do 20. 9.

Revize elektrospotřebičů ZŘ do 30. 9.

Další Zodpovídá

Školní knihovna - uspořádání a nová evidence knih J. Šimková, I. Miss

Objednání knih - Fragment a Albatros J. Šimková

Seznamy na sběr druhotných surovin I. Misařová

Termín

Hlavní úkoly na měsíc září 2019

    Termín

Termín

Termín

Termín
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1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Aktualizace Minimálního preventivního programu M. Veselá 4. 10.

DVPP - Novinky v právních předpisech škol - Jihlava 9:00 - 15:00 Ř + Eko 4. 10.

DVPP - MAS Telč - od 13:00 ZŘ + M. Veselá 7. 10.

DVPP - lyžaský výcvik - kdo půjde na školení? - J. Šimek, M. Veslá J. Šimek 11. 10.

Rada žáků Ř 15. 10.

DVPP - Agresivita - Třebíč J. Šťastná 16. 10.

Pozvat zástupce středních škol na Volbu povolání na 6. 11. ZŘ 18. 10.

Dopravní výchova 4. tř. - Telč J. Šťastná 21. 10.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (14:35) ved PK 22. 10.

Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa všichni 28. 10.

Podzimní prázdniny - zapsat do ŽK - 29.-30. 10. TU 29.+30. 10.

Aktivita dle plánu práce ICT - říjen J. Šimek

2. Oblast organizační Zodpovídá

Plenární schůze - od 17:00 pak třídní schůzky, volba důvěrníka, schůze SPŠ všichni 1. 10.

Policie - přednáška 1. - 3. - 9:00 - 10:00, 4. + 5. tř. 10:00 - 11:00 TU 3. 10.

Nové platové výměry 2019/20 Ř + E 4. 10.

Návštěva kláštera a kostela – 3. třída Cvanigová 4. 10.

GDPR - závazky mlčenlivosti a další věci - pro zaměstnance Ř 11. 10.

Sraz po 40 letech - od 16:00 Ř 12. 10.

Den otevřených dveří pro 9. třídu - zemědělka J. Urbánková 18. 10.

Sraz po moc letech :-) J. Urbánková 19. 10.

Dopravní výchova 4. tř. J. Šťastá 21. 10.

Návštěva knihovny 1. tř. M. Veselá 22. 10.

Návštěva několika žáků do Dačic - gymnázium ZŘ 23. 10.

Domluvit kontejner na sběr na obci Ř 25. 10.

Vybrat členské příspěvky FKSP do konce října TU 25. 10.

Kuželky - Knínice od 17:00 Kdo chce 25. 10.

Výkazy práce, kroužky, … všichni 25. 10.

Kronika - ukázat v ředitelně A. Urbánková 25. 10.

Zaplacené koužky ved. kroužků 31. 10.

Výkaz M3a - matrika, R 13-01, Z2-01, S1-01, Z17-01 - Školní stravování, P1c-01 - pracovníci Ř + ZŘ + E

Výrobky na adventní trh - pomali začít + výroba Betlému v družině Družina+A. Urbánková

Přírodovědný Klokan 8. + 9. tř Urbánková J.

Bobřík informatiky 4. - 7. tř Šimek J.

Návštěva moštárny – 1. – 3. třída TU

Projekt - Přírodní společenstva rybník, potok, les, louka v průběhu 4 ročních období-„Podzim“ 

– začátek v říjnu - 4. tř.
J. Šťastá

Začne OVOV – 4. a 5. třída a SOV – 1.-3. tř TU

Začne SOV a OVOV – 6. a 9. třída Sporťáci

Kontrolní činnost + BOZP Zodpovídá

Kontrola výšky nastavení lavic žáků TU 11. 10.

Kontrola elektrospotřebičů - příprava seznamů všech elektrospotřebičů ZŘ 18. 10.

Kontrola zápisu v TK a v družině + průřezová témata ZŘ 31. 10.

BOZP - provozní kontrola TV, hřiště, nářadí     D. Habermann

BOZP – TV – hřiště, TV, nářadí                     D. Habermann

Pořádek v šatnách (např. samospráva) TU

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK

Kontrola dozorů na chodbách + ŠJ Ř + ZŘ

Kontrol stavu PO, projít školu a hledat možná rizika všichni

Další aktivity Zodpovídá

Gibsy.cz D. Habermann 22. 10.

Legiovlak 9. tř. D. Habermann 23. 10.

Přírodovědný klokan J. Urbánková 16. 10.

Objednávka knih MF, Albatros, Fragment J. Šimková

Knihy Knížata M. Veselá

Knihovna - vyřazovánní knih J. Šimková

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

Termín

Čtvrtletně

Měsíčně

průběžně

průběžně

průběžně

Termín

    Termín

Hlavní úkoly na měsíc říjen 2019

Termín

podle plánu

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně
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1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Úřad práce - 9. tř. Jihlava J. Urbánková 1. 11.

DVPP - SRP Brno V. Vrána 1. 11.

Olympiáda z D D. Habermann 4. - 22. 11.

Volba povolání, přehlídka SŠ u nás + Inf. Odpoledne M+Čj+Aj - od 17:00 ZŘ 6. 11.

Setkání výchovných poradců - Jihlava ZŘ 6. 11.

Divadélko pro školy - I.st. Od 8:00, II.st. Od 9:00 - vybíráme 30Kč/žák TU 8. 11.

Rada žáků Ř 12. 11.

Horácké divadlo Jihlava 2. + 3. třída 8:30 - 11:00 I. Misařová 13. 11.

Bobřík informatiky J. Šimek 13. 11.

Florbal mladší žáci - Jihlava D. Habermann 13. 11.

Planetárium a Anthropos Brno J. Šimková, J. Šťastná 15. 11.

Celoškolní projekt - Sametová revoluce ved. PK 18. 11.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (úterý 14:35) ved PK 19. 11.

Florbal starší žáci - Jihlava D. Habermann 20. 11.

Zdravá výživa - M- Drrexlerová 7. tř. od 13:00 I. Misařová 21. 11.

Podle ICT - na poradě 22.10. J. Šimek 22. 11.

Informační odpoledne pro rodiče (15:00 - 17:00) všichni 26. 11.

Pedagogická rada od 13:00 všichni 26. 11.

Schůzka třídních důvěrníků - 16:00 v přespolní míst., napsat do ŽK TU 26. 11.

Florbal mladší žáci - Telč + Jihlava D. Habermann,J. Šimek 28. 11.

Přihlášky na SŠ - talentovky - do 2. 12. 2019 ZŘ 29. 11.

Přednáška s p. Drexlerovou - 7. tř. VKZ 29. 11.

Olympiáda z Čj ZŘ + J. Plunderová

Hospitace Ř

2. Oblast organizační Zodpovídá

Připravit prázdný výkaz Z 17-01 pro vedoucí školní jídelny k vyplnění ZŘ 8. 11.

Sběr druhotných surovin B. Nech. + I. Miss. 4. - 8. 11.

Zmluvit Vánoce - Beránek Ř 8. 11.

Výkazy - o školní družině Z2-01 ZŘ 8. 11.

Školní sraz po 50. letech od 14:00 Ř 9. 11.

Požadavky do knihovny - lepší prostředí - co nakoupíme ved. PK 19. 11.

Spoleřná porada vedení od 12:30 vedoucí + E 20. 11.

Zaplatit AŠSK do prosince Eko 22. 11.

Vyhodnocení čtvrtletních prací všichni 26. 11.

Klasifikační činnost - alespoň 2 známky za předmět do ped. rady všichni 26. 11.

Výkazy práce + kroužky všichni 28. 11.

Kronika na kontrolu A. Urbánková 28. 11.

Vyřídit grant na podporu plavání - uskuteční se v lednu Ř 29. 11.

Nákup dárků na Mikuláše Ř 29. 11.

Zajistit lyžařský kurz J. Šimek + M. Veselá 29. 11.

Výrobky na Vánoční vystoupení kdo může

Začínáme připravovat ples - sháníme tombolu všichni

Otestovat elektronickou žákovskou knížku Ř+ZŘ+J. Šimek

Připravovat žáky na Vánoční koncert 19. 12. 2019 - krátší vystoupení

Kontrolní činnost + BOZP Zodpovídá

Kompletní kontrola a administrace Šablon II Ř, ZŘ, Eko 8. 11.

Kontrola zápisů v ŽK TU - ZŘ,Ř 19. 11.

Kontrola deníku žáka TU 22. 11.

Kontrola čerpání FKSP Ř 29. 11.

BOZP - provozní kontrola TV, hřiště, nářadí     D. Habermann

BOZP – TV – hřiště, TV, nářadí                     D. Habermann

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ

Další Zodpovídá

Vrstevnický program 6.tř. - příprava a realizace M. Veselá, J. Plunderová 4., 20.

Dušičky - návštěva hřbitova - 1. +2. třída M. Veselá, I. Misařévá 1.

Knihy Albatros, Fragment, Elmond J. Šimková průběžně

Tvorba školního Betlému H. Spurná, E. Nehybová

Vyhodnocení sběru druhotných surovin B. Nechvátalová, I. Misařová

Termín

Termín

    Termín

Hlavní úkoly na měsíc listopad 2019

Termín

bude upřesněno

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

čtvrtletně

měsíčně

průběžně

průběžně

průběžně
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1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Rozsvícení stromku na náměstí - od 17:00 M. Veselá 1. 12.

DVPP - schůze ředitelů škol - Jihlava Ř+K. Hlaváčová 3. 12.

Olympiáda z Čj - 8. + 9. ZŘ 3. 12.

Olympiáda z Př - 6. - 9. Urbánková J., Nechvátalová 4. 12.

Olympiáda z Aj - 6. - 9. Nechvátalová, Plunderová 6. 12.

DVPP - lyžák J.Šimek + M.V. 6. - 10. 12.

Revolution train - návazný program (7.+8. tř - 8:30 - 10:20; 9.tř. - 10:30 - 12:10) v 7.tř. ŠPP 9. 12.

Rada žáků - organizace Vánoc Ř 11. 12.

Spoleřná porada vedení od 12:30 vedoucí + E 12. 12.

Zastávka Telč - 9. třída J. Urbánková 13. 12.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (úterý 14:35) ved PK 17. 12.

Vánoční koncert 1. - 9. tř. - dopoledne generálka, od 16:30 kulturák všichni + J. Šťastná 19. 12.

Učitelé vs. Žáci - Betlém stars game No4 (dresy s sebou) 1.+2. hodina učitelé sportovci 20. 12.

Vánoční besídky - od 3. hodiny (první dvě jedeme normálně) - II.st. 1.+2. h v TV TU ve svých třídách 20. 12.

Vánoční prázdniny - pondělí 23. 12.2019 - 3.1.2020 - jdeme v podnělí 6.1.2020 všichni 23.-6. 12.

Výlet Třebíč - 7. třída A. Urbánková, D. Haber.

2. Oblast organizační Zodpovídá

Pražský hrad - Slavostní prohlídka - Betlém H.Sp.,E.Nehy,Ř,ZŘ 2. 12.

Mikuláš - připravit na A4 knihu hříchů - Mikulášovi - dobrovolně TU 4. 12.

Balíčky pro žáky od Šimáčkových - dopravit do školy Ř 4. 12.

Mikuláš - do MŠ + I.st. + 9..třída - 5 čertů + 3 andělé J. Urbánková 5. 12.

Květinka-vánoční dekorace - 4. I. Miss 6. 12.

Betlém před školou a stromek před školou A. Urbánková + školník 6. 12.

PF + pozvat důchodové zálohy spolu s klášterem - jídlo ZŘ + Ř 6. 12.

Zdobení stromku ve vestibulu školy - nazdobí I. st. s družinou TU I. st. + družinářky 6. 12.

Květinka-vánoční dekorace - 5. J. Šimková 12. 12.

Výzdoba chodeb - požadavky A. Urbánková 13. 12.

Vánoční posezení - Hladov - od 17:00 kdo chce 13. 12.

Organizace Vánoc na web Ř 13. 12.

Výrobky na Vánoční vystoupení do 18. 12. kdo může 17. 12.

Vánoční koncert 1. - 9. tř. - příprava kulturáku D. Habermann + V. Vrána 18. 12.

Připravovat žáky na Vánoční koncert 19. 12. 2019 - krátší vystoupení domluvené na poradě PK 18. 12.

Výkazy práce za prosinec + kroužky atd. všichni 19. 12.

Kronika na kontrolu A. Urbánková 19. 12.

Revize elektrospotřebičů - kontrola ZŘ 20. 12.

Naklidit kabinet TV - bude turnaj 27. 12. Habermann 20. 12.

Kontrola OOPP ZŘ + Ř 20. 12.

Podle ICT - na poradě 22.11. J. Šimek

Stanovit ceny za plavecký kurz Ř

Začínáme připravovat ples - sháníme tombolu všichni

Kontrolní činnost + BOZP Zodpovídá

Poučení o prázdninách TU 19. 12.

BOZP - provozní kontrola TV, hřiště, nářadí     D. Habermann

BOZP – TV – hřiště, TV, nářadí                     D. Habermann

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ

Kontrola dozorů Ř + ZŘ

Kontrola práce uvádějících učitelů Ř

Další Zodpovídá

Projekt Drobní pěvci 1. -3. tř. Veselá, Misařová, Cvanigová 4. 12.

Výroba dárků na adventní  trhy J. Šimková, Misařová

Termín

průběžně

průběžně

bude upřesněno

bude upřesněno

podle grantu

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

    Termín

Hlavní úkoly na měsíc prosinec 2019

Termín

průběžně

měsíčně

čtvrtletně

Termín
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1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Talentové zkoušky ZŘ 2.-15. 1.

DVPP - lyžák J.Šimek + M.V. 7. - 11. 1.

DVPP - zápis do 1. třídy Miss 8. 1.

Basket starší kluci D. Habermann x V. Vrána 14. 1.

Olympiáda z dějepisu D. Habermann 14. 1.

Rada SPŠ Ř 21. 1.

Jak se dělá divadlo – HD Jihlava - 4. + 5. třída Šimková, Šťastná 22. 1.

Rada žáků Ř 22. 1.

Pedagogická rada Ř + všichni 27. 1.

DVPP - Správné nastavení hlasu - ZŠ Hradecká Telč - 8:00 - 12:00 Ř + ZŘ 28. 1.

Olympijský den pro I. st. - od devítky  30. 1.

Popoletní prázdniny všichni 31. 1.

Lyžařský kurz J. Šimek, E. Nehy

Plavecký kurz 2. - 4. tř. (6.2. 2019čt-23.4. Miss,Cva,Šťa

2. Oblast organizační Zodpovídá

Místenky na ples - web Ř 10. 1.

Společná porada vedení od 12:30 vedoucí + E 13. 1.

Objednání občerstvení na školní ples Ř+ZŘ 13. 1.

Stanovit výši čerpání FKSP Ř 17. 1.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (úterý 14:35) ved PK 21. 1.

Rozpočet školy 2019 (zahrnout OOPP) + výhled na 3 a 5 let - pětiletky se vrátily Ř+E 21. 1.

Uzavřené pololetní práce všichni 27. 1.

Rozbor pracovní úrazovosti 2019 ZŘ 27. 1.

Vysvědčení v PC všichni 27. 1.

Výpis vysvědčení - vytisknuté k podpisu J. Šimek 28. 1.

Kronika na kontrolu A. Urbánková 29. 1.

Výkazy práce za leden + kroužky atd. všichni 29. 1.

Rozdání vysvědčení žákům 5. hodinu TU ve svých třídách - odpolední bude TU 30. 1.

Stanovit ceny za plavecký kurz - grant během ledna Ř

Podle ICT - máme zadáno od Jakuba J. Šimek

Začínáme připravovat ples - sháníme tombolu všichni

3. Kontrolní činnost + BOZP Zodpovídá

Revize - kotelna, tlakové nádoby, plyn ZŘ + školník 6. 1.

Preventivní požární prohlídka školník + Ř 26. 1.

Poučení o prázdninách TU 29. 1.

BOZP - provozní kontrola TV, hřiště, nářadí     D. Habermann

BOZP – TV – hřiště, TV, nářadí                     D. Habermann

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ

4. Další uskutečněné akce Zodpovídá

Olympiáda ze zeměpisu B. Nechvátalová 20. 1.

Objednávka knih KMČ a MF J. Šimková

    Termín

Hlavní úkoly na měsíc leden 2020

Termín

podle grantu

průběžně

Termín

podle sněhu

upřesníme

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

měsíčně

čtvrtletně

Termín
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Od 11. 3. 2020 pandemie viru, život v budově školy se zastavil. 
 
 

1. Oblast koncepce + Oblast výchovně vzdělávací + DVPP Zodpovídá

Lyžařský kurz J. Šimek, E. Nehy 3. -7. 2.

Florbal mladší žáci - Jihlava D. Habermann 5. 2.

Plavecký kurz 2. - 4. tř. (od 6. 2. do 23. 4.) - autobus 7:30 Miss,Cva,Šťa 6.,13.,20.,27. 2.

Návštěva léčebny Jemnice - 6.+7. J. Šimková 11. 2.

Vystoupení pro žáky - Madagaska - přijedou v 6:00, vystoupení ve 4. tř., dvě 

vystoupení po 2 vyuč. hodinách. Vybírat 30,- Kč/žák
B. Nechvátalová, TU, školník 14. 2.

Celoroční projekt Olympiáda - promyslet své předměty, do schůze PK mít jasno všichni 18. 2.

Rada žáků - 2. hodinu Ř 18. 2.

DVPP - Fondy a FKSP Jihlava Ř+E 19. 2.

Ples školy kdo může 22. 2.

DVPP - chemikálie - Jihlava J. Urbánková 25. 2.

Olympiáda ze Ze - 6. - 9. Nechvátalová 26. 2.

Florbal starší žáci - Třešť D. Habermann 26. 2.

Olympiáda z Aj - 6.-9. tř Nechvátalová, Plunderová 27. 2.

Okresní kolo OVOV - 6. - 9. - Dominik upřesní D. Habermann

Přihlášení akce Čistá Vysočina - 5. - 9. třída Ř

Návštěva rodičů a představení zaměstnání všichni

2. Oblast organizační Zodpovídá

Prosím o kontrolu tematických plánů - je na pololetí vše probráno všichni 7. 2.

Kontrola třídních výkazů po pololetí - úplnost zápisů ZŘ 14. 2.

Do poloviny února vybrat od 9. tř 3000,- (Švýcarsko) + seznam J. Urbánková 14. 2.

Odevzdat rozpočet školy na obec Ř + E 14. 2.

Společná porada ved. PK s Ř - 3. týden v měsíci (úterý 14:35) ved PK 18. 2.

Končí sbírání tomboly všichni 18. 2.

Společná porada vedení od 12:30 vedoucí + E 13. 2.

Kronika na kontrolu A. Urbánková 28. 2.

Výkazy práce za leden + kroužky atd. všichni 27. 2.

DVPP - ICT koordinátor 28.+29.2.,13.+14.3., 24.+25.4., 15.+16.5.,12.+13.6. J. Šimek 28. 2.

Stanovit ceny za plavecký kurz - grant během ledna Ř

Připravit plán oprav na prázdniny školník + Ř

Pomalu začít řešit školní výlety . Zamluvit si termíny - námět na třídnické hodiny; 

nekrytí výletů mezi třídami
TU

Postupná aktualizace směrnic podle nových zákonů Ř

3. Kontrolní činnost + BOZP Zodpovídá

Poučení o bezpečnosti - plavecký kurz Miss,Cva,Šťa 5. 2.

Kontrola teploty ve třídách školník 24. 2.

Kontrola GDPR - uložení dokumentů s osobními údaji, souhlasy rodičů, zaměstnanců TU + ZŘ + Ř + E 28. 2.

Schůzka uvádějících učitelů a nových učitelů v ředitelně od 13:00 Plund.,Miss,Cva,Urb.A., Ř 28. 2.

BOZP - provozní kontrola TV, hřiště, nářadí     D. Habermann

BOZP – TV – hřiště, TV, nářadí                     D. Habermann

Uvádějící učitelé podle náplně práce J. Plund., I. Miss, Ř, ZŘ

Vedoucí předmětových komisí podle náplně práce - společné schůzky s Ř ved. PK

Splněných úkolů podle měsíčního plánu práce Ř, ZŘ, ved. PK

Hospitace - předem oznámeno Ř + ZŘ

4. Další uskutečněné akce Zodpovídá

průběžně

průběžně

    Termín

Hlavní úkoly na měsíc únor 2020

Termín

podle grantu

Termín

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

měsíčně

čtvrtletně

Termín

bude upřesněno

po plesu

podle termínu

průběžně
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Distanční výuka: 
Výjimečný stav začal dne 11. 3. 2020 tedy v době, kdy jsme měli jarní prázdniny. 

Předpokládali jsme, že škola bude uzavřena na 14 dní. Z toho důvodu jsme pokračovali 
výukou po internetu podle standardního rozvrhu. V té době jsme neměli zkušenosti.  

Výuka probíhala zejména přes Office 365. Každý žák dostal svůj email, na který jsme 
posílali úkoly. Když se na to podívám zpětně, nevěřil bych, jak vyčerpávající celá situace byla. 
 
Pohled učitele 

Někteří kolegové zejména starších ročníků se prakticky museli naučit dobře zacházet 
s možnostmi výpočetní techniky. Dá se bez nadsázky říci, že za počítačem jsme trávili 
opravdu celé dny. Z počátku jsme řešili technické problémy – přihlášení žáků do skupin, 
nastavení spolupráce s rodiči a žáky. Snažili jsme se vymyslet, jak žáky naučit novému učivu 
zajímavým způsobem, jak provádět kontrolu a jak hodnotit.  

Po 14 dnech se ukázalo, že škola bude uzavřena mnohem déle. Způsob práce se stal 
trvale neudržitelným. Museli jsme přistoupit ke změně rozvrhu. Na I. stupni se každý den 
vyučovala matematika a český jazyk. K těmto předmětům přibyl jeden další předmět. Na II. 
stupni se každý den vyučovala matematika, český jazyk, angličtina a k tomu přibyl jeden další 
předmět. Tato varianta nám přišla nejschůdnější. Opačnou stranou mince byla skutečnost, že 
některým kolegům vrostl počet odučených hodin a někomu naopak klesnul. Bohužel jinou 
možnost jsme neviděli. 

Postupně jsme se v tom učili chodit, někteří učitelé začali vyučovat v Teams. To se 
ukázalo jako nejschůdnější varianta. Mohli jsme žákům lépe vysvětlit nové učivo. Zpětná 
vazba byla okamžitá a příprava se stala méně časově náročnou.  

Po několika týdnech jsme upravili zasílání domácích úkolů na konkrétní čas. Učitelé 
zasílali úkoly vždy do 8:00 každého dne. K tomuto upřesnění jsme museli přistoupit z důvodu 
početného vydání OČR rodičům našich žáků. 2/3 rodičů zůstali doma na OČR. Dále pak 
z důvodu udržení návyku žáků na učení se v dopoledních hodinách.  

Zde bych rád vyzdvihl práci učitelů a jejich přístup. Výuka probíhala nejlepším 
možným způsobem, kterého jsme mohli dosáhnout. Zpětná vazba probíhala každý den, 
nikoliv týdně, jako tomu bylo v některých okolních školách. Ohlasy rodičů byly ve většině 
případů pozitivní.  

Bohužel se nemůžeme ztotožnit s rozhodnutími MŠMT a pana předsedy vlády ČR, 
kteří dále zahájili provoz I. stupně založeném na dobrovolnosti žáků. V dopadu tak zrušili 
povinnou školní docházku. Tím se stalo, že učitelé na I. stupni měli dvousměnný provoz. 
Dopoledne jsme vyučovali část třídy a odpoledne distančně zbytek žáků. Jednotlivé skupiny 
žáků ve škole se neměly potkat, nesměli se zde měnit učitelé nemluvě o stravování. Nakonec 
jsme situaci zvládli. Vyvrcholením bylo rozdávání vysvědčení všem žákům současně v jeden 
den. Smysluplnost některých rozhodnutí předsedy vlády nám zůstává utajena. 

Nicméně vzniklá situace nám ukázala několik věcí, která by měla změnit školství 
obecně. Tím nejzásadnějším je fakt, že v dnešní době by se mělo více pracovat s výpočetní 
technikou, větší časová dotace na její výuku. Dále se ukázalo, že v některých „vedlejších“ 
předmětech by se dalo učivo rozvolnit a zejména to, že práce učitele je nenahraditelná. 
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Každý z učitelů našel východy a nevýhody distanční výuky. Rádi bychom na zjištěných 
faktech stavěli v dalším školním roce. Pokud přijde druhá vlna viru, budeme připraveni. 

 
Pohled rodičů 

Rodiče se dali rozdělit do dvou skupin. Jedni chodili i v této době do zaměstnání. 
Domu přicházeli mezi 15. – 16. hodinou. Po pracovní směně jim začala směna druhá. Museli 
se mnohem více věnovat výuce svých dětí. Někteří se divili, kolik se toho ve škole vlastně žáci 
musí učit, že to není jednoduché a velmi časově náročné. Z počátku jsme společně řešili 
technické problémy s přihlášením, funkčnost výpočetní techniky a další.  

Druhá skupina rodičů – většina -  čerpala OČR a mohla se svým dětem více věnovat. 
Asi největším problémem se stal fakt, že rodiče s více dětmi mají pouze 1 počítač a jejich děti 
se zde musí během dne vystřídat. Po několika týdnech se situace usadila a každý si našel svůj 
styl práce. Bez spolupráce rodičů a učitelů by distanční výuka probíhat nemohla.  

Rád bych poděkoval všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc a dělali pro své děti 
maximum. 

 
Pohled žáka 

Setkali jsme se s různými přístupy žáků. Mladší žáci, pod vedením svých rodičů, 
pracovali „nejspíše“ zodpovědněji. Na opačném konci byli žáci z 9. ročníků, kde v posledním 
měsíci nepracoval snad nikdo. Sebevědomí jim ale rozhodně nechybělo. 13 žáků jsme 
připravovali na přijímací testy na SŠ. Vyučovali jsme 2x/týden matematiku a český jazyk. 
Někteří žáci brali vzniklou situaci jako delší prázdniny a podle toho také dopadli, když se 
nedostali na vybrané SŠ.  S touto situací se ale díky přístupu MŠMT nedalo nic dělat. 
Klasifikace škol byla plošně zrušena. Zda takové rozhodnutí bylo správné či nikoliv, ukáže čas. 
Celkově ale můžeme říci, že žáci spolupracovali dobře a vzdělávali se podle svých možností.  
 
Děkuji kolegům a vedoucím předmětových komisí za pracovní nasazení a práci v této 
oblasti, která byla v tomto školním roce časově náročnější.  
 
 
Rada žáků: 
 Ve školním roce 2019/20 pokračovala spolupráce s žáky školy jako s poradním 
orgánem vedení školy. V jednotlivých třídách byla demokraticky volena žákovská 
samospráva. S předsedy a místopředsedy tříd 5. – 9. ročníku nebo jejich zástupci jsem se 
scházel pravidelně každý měsíc na Radě žáků. Letos jsme vyzkoušeli asi od poloviny školního 
roku jiné pojetí schůzí, kdy se žáci účastní aktivně a sami přichází na řešení různých věcí, 
které potřebují probrat a vyřešit.  
 
Členové Rady žáků pro rok 2019/20  – 5. třída – Matyáš Vykydal, Kristýna Smetanová 
                                          - 6. třída – Terezie Kučerová, Karolína Ježková 
                                          - 7. třída – Nikolas Richter, Markéta Houzarová 
                                          - 8. třída – Martin Petříček, Míša Tomková 
                                          - 9. třída – Anna Volfšicová, Matouš Dvořák 
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  Rada žáků měla 6 zasedání s ředitelem školy. Všechna jednání se týkala zejména 
témat, která žáci a potřebovali prodiskutovat. Programem bylo především: 
 

 Pravidelné schůzky 1 x měsíčně – domluvit se na termínu další schůzky 

 Vysvětlení funkce Rady žáků své třídě – cíle + práva členů  

 Zamyšlení nad tím, co se za uplynulý měsíc povedlo a co by se dalo udělat lépe 
nebo zajímavěji 

 Návrhy školních akcí a jejich zhodnocení pro příští roky 

 Společně jsme řešili: 
 
září 

 organizační záležitosti školy – funkce Rady žáků 

 spolupráce 

 turnaj ve florbalu 

 kroužky 

 dodatek školního řádu – odvádění žáků na obědy 

 připravované akce 9. třídy 

 projednáno ředitelské volno 
 
říjen 

 manipulace s kohouty topení 

 špatný vodovod ve škole – voda málo teče 

 problém s nábytkem v 8. třídě 

 vypadávání kliky v 9. třídě 

 plánované školní akce na další měsíc 

 dodržování školního řádu – mobilní telefony 

 výlet 9. třídy – jeho délka 

 školní výlet Itálie + Švýcarsko 
 
listopad 

 plánované školní akce 

 oprava vodovodu, světla v 7. třídě blikají 

 používání parfémů po tělocviku 

 organizace Mikuláše 

 den Hippie – akce 9. třídy – zrušena pro jeho obsah 
 
prosinec 

 vyhodnocení akce Mikuláš – bude se chodit jen do školy a na I. stupeň kvůli chování 
starších žáků 

 plánované akce na prosinec, průběh Vánoc 

 jak vyřešíme házení toaletního papíru na WC 

 odnos špinavých věcí po TV domů 
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leden 

 plánované školní akce 

 organizace rozdávání vysvědčení 

 elektronické cigarety – školní řád, vysvětlení nebezpešnosti její používání 

 školní ples 

 lyžařský kurz 
 
únor 

 plánované školní akce 

 jak se povedl lyžařský kurz a předtančení školního plesu 

 výměna trubis osvětlení v 9. třídě 

 úklid lavic po vyučování, přezůvek v šatně 

 mobilní telefony – dodržování školního řádu 
 
 Rád bych poděkoval všem členům Rady žáků za odvedenou práci v roce 2019/20. Budu se 
těšit na další spolupráci.   

 
 
Školská rada 
 
Školská rada zasedala ve složení:  
 

Zástupci rodičů: Markéta Veselá – předseda  

Magda Pojerová 

Martina Drexlerová 

Zástupci zřizovatele: Vlastislav Mařík 

Jiří Fic 

Miroslav Zach 

Zástupci školy: Jana Šimková 

Jindřiška Šťastná 

Ludmila Tesařová 

 
Školská rada se podílí na správě školy. Komunikace členů školské rady funguje. Školská rada 
se schází na schůzích, či jsou členové o chodu a změnách ve škole informování mailem. V 
tomto školním roce se schvalovala změna ve školním řádu. Při potřebě je setkání školské 
rady možné obratem. Na jednáních není přítomen ředitel školy 

Markéta Veselá  
předseda školské rady 
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Spolupráce s rodiči:  
 
Třídní důvěrníci: 
Ve školním roce 2019/20 došlo ke svobodným volbám mezi rodiči jednotlivých tříd ZŠ.  
 
1. třída … Hana Novotná 
2. třída ... Stanislava Šimáčková 
3. třída … Andrea Petříčková 
4. třída ... Vladimíra Martinů 
5. třída …Jitka Hameršmídová 
6. třída …Kamila Drexlerová 
7. třída …Lucie Houzarová 
8. třída … Vladimíra Martinů 
9. třída …Blanka Čermáková 
 

Rodiče mezi sebou zvolili jednoho zástupce, který může jednat v případě potřeby 
jménem celé třídy. S třídními důvěrníky proběhly dvě schůzky 26. 11. 2019 a 9. 4. 2020.  
Programem bylo zejména: 
 

 Hospodaření SPŠ 
 lyžařský kurz 
 podpora plavání 2. – 4. třída 
 sety sešitů pro žáky 
 pracovní sešity žákům 
 spoluúčast rodičů na školních akcích 
 příspěvek do ASŠK 
 sběr druhotných surovin 
 členské příspěvky 
 dobrovolné vstupné na školní akce, výrobky žáků 
 školní ples 

 

 Organizace práce pedagogického sboru, plánované akce předmětových 
komisí, celoroční projekty, školní betlém 

 zajištění dalšího dozoru pro lyžařský kurz 

 Diskuse na téma opatření proti zapomínání žáků a kdo bude členem ped. 
sboru místo odcházející Libušky Ampapové do důchodu 
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Spolek přátel školy (SPŠ) 
  
Členové Rady SPŠ jsou:  

         8. třída – Vladimíra Martinů – předsedkyně spolku 
           5. třída – Jitka Hameršmídová – místopředseda spolku 
                                  7. třída – Lucie Houzarová – člen spolku 
 

Rada SPŠ se sešla s ředitelem školy na dvou jednáních ve dnech:  17. 9. 2019 a 21. 1. 
2020. Další jednání se neuskutečnila kvůli pandemii. Společně jsme projednávali organizaci a 
další spolupráci SPŠ se školou. Rád bych tímto způsobem poděkoval Radě SPŠ za spolupráci a 
vřelý přístup.  

Nakonec se uskutečnily tyto dotované školní akce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Akce
02.09.2019 Placky pro 1. třídu

12.09.2019 Vystoupení ptáci 

24.09.2019 Adaptační kurz 6. tř - ubytování Zvolenovice

24.09.2019 Odměny žákům - fotbal 9. tř.

21.10.2019 1. třída - členské příspěvky

14.10.2019 2. třída - členské příspěvky

18.10.2019 3. třída - členské příspěvky

21.10.2019 4. třída - členské příspěvky

15.10.2019 5. třída - členské příspěvky

11.10.2019 6. třída - členské příspěvky

11.10.2019 7. třída - členské příspěvky

15.10.2019 8. třída - členské příspěvky

10.10.2019 9. třída - členské příspěvky 

22.10.2019 Gypsy.cz 

08.11.2019 Divadélko pro školy - doplatek k vystoupení

19.11.2019 Disco - 9. třída

21.11.2019 Odměny žákům za pomoc se sběrem

04.12.2019 Vystoupení 1. - 3. tř. 

04.12.2019 Sběr papíru 

04.12.2019 Dárky na Mikuláše 

20.12.2019 Dobrovolné vstupné - Adventní vystoupení

10.01.2020 Betlém stars game - ceny pro vítěze

15.01.2020 Ceny pro Den naruby

15.01.2020 Ceny a doprava basketbal Telč - ještě lístky od dětí

30.01.2020 Lyžařský kurz 

30.01.2020 Sběr použitého potravinového oleje - Fritex

30.01.2020 Sběr hliníku - OHR

10.02.2020 Lyžařský kurz - 1 žákyně nejela 

14.02.2020 Madagaskar 

21.04.2020 Ples

01.06.2020 Den dětí - čokolády

19.06.2020 Odměny nejlepším sběračům

03.08.2020 OSA
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Školní ples 
 
Již tradiční akcí je pořádání školního plesu. Jedná se o nejnáročnější akci pořádanou 

spolkem přátel školy ve spolupráci se školou. Ve školním roce 2019/20 probíhala organizace 
již standardním způsobem za pomoci z řad rodičů, tedy z řad SPŠ. Měli jsme štěstí, že se ples 
ještě mohl uskutečnit a nebyl ovlivněn příchodem viru. Školní ples se uskutečnil 22. 2. 2020. 

Na přípravě a průběhu plesu se podíleli všichni pracovníci školy a v neposlední řadě 
žáci devátého ročníku, kteří měli připravené vystoupení. Z výnosu plesu jsme mohli podpořit 
žáky i tím i rodiče např. nákupem setů sešitů pro všechny žáky na celý školní rok a velkým 
příspěvkem na pracovní sešity. 

 
Jako poděkování uvádím soupis sponzorů plesu: 

 
 

 
 
 
 

Soukromá osoba Odkud Soukromá osoba Odkud

Adamová Helena Stará Říše p. Krajíčková Nová Říše

Baďurová Jitka Nová Říše p. Vykydalová Nová Říše

Bártů Hana Rozseč Petrů Hana Telč

Beckerová Naďa Telč Plunderová Jana Telč

Beranová Lenka Třešť Pojerová Magda Nová Říše

Čermáková Blanka Nová Říše Richtrová Soňa Nová Říše

Drexlerovi Vystčenovice Růžičkovi Krasonice

Fuňák Petr Dolní Vilímeč Straková Dana Nová Říše

Grulichová Eliška Dolní Vilímeč Strnadovi Nová Říše

Habermann Dominik Bohuslavice Šimek Jakub Nová Říše

Hlaváčovi Třebíč Šimková Jana Nová Říše

ing. Jaroslav Pachr Nová Říše Šmejkalová Vladimíra Nová Říše

Jordánková Marta Červený Hrádek Šťastná Jindřiška Nová Říše

Kovářovi Nová Říše Tesařová Ludmila Nová Říše

Misařová Ivana Nová Říše Tůmová Irena Telč

Misařová Romana Nová Říše Urbánková Alena Nová Říše

Nehybová Eva Mladoňovice Urbánková Jaroslava Červený Hrádek

Nechvátalová Bronislava Pavlov Vidláková Renata Nová Říše

Němcová Lenka Dačice Vrána Vojtěch Nová Říše

p. Ježková Vystčenovice Vrbková Jana Krasonice

p. Fejková Nová Říše Veselá  Markéta Bohuslavice

Husták Miroslav Nová Říše
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Firma Jméno Odkud
ALTREVA p. Vykydalová Nová Říše

ATELIER  VIP Ing. Jiří Veselý Bohuslavice

AUTOSERVIS - JZ Auto Jiří Zamazal Telč

AUTOSERVISY Lukáš Dvořáček Telč

BRYCHTA VLASTIMIL-STŘECHY Vlastimil Brychta Vystrčenovice

CENTROPEN, a.s. Dačice

DAVID HABERMANN - UMĚLECKÝ KOVÁŘ David Habermann Telč

FAGRIM s.r.o Jiří Fic Nová Říše

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE-KRÁTKÁ II, TELČ Radek Doležal Telč

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE-KRÁTKÁ II, TELČ ing. Martin Veselý Telč

HOSPODÁŘSKÝ  DVŮR BOHUSLAVICE Jiří Kovář Bohuslavice

HOTEL U HRABĚNKY p. Kochánek Telč

HOUZAR NÁBYTEK Vladimír Houzar Nová Říše

HUDEBNINY  MELODIE Vladimír Mijovič Třebíč

KADEŘNICTVÍ Lenka Nováková Nová Říše

KADEŘNICTVÍ Adéla Koubová Nová Říše

KAVÁRNA HAAS Petr Haas Telč

KLÁŠTER NOVÁ ŘÍŠE PREMONSTRÁTI Nová Říše

KOVO - ZACH Miroslav a Ing. Martin Zach Nová Říše

LÉKÁRNA  U SVATÉ  ANNY PharmDr. Václav Hercík Telč

MALOVANÝ KRÁMEK Falátovi Telč

MASÁŽE DASHA p. Šindlerová Nová Říše

NAKLADATELSTVÍ  KANZELSBERGER Jihlava

NEHTOVÉ STUDIO   RENATA Renata Blažková Telč

OBCHŮDEK JEŘABINKA Počátky

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE Ing. Jiří Kadlec Telč

PANSKÝ DVŮR TELČ Telč

PIZZERIE TELČ p. Marečková Telč

RESTAURACE U LVA Ludmila Šimáčková Nová Říše

STARNET internetová síť České Budějovice

STROMLI Jana Sobotková Nová Říše

STŘECHY SVOBODA A SYN Oldřich Svoboda Nová Říše

ZD Dolní Vilímeč Dolní Vilímeč

ZD Telč Telč

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST STARÁ ŘÍŠE, s.r.o. Stará Říše

ZLATNICTVÍ  RICHTR Jiří Richtr Nová Říše

ZŠ a MŠ NOVÁ ŘÍŠE Nová Říše
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Informační odpoledne  
 

Ve školním roce 2019/20 proběhlo pouze 1 informační odpoledne a plenární schůze. 
Z grafu je patrné, že letos jsme měli největší účast za posledních 5 let. Doufáme, že tento 
trend bude pokračovat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Plenární schůze 80 82 63 62 55

1. informační odpoledne 100 106 116 116 137

2. informační odpoledne 102 106 103 119 0
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Účast rodičů na rodičovských schůzkách 2015 - 2020

Plenární schůze 1. informační odpoledne 2. informační odpoledne

Třída Počet žáků 01.10.2019 % 26.11.2019 % 21.04.2020 %

1. 18 14 77,78 18 100,00 0,00

2. 19 11 57,89 18 94,74 0,00

3. 19 3 17,65 16 84,21 0,00

4. 17 7 36,84 15 88,24 0,00

5. 16 6 37,50 14 87,50 0,00

6. 19 4 21,05 15 78,95 0,00

7. 15 3 20,00 14 93,33 0,00

8. 12 3 25,00 9 75,00 0,00

9. 23 4 17,39 18 78,26 0,00

01.10.2019 158 55 34,81 137,00 86,71 0,00 0,00

26.11.2019 158

21.04.2020

Účast na informačních schůzkách 2019/20
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Přehled o vzdělávání 
 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 
kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména 
na situace blízké životu a na praktické jednání. 
 Naším cílem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně 
odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví, svobodně jednajícího, s potřebou dále se 
vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. 
 Ve škole se snažíme o podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, 
povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě 
prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu 
s vlastními předpoklady pro vzdělávání.  
 Základní škola měla ve školním roce 2019/2020 devět tříd, po jedné třídě v každém 
ročníku. První stupeň tvořil 1. - 5. ročník, druhý stupeň tvořil 6. - 9. ročník.  

Výuka ve skupinách probíhala částečně. Podařilo se nám na anglický jazyk, německý 
jazyk a tělesnou výchovu  rozdělit naši nejpočetnější třídu. Žáci měli tedy ke vzdělávání lepší 
podmínky. 

Ve školním roce 2019/20 jsme pokračovali ve výuce podle ŠVP ZŠ Nová Říše. 
V tematických plánech došlo k určitým změnám, zejména v matematice na II stupni, kdy jsme 
začali využívat nové učebnice. 

Výuka na školní zahradě letos prakticky neprobíhala. 
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Učební plány: 
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Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň  
Hodinová dotace pro ročníky  

 1. rč. - 21 hodin  

 2. rč. - 21 hodin  

 3. rč. - 24 hodin  

 4. rč. - 26 hodin  

 5. rč. - 26 hodin  

Disponibilní časová dotace 

Český jazyk – v 1. a 3. ročníku posílen o 3 hodiny z dis., ve 2. ročníku posílen o 4 hodiny z  
disp.  
Cizí jazyk – ve 4. a 5. ročníku posílen o hodinu z disp.  
Matematika a její aplikace – v 1., 4., a 5. ročníku posíleny o hodinu z disp.  

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň  
Hodinová dotace pro ročníky   

 6. rč. – 30 hodin  

 7. rč. – 30 hodin  

 8. rč. – 31 hodin  

 9. rč. – 31 hodin  

Disponibilní časová dotace 

Český jazyk – v 6. a 7. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disp.  
Cizí jazyk - v 6., 7., 8. a 9. ročníku je posílen o 1 hodinu z disp.  
Další cizí jazyk: Konverzace z německého jazyka - realizován v 8. ročníku 1 hodinou z disp.  
Matematika  – v 6. a 8. ročníku posíleny o 1 hodinu z disp.  
Informační a komunikační technologie – realizována v 6. ročníku 2 hodinami týdně z toho 1 
hodinou z disp.   
Přírodopis – v 6., 8., a 9. ročníku posílen o 1 hodinu z disp.  
Zeměpis – v 7. a 9. ročníku posílen o 1 hodinu z disp.  

Jiné formy vyučování: 

 tematické zájezdy, exkurze, kurzy,  

 návštěvy kulturních akcí a zařízení, 

 školní výlety, přednášky, besedy,  

 turistické výlety a vycházky, soutěže, projekty, výstavy, sportovní akce 
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Nepovinné předměty 
 

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. CELKEM 

Náboženství 9 9 3 9 5 5 1 2 1 44 

 
 

Školní rok Počet žáků v náboženství 

2016/17 51 

2017/18 42 

2018/19 43 

2019/20 44 

 
 
Povinně volitelné předměty 
 

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Seminář z M    22 žáků 

Seminář z ČJ 19 žáků    

Práce na PC  15 žáků   

Konverzace z Nj   12 žáků  

 
Přehled zájmových útvarů 
 

Zájmové kroužky 2019/20  

Název  Vedoucí hodin/rok Den Čas Počet Otevře se 

Hra na kytaru I. st. - 1. skupina – 
max. 10 

M. Veselá 30 Útery 13:00-13:45 14 ANO 

Hra na kytaru I. st. - 2. skupina – 
max. 10 

M. Veselá 30 Středa 13:00-13:45 7 ANO 

Hra na kytaru II. st. - max 10 J. Plunderová 30 Pondělí 13:00-13:45 7 ANO 

Keramika 1. -5.tř 1x/14dní 2h - 
lichý 

L. Tesařová  30 Středa 13:00-14:35 10 ANO 

Keramika 6. -9.tř 1x/14dní 3h - 
lichý 

L. Ampapová 45 Pondělí 13:00-15:15 6 ANO 

Příprava na přijímací zkoušky z M 
- 9.tř 

J. Urbánková 30 Pondělí 13:00-13:45 11 ANO 

Příprava na přijímací zkoušky z Čj 
- 9.rč 

H. Petrů 30 Pondělí 13:50-14:35 13 ANO 

Dyslexie 
I. Misařová, H. 
Petrů 

30 individuálně 16 ANO 
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Dovedné ruce I. st 1x/14dní 2h - 
sudý 

R. Vidláková 30 Středa 13:00-14:35 15 ANO 

Florbal 6.-7. tř. D. Habermann 30 Pondělí 13:00-13:45 13 ANO 

Florbal 8.+9. tř. D. Habermann 30 Pátek 13:00-13:45 8 ANO 

Zdrojáček David Kovář 30 Čtvrtek 13:00-13:45 13 ANO 

Basketbal V. Vrána 30 Pátek 
13:50 - 
14:35 

15 ANO 

Školní sbor H. Petrů 30 Pondělí 13:00-13:45 14 ANO 

Easy dance E. Nehybová 30 Středa 16:00-17:00 15 ANO 

Sportovní hry 
E. 
Nehybová/Veselý 

45 Úterý 16:00-17:30 17 ANO 

Administrativa B. Nechvátalová 30 
Dle 

domluvy 
1h/týden 0 NE 

Redakce školního časopisu H. Petrů 30 Pondělí 13:00-13:45 3 NE 

Keramika 6. - 9. tř. - lichý L. Ampapová 45 Pondělí 15:30-17:45 0 NE 

 
 
Zajištěno externě: 
 
Základní umělecká škola v Telči 
 
 

Personálního zabezpečení školy 
 
Ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole (stav k 30. 6. 2020): 
 

PRACOVNÍCI CELKEM (ZŠ a MŠ) 36 

mužů 4 

žen 32 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE CELKEM 16 

učitelé 13 

vychovatelé 2 

Asistent pedagoga 1 

školní asistent 2 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE CELKEM 7 

učitelé 6 

asistent pedagoga 1 

školní asistent 1 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI CELKEM 10 

Základní škola 4 

z toho THP 1 

ostatní 3 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

37 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Mateřská škola 2 

uklízečky 2 

Školní jídelna 4 

z toho THP 0 

kuchařky 4 

 
 

Na základě pracovních náplní nebo pověření ve škole pracují: výchovný poradce, 
metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik ICT, zdravotník, koordinátoři ŠVP ZV.  
Na škole pracovala asistentka pedagoga v MŠ. Logopedickou péči při předškolním vzdělávání 
zajišťovaly 2 kvalifikované pedagožky – logopedky. Dětem s poruchami učení se věnovala 
dyslektická asistentka. 
 Během školního roku na naší škole provádělo praxi několik studentů. Zejména v MŠ a 
ŠD.  
 
Suplování 2019/20 

V letošním školním roce bylo suplování mnohem méně, než v předchozím roce. Je to 
způsobené pademií v ČR, kdy jsme nemohli absolvovat všechny plánované školní akce. 
Rovněž jsme nemohli jezdit na DVPP 
 

 
 

Školní rok Odsuplovaných hodin 

2017/18 394 

2018/19 589 

2019/20 326 

 
 
 
 
 

Jméno Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem
Cvanigová Lucie 2 2 1 1 1 3 0 0 0 0 10

Habermann Dominik 0 5 1 5 6 6 0 0 0 0 23

Misařová Ivana 3 1 1 6 4 8 1 0 0 0 24

Nechvátalová Bronislava 0 4 1 5 6 2 1 0 0 0 19

Petrů Hana 3 4 1 7 2 7 0 0 0 0 24

Plunderová Jana 3 5 0 9 7 5 0 0 0 0 29

Šimek Jakub 3 6 1 5 5 9 1 0 0 0 30

Šimková Jana 2 4 1 4 3 3 0 0 0 0 17

Šťastná Jindřiška 3 3 1 4 4 6 0 0 0 0 21

Urbánková Alena 5 6 3 8 14 14 1 0 0 0 51

Urbánková Jaroslava 1 5 4 3 5 5 0 0 0 0 23

Veselá Markéta 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5

Vrána Vojtěch 0 0 6 3 2 3 0 0 0 0 14

Spurná Helena 0 0 0 25 7 0 0 0 0 0 32

Nehybová Eva 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Pivoňková Radka 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

326

 Odsuplované hodiny 2019/2020

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

38 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Úrazovost 2019/20 
 

 4 dětské úrazy  

 0 úraz pracovní  
 

 

Zpráva Školního poradenského pracoviště (ŠPP) 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 postupovalo školní poradenské pracoviště 
v souladu s Plánem práce školního poradenského pracoviště 2019/2020 podle požadavků 
vedení školy, učitelů, třídních učitelů a potřeb žáků školy.  
 
Příprava  a plánování vlastní činnosti 

Plán práce ŠPP byl sestaven 5. září 2019 za přítomnosti výchovné poradkyně, 
metodičky prevence a dyslektické asistentky. Postupně do něj byly přidávány aktualizace 
některých termínů plánovaných akcí, které nebyly k 5. září 2019 známy.  
 
Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V letošním školním roce je ve škole k 26. červnu 2020 (ZŠ a MŠ) celkem 21 žáků (ZŠ 20 
dětí, MŠ 1 dítě) se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet během školního roku 
klesl o jednoho. Všechny děti jsou vyšetřeny školským zařízením a zařazeny do potřebného 
stupně podpory. Podle vyšetření byly nastaveny tyto stupně podpory: 
 

ZŠ:  PO 2 – 18 žáků 
   PO 3 – 2 žáci – jeden s asistencí 
 

MŠ:  PO 4 – 1 žák – s asistencí 
 
Zpracování a kontrola IVP 

Podle individuálního vzdělávacího plánu se v letošním školním roce vzdělávalo celkem 
18 žáků, z toho 13 žáků na prvním stupni a 5 žáků na stupni druhém.  
Všechny individuální vzdělávací plány byly konzultovány s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, která nastavila podpůrná opatření, dle kterých se individuální vzdělávací plány 
připravily. Na konci školního roku byla vyhotovena hodnocení individuálních plánů, která 
zpracovali třídní učitelé a na druhém stupni vyučující příslušných předmětů. 
Kontrolu platnosti posudků z PPP a IVP provádí výchovná poradkyně v průběhu celého 
školního roku, především z důvodu výkaznictví R-44 a upozornění rodičů na končící vyšetření.  
Pedagogická intervence na naší škole 

Ve spolupráci PPP, ŠPP, třídních učitelů a vyučujících dotyčných předmětů se s žáky 
s IVP a PLPP pracuje především v běžných vyučovacích hodinách. V případě potřeby a na 
základě doporučení PPP jsou zajištěny i nápravy žáků se SVP v rozsahu jedné až dvou 
vyučovacích hodin týdně.  
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Nápravné hodiny zajišťuje na prvním i druhém stupni paní učitelka Mgr. Ivana 
Misařová v rámci dyslektického kroužku, problémy dyskalkulie paní učitelka Mgr. Jindřiška 
Šťastná. Na druhém stupni paní učitelka Mgr. Hana Petrů. Hodiny jsou realizovány v klasické 
učebně s pomocí kompenzačních pomůcek, které byly zakoupeny na doporučení PPP. 
V případě potřeby lze využít i počítačové učebny.  
Žáci dyslektického kroužku se v letošním školním roce kvůli nařízení nouzového stavu 
neúčastnili Dyslektické olympiády v Třebíči.  
 
Spolupráce s PPP a dalšími institucemi 

Během školního roku spolupracujeme především s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Jihlavě. Některá vyšetření zajišťuje i 
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum v Pelhřimově. 
Dále se spolupracuje s OSPOD Telč a v případě potřeby Policií ČR. 
 
Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl žádný žák vyšetřen a diagnostikován jako 
mimořádně nadaný.  

Pro rozvoj dětského nadání fungovalo 16 kroužků, které byly zaměřeny všemi směry, 
kde mohou žáci své vědomosti a dovednosti prohlubovat. V oblasti vzdělávání jsou žáci 
zařazováni do vědomostních soutěží a olympiád v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. 
Některé se z důvodu nouzového stavu v České republice nekonaly.  

Žáků ohrožených školním neúspěchem bylo v letošním školním roce několik. Jeden 
z nich byl případ komplikovanější, který byl konzultován s rodiči, pracovnicemi ŠPP, třídním 
učitelem. Na základě nastavení podpůrných opatření a distanční výuce se podařilo jeho 
neúspěch zvrátit.  

Během letošního školního roku byl jeden žák 4. třídy hospitalizován v Brněnském 
středisku výchovné péče na tři měsíce, kde byl medikován a správně diagnostikován. Po 
návratu do školy a díky nízkému počtu žáků ve třídě, se jeho chování a spolupráce ve škole 
zlepšila.  
 
Problémy spojené se školní docházkou 

Tuto evidenci vedou třídní učitelé a předávají ji vedení školy a ŠPP. V případě zjištěné 
neomluvené absence se postupuje v souladu se Školním řádem ZŠ a MŠ Nová Říše. 
Zvýšená absence byla zaznamenána u žákyně 8. třídy. Od rodičů začaly být vyžadováno 
omlouvání potvrzené od lékaře.  
 
Kariérové poradenství 

Zajišťuje Mgr. Hana Petrů. V této oblasti byl plán naplněn ve všech bodech. 
Žáci navštívili Dny otevřených dveří SŠTO Dačice a SOUZ Dačice. 
Z důvodu nouzového stavu a distanční výuce, byl v letošním roce zrušen jeden pokus 
přijímacího řízení v 1. kole. Díky tomu se měli žáci 9. ročníku možnost účastnit přijímacího 
řízení pouze jednou. 
V prvním kole přijímacího řízení tedy uspělo 91 % našich žáků. 
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V druhém kole přijímacího řízení zbylých 9 %.  
Z 9. ročníku vychází 23 žáků, jeden žák z 8. ročníku a z 5. ročníku neodchází žádný žák ke 
studiu víceleté gymnázium. 
 
Přehled vycházejících žáků 2019/2020 
 

Typ studia Počet žáků 

4 leté gymnázium 1 

8 leté gymnázium 0 

4 leté maturitní 
studium 12 

3 leté učební obory 11 

2 leté učební obory 0 

 

Název SŠ Počet žáků 

GOB a SOŠ Telč 2 

SŠPTA Jihlava 1 

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice 1 

Střední průmyslová škola Třebíč 2 

VOŠ a SŠ Třebíč 2 

SŠTO Dačice 3 

Střední škola obchodní a služem SČMSD, 
Žďár nad Sázavou, s. r. o.  1 

Střední škola stavební Jihlava 1 

OA, SZŠ, SOŠS Jihlava 5 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 3 

Střední škola stavební Třebíč 1 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 1 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 1 

 
 
Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

Prevenci sociálně patologických jevů na naší škole má zcela ve své kompetenci Mgr. 
Markéta Veselá. Minimální preventivní program školy je vždy v září aktualizován, upraven a 
je přiložen jako součást Plánu práce ŠPP.  
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Přehled uskutečněných činností z Minimálního preventivního programu:  
 
V rámci plnění MPP byly uskutečněny pro žáky tyto aktivity:  
Aktivity v hodinách Vko a Vkz (v kompetenci vyučujících dle tematických plánů) a ostatních 
předmětech dle probírané látky. 
 
V letošním roce se realizovaly tyto preventivní aktivity: 

 

 Policie - 1. - 5. třída - téma: práce policie, bezpečnost na ulicích, volání o pomoc a jak 
se chovat při pomoci, kontakt s policií, kyberšikana a právní vědomí 

 Protidrogový vlak – návazný program – 7. – 9. třída – preventivní aktivita zaměřená 
na prevenci závislostí 

 Když chceš, tak to dokážeš - R. Banga (GIPSY. CZ) - 4. - 9. třída - téma: hudební 
program zaměřený na rizikové chování, Radoslav "Gipsy" Banga se s žáky dělí o svůj 
osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez 
násilí, drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality ...  

 ZASTÁVKA - 9. třída - realizace programu vytvořeného ve spolupráci s Mikroregionem 
Telčsko 

 Léčebna Jemnice - 6. a 7. třída - v rámci předmětu VkZ - protidrogová prevence 

 Práce s třídním kolektivem VRSTEVNICKÝ PROGRAM- prevence šikany a posilování 
vztahů a komunikace ve třídě. Program se uskutečnil v 6. třídě v pěti blocích: 4. 11. 
2019, 20. 11, 2019, 29. 11. 2019, 9. 12. 2019, 18. 12. 2019. 

 Adaptační činnost  
o 2. - 6. 9. 2019 - 1. třída - seznamování a adaptace na školu, vyučování do 

10:00 - TU -    M. Veselá 
o 9. - 11- 9. 2019 - 6 třída - seznamování a práce s třídním kolektivem - TU - J. 

Plunderová a J. Šimek 
o Předškolácké skupinky: 
o 20. 9. 2019 - Atletický trojboj 
o 18. a 19. 12. 2019 - Vzájemná návštěva vánočních besídek 

 
Pro uzavření školy a následnou distanční výuku další návazný program nenastal, 

pasování na školáky odsunuto na první týden školního roku 2020/2021 
 

Všechny pořádané akce byly pedagogy hodnoceny kladně. Žáci hodnotí jednotlivé 
akce bezprostředně po uskutečnění programu. Jejich hodnocení je přílohou této zprávy. 
Hodnocení zpracovává metodička prevence.  
 
Schránka důvěry 

Schránka důvěry je umístěna v přízemí školy. Na její pravidelnou kontrolu dohlíží 
metodička prevence Mgr. Markéta Veselá. Vede pečlivou evidenci všech zpráv. Pokud se 
dotazy žáků týkají problémů, které může konzultovat sama s vyučujícími, s dětmi nebo jejich 
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rodiči, činí tak sama. V případě závažnějších problémů konzultuje návrhy řešení s ŠPP a 
vedením školy.  

 
Schránka důvěry 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

3 zprávy 6 zpráv 7 zpráv 10 zpráv 7 zpráv 

 
Elektronický výkaz preventivních aktivit (VYNSPI) 

Je vyplňován každoročně k 30. červnu metodičkou prevence. Jeho tištěná verze bude 
součástí tohoto hodnocení.  
 
Předškolácké skupinky 

Posílení vztahů mezi MŠ a ZŠ. Příprava předškoláků na vstup do ZŠ. Celkem 7 setkání, 
které byly hodnocené jako velmi přínosné.  

 
Hodnocení: 

Jako pravidelná preventivní akce byla odsouhlasena spolupráce s MŠ na vylepšení 
vztahů budoucích prvňáčků ke škole a odbourání obav z nového prostředí v projektu 
předškoláckých skupinek. 

Projekt vede a řídí školní metodik prevence a spolupracuje na něm s vedením školy, 
s budoucí třídní učitelkou první třídy a s vedením a učitelkami z MŠ.  

Každým rokem přidáváme nové možnosti setkávání a aktivit, v čemž vidím veliké a 
pozitivní nasazení ze strany vedení MŠ. Spolupráce s mateřskou školou je výborná a velmi si jí 
ceníme.  

Díky uzavření škol a následnému distančnímu vzdělávání nemohl být projekt 
dokončen. Uskutečnila se pouze tři setkání (dva bloky). Navrhujeme tedy, aby se na začátku 
školního roku 2020/2021 v adaptačním týdnu pro prvňáčky udělala závěrečná akce – 
„pasování na školáky“. 
Projekt je velmi kladně hodnocen a bude se na něm dále pracovat. 

Markéta Veselá (metodik prevence) 
 
Řešení závadového chování 

V letošním školním roce pokleslo řešení závadového chování. Řešeno bylo celkem 5 
závažnějších případů školním poradenským pracovištěm. Ostatní bylo řešeno v kompetenci 
třídních učitelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

43 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Výchovná opatření udělena v letošním školním roce 

Výchovná opatření udělena v roce 2019/2020 1. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

celkem 

NTU  2  2 11 4 7   26 

DTU  1  1 4 1 1   8 

DŘŠ     1     1 

2 z chování          0 

            

Pochvaly          0 

           

Výchovná opatření udělena v roce 2019/2020 2. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

celkem 

NTU   2     3 8 3 2   18 

DTU       1 5 2       8 

DŘŠ         4 1 2     7 

2 z chování                   0 

                     

Pochvaly   1   2           3 

           

Výchovná opatření udělena v roce 2019/2020 3. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

celkem 

NTU                   0 

DTU                   0 

DŘŠ                   0 

2 z chování                   0 

                     

Pochvaly                   0 

           
           

Výchovná opatření udělena v roce 2019/2020 4. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

celkem 

NTU  1   2     3 

DTU          0 

DŘŠ          0 

2 z chování          0 

            

Pochvaly  2 2   2 3 5 7 21 
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Výchovná opatření udělena v roce 2019/2020 - celkem 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

Celkem 

NTU 0 5 0 2 16 12 10 2 0 47 

DTU 0 1 0 2 9 3 1 0 0 16 

DŘŠ 0 0 0 0 5 1 2 0 0 8 

2 z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

Pochvaly 0 3 2 2 0 2 3 5 7 24 

 
 
Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště 

Na horním i dolním stupni je pravidelně aktualizovaná nástěnka s aktuálními 
informacemi. Dále se aktualizuje web školy, kde byly zmíněny nejdůležitější zprávy ŠPP. 
 
Závěr 

ŠPP dodrželo plán práce v celém rozsahu. Kladem letošního roku je další zlepšení 
spolupráce ŠPP s pedagogy školy a žáky. V následujícím roce bude touto cestou ŠPP 
pokračovat. Neproběhly hospitace integrovaných žáků. V příštím roce se na toto výchovná 
poradkyně zaměří.  
 
 

Zpracovala: 
Mgr. Hana Petrů ve spolupráci s  

Mgr. Markétou Veselou a  
Mgr. Ivanou Misařovou 

 
 
 
 

Děkuji ŠPP za odvedenou práci v uplynulém školním roce. Práce to není vždy 
jednoduchá, prakticky neustále řešíme starosti a nesnáze žáků i rodičů. Nicméně se jedná o 
práci, za kterou Vám jsou všichni vděční.  
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Příloha 1 
Vyhodnocení tabulek z TK o prevenci v hodinách 2019/2020 
(mimo prevenci, která je zahrnuta v probírané látce) 
 
Jsem moc ráda, že i v tomto roce se dařilo učitelům zařazovat prevenci rizikového chování 
napříč všemi předměty.  
 

PŘEDMĚT 
1. 

TŘÍDA 
2. 

TŘÍDA 
3. 

TŘÍDA 
4. 

TŘÍDA 
5. 

TŘÍDA 
6. 

TŘÍDA 
7. 

TŘÍDA 
8. 

TŘÍDA 
9. 

TŘÍDA 
Celkový 

čas 

ČJ 
20 

min. 
40 

min. 
20 

min. 
55 

min. 
20 

min. 
40 

min. 
  

10 
min. 

205 
min. 

M     
10 

min. 
    10 min. 

PRV 
15 

min. 
60 

min. 
15 

min. 
      90 min. 

PŘ    
10 

min. 
65 

min. 
    75 min. 

VL    
15 

min. 
5 min.     20 min. 

Z       
10 

min. 
  10 min. 

F           

CH           

D        
15 

min. 
 15 min. 

AJ      
10 

min. 
20 

min. 
10 

min. 
15 

min. 
55 min. 

NJ           

INF           

VKO           

VKZ      
70 

min. 
   70 min. 

VV    
10 

min. 
  5 min   15 min. 

HV       5 min.  
10 

min. 
15 min. 
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Příloha 2 - ADAPTAČNÍ KURZ – 6. ročník 2019/2020 
 

Již třetím rokem čekal na šesťáky naší školy adaptační kurz. Tentokrát se uskutečnil 
od 9. do 11. září 2019 na základně DDM Telč ve Zvolenovicích. Děti čekaly tři dny plné 
adaptace (na nové žáky, třídní učitelku), her, zábavy, nových zážitků, úkolů a poznání.  

První den jsme se seznámili se základnou a okolím, neměli jsme štěstí na počasí, celé 
pondělí propršelo a promrholilo. Přesto jsme odpoledne vyrazili do blízkého okolí zahrát si 
nějaké hry – soutěže, válení balíků slámy, morová rána. Při morové ráně někteří zažili 
opravdu krušné chvilky a zkusili si, jak je důležité spoléhat se na ostatní.  

Druhý den nás čekal výlet do Telče. Tam jsme navštívili rozhlednu na Oslednicích, ti 
statečnější vyšlapali až nahoru a tentokrát jsme měli štěstí na počasí. Výhled byl opravdu 
krásný. Potom jsme se přesunuli na náměstí, kde nás čekal rozchod a plnění úkolů. Děti 
zjišťovaly informace o Telči, dokonce měly udělat i dobrý skutek. Nakonec jsme navštívili i 
Technické muzeum, kde se žákům moc líbilo. Poseděli si ve veteránu, zahráli si na starý 
klavír, zhlédli zajímavé staré předměty a třeba si zakoupili i nějaký suvenýr. Pro návrat na 
základnu jsme zvolili vlak, ale bohužel byla výluka, proto jsme jeli opět autobusem. Vystoupili 
jsme v Radkově a do Zvolenovic jsme šli 2 km pěšky. Bylo ale krásně, natrhali jsme si po cestě 
ostružiny a švestky a cesta nám příjemně uběhla. Večer jsme si opekli buřty, u ohně jsme si 
zazpívali při kytaře, dokonce proběhl i taneček. Využili jsme hezkého večera a zahráli si ještě 
nějaké noční a společenské hry.  

Třetí den jsme věnovali převážně třídnickým věcem (volba předsedy a místopředsedy 
třídy, stanovení pravidel) a úklidu. Celý adaptační kurz proběhl v pořádku, nikomu se naštěstí 
nic nestalo.    

                                                                                                    Jana Plunderová  
Pár postřehů žáků 6. třídy:  
„Líbilo se mi, jak jsme hráli fotbal a noční hru.“ (Filip K.) 
„Seděli jsme u ohně a zpívali, každý zapomněl na hádky ve třídě a kluci sbírali křen.“  
„Chtěl bych to zopakovat.“ (Honza Š.) 
„Dál se tam hrát fotbal a mohlo se tam vařit.“ (Pepa) 
„Nejvíc mě tam bavily hry a bylo tam dobrý jídlo.“ (Adam) 
„Byli jsme tam celá třída a spolupracovali jsme.“ (Terka) 
„Nejvíc se mi líbilo to, že jsme byli všichni spolu a užívali jsme si her.“ (Kája) 
„Líbily se mi hry a jídlo.“ (Jirka) 
„Líbil se mi výlet do Telče.“ (Filip T.) 
září 2019 
  I tento rok se u nás na škole uskutečnil adaptační kurz, který si klade za cíl – ulehčení 
přechodu žáků z prvního na druhý stupeň, seznámení se s novým třídním učitelem, stmelení 
kolektivu a zlepšení komunikace. Na třídenní adaptační pobyt vyjela 6. třída pod vedením 
třídní učitelky Jany Plunderové.  
 Reakce na adaptační kurz od vedoucího (třídního) učitele i od žáků byly kladné. Cíle, 
které si klade adaptační kurz, byly splněny. 
 

Markéta Veselá MP 
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Příloha 3 - DOTAZNÍK PRO METODIKA PREVENCE 
 
PROTIDROGOVÝ VLAK – NÁVAZNÝ PROGRAM 
Preventivní aktivita zaměřená na prevenci závislostí. 
 
Počet dotazujících respondentů: 46 

7. třída – 14 
8. třída – 11 
9. třída - 21 

 
7. třída - SPOKOJENOST  

Líbilo – 12x 
Ušlo to – 1x 
Nelíbilo – 0x 
Neuvedeno – 1x 

 
PŘÍNOSNOST PROGRAMU  
– na škále od 1 do 10, kdy platí 1 = nejmenší přínos a 10 = největší přínos 
  1x 7 
  2x 8 
  3x 9 
  8x 10 
 
VLASTNÍ HODNOCENÍ 

Super; bylo to poučné, ale ten film už jsme jednou viděli; líbilo se mi to jako vlak; 
prostě dobré;  
 
8. třída - SPOKOJENOST  

Líbilo – 11x 
Ušlo to – 0x 
Nelíbilo – 0x 
Neuvedeno – 0x 

 
PŘÍNOSNOST PROGRAMU  
– na škále od 1 do 10, kdy platí 1 = nejmenší přínos a 10 = největší přínos 
  1x 8 
  1x 9 
  9x 10 
 
VLASTNÍ HODNOCENÍ 

Bylo to hezký; téměř stejné jako na Bezdrogovém vlaku; dobrý; bylo to moc fajn a 
něco nového jsem se dozvěděla; perfektní; zajímavé a upozorňující; poučné; výborné 
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9. třída - SPOKOJENOST   
Líbilo – 19x 
Ušlo to – 1x 
Nelíbilo – 0x 
Neuvedeno – 1x 

 
PŘÍNOSNOST PROGRAMU  
– na škále od 1 do 10, kdy platí 1 = nejmenší přínos a 10 = největší přínos 
  5x 8 
  10x 9 
  6x 10 
 
VLASTNÍ HODNOCENÍ 

Líbilo se mi to; naučný; bylo fajn, že nám o tom dokázal povídat odborník; bylo to 
dobrý, líbil se mi ten film; takové prevence mohou být častěji; bylo to fajn, zaujalo mě to 
celkově; policajt byl šéf; prostě topka. 
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Příloha 4 - VYHODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VAZEB A HODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE  
18. 11. 2019 – 30 let od Sametové revoluce 
 
1. třída (16 zúčastněných) 
Spokojenost -   15x líbilo 1x ušlo to 
Znalosti -   15x hodně 1x málo 
Nej -    Stanoviště tělocvična – překonávání železné opony; píseň od Marka 
Ztraceného – Naše cesty; pan školník; film; průvod; slovenština; všechno; stanoviště, 
slovenská hymna 
 
2. třída (17 zúčastněných) 
Spokojenost -   15x líbilo 2x ušlo to 
Znalosti -   14x hodně 3x málo 
Nej -    Stanoviště tělocvična – překonávání železné opony; všechno; celý den; 
výroba transparentů 
 
3. třída (15 zúčastněných) 
Spokojenost -   12x líbilo 2x ušlo to 1x nelíbilo 
Znalosti -   10x hodně 3x málo 1x nic  1x neuvedeno 
Nej -    Stanoviště tělocvična – překonávání železné opony; všechno; nic; pan 
školník; film; jak nějací lidé utekli 
 
4. třída (16 zúčastněných) 
Spokojenost -   13x líbilo 3x ušlo to 
Znalosti -   13x hodně 3x málo 
Nej -    Stanoviště tělocvična – překonávání železné opony; vše; film (jak se žilo 
dříve a jak nyní); průvod; stanoviště; výroba transparentů; výroba trikolóry; že stříhali vojáky 
 
5. třída (16 zúčastněných) 
Spokojenost -   16x líbilo 
Znalosti -   14x hodně 1x málo 1x neuvedeno 
Nej -    Stanoviště tělocvična – překonávání železné opony; průvod; píseň od 
Marka Ztraceného – Naše cesty; celý nápad; film; ten pořad; všechno; stanoviště, slovenská 
hymna; výroba transparentů; nic 
 
Celkové vyhodnocení 
Počet zúčastněných žáků na prvním stupni – 80. 
 
VYHODNOCENÍ 
Spokojenost –   71x líbilo 8x ušlo to 1x nelíbilo  
Poměr získaných znalostí –  66x hodně 11x málo 1x žádné 2x neuvedeno 
Největší úspěch  projektu měla akce -  
 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

51 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

VYHODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VAZEB A HODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE 
18. 11. 2019 – 30 let od Sametové revoluce 
 

 
 
Největší úspěch měly tyto dílčí akce - 
- stanoviště tělocvična – překonávání železné opony 
- průvod 
- píseň od Marka Ztraceného – Naše cesty 
- celý nápad 
 

Informace o třídách  
 

Přehled o třídách a žácích (stav k 30. 6. 2020) 
 

Třída Třídní učitel Celkem Počet chlapců Počet dívek 

1. A Mgr. Markéta Veselá DiS. 18 8 10 
2. A Mgr. Ivana Misařová 19 10 9 
3. A Mgr. Lucie Cvanigová 18 7 11 
4. A Mgr. Jindřiška Šťastná 17 9 8 
5. A Mgr. Jana Šimková 16 9 7 
6. A Mgr. Jana Plunderová 19 11 8 
7. A Mgr. Bronislava Nechvátalová 15 9 6 
8. A Mgr. Dominik Habermann 12 6 6 
9. A RNDr. Jaroslava Urbánková 23 11 12 

 CELKEM 157 80 77 
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Dojíždějící a domácí žáci 2019/20 
 

 
 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
1. POLOLETÍ 2019/20 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 18 18 0 0 0 

2. 19 17 2 0 0 

3. 19 18 1 0 0 

4. 17 10 7 0 0 

5. 16 4 10 2 0 

6. 16 3 15 1 0 

7. 15 6 8 1 0 

8. 12 7 5 0 0 

9. 23 2 21 0 0 

CELKEM 158 85 69 4 0 
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2. POLOLETÍ 2019/2020 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 18 18 0 0 0 

2. 19 19 0 0 0 

3. 18 17 1 0 0 

4. 17 12 5 0 0 

5. 16 4 12 0 0 

6. 16 6 13 0 0 

7. 15 6 9 0 0 

8. 12 5 7 0 0 

9. 23 5 18 0 0 

CELKEM 157 92 65 0 0 

 
 

Údaje o DVPP 
 

Plán DVPP se nám nepodařilo plně naplnit z důvodu pandemie viru v ČR. Ve školním 
roce 2019/20 se nám podařilo nastartovat spolupráci mezi předmětovými komisemi a 
vedením školy. Možnosti DVPP jsme pravidelně konzultovali podle plánu. Nepodařilo se ale 
absolvovat všechna školení v rámci projektu Šablony II. To bude cílem v následujícím školním 
roce. 

 
1) Zkvalitnění výuky  
 

Využívat budeme aktuální nabídky MAS Telč zejména nových metod výuky v oblasti 
matematické a čtenářské gramotnosti a dále finanční gramotnosti. V MŠ pak čtenářské a 
matematické pregramotnosti a manuální zručnosti žáků. 
 

 V rámci nabídky MAS Telč  se vytvořilo mezi zdejšími školami několik skupin, ve 
kterých jsme měli také své zastoupení. Jednalo se o skupinu prevence patologických 
jevů a matematickou gramotnost. Každá skupina se pravidelně setkávala a plánovala 
nejrůznější akce pro školy. Tímto způsobem byl zařízen např. Protidrogový vlak a 
materiální podpora pro Finanční gramotnost. Setkání jsou pro nás přínosná a pokud 
to půjde, rádi v nich budeme pokračovat. 

 
Skupina prevence – Hana Petrů, Markéta Veselá 
Skupina matematiky – Vojtěch Vrána 

 

 Dále se uskutečnilo školení o správném naladění hlasu 
28. 1. 2020 – Správné naladění hlasu – H. Petrů, V. Vrána 
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Výcvik lyžařského kurzu pro dva zaměstnance 

 6. – 10. 12. 2019 – Lyžařský výcvik – J. Šimek, E. Nehybová 
 
Aprobovanost metodika ICT 

 28. – 29. 2. 2020 - roční kurz – Koordinátor ICT – J. Šimek 
 
Aprobovanost koordinátora ŠVP 

 Neuskutečnil se pro malý zájem. Přihlášena byla B. Nechvátalová 
 
Další: 

 16. 10. 2019 – Agresivita žáků – J. Šťastná 

 25. 2. 2020 – Zacházení s chemickými látkami a směsmi – J. Urbánková 

 16. 10. 2019 – ADHD – I. Misařová, M. Veselá 

 4. 9. 2019 – Učíme se venku – D. Habermann 

 15. 10. 2019 – Obrázky a vizuální impulz ve výuce němčiny – A. Urbánková 
 
 
2) Hromadný kurz uskutečněný na škole pro všechny ped. prac. 
    
Zavedení většího využívání výpočetní techniky do své organizace práce a také do výuky. Kurz 
povede Jakub Šimek – ICT specialista naší organizace 

 Kurz se týkal využití Office 365 v praxi učitele a využití při výuce. Kurz probíhal 
v několika měsících, kdy jsme vypracovávali úkoly a tím se učili využívat OneNote a 
OneDrive. Celé se to konalo před vypuknutím pandemie. Měli jsme štěstí v neštěstí. 

 
3) Vzdělávání PK (předmětové komise) 
 
Zde nemáme jasnou představu, v letošním školním roce zavedeme jiný způsob spolupráce. 
Některá DVPP budou dle doporučení PK. 

 O možnosti DVPP jsme pravidelně diskutovali. Školení výhradně pro PK neproběhla. 
 
4) Zkvalitnění organizace školy  
    

Název Datum Účastník 

Novely zákona 4. 9. 2019 I. Tůmová, V. Vrána 

Zpracování mezd 24. 10. 2019 I. Tůmová 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, 
FKSP po novele vyhlášky   

19. 2. 2020 I. Tůmová 

ASŠK – zapojení se 3. 9. 2019 D. Habermann 

Zápis do 1. třídy 8. 1. 2020 I. Misařová 

Porada vedoucích ŠJ 16. 10. 2019 M. Drexlerová 
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5) Podpora ŠPP  
Práce ŠPP se neustále vyvíjí podle aktuálního vývoje výuky ve škole, pokud členky ŠPP budou 
potřebovat nové informace v některém odvětví, DVPP jim bude samozřejmě umožněno. 
 
 

 

Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 
 
Školní webové stránky – www.zsnovarise.cz 

Webové stránky naší školy se dostaly do podvědomí lidí a jsou hojně využívány. 
V roce 2018/19 jsme pokořili po 4 letech hranici jednoho milionu návštěv. To je přímo 
neuvěřitelné. 
 
Stav k 8. 8. 2017              Stav k 1. 8. 2018          Stav k 12. 8. 2019             Stav k 7. 8. 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 

Návštěvnost po letech  
 

Školní roky Počet návštěv Nárůst/Pokles 

2015/16 24000 xxx 

2016/17 234000 +210000 

2017/18 590000 +356000 

2018/19 1095000 +505000 

2019/20 1608000 +513000 

 
Vývěska 

V budově školy je určena rodičům a žákům, poskytuje informace rodičům a 
veřejnosti.  
 
Žákovská knížka a notýsek 

Jsou prostředkem k předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci. I 
v letošním školním roce  jsme měli vlastní originální žákovské knížky s logem školy a přispěli 
na ně sponzoři. Děkujeme. 

Strategické řízení a plánování 1. 11. 2019 V. Vrána 

Schůze ředitelů škol 3. 15. 2019 K. Hlaváčová 
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Spolupráce se starosty obcí spádového regionu 

V letošním školním roce spolupráce se zřizovateli okolních obcí mnoho neprobíhala. 
Výjimkou byl pan starosta z obce Krasonice. Pan Ontolčík, který se jako jediný starosta obce 
(s výjimkou našeho zřizovatele) ozval s nabídkou pomoci v době omezeného provozu školy, 
daroval škole  ochranné štíty a dezinfekci. Rád bych panu Ontolčíkovi poděkovat za 
spolupráci a snahu nám pomoci. 

Se zřizovatelem školy – starosta městysu Nová Říše – se scházíme poměrně 
pravidelně. Společně projednáváme chod školy a organizaci aktivit. Spolupráce se 
zřizovatelem je přínosná a vztahy jsou velice dobré. V letošním školním roce jsme společně 
spolupracovali na projektu rekonstrukce tělocvičny. Práce by měla vypuknout 
pravděpodobně v listopadu.  
 
 
 

Aktivity školy: 
 
Sběr druhotných surovin 
 

Výkup druhotných surovin zajišťuje OHR, tedy společný počin mikroregionu a odkup 
použitého potravinového oleje firma Fritex. Nejlepší sběrači byli odměněni drobnými 
cenami.  

Druhé kolo se neuskutečnilo z důvodu pandemie. V plánu ani nebylo z důvodu nulové 
ceny za 1kg papíru.  
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Školní výlety 2019/20 
Neuskutečnily se. 
 

Účast žáků v soutěžích: 
 

Každým rokem provádíme vyhodnocení vědomostních a sportovních akcí, kde nás 
žáci reprezentují na veřejnosti. Nejúspěšnější žáci jsou odměňováni. Protože byla situace 
komplikovaná a mnoho soutěží se vůbec neuskutečnilo, prakticky nebyla možnost žáky ani 
nějak odměnit a vyhlásit, neprovádíme v tomto ohledu evaluaci.  

Soupis uspořádaných akcí je uvedený v zápisech předmětových komisí víše. 
Děkuji všem žákům a kolegům za organizování a účast v různých soutěžích nejen ve 

škole, ale také v našem regionu. 
 
TURNAJE USKUTEČNĚNÉ VE ŠK. ROCE 2019/2020 
 

 Atletická olympiáda 
Hájek, Šenekl, Čurda D., Strakoň K., Čermák, Richtr S., Volfšicová, Tománková N., 
Jahoda, Kopet, Fuňáková T., Strakoň Z., Hameršmíd, Kopřiva, Krupilová, Kovářová,   

 Florbal ml. žáci – Telč 
Šenekl, Richtr N., Kopet, Hameršmíd, Daňhel, Sobotka Š., Suchá, Hrubý, Kopřiva, 
Trojan, 

 Florbal ml. žáci – Jihlava (AŠSK) 
 Kasáček F., Kopet, Hájek, Trojan, Jahoda, Kopřiva, Hrubý, Kasáček J., Čurda O.,  

 Florbal st. žáci – Třešť 

Třída papír olej hliník

1. 600 0,75 18,89

2. 270,8 6,75 15,89

3. 351 6 16,9

4. 274 62 27,57

5. 183 2 18,57

6. 111,6 2 19,07

7. 415,5 0 17,7

8. 471 0,75 29,93

9. 115 28,3 9,74

MŠ 253,8 45,5 95,6

Ostatní 1107,5 5,25 32,1

Celkem 4153,2 159,3 301,96

1 660,00 Kč 1 310,00 Kč 1 860,00 Kč

4 830,00 KčKompletní sběr
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Richtr S., Habermann, Petříček, Dvořák, Čermák, Kazda, Jelinek, Strakoň Z, Jahoda, 
Šenekl, Mařík 

 Florbal st. žáci – Jihlava (AŠSK) 
 Richtr S., Habermann, Dvořák, Petříček, Čermák, Jelinek, Mařík, Strakoň Z. 

 Basketbal st. žáci – Jihlava (AŠSK)  
 Kazda, Dvořák, Čermák, Petříček, Richtr S., Habermann, Jelinek, Hameršmíd, Richtr N. 

 Basketbal st. žáci – Telč  
 Jelinek, Richtr S., Čermák, Kazda, Fuňáková T., Petříček, Habermann 
 

Činnost školní družiny  

Největším úspěchem školní družiny byla účast v soutěži o Nejhezčí školní betlém. 
Celorepublikové soutěže O nejhezčí školní betlém se účastnilo 89 škol a 110 betlémů. 
Vítězem se stala škola na 1. - 10. místě. Mám velikou radost, že se našim žáčkům podařilo 
zvítězit a tím zviditelnit školu. Myslím si, že autoři betlému na tento výlet nikdy 
nezapomenou, bylo to moc hezké. Pražským hradem nás provázela dcera prezidenta České 
republiky paní Kateřina Zemanová, která věnovala žákům pamětní listy a knihy s 
autogramem. Rád bych poděkoval vychovatelkám Heleně Spurné a Evě Nehybové, že se do 
betlému s žáky pustily. 

Obě oddělení školní družiny jsou precizně vyzdobena a z řad veřejnosti je slyšet 
chvála. Rád bych oběma vychovatelkám poděkoval za skvělou práci a těším se na další 
spolupráci. Paní vychovatelka Helena Spurná odchází na mateřskou dovolenou, přejeme 
hodně štěstí a radosti.  
 
1. oddělení ve školním roce 2019/20 
 

Září 
 Seznamovací hry – Na jména, zvířátka 

 Vyprávění o prázdninách a zážitcích z prázdnin 

 Společné tvoření pravidel v družině 

 Společenské hry – místo po mé pravici, pochopení na vcítění druhých  

 Stolní hry – jožin z bažin, duch, člověče nezlob se 

 Tvoření z papíru- ježci, draci, tvoření obálek na odměny za činy a chování  

 Kreativní tvoření – mozaika pomocí rukou 

 Zemědělské hraní- traktory, pole, co nám roste v září na pole 

 Malování vodovými barvami – psaní vlastních jmen 

 Příroda se mění – sledujeme barvy listí,  

 Pobyt na zahrádce – přehazovaná, fotbal, houby, schovávaná 

 Společná četba – Šmoulové, Malý princ 

 Omalovánky ročního období - šmoulové, zvířátka, velká kniha omalovánek  
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 Vycházky po Nové Říši – běh, příroda 

 Hravá školní družina- 2. třída - příprava na vyučování, zpátky do školy, Tajemství lesa, 
1.třída - Těšíme se do školy, Procházky v lese 

 Kvízy, hlavolamy, doplňovačky 

 Získávání postaviček podle šmoulů 
 

Říjen 
 Zpěv písní s doprovodem na kytaru – Dělání, dělání, Buchet je spousta, Zahrada 

ticha… 

 Tvoření z přírodnin – rámeček z větviček s vyplní přírodnin nasbíraných z vycházky, 
vyrábění ze šišek – ozdoby, vyrábění z listí, lisování listí, malování obličejů na listí 

 Akrylové barvy- mozaika podzimu 

 Vyprávění z víkendu, povídání o vzájemných dobrých vztazích, jak řešit konflikty 

 Tvoření ekologické modelíny 

 Pečení bábovky – trikolory 

 Dušičky – barvení sklenek na svíčku, význam tohoto dne 

 Hledání v okolí Nové Říše předem nakreslených věcí – posed, srna, ptačí hnízdo… 

 Společná četba – Šmoulové – taťka Šmoula, Šmoulinka, Malý princ 

 Pobyt na zahrádce – houby, cukr káva, fotbal, ohnivý míč, slepá bába, rybičky 
rybičky.. 

 Stolní hry – double, pexeso, club 2, loupežníci, šmoulové, hledání stínů, z pohádky do 
pohádky 

 Omalovánky – šmoulové, zvířátka, 

 Hravá školní družina – 2. třída - Podzimní sklizeň, 1. třída – Na zahrádce 
 

Listopad 
 Sv. Martin – kde se vzal, příběh sv. Martina, svatomartinská husa 

 Čtení – nevšední povídky, Malý princ, Šmoulové – Mrzout, Pracant, vlastní příběh – 
vymýšlení příběhu  

 Tvoření z papíru – svatomartinská husa z vaty, kůň stínovaný křídou, vlaštovky a 
ptáčci 

 Fotbalová kniha slavných hráčů 

 Vyrábění – adventních kalendářů a jednoho společného 

 Tanec na lidové písně, rozcvička, protažení – naučení každodenního pohybu 

 Období nemoc – čím se chránit, co konzumovat – vitamíny, obrana dětského systému 

 Výroba ovocného teplého nápoje  

 Hravá školní družina 2. třída – U lékaře, 1. třída – Proměny v přírodě 

 Stolní hry – double, šmoulové, hledání stínů, karty, šachy, loučení s podzimem, 
příchod zimy 

 Papírové vyrábění – stromeček, sob, dýně, sníh 

 Společné hry – tichá pošta, opuštěné koťátko, kimova hra, škola 
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 Vycházka do lesa ke krmelci – s vyrobeným krmením ze zrní a semínek, jablka, 
brambory 

 Hlavolamy a kvízy – vybarvování, počítání 

 Výroba na vánoční trhy – zasněžené sklenky, andělíčci z korků, šišek, vánoční přání 
pro rodiče, voňavé pytlíčky, pečení perníčků, věnec na dřevo, zdobení velkých lahví, 
zápichy andělé s přáním, pečený čaj 

 Vycházka po Nové Říši – mění se nám příroda, kontrola vody 

 Besídka – hraní se stínem a světlem, šití čepiček 
 Tvoření na betlém do soutěže – lesy, domečky, betlém 

 

Prosinec 
 Vyprávění o Barborce, Mikuláši, Praze, Ježíškovi, básničky 

 Jak jsme prožili víkend – vyprávění každého dítě, snaha vymyslet stručný příběh z 
víkendu 

 Četba – Šmoulové - Sašetka, Malý princ, Cesta do Betléma v Jeruzalémě 

 Vyprávění o pohádce Z pekla štěstí a kde byla natočena 

 Papírové vyrábění – vánoční přání, vánoční stromeček, anděl, čert, mikuláš, přání 
Ježíškovi Silvestr a Nový rok – hra s barvami pomocí vatových trubiček 

 Malování s vodovými barvami – advent, vánoční stromeček s dárky, zima, zimní 
sporty 

 Omalovánky – zima, anděl, čert, mikuláš, advent, vánoční stromeček, vánoce, zvířátka 
v zimě 

 Hravá družina – 2. třída - Mikuláš s čertem a andělem, těšíme se na Vánoce, 1. třída – 
Přijde Mikuláš, Slavíme Vánoce 

 Cvičení na školní besídku – Šmoulové tanec, výroba dárků, váleček, stromeček 

 Výroba ekologické modelíny 

 Vycházka po Nové Říši – kontrola vody, cesta ke krmítku s potravou pro zvířátka 

 Správné chování v přírodě – myslet na čistotu přírody, klid v přírodě 
 

Leden 
 Vyprávění – vánoční prázdniny, jak jsme prožili vánoční svátky, dárky od Ježíška, 

příběh Tří králů  

 Četba – Šmoulové v zimě, Bob a Bobek  

 Pobyt na zahrádce – bobování, sáňkování, stavění sněhuláků, koulovaná,  

 Tvoření z papíru – zimní sporty – bruslení, lyže, snowboard, sněhuláci, Tři králové  

 Smyslové hry – kimova hra, dlaňové obrázky 

 Vycházka krajinou v Nové Říši až do Bohuslavic, sledování stop zvířat 

 Výtvarné tvoření – s klovatinou, paní Zima, dárek pod stromečkem, který mi udělal 
největší radost, sněhuláci, sněžení, tvoření ledu – pomačkaná folie s velmi 
namočeným papírem, sněhulák z vaty, papírové loutky, velká kaňka – dotvoření 
výtvoru 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

61 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

 Sledování suchého ledu – kde se tvoří a jeho síla 

 Omalovánky – zimní sporty, sněhuláci, zima, zvířátka v zimě, šmoulové v zimě  

 Stolní hry – double, dřívka, kostky, karty, pexeso, domino, bang, loupežníci 

 Hravá školní družina – 2. třída - zimní období, Veselá zima, 1. třída – Ledové 
království, vystřihovánky, Jedeme na hory 

 Ekologická modelína – výroba s pomocí druháků prvňákům 
 

Únor 
 Vyprávění o víkendu, co jsme prožili 

 Četba – Šmoulové – Gargamel a Azrael, Bob a Bobek 

 Karneval – tvoření masek, škrabošky, výzdoba místnosti v družině, karneval v družině 
s vytvořeným občerstvením, tanec – židličkovaná, soutěže 

 Společenské hry – místo po mé pravici, cukr káva, kimova hra, hra ve skupinách, tři 
opice, tichá pošta 

 Stolní hry – šmoulové, domino, double, duch, carcasone, pexeso, změna v místnosti 

 Omalovánky – zvířátka, masky, příroda, sněženky, šmoulové 

 Vyrábění z papíru – sněženky, draků, narcisky, přání k MDŽ, ovoce a zelenina, 
vitamínová pyramida, skákavé žáby, lodičky, nejoblíbenější sport 

 Výtvarka – zelenina nebo ovoce, kterou máme nejraději, ptáčci, kytky, vítr  

 Výroba z kelímků zajíčků na nápoj, sněženek 

 Vycházka po Nové Říši – příroda se probouzí  

 Pletení náramků z barevných gumiček 

 Hravá družina – 2. třída - Jedeme do divadla, Jak plyne čas, Vyčistíme les, 1. třída – 
Masopustní veselice,  

 

Březen 
 Vyprávění o víkendu – každé dítě se snaží říct jen to nejdůležitější třemi větami  

 Četba - Šmoulové – Mlsoun, Bob a Bobek 

 Hygiena - čistota půl zdraví, zuby, tělo, umývání rukou, správné stravování, dostatek 
spánku 

 Pobyt na zahrádce – fotbal, přehazovaná, schovávaná, houby, rybičky rybičky, cukr 
káva, HUTUTUTU,  

 Výroba pexesa s obrázky, roztavení voskovek ve formičkách, výroba papírového míče 

 Malování dolními končetinami na papír, otis provázku na papír a po té dotvoření 
obrázku – tuší, fixami 

 Vybarvování voskovkami, překládání papíru – tvoření barev a mozaiky 

 Míchání barev – jaká barva vznikne smícháním … 

 Pletení náramků z gumiček  

 Hravá družina – 2. třída - Jaro na zahrádce, Velikonoce – svátky jara, 1. třída – Příroda 
se probouzí 

 Výroba ekologické plastelíny 
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 Vycházka po okolí Nové Říše, hledání daných věcí v přírodě a na cestě 
Distanční výuka 
 
 
2. oddělení ve školním roce 2019/20 
 

Září 
 Vymýšlení družinových pravidel 

 Pobyt na zahrádce -chůdy, pískoviště, hry se skákací gumou, míčové hry,  

 Pobyt v tělocvičně - vybíjená, Mrazík 

 Tvoření - výroba vlastních puzzlů, ježek z bambuek, deštník s kapkami deště, výroba 
draka z lékařských špachtlí  

 Twister - pohybová hra 

 Družina má talent - talentová soutěž  

 Karaoke - zpěv známých písní 
 

Říjen 
 Tvoření - šití ptáčků z filcu, zvířátka ze skořápek od ořechů 

 Halloween  

 Optické klamy 

 Tvoření z korálků - zvířátka, duch..., 

 pobyt na zahrádce - pískoviště, skluzavky, Ptáčci a lvi, fotbal  
 

Listopad 

 Tvoření Betlému - soutěž pořádána K. Zemanovou 

 Tvoření na vánoční trhy 

 Sv. Martin 

 Nácvik vystoupení na vánoční besídku 

 Hry v místnosti - Šibenice, Elektřina, Jméno, město...  

 Procházky po Nové Říši 
 

Prosinec 
 Čert a Mikuláš 

 Zpěv vánočních písní 

 Tvoření na vánoční trhy 

 Nácvik vystoupení na vánoční besídku 

 Zdobení stromečku v prostorách školy 

 Exkurze výherců na Pražský hrad - 2.12.2029 

 Vycházky po Nové Říši 

 Vánoční posezení ve školní družině 
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Leden 
 Silvestr - malování ohňostrojů pomocí vatových tyčinek 

 Tři králové  

 Hry ve sněhu - koulovaná, stavění sněhuláků 

 Zpěv písní od Marka Ztraceného 

 Zkoušení nových výtvarných technik - rezerváž, rozpouštění soli ve vodových barvách 

 Hry v místnosti - Pepíčku, pípni!, Loď se potápí 
 

Únor 
 Tvoření z koálku - zvířátka, naušnice, kytiček 

 Tvoření z papíru - výroba masek, papírová hračka - dinosaur 

 Malování temperovými barvami - Klaun, Karnevalový rej 

 Procházka po Nové Říši 

 Hry v místnosti - pantomima, piškvorky, Tichá pošta, Bang, labyrint  
 

Březen 
 Výroba přáníček a květin k MDŽ 

 Stolní hra - Time´s up 

 Procházka po Nové Říši 
od 16.3. - distanční výuka 
 

Výsledky kontrol 
 

Ve školním roce 2019/20 byla škola podrobena následujícím kontrolám:  
 
Kontrola ze strany zřizovatele 
 Nebyly nalezeny žádné nedostatky. 
  
Česká školní inspekce 

Způsob výuky v době pandemie. Jednalo se o telefonický hovor, ve kterém jsme 
popisovali způsob učení žáků na dálku. Nebyly nalezeny žádné nedostatky, spíše naopak. 
 
Kontrola GDPR 

Kontrolu prováděla paní Ivančíková, pověřenec pro GDPR, dne 27. 5. 2020. Kontrola 
se týkala spisovny školy. Při kontrole nám bylo doporučeno, abychom některé dokumenty 
skartovali dříve, podle nového skartačního plánu. Závady nebyly zjištěny. 
 
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného 

Kontrola se uskutečnila dne 19. 3. 2020 a nebyly zjištěny nedostatky. 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 
Rozpočet na rok 2019 
 

a) Rozpočet přímých NIV 
 

Mzdové prostředky na platy  
a prostředky na OPPP 

11 328 724 
   210 000 

Projekt Šablony 2017-2019 - OPPP     410 996 

Mzdové prostředky celkem 11 849 720 

Pojistné 3 940 406 

FKSP   224 525 

ONIV   229 628 

Celkem 4 394 559 

 
 

b) Rozpočet neinvestičních výdajů – provoz školy 
 

Provozní dotace 1 505 500 

Školné MŠ    143 740 

Školné ŠD     31 400 

Neinvestiční rozpočet celkem 1 649 240 

 
 
Výnosy                                                                   (stav k 30. 6. 2019)            (stav k 31. 12. 2019)      

Dotace MŠMT – přímé NIV  7 244 006,06 15 774 069,72 

Dotace provozní – Městys Nová Říše   750 000   1 505 500 

Školné MŠ     82 640    143 740 

Školné ŠD     18 200      31 400 

Ostatní výnosy + projekt Šablony    168 468,23     772 070,26 

Stravné    487 158     860 902,50 

Celkem výnosy 9 661 472,29 19 024 682,48 
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Náklady                                                             (stav k 30. 6. 2019)                  (stav k 31. 12. 2019) 
 

Náklady na ONIV   110 546,44       190 686,44 

Mzdové náklady 5 055 488  11 849 720 

Pojištění 1 667 968    3 940 406 

FKSP      96 609       224 825,10 

Provozní náklady + ostatní nákl.    832 428,08    1 877 557 

Náklady na potraviny    558 494 893 210 

Náklady celkem 8 955 363,52 18 976 404,54 

 
Výnosy z pronájmu tělocvičny + kroužky – k 31. 12. 2019    70 600,- Kč 
 
Výroční zpráva o hospodaření školy se zpracovává na konci každého kalendářního roku po 
uzavření hospodářského výsledku. 

 
Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Na školní rok 2019/20 bylo plánováno více akcí, které se týkaly ochrany zdraví žáků. 
Nakonec se uskutečnily pouze tyto akce: 
 
 
Ovoce a zelenina do škol 

Naše škola se několik let účastní projektu Ovoce a zelenina do škol. Je to projekt 
Evropské unie, díky kterému žáci dostávají zdarma balíčky s různými druhy ovoce, zeleniny 
nebo ovocné šťávy. Balíčky s ovocem a zeleninou dostávají všichni žáci naší školy 1x14dní. 
V letošním školním roce byl projekt po dobu koronavirové pandemie pozastaven. Po nástupu 
dětí z 1. zpět do školy, byla dodávka balíčků znovu obnovena. Děti poté dostávaly každý 
týden 5pitíček jablečných šťáv a spoustu ovoce a zeleniny, aby měly větší příjem vitamínů. 
Žáci 1. třídy letos dostali jako dárek box na svačinu, který obsahoval zdravé pochutiny.  
Projekt Ovoce a zelenina do škol se snaží zkvalitnit a zpestřit stravu dětí, a také se snaží 
bojovat proti obezitě. 
 
Mléko do škol 

Naše škola se také účastní projektu Mléko do škol, který organizuje společnost 
Laktea. Tento projekt se snaží zkvalitnit a zpestřit stravu dětí, aby byla správně vyvážená. 
Škola díky tomuto projektu může objednávat 1xtýdně dotované mléčné výrobky pro žáky, 
jako jsou například sýry, jogurty, neochucená mléka atd. zcela zdarma. 
I tento projekt byl bohužel během pandemie pozastaven. Po obnovení docházky žáků do 
školy, žáci dostávali 2xtýdně neochucené mléko.  

Součástí projektu Mléko do škol jsou i Doprovodné programy - Ochutnávkové koše, 
které jsou určeny pro žáky zapojené do projektu. 
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Podpora plavání 
 Také v letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky na dopravu žákůna 
plavecký výcvik. Cena kurzu plavání v letošním roce značně stoupla.   

Jak všichni víme, výuka plavání je pro žáky 3. + 4. třídy povinná. V naší škole se ho 
účastní také žáci 2. ročníku. Díky tomuto projektu se podařilo výrazně snížit množství 
finančních prostředků potřebných k realizaci.  

Z plánovaných 10 kurzů se jich realizovala pouze polovina. 
 
Potravinová pomoc dětem 

Projekt je podpořen Krajem Vysočina a je určený žákům, jejichž rodiče žijí pod hranicí 
životního minima. Tito žáci mají obědy sponzorované. My se snažíme těmto rodinám vyjít 
vstříc a poskytujeme jim také družinu zdarma a výuku zájmových kroužků za poloviční cenu. 
 
 

Údaje o spolupráci  
 

Během roku spolupracujeme s mnoha subjekty. Rád bych uvedl pouze ty 
nejzásadnější: 

Úřad práce, Kraj Vysočina, Policií ČR, střední školy, na které se hlásí naši žáci z 9. 
ročníku, SOŠ a SOU Dačice, ZŠ a MŠ Batelov, ZŠ Rošického Jihlava,  GOB a SOŠ Telč, GBN 
Dačice, NPI pro vzdělávání pedagogů, s  regionálním pracovištěm BESIP pro Kraj Vysočina, 
SPC Jihlava a PPP v Jihlavě, Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, Krajská 
hygienická stanice, Novoříšský kulturní spolek (NOKUS), Městys Nová Říše, Obecní knihovna, 
klášter Nová Říše, Lidová škola umění Telč, rybářský svaz, Česká školní inspekce, MŠ Hříšice, 
MŠ Třešť, MŠ Dačice a mnoha dalšími. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení výroční zprávy 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána pedagogickou radou na pedagogické poradě 
dne 27. 8. 2020. 
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Příloha – Výroční zpráva Mateřské školy 2019/20 
 

 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 
 

školní rok 2019 – 2020 
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ČÁST I. 

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy:         Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Adresa:                 Březinova 275, Nová Říše 588 65 

Právní forma:        příspěvková organizace od 1. 1. 2003 

Kontakt:               e-mail:  skolka@zsnovarise.cz, telefon: 567 318 135  

              webové stránky: www.zsnovarise.cz 

Statutární zástupce:   Mgr. Vojtěch Vrána 

Zástupce ředitele pro MŠ:  Kateřina Hlaváčová 

IČO: 70987891 

IZO MŠ: 107608341 

Bankovní spojení: 2001113110 / 2010 

Celková kapacita:  75 dětí 

 

2. ZŘIZOVATEL 

 

Městys Nová Říše 

Adresa: Náměstí 40, 588 65 Nová Říše 

Právní forma: městys 

Statutární zástupce: Starosta městyse Ing. Jaroslav Pachr 

 

3. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku (mimo státních svátků) od 6:00 hod. do 

16:00 hod. V době školních prázdnin byl provoz mateřské školy omezen na jednu třídu. 

 

Prázdniny: Termín: Provoz MŠ: 

 

Podzimní 29. a 30. 10. 2019 v provozu 

Vánoční 23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 provoz přerušen 

Pololetní 31. 1. 2020 provoz přerušen 

Jarní 9. 3. 2020 - 13. 3. 2020 v provozu 

Velikonoční 9. 4. 2020 provoz přerušen 

 

Od 20. 3. 2020 do 22. 5. 2020 byla mateřská škola po dohodě se zřizovatelem uzavřena z důvodu 

mimořádných opatření proti šíření závažného onemocnění Covid 19.  
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4. POČET TŘÍD A POČET DĚTÍ 

 

Provoz mateřské školy ve školním roce 2019 – 2020 byl organizován ve třech homogenních 

třídách s celodenním provozem. Celkem mateřskou školu navštěvovalo 66 dětí. 

 

Třída: Počet zapsaných dětí Věk dětí 

1. třída – Sluníčková 16 2 – 3,5 let 
2. třída – Kytičková 25 3,5 – 5 let 

3. třída – Motýlková 25 5  - 7 let 

 

5. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Jméno:  Funkce: 

 

Kateřina Hlaváčová Zástupce ředitele pro MŠ 

Naďa Beckerová Učitelka 

Ludmila Tesařová Učitelka 

Hana Bártů Učitelka 

Bc. Lenka Němcová, DiS Učitelka 

Mgr. Romana Misařová Učitelka (zástup za MD) 

Bc. Šárka Kopřivová Učitelka na MD 

Lenka Beranová Asistentka pedagoga 

Renata Vidláková Školní asistentka 

Blanka Mácová Uklízečka 

Vladimíra Šmejkalová Uklízečka 

 

 

6. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Prostory mateřské školy se nacházejí v prostorné, samostatné budově, která byla 

rekonstruována v roce 2003. V nadstavbě budovy mateřské školy se nachází 11 bytů. Součástí 

budovy je i školní kuchyně a jídelna pro žáky a zaměstnance základní školy. Budova vyhovuje 

hygienickým předpisům a dobře slouží svému účelu. Mateřská škola se nachází v klidné části 

obce, obklopena bohatou zelení. Budova je třítřídní a kapacita byla krajskou hygienickou stanicí 

stanovena na 75 dětí. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti zpravidla od 3 do 7 let. Děti 

mladší tří let mohou navštěvovat mateřskou školu pouze v případě, mají-li osvojeny základní 

sociální a hygienické dovednosti a jsou-li schopné se zapojit do předškolního vzdělávání.  
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Třídy mateřské školy jsou prostorné a světlé. Vybavení mateřské školy je funkční, ale 

poněkud zastaralé a dle finančních možností obce a školy plánujeme jeho brzkou výměnu. 

Hraček i pomůcek je dostatečné množství, ale taktéž již letité. Hračky, pomůcky i ostatní 

vybavení je postupně obnovováno a dokupováno podle finančních možností školy. V prostorách 

tříd, šaten a chodeb je dostatečný počet ploch pro prezentaci dětských prací a informační 

nástěnky pro rodiče.  

Velkou výhodou je vlastní školní kuchyně. Paní kuchařky připravují dětem kvalitní, pestrou, 

velmi chutnou a plnohodnotnou stravu. 

K budově náleží také prostorná oplocená školní zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, 

skluzavkou, lanovým mostem a průlezkou. Na zahradě máme k dispozici zahradní domeček, ve 

kterém jsou uskladněny hračky na písek, kočárky, míče, odrážedla, kola a tříkolky, které mohou 

děti na zahradě využívat. Děti se mohou také dostatečně realizovat z hlediska her a sportů 

organizovaných učitelkami, ale i z hlediska individuálních her. Děti však nejsou vázány jen na 

ohraničenou plochu zahrady, ale podnikáme i vycházky do blízkého okolí. K pozorování jsou zde 

různorodá přírodní prostředí jako pole, louky, lesy a další. 

V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a 

pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců. O dobré pověsti naší mateřské školy svědčí velký 

zájem o umístění dětí právě v naší škole. Naši mateřskou školu navštěvují děti především z Nové 

Říše, ale i z Červeného Hrádku, Dolní Vilímče, Vystrčenovic, Rozseče a dalších obcí. 

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče nás mohou po dohodě kdykoliv 

navštívit. Jsou to naši partneři. Naším nejbližším partnerem je základní škola, se kterou 

připravujeme společné akce a využíváme prostory tělocvičny. Velmi dobrá spolupráce je se 

zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy s obcí Nová Říše. Účastníme se akcí pořádaných 

obcí a aktivně přispíváme ke zkvalitnění kulturního života v obci.  

 

ČÁST II. 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 

Počet dětí přihlášených k celodenní docházce    66 dětí 

Počet dětí se specifickými vzdělávacími potřebami   1 dítě 

 

Děti ve věku 2 – 3 roky  14 dětí 

Děti ve věku 3 – 4 roky 11 dětí 

Děti ve věku 4 – 5 let  17 dětí 

Děti ve věku 5 – 6 let  19 dětí 

Děti starší 6 let   5 dětí 

  

Z celkového počtu 66 dětí 6 dětí ukončilo docházku v průběhu roku, kvůli změně bydliště. 2 děti 

ukončily docházku kvůli uvolnění místa v mateřské škole v blízkosti bydliště.  Do 1. třídy 

základní školy odchází 18 dětí. K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021 přišlo 
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pouze 11 uchazečů. 10 žádostem bylo vyhověno. Jedno přijímací řízení bylo přerušeno. Během 

června podal dodatečnou žádost o přijetí ještě jeden uchazeč, jehož žádosti bylo vyhověno. 

 

 

 

 

 

ČÁST III. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 

1. PROFILACE A FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Našim hlavním posláním je vytvořit místo, kde jsou děti šťastné a kde se cítí bezpečně. Cílem 

našeho vzdělávání je všestranný a harmonický rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální zvláštnosti a možnosti. Naší snahou je u dětí formovat zdravou a sebevědomou 

osobnost se správnými životními postoji a návyky, která umí rozpoznat a řešit problémy. Snažíme 

se rozvíjet jejich samostatnost, přirozenou zvídavost, sociální zkušenost a tvořivost. V našem 

vzdělávacím programu vycházíme také z lidových tradic a zvyků, podporujeme hlavně 

kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období 

nabízíme dětem škálu smysluplných činností a aktivit. Jsme si plně vědomy, že předškolní období 

je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho, co v tomto věku prožije, je 

trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění.  

2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

 

Na začátku školního roku, byli rodiče seznámeni se školním vzdělávacím programem s názvem: 

„V Nové Říši dětičky, mají bystré hlavičky.“  Tento dokument je volně k nahlédnutí na nástěnce, 

v prostorách mateřské školy a také je umístěn na webových stránkách školy. Součástí tohoto 

dokumentu je i vzdělávací obsah, který byl zpracován do čtyř rámcových integrovaných bloků, 

které vycházely z ročních období, svátků a lidových tradic. Tyto integrované bloky jsou pouze 

obecné a obsahují orientační cíle, navržené činnosti a očekávané výstupy, které slouží pedagogům 

jako východisko k sestavení třídních vzdělávacích programů. Vzdělávací obsah je společný pro 

všechny třídy mateřské školy. Při výchovně vzdělávací práci si paní učitelky ve třídách volily 

takové činnosti, aby odpovídaly věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. Během vzdělávání 

umožňovaly dětem zkoumat a objevovat okolní svět pomocí všech smyslů, a hlavně metodou 

prožitkového učení. Paní učitelky pracovaly s dětmi individuálně, ve skupině i frontálně. Během 

učení společně hledali odpovědi na otázky a dbaly na dodržování pravidel třídy a společenského 

chování. Vedly děti k respektování individualit, soucítění a pomoci. Kromě pestré a zajímavé 

výchovně vzdělávací práce, jsme pro děti připravovali i nadstandartní aktivity. V letošním školním 

roce bylo nadstandartních aktivit mnohem méně, protože od 20. 3. 2020 do 22. 5. 2020 byla 

mateřská škola po dohodě se zřizovatelem uzavřena z důvodu mimořádných opatření proti šíření 
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závažného onemocnění Covid 19 a po jejím znovuotevření byly na doporučení MŠMT veškeré 

nadstandartní a mimořádně aktivity z důvodu prevence zrušeny. Také spolupráce se základní 

školou byla oproti předcházejícím školním letem nízká. Jednak kvůli již výše zmíněným 

preventivním opatřením, ale také kvůli dlouhodobější absenci paní učitelky Mgr. Markéty Veselé, 

která projekt Předškoláckých skupinek zaštiťuje.  

 
 
 

3. NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI 

 

Název akce: 

 

Termín: 

Žonglérská show Milana Ošmery 19. 9. 2019 

Naučný program pana Hořáka – „Zvířátka“ 18. 10. 2019 

Naučný program paní Kuncové – „Stopy“ 4. 12. 2019 

Adventní koncert žáků ZUŠ Telč  9. 12. 2019 

Kouzelnické představení pana Jaroslava Němce 17. 1. 2020 

Divadlo Štemberk – „O Méďovi Kulíškovi“ 24. 2. 2020 

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

 

Název akce: 

 

Termín: 

Atletický trojboj (předškolní děti, žáci 1. třídy) 20. 9. 2019 

Projekt - Předškolácké skupinky – vánoční vystoupení 19. 12 a 20. 12. 2019 

Pravidelně každé úterý cvičení v tělocvičně (předškoláci) říjen – březen 

 

AKCE PRO RODIČE S DĚTMI 

 

Název akce: 

 

Termín: 

Drakijáda (spolupráce s NOKUS) 29. 9. 2019 

Vánoční fotografování 1. 11. 2019 

Adventní tvořivé dílničky 28. 11. 2019 

Vánoční vystoupení (v 1. třídě – vánoční posezení) 17. 12. 2019 

Projekt - Mámo, táto pojď si hrát 23. 1. 2020 

Projekt - Mámo, táto pojď si hrát 27.2. 2020 
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AKCE PRO DĚTI 

 

Název akce: 

 

Termín: 

Mikulášská nadílka 5. 12. 2019 

Vánoční nadílka 17. 12. 2019 

Návštěva místního kostela – prohlídka Betlému 9. 1. 2020 

Kino – Večerníčky, Panský Dvůr – Telč (3.třída) 3. 2. 2020 

Karnevalový rej 20. 2. 2020 

 

DALŠÍ AKCE PRO RODIČE, DĚTI A VEŘEJNOST 

 

Název akce: 

 

Termín: 

Výstava Podzim očima dětí (spolupráce MAS) 30. 9. 2019 

Drakijáda (spolupráce s NOKUS) 29. 9. 2019 

Logopedická depistáž spaní Mgr. Silvestrovou 1. 10. 2019 

Adaptační program Klubíčko 1x měsíčně  

Oční vyšetření - Prima vizus 10. 1. 2020 

Výstava Večerníčky (spolupráce MAS) 1. 3. 2020 

 

 

ČÁST IV 

VÝSLEDKY KONTROL A HOSPITACÍ 

 

1. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST 

 

Z důvodu uzavření mateřské školy, byly i plánované termíny hospitace posunuty. Při 

hospitacích nebyly zjištěny žádné závažné problémy, drobné nedostatky jsem řešila s kolegyněmi 

na místě. Kolegyně moje připomínky akceptovaly a z výchovně vzdělávací práce tyto drobné 

nedostatky odstranily. Výsledky kontrol mohu hodnotit vyloženě kladně. Kontrola vedení 

pedagogické dokumentace probíhala pravidelně 1x za 14 dní. 

 

Termíny hospitační činnosti: 

 

Jméno hospitovaného: 

 

Termín: 

Mgr. Misařová Romana 9. 6. 2020 

Bártů Hana 8. 6. 2020 

Beckerová Naďa 10. 6. 2020 
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Tesařová Ludmila 25. 2. 2020 

 Bc. Němcová Lenka, DiS 26. 5. 2020 

 

 

2. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

 

Ve školním roce 2019 – 2020 neproběhla ze strany Krajské hygienické stanice žádná kontrola. 

 

3.   KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

Ani Česká školní inspekce nás ve školním roce 2019 – 2020 nenavštívila.  

 

ČÁST V. 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. KVALIFIKACE A STUDIUM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Jméno: Nejvyšší dosažené vzdělání: Praxe: 

 

Kateřina Hlaváčová Střední pedagogická škola 11 let 

Naďa Beckerová Střední pedagogická škola 35 let 

Ludmila Tesařová Střední pedagogická škola 38 let 

Hana Bártů Střední pedagogická škola 37 let 

Bc. Lenka Němcová, DiS. Univerzita Jana Amose Komenského 3 roky 

Mgr. Romana Misařová Masarykova univerzita 5 let 

Lenka Beranová Střední ekonomická škola 3 roky 

 

Další vzdělávání pedagogů:  

 

Jméno: Absolvované semináře, kurzy, stáže: 

 

Kateřina Hlaváčová Sdílení zkušeností - setkání logopedických preventistů 

Sdílení zkušeností – zdravá výživa v mateřské škole 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

Veselé počítání s hudbou a pohybem 

Naďa Beckerová Sdílení zkušeností - setkání logopedických preventistů 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

Ludmila Tesařová Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

Bc. Lenka Němcová, DiS Veselé počítání s hudbou a pohybem 

Mgr. Romana Misařová Sdílení zkušeností - setkání logopedických preventistů 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

76 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

Hana Bártů Sdílení zkušeností - setkání logopedických preventistů 

 

2. PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 

V letošním školním roce proběhla změna pouze na pozici paní uklízečky. Od 1. 9. 2019 

nastoupila na uvolněnou pracovní pozici po paní Šárce Hájkové paní Vladimíra Šmejkalová.  

 

3. ABSENCE PRACOVNÍKŮ 

 

V letošním školním roce byla absence pedagogických pracovníků ze zdravotních důvodů 

minimální. Pouze jedna paní učitelka chyběla z důvodu nemoci 14 dní. Vzhledem k aktuální 

nepříznivé situaci v ČR - počínajícího šíření onemocnění Covid 19 a velmi nízkého počtu dětí 

v mateřské škole nebylo nutné zajišťovat zástup. Situaci jsme vyřešili spojením 1. a 2. třídy. Paní 

uklízečka byla ze zdravotních důvodů 7 měsíců v pracovní neschopnosti. Z tohoto důvodu bylo 

nutné udělat několik organizačních změn, které se v mateřské škole osvědčily a část jejího 

pracovního úvazku byla rozdělena mezi druhou paní uklízečku a školní asistentku.  

 

ČÁST VI 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ  

 

Vybavení mateřské školy je funkční, ale poněkud zastaralé a dle finančních možností obce a školy 

plánujeme jeho brzkou výměnu. Hraček i pomůcek je dostatečné množství, ale také poněkud 

letité. Hračky, pomůcky i ostatní vybavení je postupně obnovováno a dokupováno podle 

finančních možností školy.  

 

Vybavení MŠ: 

 

Během hlavních školních prázdnin byla vybavena logopedická pracovna novým nábytkem. Do 

Motýlkové třídy byly koupeny nové relaxační matrace k odpolednímu odpočinku a do Kytičkové 

třídy bylo pořízeno nové povlečení.  

 

Pomůcky:  

 

Během školního roku jsme do mateřské školy pořídili maňásky, kteří nám poslouží k rozvoji 

čtenářské pregramotnosti. Také jsme výrazně obohatili dětskou knihovnu řadou asi 30 nových 

titulů. Do pedagogické knihovny přibyla desítka nových metodických sešitů a knih se zaměřením 

na rozvoj grafomotoriky, logopedii a hudební a pohybové činnosti.   

 

Hračky:   

 

http://www.skola.novarise.cz/


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

Březinova 193, 58865 Nová Říše  ☼  tel.: 567 318 134 

77 
 

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010 

 
 

V letošním školním roce jsme dětem především pořídili hračky k rozvoji námětových her, které 

podporují mezi dětmi spolupráci, komunikaci, umění se dohodnout a podněcují jejich fantazii 

(dětská pokladna, žehlící prkno, plastové ovoce do kuchyňky, panenky, kočárky, vysavač a jiné). 

Do 3. třídy tolik oblíbené Lego Disney Ledové království a konstruktivní stavebnici Archi pets. 

Do zbylých tříd dvou tříd, kde jsou mladší děti, jsme pořídili velké sady stavebnice Lego Duplo.  

 

Sponzorství: 

 

Okolní obce, jejichž děti navštěvují naši mateřskou školu, věnovaly peněžité částky na 

nákup konstruktivních stavebnic a dalších hraček. Obec Bohuslavice věnovala částku 1500,- obec 

Vystrčenovice věnovala částku 4000,- obec Jindřichovice 3000,- obec Rozseč 2000,- obec 

Krasonice 2000,- obec Zdeňkov 1000,- a obec Červený Hrádek věnovala částku 3000,-. 

Společnost Teleprog věnovala na nákup hraček a pomůcek 2000,- stejně jako společnost MH 

Machining. Pan Nosek věnoval mateřské škole dvě dětská jízdní kola na školní zahradu a paní 

Smejkalová několik CD s pohádkami pro děti. V průběhu roku nám i ostatní rodiče věnovali 

drobné hračky, fixy a sladkosti.  

 

ČÁST VII 

ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 

 

 I nadále zajišťovat dětem bohaté, pestré a kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu „V Nové Říši dětičky, mají bystré hlavičky“ 

 Zajišťovat oblíbené nadstandartní aktivity pro děti i jejich rodiče. Realizovat projekty, 

které se nám nepodařilo realizovat letos kvůli uzavření MŠ. 

 I nadále rozvíjet spolupráci se základní školou, rodiči, okolními obcemi, Místní akční 

skupinou Telčsko, spolkem Nokus a veřejností. Navázat spolupráci s novými partnery.  

 Budeme pokračovat v adaptačním programu „Klubíčko“ 

 I nadále podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich profesní růst 

 Dle finančních možností se budeme snažit obnovit zastaralý nábytek, hračky, pomůcky a 

další vybavení mateřské školy 

 I nadále budeme pokračovat v kontrolní a hospitační činnosti 

 

V Nové Říši dne 1. 7. 2020     

 

Zpracovala Kateřina Hlaváčová, zástupce ředitele pro MŠ  
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Školská rada schválila výroční zprávu dne ………………………………….         
 
 
Předseda školské rady: Markéta Veselá ………………………………………… 
  
      
Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy ……………………………………………….. 
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