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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. Podrobné 
údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsnovarise.cz.  
 
Zřizovatelem školy je 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. Ve 
školním roce 2015/16 navštěvovalo ZŠ 154 žáků (ke dni 30. 6. 2016). 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, Budeč, Rozseč,   
                                                       Telč, Radkov, Krasonice, Červený Hrádek, Dolní Vilímeč,   
                                                       Hříšice/Jersice, Bohuslavice, Želetava, Svojkovice,  
 
Vedení školy: 

Ředitel školy  -   Mgr. Vrána Vojtěch 
Zástupkyně ředitele  -  RNDr. Jaroslava Urbánková 
Ekonomka  -  Jana Šalandová 
Vedoucí vychovatelka MŠ – Alena Coufalová 
Vedoucí školní jídelny -  Martina Drexlerova 

 
Počty žáků (ke dni 30. 6. 2016): 

 
     ZŠ – 154 žáků 
     MŠ – 67 žáků 
     ŠD – 60 žáků 
 

http://www.skola.novarise.cz/
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Ve školním roce 2015-16 pracovala Výchovná komise.  
 
Složení Výchovné komise: 
    
 Ředitelka školy:   Mgr. Vojtěch Vrána  
 Výchovný poradce:   Mgr. Hana Petrů  
 Metodik prevence:   Mgr. Markéta Veselá DiS. 
 Dle potřeby třídní učitelé. 
  
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní družinu celkem 60 žáků, z toho: 

 1. oddělení Helena Adamová 30 žáků 

 2. oddělení Bc. Šárka Kopřivová 30 žáků  
 
Školní jídelna    
 

Kategorie Měsíční Ø přihlášených 
strávníků 

Počet odebraných obědů 
za školní rok 2015/2016 

1. děti MŠ 67 7.804 

2. žáci ZŠ (7 – 10 let) 64 10.014 

3. žáci ZŠ (11 – 14 let) 70 9.648 

4. žáci ZŠ (15 let) 10 1.557 

5. dospělí strávníci 30 4.586 

6. cizí strávníci 0 0 

 

 
Poradní orgány 
 
Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními 
orgány ředitelky 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. Ivana Misařová 

2. Jindřiška Šťastná 

3. Jana Šimková 

4. Marie Maříková 

5. Libuše Ampapová 
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6. Petr Procházka 

7. Bronislava Nechvátalová 

8. Hana Petrů 

9. Jakub Šimek 

 

Další učitelé 

Marie Křížová 

Markéta Veselá 

Jaroslava Urbánková 

Vojtěch Vrána 

 
Schůze se uskutečnily ve dnech: 26. 8. 2015 (1. část)  
                                                          1. 9. 2015 (2. část) 
                20. 11. 2015 
                                                          19. 1. 2016 
                                                          12. 4. 2016 
                                                          21. 6. 2016 
  - ze zasedání jsou vedeny písemné záznamy 
 
Předmětové komise (PK): 

Ve školním roce 2015/16 byly na škole zřízeny předmětové komise. Jejich cílem je 
zkvalitnění spolupráce na škole, poskytnutí si vzájemné pomoci a společně zajistit zlepšení 
podmínek při výuce. Vedoucími komisí byli zvoleni: 
 

1. PK – 1. – 3. třída (třídní) – vedoucí – I. Misařová 
2. PK – 4. – 5. třída (třídní) – vedoucí – J. Šimková 
3. PK – JČ, JA, JN (vyučující) – vedoucí – H. Petrů 
4. PK – M, F, Ch, Př, Inf, Z, D (vyučující) – vedoucí – B. Nechvátalová 
5. PK – Vv, Hv, Pč (vyučující) – vedoucí – L. Ampapová 
6. PK – Vko, Vkz, Tv (vyučující) – vedoucí – M. Veselá 

 
Celoroční úkoly PK:  
 Připravuje pravidelné schůzky PK /září, leden, květen/, řídí je a provádí zápis 
 Zpracovává plán práce PK 
 Koordinuje tematické plány učiva 
 Koordinuje vzájemné hospitace pedagogických pracovníků  
 Koordinuje úvodní /opakovací/ a čtvrtletní písemné práce z JČ, CJ, M v 5. -9. roč. 
                             - napsat negativa, pozitiva – plán další práce 
 Koordinuje vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, návrhy předává ŘŠ 
 Podílí se na úpravách ŠVP 
 Zpracovává plán soutěží, výstav a exkurzí 
 Připravuje podklady pro analýzu výroční zprávy školy 

http://www.skola.novarise.cz/
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 Plánuje další vzdělávání ped. pracovníků 
Zaměřili jsme se na zavedení komisí, vymezení kompetencí a na celkové spolupráci. 
S vedoucími PK jsme měli několik pracovních jednání o tom, jak by komise měly pracovat a 
čeho lze za správného fungování dokázat. Ze všech jednání jsme pořídili písemné záznamy.  
 
Program – Vysvětlení fungování PK (1. část 8. 1. 2016) 
                  - Mentoring, koučování, sebereflexe (2. část – 5. 2. 2016) 
                  - Hospitace (3. část – 8. 3. 2016) 
              - Manažer x leader (4. část – 3. 5. 2016) 
 
Společnými silami všech pedagogů se podařilo pod vedením PK vypracovat úkoly: 
 

 vypracování tematických plánů pro výuku všech předmětů 

 zpracování pozitiv a negativ ve škole, to sloužilo pro směrování koncepce vedení školy 
a k vytvoření plánu práce na rok 2015/16 a 2016/17 

 zpracování analýzy kontrolních písemných čtvrtletních prací žáků z 5. – 9. třídy 
z předmětů: matematika, český jazyk a anglický jazyk 

 vytvoření plánu soutěží, výstav a exkurzí 

 ve spolupráci s PK proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 vytvořeny plány práce jednotlivých PK  

 vytvoření a zrealizování celoškolního projektu – Učíme se na zahradě 

 vzájemné hospitace mezi pedagogickými pracovníky 
 

PK 1 – vedoucí: Ivana Misařová,  

               členové: Jindřiška Šťastná, Jana Šimková, Bronislava Nechvátalová 
 
Úkoly: 

 Zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách 

 Zlepšení vztahů mezi třídami 

 Zlepšení držení těla při čtení a psaní 

 Vypracování projektu 
 
Projekt: Zlepšení vztahů mezi žáky ve třídě a mezi třídami 
                Cíl: Zlepšení vztahů mezi třídami tělovýchovnými aktivitami 
                       Dosažení vyšší spolupráce mezi žáky v oblasti sociální a pohybové 
Metody: Instruktáž, napodobování, předvádění 
Formy: hromadná, skupinová 
Délka projektu: školní rok 2015/2016 
Obsah: Relaxační techniky ve výuce 
  Turnaje ve sportovních hrách 
  Hry na spolupráci 

http://www.skola.novarise.cz/
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  Zařazení relaxačních chvilek i v AJ (využití jazykových dovedností) 
 
Další náměty: Čtení s porozuměním – zlepšení čtení žáků, zvýšení zájmu žáků o čtení 
 
Hodnocení práce PK 1 za rok 2015/16: 
 

1. Tematické plány – 1. tř. - učivo probráno, je potřeba změnit plány ČJ v prvním 
ročníku – ukončení slabikáře až koncem dubna, případně v polovině května. 2. tř. – 
učivo probráno, 3. tř. – neprobráno učivo v AJ – poslední lekce (Zvířata) bude 
doučena na začátku 4. tř. 
 

2. Soutěže a výstavy – Všechny naplánované akce byly uskutečněny, pouze neproběhla 
návštěva Horáckého divadla (nebyla taková nabídka představení, která by nás 
zaujala).  
- Proběhlo první Pasování na čtenáře. Prvňáci byli pasováni na čtenáře v knihovně 
v Nové Říši. Pasování proběhlo v březnu, kdy žáci ještě neznali všechna písmena. Pro 
příští ročníky by bylo lepší tuto akci naplánovat až na květen, kdy bude ukončena 
práce se Slabikářem.  
- Žáci 1. třídy se mimo plán zúčastnili soutěže „Stavíme z Rota“, která byla vyhlášena 
v průběhu roku. Nadšení žáků nestačilo k umístění na prvních příčkách. Určitě jim to 
ale nevzalo chuť pracovat se stavebnicí dál.  
- Žáci 1. třídy si společně s dětmi z MŠ zasoutěžili při sportovním trojboji. Další trojboj 
je čeká v příštích dnech. 
 

3. Vyhodnocení projektu – Zlepšení vztahů mezi žáky a mezi třídami, relaxační 
techniky ve výuce  
Byly prováděny různé hry na spolupráci. Některé s menším, jiné s větším úspěchem. 
V Aj probíhaly hry a pohybové aktivity spojené s procvičováním anglického jazyka. 
Všechny hry byly hodnoceny kladně, žáci takové obohacení výuky vítají. Turnaj ve 
vybíjené mezi 1. a 2. třídou proběhne v následujícím týdnu. Zároveň proběhnou 
soutěže smíšených družstev.  
 

4. Vzájemné hospitace – hospitace byla provedena ve 2. tř. v hodině ČJ.  
 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků – někteří vyučující se zúčastnili vzdělávacích 
programů. Chybí nějaký vzdělávací program pro dyslektického asistenta. 
 

6. Další – na 1. st. chybí větší kontakt s rodiči – společná tř. schůzka v průběhu školního 
roku.  
Poslední informační odpoledne je v první polovině dubna. Možná by něco chtělo ještě 
začátkem června, aby rodiče věděli, kde mají s dětmi zapracovat, aby vysvědčení 
vypadalo lépe. 

http://www.skola.novarise.cz/
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Závěr – zjištěné poznatky budou využity při další tvorbě plánů PK v následujícím školním   
              roce. 
 

PK 2 – vedoucí: Jana Šimková,  

               členové: Jindřiška Šťastná, Jana Šimková, Bronislava Nechvátalová, Marie Maříková,   
                               Markéta Veselá, Jakub Šimek, Libuše Ampapová 
Úkoly: 

 Zlepšení vztahů mezi třídami tělovýchovnými aktivitami 
/sportovní turnaje na 1. stupni – např. vybíjená/ 

 Využití relaxačních technik ve výuce /uvolňovací cviky apod. 

 Dosažení větší spolupráce mezi žáky při skupinovém vyučování 

 Zlepšení úrovně čtení 

 Správné držení těla 
 
Projekt: Zlepšení vztahů mezi třídami tělovýchovnými aktivitami v oblasti sociální a    
               pohybové 
 
                Cíl: Zlepšení vztahů mezi třídami, dosažení vyšší spolupráce mezi žáky 

   Metody: slovní, názorně demonstrační, praktické 
   Formy: hromadná, skupinová, ve dvojicích 
   Délka projektu: školní rok 2015/2016 
   Obsah: Turnaje ve sportovních hrách 

                              Relaxační techniky 
                              Hry  
 
Hodnocení práce PK 2 za rok 2015/16: 
 

1. Plán práce PK vypracovaný v lednu 2016 se dařilo během zbývajícího školního roku 
realizovat. Šlo o projekt “Zlepšení vztahů mezi žáky, třídami, dosažení vyšší 
spolupráce mezi žáky“. Z jeho obsahu byly zařazovány relaxační techniky, zejména 
v hlavních předmětech, jako je ČJ, AJ, Informatika. Dále zejména v TV byly realizovány 
hry na spolupráci a zlepšení vztahů mezi dětmi. 
Nepodařilo se uskutečnit velký turnaj pro 1. stupeň např. ve vybíjené nebo 
přehazované. Pouze ve spojených hodinách TV si děti zahrály vzájemné zápasy mezi 
třídami v přehazované.  
Dále je však potřeba pracovat na aktualizaci školního vzdělávacího programu 
/integrace/ a tím i tvorbě tematických plánů, na výběru nových učebnic a tvorbě 
projektů. 
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2. V průběhu měsíce dubna proběhly mezi vyučujícími vzájemné hospitace. Shodli jsme 
se v tom, že byly přínosem pro seznámení se se způsobem práce druhých vyučujících. 
Pozitiva: nové nápady, pestrost aktivit, způsob předávání informací žákům, práce 
s chybou, automatizace práce apod. 

  
3. Ve 4. a 5. ročníku bylo splněno probrání učiva podle tematických plánů. 

V 5. ročníku je zvládnutí veškerého učiva velmi časově náročné- učiva je příliš a je 
těžké /hlavně ČJ/. V případě, že se bude upravovat ŠVP, mohlo by se uvažovat o 
rozložení učiva do vyšších ročníků. 
Ve 4. ročníku se zaměřit na učebnice- podle dosavadních nesouhlasí učivo z učebnice 
přírodovědy s pracovním sešitem. 
Na začátku školního roku upozornit vyučujícího anglického jazyka, že z 3. ročníku je 
nutné doučit kapitolu „Zvířata“, zejména slovní zásobu, která se nestihla ve 3. ročníku 
probrat. 

 
4. V dopravní výchově ve 4. ročníku nejezdit na dopravní hřiště do Telče, kde úroveň je 

velmi nízká, ale raději volit Jihlavu. Zde lepší jak instruktor, tak dopravní hřiště 
samotné. 
Výuka plavání – na plavecký bazén vznést požadavek, aby k našim vyučovacím 
hodinám nebyla přidávána žádná mateřská školka- většina žáků 2. ročníků jsou 
neplavci a potřebovali by se učit v malém bazénu, který je obsazený. V případě, že to 
není možné, změnit nám termín. Mohli bychom jezdit už na podzim- např. od října. 
Podle finančních možností vyměňovat učebnice, neboť některé jsou používány více 
let, než na kolik jsou určeny. 
 

Závěr:  Co se nepovedlo a co se vyskytlo dalšího, bude sloužit pro plán práce na příští školní   
              rok. Plán práce bude vypracován v září na celý školní rok. 
 

PK 3 – vedoucí: Hana Petrů  

               členové: Libuše Ampapová, Marie Křížová, Bronislava Nechvátalová 
 
Český jazyk 

 Žákům činí na druhém stupni velký problém pravopis – v druhém pololetí zvýšený 
počet procvičovacích a prověřovacích cvičení na pravopis, i když je učivo zaměřeno na 
skladbu 

 V 6. ročníku bude seminář z ČJ zaměřen pouze na pravopis 

 Do března 2016 - Podívat se na nabídku učebnic ČJ pro druhý stupeň, dle financí 
rozhodnout o jejich nákupu. Především 9. ročník – tam je učebnice oproti předchozím 
ročníkům opravdu zastaralá. 

 21. 3. 16 návštěva Horáckého divadla „Někdo to rád horké“ odpolední představení od 
17:00. Autobus z Nové Říše v 15:45.  
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 Tematické plány – průběžná kontrola tematických plánů, popřípadě jejich upravení 
dle potřeby jednotlivých předmětů – ve všech předmětech PK 

 V prosinci proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka – 15. 2. 2016 proběhne 
okresní olympiády, kterého se zúčastní 2 žákyně 9. ročníku s doprovodem Hany Petrů 

 
Anglický jazyk 

 Žádost o nové učebnice pro druhý stupeň 

 Pí uč. Křížová a Nechvátalová předloží nabídku učebnic, následně bude o výběru 
rozhodnuto – termín upřesněn 

 Ve škole proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, okresního kola se 
zúčastní žákyně ze 7. a 9. třídy za doprovodu Marie Křížové 

 
Německý jazyk 

 Požadavek na nákup nových slovníků do NJ – pí uč. Ampapová je vybere a předloží 
přesný požadavek 

 
Všechny předměty se zapojí do projektu „Učíme se v zahradě“ 

 ČJ, AJ, NJ – do 1. 3. předloží nápady a postřehy k projektovému vyučování 
 

Další  

 Filmování (dramatizace) v přírodě – prohlubování slovní zásoby v oblasti přírody, 
zahrady. 

 ČJ – 6. ročník – možno zařadit čtení o přírodě a studánkách viz čítanka pro 6. ročník 

 7. ročník na základě výuky vypracují v rámci vyučovací hodiny v zahradě koncept na 
téma Líčení naší školní zahrady 

 a 9. ročník vyzkouší slohový útvar úvaha nebo výklad ve spojitosti s přírodní 
zahradou, konkrétní téma bude včas upřesněno 

 AJ – pro 7. ročník viz. příloha pú. Nechvátalová 
 
Hodnocení práce PK 3 za rok 2015/16: 
 
Tematické plány: 

 proběhla kontrola všech tematických plánů, které byly dodrženy ve všech třídách, 
kromě literatury v 7. a 9. ročníku a to z důvodu kvalifikačního studia 

 pro příští školní rok 2016/2017 se budou tvořit nové tematické plány pro anglický 
jazyk z důvodu zakoupení nových učebnic pro 5. – 9. ročník 

 z ročního sledování v českém jazyce se došlo k názoru, že by bylo vhodné na počátku 
roku zkrátit opakování na začátku školního roku, učivo ve všech ročnících se bude 
lépe zvládat 
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Kontrolní práce:  

 během školního roku 2015/2016 byly ve všech ročnících a předmětech vypracované 
kontrolní práce, celkem 5 (vstupní, 1. čtvrtletní, pololetní, 2. čtvrtletní a závěrečná), 
jejich hodnocení a vypracované práce budou odevzdány do 21. června 2016 
zástupkyni ředitele, která je uloží k archivaci 

 
Olympiády:     

Český jazyk: 
Školní kolo – proběhlo v prosinci 2015, kterého se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. třídy 
Okresní kolo – proběhlo 15. února 2016 v Jihlavě 
zúčastnily se ho 2 žákyně 9. ročníku. Pačandová Ludmila, která se umístila na 18. místě a 
Trávníčková Zuzana, která obsadila 26. místo 
 

Anglický jazyk: 
Školní kolo – proběhlo v prosinci 2015, kterého se zúčastnilo 5 žáků 
Okresní kolo – proběhlo 23. února 2016 ze 7. a 9. ročníku. Šimková Alena 7. třída, která se 
umístila na 14. místě a Pačandová Ludmila 9. třída se umístila na 17. místě 
 

Německý jazyk: 
V německém jazyce se škola olympiády neúčastnila, poněvadž žáci mají NJ jako druhý jazyk a 
začínají 
 
Projekt: květen a červen 2016 
 

Český jazyk:  
Během května a června 2016 proběhla výuka českého jazyka v zahradě.  
Žáci měli za úkol vytvořit: Báseň o naší školní zahradě 

 pracovali ve skupinkách po 2. – 3. žácích, měli možnost pracovat v jakékoliv části 
zahrady 

 při závěrečném hodnocení a sebehodnocení konstatovali, že je to velmi příjemná 
změna prostředí a že se jim pracovalo na úkolu dobře  

 básně žáci přepíší a budou vystaveny na nástěnce ve škole 
 

Anglický jazyk: 
Natáčení scénky v zahradě: 

6. ročník – Improvizační scénky 
7. ročník – Dialogy na volné téma 
8. ročník – Šípková Růženka 
9. ročník – 7 trpaslíků 

 Žáci si po dotočení scénky prohlédli a následovalo dobré hodnocení a sebehodnocení. 
Práce v zahradě se jim líbila. 
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Závěr projektu: Projekt byl úspěšný, byl hodnocen kladně ze strany učitelů i žáků. 
 

Německý jazyk: 

 9. ročník - Žáci se v jednotlivých ročnících snažili sestavit dialogy a říci co nejvíce, co 
vědí v německém jazyce.  

 21. března 2016 – Horácké divadlo Jihlava – „Někdo to rád horké“ – hodnoceno 
kladně 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Individuálně: Petrů Hana – Jihlava – 18. května 2016 – Hodnocení cizinců z českého jazyka 
 
Hospitační činnost: 

V rámci hospitace byla navštívena 8. třída při hodině anglického jazyka paní učitelky 
Marie Křížové. Hodina byla připravená a promyšlená. Jediným problémem byla nepozornost 
žáků, což přisuzuji času vyučování – odpolední. Výuka probíhala v anglickém jazyce a žáci 
v angličtině reagovali, popřípadě žádali vysvětlení, když něčemu nerozuměli. Toto hodnotím 
také velmi kladně. 
 
Požadavky na vedení školy: 
+ bylo vyhověno AJ – nákup nových učebnic 
- ČJ – přetrvává žádost o nákup nových učebnic do 9. ročníku – FRAUS, Český jazyk 9. ročník, 
pracovní sešity a metodická příručka (chybí jen 9. rč.) 
- NJ – žádost o přikoupení zpěvníků 
 
Závěr: Zjištěné poznatky budou využity pro tvorbu plánu práce v následujícím školním roce. 

 
PK 4 – vedoucí: Bronislava Nechvátalová 

                členové: Jakub Šimek, Vojtěch Vrána, Jaroslava Urbánková, Petr Procházka 
 
Úkol:  
Vytvořit plán práce jednotlivých skupin PK na školní rok 2015/2016. 
 
Diskuse: 
Týkala se výběru oblasti a řešení klíčových témat a cílů ve školním roce 2015/2016. 
 
V letošním školním roce jsme se rozhodli zaměřit na výchovně vzdělávací proces, který si 
dává za cíl umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 
Využijeme k tomu naši certifikovanou přírodní zahradu. 
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Projekt: Učíme se na zahradě 
 
Cíl:  

 Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
 
Z hlediska obecných dovedností pomáhá terénní výuka: 

 rozvíjet komunikační a vyjadřovací dovednosti 

 rozvíjet dovednosti potřebné pro týmovou práci 

 vyprovokovat žáky - klást otázky, hledat a identifikovat problémy 

 rozvíjet organizační dovednosti, plánování práce, časové rozvržení a návyky, jež jsou 
nezbytné pro samostatnou práci v zaměstnání a v životě 

 podporovat a rozvíjet sociální integraci žáků, vztahy mezi žáky a učiteli 

 aplikovat vědomosti a dovednosti z více předmětů  

 stimulovat a rozvíjet nadšení pro učení v souladu s principy celoživotního vzdělávání 
 
Metody: slovní: vysvětlování, práce s textem, rozhovor 
                 názorně demonstrační: předvádění a pozorování, instruktáž 
                 praktické: vytváření dovedností, experimentování 
 
Forma výuky: 
Hromadná (frontální), skupinová (kooperativní), samostatná práce 
 
Prostředí výuky: školní zahrada 
 
Délka trvání: květen 2016 (vyučující předmětů: matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, 
zeměpisu a informatiky realizují 1 vyučovací hodinu každého ročníku 2. stupně základní školy 
na školní zahradě). 
 
Obsah: praktická výuka předmětů: matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a 
informatiky na školní zahradě. 
 
Hodnocení práce PK 4 za rok 2015/16: 
 
Tematické plány: 
Přepracování a oprava tematických plánů v předmětech: fyzika (část učiva 7. ročníku 
začleníme do tematického plánu 8. ročníku), zeměpis (budeme muset přepracovat tematické 
plány a zároveň upravit ŠVP). V ostatních předmětech nebyly nalezeny závažnější 
nedostatky. 
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Soutěže, výstavy a exkurze 
Matematika: všechny naplánované aktivity byly splněny (Matematická olympiáda,  
                        Pythagoriáda, Matematický klokan). 
Fyzika: exkurze do planetária v Brně se neuskutečnila, ale byla nahrazena mobilním   
             planetáriem, které bylo pozváno do naší školy. 
Chemie: žádná aktivita nebyla naplánovaná. 
Přírodopis: v září získala naše školní zahrada certifikát přírodní zahrada. V listopadu jsme se   
                     zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Ve školním kole přírodopisné olympiády  
                      byla vybrána žákyně, která reprezentovala naši školu v okresním kole. V dubnu  
                      jsme uskutečnili exkurzi do firmy (Esko-T), která se zabývá svozem, tříděním,  
                      recyklací a skládkováním odpadů. Z časových důvodů se nám nepodařilo  
                      realizovat plánovanou přírodovědnou soutěž pro 1. stupeň. 
Informatika: nezúčastnili jsme se naplánované soutěže: Bobřík informatiky (pozapomnělo se   
                       na termín soutěže). Byla zakoupena učebnice informatiky pro vyučujícího   
                       tohoto předmětu. V rámci DVPP navštívil pan učitel Šimek: Roadshow pro školy   
                        v Jihlavě. 
Zeměpis: v únoru na naší škole proběhla přednáška s geografem P. Svobodou na téma Island.  
                : uspořádali jsme školní kolo zeměpisné olympiády. Byli vybráni žáci, kteří nás   
                   reprezentovali v okresním kole. 
 
Vyhodnocení projektu: Učíme se na zahradě 
Projekt byl úspěšný. Měl pozitivní ohlas ze strany učitelů i žáků. V některých předmětech 
bylo využito prostředí zahrady jako kulisy pro různé aktivity (dramatizace, tvorba básní, 
kreslení …), ale probíhala zde i výuka, ve které byla přímo využita vegetace přírodní zahrady. 
Do péče o zahradu se aktivně zapojují i žáci naší školy v rámci předmětu: pracovní činnosti a 
zahradnického kroužku. 
 
Vzájemné hospitace:  
Vybrala jsem si hodinu fyziky v 7. třídě. Vyučujícím byl pan učitele Šimek. Hodinu měl dobře 
připravenou a promyšlenou. Jsem třídní učitelka 7. třídy, někteří žáci mé třídy mají problémy 
se zvládnutím učiva fyziky. Přesvědčila jsem se, že výuka fyziky je kvalitní a chyba není na 
straně učitele, ale v nedostatečné přípravě těchto žáků na hodinu. 
 
Další: Vyučující matematiky byli informováni o povinnosti archivovat čtvrtletní písemné   
            práce. Na konci školního roku je odevzdají zástupkyni ředitele - paní Urbánkové. 
 
Závěr: Zjištěné poznatky budou využity pro tvorbu plánu práce v následujícím školním roce. 
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PK 5 – vedoucí: Libuše Ampapová 

               členové: Hana Petrů, Markéta Veselá 
 
Úkol: Vytvořit plán práce 
Na základě plánu práce 2015/2016, konkrétně výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením 
na negativa školy, vymyslet aktivity, které by tyto problémy mohly řešit 
 
Cíl: Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
 
Název projektu: Učíme se na zahradě – hravé formy výuky 
Vyučující Vv, Hv a Pč vymyslí aktivity k tomuto projektu (do 1. 3. 2016) 
 
Realizace: květen 2016 – školní zahrada 
 
Další možné aktivity: 

 Projekt Voda – nezbytná podmínka pro život (Vv, Hv, Pč, Př, Z, Ch…) 

 Zahradní slavnost – výstava (Vv) 
                                                            - koncert (Hv) 
                                                            - občerstvení (Pč) 
                                                            - Václav Havel (Čj) 

 Fotografování a natáčení v zahradě (Vv) 

 Sochy ze sněhu – zahradní skřítci (Vv – prostorové vytváření) 

 Domečky pro skřítky z přírodnin (Pč – školní zahrada, les, u rybníka…) 

 Studie přírodnin – rostliny, živočichové (čmeláci, motýli…) – inspirativní, tichá, 
klidná hudba (Vv, Hv) 

 Relaxační techniky – Hv – rozcvička s písničkou 

 Sluneční soustava – Vv, Z, Př, Inf 

 Podnebné pásy – Vv, Z, Př, Inf 
 

Kontrola plnění tematických plánů 
 
Soutěže, výstavy, exkurze 
    Leden: výstava prací A. Nixové, žákyně 9. třídy (přijata n Grafickou školu v Jihlavě) 
    Únor: Rocková hudba a drogy – výchovný koncert 
    Březen – Měsíc knihy – návštěva knihovny 
                  - Velikonoční dekorace 
    Květen – Den matek 
 
Různé 
    Požadavek: zpěvníky Já písnička 5 (Hv) 
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Hodnocení práce PK 5 za rok 2015/16: 
 
Kontrola plnění tematických plánů 

 učivo probíráno podle rozvržení v tematických plánech, pouze s malými úpravami 
podle konkrétní situace (např. Vv – soutěže, Hv – koncerty, Pč- vánoční a velikonoční 
jarmark) 

 
Účast ve výtvarných soutěžích 

 Kvalita 

 Marťánci 

 Logo školy (1. místo G. Hybášková – 9. tř.) 

 Velikonoce – Jihlavské listy (žáci 5. třídy J. Rosol, S. Richtr a M. Sobotka –  
                                     obrázky uveřejněny v novinách) 

 Rodina – vyhodnocení v září 2016 
 
Výstavy 

 Přírodní zahrada – září – škola 
                                             - říjen – knihovna 

 Alena Nixová (žákyně 9. tř.) – výtvarné práce na přijímací pohovor na 
                                                                   Grafickou školu v Jihlavě – leden 

 Papua Nová Guinea a Namibie – výstava fotografií cestovatelky a fotografky Markéty   
                                                           Hálové – únor 
 

Koncerty 

 Vánoční koncert – prosinec – KD NŘ – celá škola 

 Rocková hudba a drogy – březen – pro 2. stupeň 

 Koncert ke Dni matek – květen – KD NŘ – celá škola (vše hodnoceno kladně) 
 
Projekt „Výuka na školní zahradě“ 
Hravé formy výuky, skupinová i samostatná práce, výuka v příjemném prostředí (ze strany 
žáků i učitelů hodnoceno kladně) 

Hv – texty autorských písniček žáků publikovány na nástěnce 
   Vv – výtvarné práce žáků vystaveny na nástěnkách 

Pč -  skupinové práce žáků instalovány přímo na školní zahradě a fotografie     
         z této činnosti na webu školy 

 
Další aktivity 

říjen – Pč – podzimní aranžmá – 6. a 7. tř. 
prosinec – Pč – vánoční dekorace (Květinka O. Mouricové) 6. a 7. tř. 

                              - Pč – betlém před školou – 6. tř. 
březen – Vv – návštěva knihovny – 5. tř. – témata Ilustrátoři dětských knih a Jak se   
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                         stát čtenářem 
                           - Pč -  velikonoční dekorace (Květinka O. Mouricové) 6. a 7. tř. 
             duben – Pč – vojenská základna – maketa – vlastní nápad žáků 6. tř. 
                                     vystaveno ve vestibulu školy 
             červen – Hv – projekt Muzikál – skupinová práce žáků 6. a 7. tř. – vystaveno na   
                                      nástěnkách 
 
Hospitace 
L. Ampapová u M. Veselé – Pč, 6. tř., 27. 4. 2016, výroba krabičky 
Hodnocení: hodina byla velmi dobře připravená, výborná motivace, vše jasné, srozumitelné, 
optimistický přístup paní učitelky, stoprocentní zapojení žáků 
 
Různé 
Požadavky na vedení školy: - nová kytara 
                                                  - zpěvníky Já písnička 5 
 
Závěr 
 zúčastnění byli seznámeni se všemi body závěrečné zprávy sepsané 16. 6. 2016 
 
 

PK 6 – vedoucí: Markéta Veselá 

               členové: Marie Maříková, Petr Procházka, Hana Petrů, Jakub Šimek, Bronislava   
                               Nechvátalová 
 
Téma schůze – Vytvořit plán práce jednotlivých skupin PK 
 
Z mínusů školy stanovit ty, s kterými můžeme pracovat. 

 Rozdělit úkoly členům PK. 

 Do 29. 1. 2016 přijít s návrhem řešení problému (projekty, úkoly, návrhy….). 

 Dle stanovených dob potřebných k řešení problémů postupně kontrolovat jejich 
plnění. 

 Po skončení úkolu každý z PK zpracuje reflexi, která bude zpětně přidána ke každému 
návrhu úkolu. 

 
PLÁN PRÁCE 
 
Cíl: Využít vzdělávacího procesu ke zkvalitnění výuky. 

 Potřeby žáka 

 Individuální přístup 

 Využívání efektivních metod a forem výuky 
Délka: Dle zvolené aktivity – dlouhodobý. Ukončený hodnocením a reflexí. 
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NÁVRHY AKTIVIT A ÚKOLŮ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 
 
Vko 
Umožnit žákům osvojit si strategii učení pomocí: 

 Dramatizace v hodině  

 Využití hravých forem výuky  
Vkz 
Umožnit žákům osvojit si strategii učení pomocí: 

 Spolupráce učitele s rodiči a jinými odborníky 

 Výukové programy na PC 

 Skupinové práce a projektové vyučování 
Tv 
Umožnit žákům osvojit si strategii učení pomocí: 

 Relaxační a kompenzační cviky v hodinách  

 Propojení s jinými předměty 

 Vytváření pozitivního klima ve třídách a ve škole pomocí her pro posílení kolektivu a 
her se zaměřením na spolupráci a komunikaci 

 
Hodnocení práce PK 6 za rok 2015/16: 
 
Práce ve třídách dle tematických plánů: byla splněna ve všech předmětech. Některé činnosti 
byly přesunovány do jiných měsíců dle logických návazností, či podle témat besed 
domluvených pro třídy. 
Soutěže, výstavy a exkurze 2015/16    

 Vko – V únoru se uskutečnila návštěva finančního poradce pro 9. třídu. Plán pro 
návštěvu pošty či banky zůstane v návrhu práce pro příští rok.    

 Vkz – Od října do ledna byly realizovány všechny navržené besedy pro 6. a 7. třídu. 
Besedy byly úspěšné a doporučuje se jejich opětovné zrealizování (témata besed 
mohou být upravena).   

 Tv – Účast na soutěžích byla splněna. (viz příloha – Sportovní akce) 
Školení – Učitelé se účastnili různých školení, která během roku byla nabízena. 
Hospitace – Na škole probíhaly hospitace v rámci PK – hospitace byly přijaty s nervozitou, ale 
pozitivně (nové nápady a náměty, sebereflexe…). Hospitace v hodině Tv u Petra Procházky – 
hodina byla vedena bez problémů, učitel je velmi dobře připraven. 
Návrhy aktivit a úkolů pro řešení problémů -   

 Vko – Dramatizace v hodině a využití hravých forem výuky   

 Vkz -  Spolupráce učitele s rodiči a jinými odborníky, výukové programy na PC, 
skupinové práce a projektové vyučování    

 Tv – Relaxační a kompenzační cviky v hodinách, propojení s jinými předměty, 
vytváření pozitivního klima ve třídách a ve škole pomocí her pro posílení kolektivu a 
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her se zaměřením na spolupráci a komunikaci  – Činnosti byly do hodin během 
celého roku nenásilnou formou začleňovány. Učitelé pracovali s metodami novými a 
aktivně se snažili žákům témata podat zajímavým, dostupným i novým způsobem. 

 Učebnice – Do Vkz byly pořízeny nové učebnice. Učebnice jsou plné námětů a nápadů 
a dobře provádí tématy, která odpovídají tematickým plánům. 

Během celého roku se neobjevily žádné problémy týkající se předmětů Vko, Vkz a Tv. Učitelé 
pracují aktivně a při zjištění nesrovnalostí či obtíží své poznatky hlásí na schůzkách PK či 
kdykoli během školního roku. Doplňující poznámky budou postupně do zpráv vpisovány a 
bude na ně upozorněno na poradách a schůzích. 
 
NOVÉ NÁVRHY A NÁMĚTY PRO ZLEPŠENÍ 

 Návaznost hodin Tv (převážně na druhém stupni) – umožní lepší přípravu pomůcek a 
zlepší využití času v hodinách (odpadne zdržování při přípravách nářadí a náčiní). 

 Nové učebnice do Vkz 
 Rád bych tímto způsobem poděkoval za obětavou práci vedoucím předmětových 
komisí, jejich přínosu pro celou organizaci a zejména pro naše žáky. Práce to nebyla vždy 
jednoduchá, náročná na čas a organizaci všech aktivit, které jste pro žáky vymysleli a hlavně 
uskutečnili. Věřím, že další rok bude již jednodušší a nebude Vás tolik zatěžovat. Těším se na 
další spolupráci. 
 
Rada žáků: 
 Ve školním roce 2015/16 byla také zavedena spolupráce s žáky školy jako s poradním 
orgánem vedení školy. V jednotlivých třídách byla demokraticky volena žákovská 
samospráva. S předsedy tříd 5. – 9. ročníku a jejich zástupci jsem se scházel pravidelně každý 
měsíc na Radě žáků. S potěšením musím konstatovat, že spolupráce s žáky probíhala na 
profesionální úrovni a skutečně jsme vyřešili mnoho záležitostí týkajících se chodu školy.  
 
Členové:  5. třída – Eliška Havlíčková (Adam Čermák) 
              6. třída – René Němec (Vojtěch Pátek) 
  7. třída – Tereza Pátková (Tomáš Brychta) 
  8. třída – Josef Tomek (Pavlína Ficová) 
  9. třída – Luboš Fiala (Tomáš Karásek) 
 
 Rada žáků měla 9 zasedání s ředitelem školy. Všechna jednání se týkala chodu školy. 
Programem bylo především: 

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

 Vysvětlení funkce Rady žáků své třídě 

 Zamyšlení nad pozitivy a negativy školy – co se vám zde líbí a co byste změnily 
a jak 

 Návrhy školních akcí 

 Stanovení prosincového termínu zasedání Rady žáků 

 Hodnocení pracovních měsíců 
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 Seznámit třídy s:  
o Webové stránky školy – co by tam žáci chtěli mít   
                                                (www.zsnovarise.estranky.cz) 

            - betaverze 
o Nová okna – žádná manipulace s digitálním číselníkem 
                          - dodržovat Školní řád 
o Školní noviny – jestli by někdo chtěl být novinář školy (pátek 12:50???) 
o Vybavení přespolní místnosti – jaké hry atd. 
o Adventní trhy – poslední týden v listopadu – výrobky 
o Vánoční vystoupení pro rodiče s třídou – bližší informace 

 Vybavení přespolní místnosti – co je koupeno – čekáme na dodání 
                                                                                   Fotbálek (59kg), 
       Hokej  

deskové hry asi 11 

 Logo školy – demokratické hlasování všech žáků - ukázka 

 Šatny u tělocvičny – folie do oken, popis situace 

 Den otevřených dveří – 8. 1. 2016 – průběh 

 Pozvánka na ochotnické divadlo – V Karanténě – NoDiS 

 Logo školy – demokratické hlasování všech žáků 

 Cesta do Anglie – nebude (politická situace) 

 Kouření u zastávky a vůbec kdekoliv – popis, co se stane, když někoho 
uvidíme… 

 Schránka důvěry – lístečky, které tam někdo hodí, nemusí být podepsané, 
pokud žák neočekává pomoc (musíme vědět, komu máme pomoci) 

 Nová nástěnka – naproti vstupním dveřím – suplování, akce školy apod. 
 Akce školy – názory na přednášku o Islandu + jaká školní vystoupení by se žákům 

líbila? 

 Oprava zdi u sklepa – udržovat čistotu + ukázka 

 Výmalba šaten u TV – proběhne o jarních prázdninách podle dohody na barvě 
vymalování s Radou žáků 

 Řešení společenských problémů ve třídách 

 BOZP – bezpečnost žáků ve škole – kontrola školy – nebezpečné předměty či 
místa                                                  

 Rekonstrukce chystaná na prázdniny – školní kuchyňka – barva linky a 
výmalba místnosti 

 Omlouvání a omluvenky – jak by to mělo vypadat (rodiče vědí, školní řád) 
                                                    - členové rady znovu zopakují ve třídě – zejména          
                                                     omlouvání z nepovinných předmětů – stejná   
                                                     pravidla jako omlouvání z výuky 

 Rozdat letáky na letní tábory – OK 
                                                     - zjistit, zda má vedení školy sehnat více nabídek   
                                                       táborů 
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 Turnaj pořádaný deváťáky – koncem dubna po přijímacích zkouškách 
                                                 - volejbal (diskuse) – nejspíše 26. 4. 2016 – úterý 
                                                 - všichni žáci si přejí turnaj ve florbalu 

 Testování ČSI – 6. ročník – matematická gramotnost – vysvětlit průběh 

 Výlet Rady žáků do Jihlavy – krajské setkání školních parlamentů 

 Den dětí – založení nové tradice 

 Organizace školních výletů 

 Odměna výhercům celoškolního sběru – výlet do 3D kina v Dačicích (výběr 
filmu) 

 Organizace konce školního roku 
 

Školská rada 
Složení školské rady: 

Zástupci rodičů: Pavel Dejmek 

Jana Ficová 

Jaroslav Pachr 

Zástupci zřizovatele: Vlastislav Mařík 

Jiří Fic 

Miroslav Zach 

Zástupci školy: Jana Šimková 

Jindřiška Šťastná 

Ludmila Tesařová 

Předsedou školské rady byl zvolen: Pavel Dejmek 
 

Spolupráce s rodiči:  
 
Třídní důvěrníci: 
Ve školním roce 2015/16 došlo ke svobodným volbám mezi rodiči jednotlivých tříd ZŠ.  
 

1. třída – Jitka Hameršmídová 
2. třída – Martina Drexlerová 
3. třída – Lucie Houzarová 
4. třída – Veronika Kučerová 
5. třída – Blanka Čermáková 
6. třída – Olga Linhová 
7. třída – Miroslav Zach 
8. třída – Jiří Doležal 
9. třída – Martina Dvořáková 

Rodiče mezi sebou zvolili jednoho zástupce, který může jednat v případě potřeby jménem 
celé třídy. S třídními důvěrníky proběhlo jedno zasedání dne 12. 4. 2016. Programem bylo 
zejména: 
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 Seznámení se Spolek přátel školy (dále jen SPŠ) 

 Seznámení se současným stavem 

 Zvolení Rady SPŠ 

 Finanční tok SPŠ 

 Jak dojde k opětovnému zprovoznění spolku 

 Stanovy spolku 

 Diskuze o vzdělávacím procesu a fungování školy 
 
SPŠ – Spolek přátel školy 
 Dne 22. 4. 1995 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při základní škole 
v Nové Říši, které zde již řadu let nefungovalo. Jsem toho názoru, že pro školu je takováto 
spolupráce s rodiči přínosem a pokusil jsem se o opětovné založení. Mezi tím došlo v ČR 
podle zákona ke změně názvu ze sdružení na spolek. Postupoval jsem tak, že z řad třídních 
důvěrníků byla zvolena tříčlenná Rada SPŠ. 
                                

        8. třída – Jiří Doležal – předseda spolku 
           1. třída – Jitka Hameršmídová - pokladník 
                                  3. třída – Lucie Houzarová – kontrola, pomoc 
 
Rada SPŠ se sešla s ředitelem školy na třech jednáních ve dnech: 13. 10. 2015; 26. 1. 2016; 
23. 6. 2016. Společně jsme projednávali organizaci a další spolupráci SPŠ se školou. Rád bych 
tímto způsobem poděkoval Radě SPŠ za spolupráci a vřelý přístup.  
Informační odpoledne 

 
Ve školním roce 2015/16 proběhla 2 informační odpoledne a jedna plenární schůze. 

Návštěvnost v některých ročnících byla velice slabá. Zejména na druhém stupni.  
 

Návštěvnost informačních odpolední rodiči 
 

Třída/Počet 
žáků 

Plenární schůze 
6. 10. 2015 (počet) 

Inform. odpoledne 
24. 11. 2015 (počet) 

Inform. odpoledne 
12. 4. 2016 (počet) 

1. /18 13 14 14 

2. /20 15 18 18 

3. /15 9 14 13 

4. /14 8 8 11 

5. /24 11 14 14 
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6. /17 8 10 11 

7. /15 5 10 10 

8. /16 8 12 10 

9. /15 3 BYLO JINDY 3 

 

                  154                                80                                    100                                        102 
 

 

 
 
 

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Plenární schůze 6. 10. 2015

% návštěvnost Počet žáků

0 20 40 60 80 100

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Informační odpoledne 24. 11. 2015

% návštěvnost Počet žáků

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

25 
 
 

 web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz 
IZO: 600 117 146,  IČO: 70987891, ČÚ: 1467697379/0800 

 
 

 
 
 

Přehled o vzdělávání 
 
 Od 1. 9. 2015 jsou žáci vzděláváni podle ŠVP pro základní 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 2015/2016 devět tříd, po jedné třídě v každém ročníku. 
První stupeň tvořil 1. - 5. ročník, druhý stupeň tvořil 6. - 9. ročník. Výuka ve skupinách 
neprobíhala.  
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Učební plány: 
 

 
 
 
Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň 
 
Český jazyk – v 1. ročníku posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace 
          - ve 2. a 3. ročníku posílen o 3 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. 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

M
in

im
ál

n
í č

as
o

vá
 

d
o

ta
ce

 (
R

V
P

 2
01

3)

1 D 2 D 3 D 4 D 5 D

Český jazyk a literatura 7 2 7 3 7 3 8 6

Cizí jazyk 3 3 1 3 1

4 1 4 4 4 1 4 1

1 1

Prvouka 2 2 2

Vlastivěda 1 2

Přírodověda 1 2

Hudební výchova 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

3 3 3 3 2

18 3 18 3 21 3 23 3 24 2

5

Celková povinná časová dotace 118

Průřezová témata

Dísponibilní časová dotace

P

14

Člověk a svět práce

Učební plán pro 1. stupeň (1. - 5. ročník)

Člověk a jeho svět 12

Jazyk a jazyková 

komunikace

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

35

9

20

1

Umění a kultura 12

10
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Učební plán pro 2. stupeň (6. - 9. ročník) 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

M
in

im
ál

n
í č

as
o

vá
  

d
o

ta
ce

 (
R

V
P

 
2

0
1

3
) 

6 D 7 D 8 D 9 D 

Jazyk a jazyková 

Český jazyk a literatura 15 3 1 3 1 4  5  

Cizí jazyk 12 3 1 3 1 3 1 3 1 

komunikace Další cizí jazyk 6  1  1  2  2 

Matematika a její aplikace 15 3 1 4  4 1 4  

Informační a komunikační technologie 1 1   1     

Člověk a Dějepis 
11 

2  2  2  2  

společnost Výchova k občanství 1  1  1    

Člověk a příroda 

Fyzika 

21 

1  1  2  2  

Chemie     2  2  

Přírodopis 1 1 2  1 1 1 1 

Zeměpis 2  1 1 2  1 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

10 
1  1  1  1  

Výtvarná výchova 2  2  1  1  

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 

10 
1  1      

Tělesná výchova 2  2  2  2  

Člověk a svět 

Člověk a svět práce 

3 

      1  

Technické práce   1      

práce Práce v domácnosti 1        

Volitelní předměty    1  1  1  1 

Průřezová témata P         

Disponibilní časová dotace 24  6  6  6  6 

Celková povinná časová dotace 122 24 6 24 6 25 6 25 6 
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Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň 
 
Hodinová dotace pro ročníky – 6. rč. – 30 hodin 
     - 7. rč. – 30 hodin 
     - 8. rč. – 31 hodin 
     - 9. rč. – 31 hodin 
Český jazyk – v 6. a 7. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace 
Cizí jazyk -  v 6., 7., 8., a 9. ročníku je posílen o 1 hodinu z disp. 
Další cizí jazyk - realizován v 6. a 7. ročník po hodině a 8. a 9. ročník po 2 hodinách z disp. 
Matematika a její aplikace – v 6. a 8. ročníku posíleny o hodinu z disp. 
Informační a komunikační technologie – realizována v 7. ročníku jednou hodinou z disp. 
Přírodopis – v 6., 8., a 9. ročníku posílen o jednu hodinu z disp. 
Zeměpis – v 7. a 9. ročníku posílen o jednu hodinu z disp. 
 
Nepovinné předměty 
 

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

Náboženství 7 15 6 4 5 5 5 5 1 53 

 
 
Povinně volitelné předměty 
 

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

Seminář z M    15 žáků 

Seminář z ČJ 17 žáků    

Práce na PC  15 žáků   

Konverzace z Nj   16 žáků  

 
 
Přehled zájmových útvarů 
 
VODÁCKÝ - vedoucí – Jiří Veselý 
SPORTOVNÍ HRY 1. – 3. ročník - vedoucí – Vojtěch Vrána - 2 skupiny 
FOTOGRAFICKÝ - vedoucí – Vojtěch Vrána 
HRA NA KYTARU - vedoucí – Markéta Veselá – 2 skupiny 
KERAMIKA (7., 8., 9. třída) - vedoucí – Libuše Ampapová  
KERAMIKA (5., 6. třída) - vedoucí – Ludmila Tesařová 
ZPĚV - vedoucí – Jindřiška Šťastná 
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA - vedoucí – Jindřiška Šťastná 
SEMINÁŘ ČJ (9.rč) - vedoucí – Hana Petrů 
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY M (9.rč.) - vedoucí – J. Urbánková 
DISLEKTICKÝ - vedoucí – Maříková 
DOVEDNÉ RUCE (2., 3., 4. třída) - vedoucí – Ivana Misařová 
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ - vedoucí – Jaroslav Pospíchal 
HISTORICKÝ ŠERM - vedoucí – Dominik Habermann 
ADMIISTRATIVA – vedoucí Jana Šalandová 
 
Zajištěno externě: 
 
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK TELČ  
LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ TELČ 
 

Personálního zabezpečení školy 
 
Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole (stav k 30. 6. 2016): 
 

PRACOVNÍCI CELKEM (ZŠ a MŠ) 33 

mužů 4 

žen 29 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE CELKEM 16 

učitelé 13 

asistent pedagoga 1 

vychovatelé 2 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE CELKEM 5 

učitelé 5 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI CELKEM 11 

Základní škola 4 

z toho THP 1 

ostatní 3 

Mateřská škola 3 

Uklízečky 3 

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, koordinátor ŠVP ZV.  
Na škole pracovala 1 asistentka pedagoga pro 2 žáky cizince. Jednalo se o Ukrajince, kteří 
neuměli česky. Ve spolupráci s jihlavským Multikulturním centrem se podařilo zařídit žákům 
ve 4. a 5. ročníku asistenci.  
Logopedickou péči při předškolním vzdělávání zajišťovaly 2 kvalifikované pedagožky – 
logopedky.  
Dětem s poruchami učení se věnovala dyslektická asistentka. 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy  
 
1) Zápis do 1. ročníku ZŠ (na školní rok 2014/2015) 
 
Zapsáno bylo 18 žáků, z toho 3 žáci požádali o odklad povinné školní docházky. 
Do 1. ročníku nastoupí 15 žáků: 

- z toho    8 chlapců 
                                        7 dívek 
 
2) Přijímací řízení do víceletého gymnázia (osmileté studium) 
 
Nikdo z žáků se nepřihlásil. 
 
3) Ukončení povinné školní docházky 
 
Z 9. ročníku celkem vychází 15 žáků. 
 
Přijato:   na gymnázium   4 žáci 
   na SOŠ , SŠ    7 žáků 
   na SOU    4 žáků 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA OBOR POČET Ž. ZÁVĚR 

GOB Telč  Gymnázium 3 MT 

Klasické a španělské gymnázium, Brno Gymnázium + AJ 1 MT 

SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava Ošetřovatelství 1 MT 

VOŠ a SŠ veter., zem. a zdrav. Třebíč Veterinářství 1 MT 

SOŠ stavební Jihlava Elektrikář - silnoproud 1 VL 

ŠECR Jihlava Předš. a mimoškol. ped. 2 MT 

SŠ PTA Jihlava Obráběč kovů 1 VL 

TRIVIS Jihlava Bezpečně právní činnost 2 MT 

SOUZ Dačice Opravář zem. strojů 1 VL 

SŠTO Dačice Obráběč kovů 1 VL 

SUŠG Jihlava Klasická umělecká tvorba 1 MT 

 
Následující graf zobrazuje počet přijatých žáků podle jednotlivých studijních oborů středních 
odborných škol, středních odborných učilišť a gymnázií ve školním roce 2015/2016. 
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Informace o třídách  
 

Přehled po třídách a žácích (stav k 30. 6. 2016) 
 

Třída Třídní učitel Celkem Počet chlapců Počet dívek 

1. A Mgr. Ivana Misařová 18 10 8 

2. A Mgr. Jindřiška Šťastná 20 11 9 

3. A Mgr. Jana Šimková 15 9 6 

4. A Mgr. Marie Maříková 14 8 6 

5. A Mgr. Libuše Ampapová 24 12 11 

6. A Mgr. Petr Procházka 17 11 6 

7. A Mgr. Bronislava Nechvátalová 15 5 10 

8. A Mgr. Hana Petrů 16 8 8 

9. A Mgr. Jakub Šimek 15 7 8 

x CELKEM 154 82 72 
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GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM SE ZAM. NA AJ

OŠETŘOVATELSTVÍ

VETERINÁŘSTVÍ

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

PŘEDŠ. A MIMOŠKOL. PED.

OBRÁBĚČ KOVŮ

BEZPEČNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

OPRAVÁŘ ZEM. STROJŮ

OBRÁBĚČ KOVŮ

KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA

Počet přijatých žáků podle oborů
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Dojíždějící a domácí žáci 
 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
1. POLOLETÍ 2015/16 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 18 18 0 0 0 

2. 19 17 2 0 0 

3. 15 9 6 0 0 

4. 14 12 1 0 0 

5. 23 5 17 0 0 

6. 17 4 13 0 0 

7. 15 5 10 0 0 

8. 15 8 7 0 0 

9. 15 5 10 0 0 

CELKEM 151 83 66 0 0 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

Nová Říše

Vystrčenovice

Zdeňkov

Stará Říše

Budeč

Rozseč

Telč

Radkov

Krasonice

Červený Hrádek

Dolní Vilímeč

Jersice

Bohuslavice

Želetava

Svojkovice

55

12

3

1

1

18

1

1

15

19

10

3

13

1

3

Počet žáků podle obcí
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Chování 

Napomenutí TU 1 

Důtka TU 4 

Důtka ŘŠ 0 

2. stupeň z chování 0 

Pochvala TU 31 

Pochvala ŘŠ 0 

 
2. POLOLETÍ 2015/2016 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 18 17 1 0 0 

2. 20 14 6 0 0 

3. 15 8 7 0 0 

4. 14 12 2 0 0 

5. 24 12 12 0 0 

6. 17 4 12 1 0 

7. 15 6 9 0 0 

8. 16 7 9 0 0 

9. 15 5 10 0 0 

CELKEM 154 85 68 1 0 

 
Chování 

Napomenutí TU 6 

Důtka TU 2 

Důtka ŘŠ 5 

2. stupeň z chování 0 

Pochvala TU 64 

Pochvala ŘŠ 0 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který úzce 
spolupracuje s výchovným poradcem, z dalších institucí pak s okresním metodikem 
prevence, PPP či psychologem. 

V letošním roce byla na škole založena SCHRÁNKA DŮVĚRY, která má přispět k lepší a 
pro mnohé přijatelnější komunikaci se školním metodikem. 

Během celého školního roku metodik spolu s žáky tvořil a doplňoval INFORMAČNÍ 
NÁSTĚNKU, která má sloužit nejen jako informační zdroj pro důležitá telefonní čísla, ale má 
sloužit i preventivně. 
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Pro posílení vztahů s rodiči budoucích žáků a pro usnadnění nástupu do první třídy 
začal letos projekt „Předškolácké skupinky“. 

V letošním školním roce byly řešeny 2 případy v oblasti podezření na šikanování žáků 
a jeden případ záškoláctví. Ve Schránce důvěry byly 3 podněty k řešení problémového 
chování. 2 případy nevhodného chování mimo školu byly nahlášeny rodiči v ředitelně.  
Podněty k podezření na šikanování (otravování, ubližování slovní, omezování) žáků přišly od 
rodičů na třídních schůzkách či od žáků při Radě žáků. Podezření byla potvrzena. Řešení 
těchto případů proběhlo ve spolupráci s třídními učiteli i rodiči žáků a výchovným poradcem. 
Žáci byli potrestáni pokáráním a napomenutím třídní učitelky a nad třídou byl zvýšen dohled. 
S třídami se začalo pracovat a dosáhlo se zlepšení klima ve třídách. Nadále se bude 
atmosféra ve třídách sledovat. 

Podnět k záškoláctví přišel od třídního učitele a vyučujícího v dané třídě. Při 
projednávání případu byly hledány možnosti, jak do budoucna problémovému jednání 
předejít. Po setkání s matkou se dospělo k rozhodnutí o zvýšeném dohledu nad dítětem ze 
strany rodiny a užší spolupráci rodiny se školou. 
Podněty ze Schránky důvěry se týkaly porušení školního řádu – ubližování od spolužáků. 

Pro upevnění kolektivu a zlepšení spolupráce ve třídách byly doporučeny učitelům hry 
pro rozvoj spolupráce a komunikace. 
 
Přehled uskutečněných činností z Minimálního preventivního programu:  
 
Aktivity v hodinách Vko a Vkz (v kompetenci vyučujících dle tematických plánů) a ostatních 
předmětech dle probírané látky. 
Přednáška – oblastní charity Jihlava 4. 11. 2015 – žáci 6. a 7. třídy 
Hudebně vzdělávací program - Zdraví máme jenom jedno 18. 3. 2016 –1. stupeň   
Hudebně vzdělávací program - Hudbou k lepší společnosti bez drog, šikany a násilí 18. 3. 
2016 – 2. stupeň 
 
DVPP a školení poradenské služby školy:  
  

Školní metodik prevence i výchovný poradce se letos zúčastnil školení – 
Brno 30. 9. 2015 (8:30 – 15:30) – Školní poradenské pracoviště v praxi 
Jihlava 24. 2. 2016 (9:00 – 16:00) – Šikana I – šikana jako narušení vztahů ve skupině 
Nová Říše 9. 3. 2016 (13:00 – 15:00) – Martínek – Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a bez 
hyperaktivity. 
 
Závěr: 

Práce školního metodika ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, 
třídními učiteli i dalšími vyučujícími je bezproblémová a dostačující. I nadále se počítá 
s obvyklými činnostmi, jako jsou – Schránka důvěry; Práce s informační nástěnkou; 
Preventivní činnost ve třídách (v rámci hodin); Objednávání nových aktivit a besed; Školení; 
Práce s problémovými třídami a žáky;…. Pokračovat se bude i s projektem „Předškolácké 
skupinky“, který se osvědčil a byl pozitivně hodnocen. 
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Od následujícího roku se budeme snažit do hodin začlenit hodiny PREVENTIVNÍ 
PRÁCE S KOLEKTIVY na 1. i na 2. stupni, což by obsahovalo – „hrací hodiny“ (hry pro stmelení 
kolektivu, na zlepšení spolupráce a komunikace mezi žáky při skupinových pracích,…); 
mapování vztahů (dle dotazníků, her…) 
Spolu s výchovným poradcem se bude pracovat na vytvoření Školního poradenského 
pracoviště s jeho následnou činností. 
 
Další aktivity pro žáky organizované školou 
 

- Plavecký kurz – 2. – 4. třída 
- Dopravní hřiště – 4. třída 
- Školní výlety 
- Školní mléko 
- Ovoce do škol 
- Exkurze 
- Sportovní soutěže 
- Soutěže v rámci jednotlivých předmětů 
- Charitativní činnost (sběr papíru, PET víček) 
- Úřad práce – volba povolání 9. ročník 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Ve vzdělávání pedagogů jsou podporována ve spolupráci s PK různorodá témata. 
Pedagogové využívají nabídku pedagogických vzdělávacích center převážně v našem regionu 
(NIDV pracoviště Jihlava a Education Jihlava).    
 

Název semináře, kurzu Počet zúčastněných 

Kvalifikační kurz ředitele školy 1 

Inkluze 3x 1 

Roční zúčtování daně za rok 2014, daňové novinky roku 2015. 1 

Školení PAM 30.03 (mzdy) 1 

Spisová služba 1 

Sociální pojištění v roce 2016 1 

Daně 2015 v příkladech 1 

Novely právních předpisů, předpisů ve školství – Ing. Radka Šlégrová 1 

Účetnictví PO, novelizace pro R 2016, majetek – Ing. Jiří Lorenc 1 

PaedDr. Zdeněk Martínek – PORUCHY CHOVÁNÍ  11 

PaedDr. Zdeněk Martínek – AGRESE A AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE  2 

Práce s diferencovanou třídou  2 

Týrané a zanedbané dítě 1 

POKOS  1 
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Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 
 
Školní webové stránky – www.zsnovarise.cz 

Současné webové stránky školy byly vytvořeny v říjnu. Jsou aktualizovány několikrát 
týdně a neustále se rozvíjí. Od října 2015 do června 2016 máme návštěvnost 24 000.  
 

 
 

ŠVP do Inspisu   2 

Roadshow 1 

Školní poradenské pracoviště v praxi 2 

Šikana I – šikana jako narušení vztahů ve skupině 2 

INSPIS 1 

Malá technická univerzita 2 

Autismus 2 

Jak hodnotit a klasifikovat žáky - cizince v předmětu český jazyk  1 
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Jihlavské listy 

Ve školním roce jsme několikráte spolupracovali na článcích a statistikách pro 
Jihlavské listy. Byly otisknuty články: Rozhovor s výchovným poradcem naší školy Hanou 
Petrů, výtvarná soutěž našich žáků organizovaných Mgr. Libuší Ampapovou, otevření 
přírodní zahrady. 
 
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. 
 
Spolupráce se starosty obcí spádového regionu 

Pravidelně elektronicky komunikuji se starosty obcí, ze kterých k nám do školy přijíždí 
žáci. Jedná se především o spolupráci při pořádání sběru druhotných surovin.  
Se zřizovatelem školy – starosta městysu Nová Říše – se scházíme pravidelně. Společně 
projednáváme chod školy a organizaci aktivit. 
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Celostátní soutěž – Základka roku 2016 
 
 S potěšením oznamuji, že se naše škola umístila na 1. místě v kraji Vysočina. O to 
radostnější pak je, že jsme toto ocenění získali na základě hlasování absolventů naší školy.  

 

Aktivity školy: 
 
Sběr druhotných surovin 
V letošním školním roce jsme nasbírali 11 860 kg papíru a v celkovém pořadí škol jsme se 
umístili na 14. místě (průměr na osobu byl 78 kg). Ve sběru hliníku jsme obsadili 1. místo 
se 484 kg. Pomerančové kůry bylo vybráno 80 kg a PET víček 727 kg. Z toho asi 400 kg víček 
bude věnováno na léčebný pobyt a rehabilitační pomůcky pro Elišku, která trpí dětskou 
mozkovou obrnou. Nejlepší sběrači (viz. tabulky) 
 
Papír: 

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA MNOŽSTVÍ (kg) 

1. Krupilová Karolína 3. 782 

2. Ambrožová Věra 7. 526,4 

3. Martinů Marek 3. 377 
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4. Trávníčková Zuzana 9. 354 

5. Majkutová Nikol 8. 322 

6. Jahodová Zuzana 5. 299 

7. Martinů Daniel 4. 298 

8. Svoboda Tadeáš 1. 250 

9. Zadražil Ondřej 4. 230,5 

10. Dvořák Matouš 5. 221 

11. Smetanová Kristýna 1. 219 

12. Hybášková Gabriela 9. 217,3 

13. Hustáková Veronika 2. 213 

14. Burdová Veronika 9. 205,7 

15. Nix Tomáš 5. 203,5 

 
Hliník: 

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA MNOŽSTVÍ (kg) 

1. Trávníčková Zuzana 9. 56,6 

2. Krupil Michal 9. 54,8 

3. Hameršmídová Gita 1. 49,05 

 
Pomerančová kůra: 

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA MNOŽSTVÍ (kg) 

1. Linhová Karina 6: 16,5 

 
PET víčka: 

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA MNOŽSTVÍ (kg) 

1. Kučerová Terezie 2. 104,5 

2. Zadražil Ondřej 4. 93 

3. Drexlerová Eliška 6. 78 

 
Kulturní a společenské akce, exkurze a další: 
 

Měsíc Akce Třída 

Září Otevření přírodní zahrady ZŠ 

  Seznámení s knihovnou 1. 

Říjen Dopravní hřiště 4. 

  Návštěva muzea a zámku v Dačicích 5. 

  Přednáška - Záchranný systém 6. 

  Přednáška - zubní hygiena 3. 

  Fotbalový turnaj  6. - 9. 

Listopad Výstava fotografií z cest 6. - 9. 

  Pouštění draků 2. + 3. 
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  Volejbalový turnaj 6. - 9. 

  Výstava prací žáků u místní knihovny 6. - 9. 

  Návštěva kláštera a kostela v Nové Říši 3. +4. 

  Pythagoriada - Jihlava 6. - 9. 

  Atletický trojboj MŠ + 1. třída 1. + MŠ 

Prosinec Mikuláš MŠ + ZŠ 

  Sběr druhotných surovin 1. - 9. 

  Florbal Telč 6. - 9. 

  Olympiáda z Aj - školní kolo 6. - 9. 

  Olympiáda z Př - školní kolo 6. - 9. 

  Olympiáda z Čj - školní kolo 6. - 9. 

  Tvoření Betlému 6. - 9. 

  Talentová soutěž v psaní na klávesnici 6. - 9. 

  Adventní trhy 1. - 9. 

  Vánoční den 1. - 9. 

  Zdobení stromečku 2. 

  Rozsvícení stromečku na náměstí 1. - 5. 

  Beseda se spisovatelkou Braunovou 1. - 3. 

  Návštěva dětí z MŠ (5 částí) MŠ 

  Vánoční koncert pro rodiče 1. - 9. 

Leden Projekt - Logo školy 1. - 9. 

  Divadélko pro školy Hradec Králové 1. - 9. 

  Den otevřených dveří ZŠ 

  Olympiáda ze Z - školní kolo 6. - 9. 

Únor Přednáška o Islandu 5. - 9. 

  Vyhodnocení projektu - Logo školy 1. - 9. 

  Olympiáda z Čj - okresní kolo 6. - 9. 

  Olympiáda ze Z - okresní kolo 6. - 9. 

  Zdravý jídelníček 6. + 7. 

  Finanční poradenství pro žáky 9. třídy 9. 

  Klauni Hogo a Fogo MŠ 

  Karneval v MŠ MŠ 

Březen Březen - měsíc knihy 5. 

  Vystoupení skupiny Marbo 1. - 9. 

  Pasování na čtenáře 1. 

  Rocková hudba a drogy 1. - 9. 

  Velikonoční trhy 1. - 9. 

  Prvňáci na výstavě v MŠ 1. + MŠ 

  Sportovní dopoledne MŠ v tělocvičně MŠ 

Duben Krajská soutěž - Poznej kraj Vysočinu 9. 

  Ochutnávka ovoce - Ovoce do škol 1. - 4. 

  Olympiáda z M - okresní kolo 6. - 9. 
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  Olympiáda z Př. - okresní kolo 6. - 9. 

  Pasování na čtenáře - pokračování 1. 

  Zdravověda 8 

Květen Exkurze do třebíčské firmy Esko-T 7. - 9. 

  Den maminek 1. - 9. 

  Planetárium Morava 1. - 9. 

  Volejbalový turnaj - Telč 6. - 9. 

Červen Školní výlety 1. - 9. + MŠ 

  Praktická výuka na poště 5. 

  Celoškolní projekt - Učíme se na zahradě 1. - 9. 

  Krajské setkání žákovských parlamentů 5. - 9. 

  Sběr druhotných surovin - druhé kolo 1. - 9. 

  Den dětí 1. - 9. 

  Dny prevence - Jihlava 3. 

  Návštěva farmy 1. 

  Pohádkový les MŠ 

  Bydlíme zdravě - Telč 7. 

  Pasování osmáků 1. - 9. 

  Čaj z naší zahrádky 1. 

  Historické motocykly 2. 

  Odměna za sběr surovin - 3D kino Dačice 1. - 9. 

  Vyhlášení největších úspěchů žáků za rok 5. - 9. 

  Cesta kolem světa s Čabíkem  MŠ 

  Atletické závody v Telči 5. - 9. 

 
Školní výlety 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TŘÍDA MÍSTO 

1. třída Muzeum techniky - Telč 

2. třída ZOO Jihlava 

3. třída ZOO Jihlava 

4. třída ZOO Jihlava 

5. třída Jindřichův Hradec 

6. třída Jindřichův Hradec 

7. třída Camp Řásná 

8. třída Camp Řásná 

9. třída Camp Řásná 
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Účast žáků v soutěžích: 
 
a) Sportovní soutěže 
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b) Znalostní soutěže 
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Činnost školní družiny – 1. + 2. oddělení 

Září 
- Výroba autíček z papíru a toal. ruliček 
- Malování oblíbeného místa v Nové Říši 
- Hry na zahrádce - honičky, míčové hry, klouzačky 
- Výroba dinosaurů z tvrdého papíru 
- Malování vodovými barvami a voskovkami 
- Hry v místnosti - Elektřina, Tichá pošta 
- Seznamovací hry dětí 
- Kreslení dle vlastní fantazie, omalovánky 
- Pobyt venku, míčové hry, hry na písku, houpačky a prolézačky 
- Stolní hry – člověče nezlob se 
- Poznávání dopravních značek, zvuky dopravních prostředků 
- Povídání o rodině – já a moje rodina, příbuzní, blízcí 
- Vycházky po Nové Říši – poznávání stromů, pozorování přírody 
- Společná hra – soutěž – poznáváme řemesla, městečko Palermo 
- Hry v tělocvičně – míčové hry, pohybové hry 

 
Říjen 

- Zpěv písniček s podzimní tématikou 
- Malování temperovými barvami - Strom 
- Sběr přírodnin 
- Výroba strašidel z listí 
- Výroba dýní z trhaného barevného papíru 
- Procházky po Nové Říši  
- Pobyt na zahrádce - fotbal, rychlá vybíjená 
- Výroba netopýra z barevného papíru 
- Vycházka ke statku, přeskakování překážek 
- Výtvarná tvorba – podzimní skřítkové 
- Zdravá výživa – poznávání – ovoce a zelenina 
- Vaření – obložené chleby 
- Hudební soutěž – poznej píseň podle melodie¨ 
- Společná četba – Zlatý faraón 
- Hra na motýlka ve třídě 
- Kreslíme zvířátka – domácí mazlíčci 
- Taneček – pásla ovečky 
- Skládání z papíru – nebe, peklo 
- Vycházka s dopravní tématikou 
- Výroba lodičky ze skořápky ořechů 
- Soutěže ve třídě – hledání dvojice, hry na paměť 
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Listopad 
- Dramatizace pohádky - Jak Honza napálil čerta 
- Malba pohádkové postavy - tempery 
- Zpěv pohádkových písniček 
- Luštění křížovek 
- Martin na bílém koni - výtvarná práce 
- Vystřihování sněhových vloček 
- Hádanková soutěž 
- Výroba ozdobných kolíčků, Andělíček z papíru, výrobky ze slaného těsta - vánoční 

trhy 
- Vystřihování draka z papíru 
- Procházky po Nové Říši - pozorování změn v přírodě 
- Hry na zahrádce  
- Seznámení s dětmi – seznamovací hry, aktivity pro zapamatování jmen dětí 
- Míčové hra na hřišti – volejbal, fotbal, basketbal 
- Procházky podzimní přírodou, hry na schovávanou 
- Smyslové hry – hledej dvojice 
- Výroba želvy – 3D z papíru 
- Dopravní výchova – přecházení silnice, dopravní značky, chování na ulici 
- Výrobky na Vánoční trhy  - andílci, sněhuláci, šperky z korálků… 
- Četba – o kohoutkovi a slepičce – převyprávění příběhu 
- Dramatizace pohádky – Jeníček a Mařenka 

 
Prosinec 

- Zpívání koled 
- Mikuláš, čert a anděl - vystřihování a vybarvování 
- Výroba vánočních dekorací - děťátko v oříšku, papírový strom 
- Malování sněhuláka prstovými barvami 
- Výroba svícnu z papíru 
- Výroba náramku z korálků 
- Luštění hlavolamů 
- Bingo 
- Procházky po Nové Říši - hry u kláštera 
- Vánoční písničky a koledy 
- Kreativní činnost – zimní víla, vánoční přání, čert, Mikuláš a anděl z papíru 
- Hra – poznáváme zvířátka – pantomima, kreslení 
- Míčové hry na hřišti, hry na zahrádce, soutěž ve skoku přes švihadlo 
- Čert, Mikuláš a anděl – kdo to je? Slavení 
- Omalovánky – zima 
- Kreativní činnost – vločky do oken 
- Výrobky na Jarmark – šperky, sněhuláci, andělé… 
- Dramatizace pohádky na Vánoční besídku – Jeníček a Mařenka 

- Šitý náramek z korálků 
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- Vánoční kapr z odřezků z pastelek 
- Hra na rybáře a rybky 
- Procházky zimní přírodou 
- Dárky pro rodiče k Vánocům 
- Společenské hry – Kufr, Kris-kros 
- Sledování pořadu o Vánocích, Vánočních svátcích 

 
Leden 

- 6. 1. - Tři králové - výroba maňásku z papíru, dramatizace 
- Výroba Tří králů z ubrousku 
- Zpěv koledy 
- Soutěž ve skládání puzzle 
- Příprava ovocného salátu 
- Výroba bacilů z toal. ruličky 
- Krasobruslení - taneční sestava 
- Pantomima - zimní sporty 
- Výroba Eskymáka z tvrdého papíru 
- Hry na zahrádce - sáňkování, stavění sněhuláka 
- Výroba oblékací papírové panenky 
- Zpěv písní - Dva mrazíci 
- Hry se sněhem – koulování, stavění sněhuláka, bobování 
- Společná četba – povídky o rybářích 
- Antistresové omalovánky – sova, zvířátka 
- Tvoření z korálků 
- Tři králové – kreativní tvorba, zpěv koled 
- Výroba Eskymáků z papírových košíčků 
- Výroba sněhuláků z vatových tampónků 
- Společenské hry – Aktivity, Hvězdokupy, Afrika, Fauna, karty 
- Stolní fotbal, stolní hokej 
- Výroba dárků pro 1. třídu 
- Hry na koberci – stavebnice, lego, cheva 
- Klouzání na ledě 
- Výroba želvy z korálků 
- Malování vodovkami – baletka 
- Pohádky Boženy Němcové 
- Výroba skládané záložky do knížky – mimoň, zvířátka, příšerky 
- Zpěv s pohybem – otec Abrahám 
- Výroba soba z ruličky od toaletního papíru 
- Výroba penálu z ruličky z kuchyňských utěrek 

  
Únor 

- Výroba klauna na špejli  
- Malování masopustních masek temperovými barvami  
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- Masopustní průvod masek - taneček, zpěv písniček 
- Výroba papírového srdce propletené bavlnkami 
- Dramatizace pohádky - Červená Karkulka 
- Stavění z kostek - Můj domov 
- Pantomima - povolání 
- Výroba papírového dortu 
- Čím bych chtěl být? - malování temperovými barvami 
- Hry u kláštera - honičky, míčové hry 
- Vycházky po Nové Říši – společné hry v přírodě 
- Vybíjená, hry na postřeh 
- Výroba brože z plsti, náhrdelník z korálků 
- Slovní fotbal 
- Společenské hry – Aktivity, Kufr, Fauna, Afrika, Kris- kros 
- Zpěv písniček s doprovodem – Nohavica, lidové 
- Květiny z plsti 
- Hry na hřišti – vybíjená, fotbal, na babu, já buchta kuchta, skákání gumy, skok daleký 
- Jarní dekorace – květina na dveře 
- Hry na dětském hřišti za MŠ – kolotoč, prolézačky, houpačky 
- Velikonoční zajíc, ptáček, vajíčko – výtvarná tvorba 
- Výroba stromečku z drátků a korálků 
- Obrázky z kartonu – ubrousková technika 

 
Březen 

- Výroba květin z barevného papíru 
- Výroba berušek z kinder vajíček 
- Zpěv s kytarou - Šel zahradník do zahrady, Pod naším okýnkem, Sluníčko, sluníčko 
- Výroba oveček z ruliček od toal. papíru 
- Malování vajíček foukacími fixy, voskem 
- Kuřátku ve vajíčku - vodové barvy, barevný papír 
- Soutěž v hádání  
- Výroba velikonočních přáníček 
- Výroba stojánku z papíru na vajíčka   
- Hry na hřišti - Slepá bába, Kuřátko, Ptáčci a lvi 
- Procházky po Nové Říši - Pozorování prvního kvítí, velikonoční výzdoby 
- Výroba příšerek s knížkou 
- Cvičení s Míšou - tanečky 
- Výroba záložek do knížky - malování inkoustem 
- Turnaj v páce 
- Výroba zajíčků z vlny, malování sádrových zajíčků, slunce z papíru s barevnou duhou 
- Procházky po Nové Říši – poznávání jarních květin 
- Hry na koberci – lego, cheva, skládačky 
- Hry v přírodě – na schovávanou, vybíjená, na rybáře a rybky, cukr, káva limonáda 
- Zpíváme si pro radost – když jsem já sloužil 
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- Společenské hry – aktivity, Afrika, Fauna, Malý princ, 7 draků 
- Výroba stojánku na tužky z ruliček 
- Výroba stojánku na šperky – krabicový papír 
- Výroba magnetek na lednici z kera hmoty 
- Hry na dětském hřišti – fotbal, vybíjená, házená 
- Sledování pohádky – Já Padouch – poučení z příběhu – diskuze 
- Velikonoční zvyky a tradice – vzdělávací pořad 
- Soutěž s písničkou – kolik písniček znáš  
- Květiny z korálků, šperky 

 
Duben 

- Vesmír - povídání o planetách, slunci, kosmonautech 
- Kreslení své planety - suchý pastel 
- Výroba kosmonauta z ruličky od toal. papíru 
- Malování planety Země - skupinová práce   
- Třídění odpadu - vystřihování a lepení obrázku z novin 
- Výroba náušnic z korálků 
- Hry na zahrádce - závody v běhu, skoky přes švihadlo, honičky 
- Procházka po Nové Říši - kde se nachází kontejnery na třídění odpadu 
- Zpěv písně - Naše Země kulatá 
- Cvičení s Míšou - tanečky 
- Výroba Papírožrouta a Plastožrouta z krabice 
- Obtiskovaní různého materiálu na papír 
- Pěnivý lektvar - pokus s octem, saponátem a sodou 
- Výroba netopýra a kočky z ruličky od toal. papíru 
- Výroba čarodějnice z papírového kornoutu 
- Stolní hry – aktivity, Fauna, Afrika, Karty, Malý princ, Hvězdokupy, Kufr 
- Míčové hry v tělocvičně – Záchranka, Na včelky 
- Hra na zahrádce – fotbal, skákání gumy, vybíjená, přehazovaná, skok přes švihadlo 
- Šijeme plyšového slona, brože z plsti, výroba šperků 
- Příprava na besídku – břišní tance 
- Kreativní práce – květinové čelenky 
- Den země – recyklace – náramek z petlahví 
- Vědomostní hry a soutěže 
- Soutěž o nejkrásnější čarodějnici – výtvarná a literární tvorba 
- Pečení Muffinů – vaření 

 
Květen 

- Výroba žirafích a sloních oušek na besídku 
- Výroba dárečků pro maminku - květina z papírových srdíček, květina z ubrousků, šnek 

ze srdíček 
- Malování temperovými barvami - můj domácí mazlíček 
- Výroba želvičky z papíru 
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- Výroba mýdla 
- Zpěv písničky - Když jsem já sloužil, Malé kotě, Jak si vlastně povídáte 
- Výroba papírového pejska 
- Dramatizace pohádky - Zvířátka a loupežníci 
- Výroba papírových rybiček a akvária z krabice 
- Pobyt na zahrádce - Skoky přes "potok", honičky, míčové hry, skákání přes gumu 
- Pohádka – Harry Potter – četba i sledování pohádky 
- Nácvik na besídku – Břišní tance 
- Míčové hry na hřišti – kopaná, vybíjená, na ptáčky a lvy, hry na pískovišti, hry na čísla 
- Rozhovor na téma II. Světové války – film Práče 
- Vaření – vajíčkové muchomůrky 
- Pletení věnečků z pampelišek 
- Výroba stonožek a berušek z plat od vajec 
- Výroba domácího přírodního mýdla 
- Výroba kočičky z papírové ruličky 
- Strom ze srdíček – výtvarná aktivita 
- Příprava pudinku  - vaření – popis pracovního postupu 
- Karaoke písničky – lidové, country 
- Ubrousková technika – výroba obrázku 
- Skákání panáka, skákání čokolády 

 
Červen 

- Výroba bublifuku z pet lahve 
- Dětský den - soutěže v běhání, v hodech na koš 
- Výroba dinosaura z papíru a papírových talířků 
- Pobyt na zahrádce - míčové hry, skoky přes švihadlo, honičky 
- Malování vidličkou - Potkal jsem je v ZOO 
- Výroba náhrdelníků a náramků z korálků a brček 
- Společenské hry – Aktivity, Fauna, Malý princ… 
- Hra na zahrádce – fotbal, vybíjená, na ptáčky a lvy, skok přes švihadlo, hra na babu, 

hry na pískovišti, chůze na chůdách, volná hra dětí – na rodinu, na zvířátka 
- Výroba myšky z papíru 
- Omalovánky – princezny, Mimoni 
- Motýl z látek, vědomostní hry na počítači 
- Výroba dinosaura z papíru a papírových ruliček 
- Den dětí – oslava, povídání si, pohádka 
- Výroba recyklovaného šperku z pet lahví 
- Karaoke písničky 
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Výsledky kontrol 
 
Českomoravský odborový svaz 
 
Dne 15. 10. 2015 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zastoupený Rudolfem 
Kočím vykonal podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce kontrolu dodržování 
provozního řádu, prevenci rizik, evidenci a přidělování OOPP, provádění revizí a kontrol, 
preventivních prohlídek a zajištění BOZP. Při kontrole byly shledány následující závady: 
 

 Proškolení zaměstnanců z aktuálních právních předpisů 

 Zajistit nové tiskopisy – Knihy školních úrazů – nový model 

 Uzavřít novou smlouvu s lékařem Oldřichem Noskem – aktualizace – jiné názvosloví 

 Vstupní lékařské prohlídky – jiná časová perioda prohlídek 

 Provádět kontrolu ručního mechanického nářadí + zápis 

 Hasicí přístroje v MŠ, ŠJ i ZŠ musí mít kohout v max. výšce 150cm nad podlahou 

 Sklad s uloženou žíravinou v ŠJ označit piktogramem 

 Ukotvit regály v ŠJ 

 Volné okraje rampy u vstupu do ŠK označit značkami označujícími nebezpečnou 
hranu – černožluté šikmé šrafování 

 Vlhká a opadávající omítka v suterénu školy 
 
Všechny nalezené závady a nedostatky byly odstraněny ke dni 30. 11. 2015 
 
Testování ČSI 

Škola byla zapojena do testování vybraných školy ČSI. Testování probíhá 
elektronickou cestou. ČSI se zaměřila na matematickou gramotnost. Při vyhodnocení jsme 
dosáhli celorepublikového průměru. 
 
Kontrola ze strany zřizovatele 
 Nebyly nalezeny žádné nedostatky. 
  
Okresní zpráva sociálního zabezpečení Jihlava 

Kontrola se uskutečnila 20. října 2015 a byly nalezeny následující nedostatky: 
 
Kontrola plnění ohlašovacích a oznamovacích povinnosti 

 oznámení o zaměstnání byla podána pozdě  

 oznámení o skončení zaměstnání byla podána pozdě 

 přeplatek na pojistném u zaměstnance 
 
Nedostatky byly odstraněny ke dni 30. 11. 2015 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 
Rozpočet na rok 2015 
 

a) Rozpočet přímých NIV 
 

Mzdové prostředky na platy  
a prostředky na OPPP 

7 182 000 
90 000 

Dotace na výšení platů v regionálním školství 264 165 

Projekt DIKYPR 166 406 

Mzdové prostředky celkem 7 702 571 

Pojistné 2 570 718  

FKSP 74 642  

ONIV 199 000  

Celkem 10 547 289 

 
b) Rozpočet neinvestičních výdajů – provoz školy 

 

Provozní dotace 1 407 150  

Školné MŠ 131 310  

Školné ŠD 36 650  

Neinvestiční výdaje celkem 1 575 110 

 
 
Výnosy                                                                   (stav k 30. 6. 2015)              (stav k 30. 6. 2015)      
 

Dotace MŠMT – přímé NIV k 30. 6. 2014 5 753 316,00 10 371 623,00 

Dotace provozní – Městys Nová Říše 725 000,00 1 407 150,00 

Školné MŠ 67 500,00 131 310,00 

Školné ŠD 21 150,00 36 650,00 

Ostatní výnosy + projekt Dikypr 28 416,00 794 522,02 

Stravné 390 404,00 676 621,00 

Celkem výnosy 6 985 786,00 13 417 876,02 

 
Náklady                                                          (stav k 30. 6. 2015)                  (stav k 31. 12. 2015) 
 

Náklady na ONIV 113 228,00 199 000,00 

Mzdové náklady 3 725 976,00 7 702 571,00 

Pojištění 1 239 536,00 2 570 718,00 

FKSP 35 808,00 75 000,49 
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Provozní náklady 871 901,42 2 129 713,08 

Stravné 375 690,00 677 269,00 

Náklady celkem 6 362 139,42 13 354 271,57 

 
Výnosy z pronájmu tělocvičny (činnost + vybrané peníze) k 31. 12. 2015                  34 435,00 
 
Výroční zpráva o hospodaření školy se zpracovává na konci každého kalendářního roku po 
uzavření hospodářského výsledku. 
 

 
Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Podpora zdravého životního stylu v Kraji Vysočina 

Cílem projektu byla podpora žáků ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní 
výchovy. Realizátorem projektu bylo vzdělávací centrum Vysočina Education. Naše škola se 
zapojila do aktivity Bezpečně na cestě. V rámci aktivity žáci 3. třídy pracovali s pracovními 
listy a pracovními sešity, jejichž obsahem bylo poskytování první pomoci.  
 
Prevence dětských úrazů 

Program prevence dětských úrazů je určený pro žáky 3. tříd základních škol v Kraji 
Vysočina a je zaměřený na prevenci úrazů a výuku první pomoci. V měsíci červnu se účastní 
Dne prevence dětských úrazů v Jihlavě. 
 
První pomoc do škol  

Projekt Kraje Vysočina, jehož cílem je poskytnout mladým lidem kvalitní výuku laické 
zdravotnické první pomoci se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem 
na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. Školení žáků 8. třídy provádí 
lektoři ČČK a záchranáři ZZS Kraje Vysočina. 

 
 

Údaje o spolupráci  
 

Škola během školního roku spolupracovala s Úřadem práce, středními školami - SOŠ a 
SOU Dačice, GOB a SOŠ Telč, GBN Dačice, TRIVIS Jihlava, NIDV pro vzdělávání pedagogů, 
Multikulturní vzdělávací centrum Jihlava, Jihlavské listy, regionálním pracovištěm BESIP pro 
Kraj Vysočina, Odbor školství Kraj Vysočina, SPC Jihlava a PPP v Jihlavě, Zdravotnickou 
záchrannou službou Kraje Vysočina, Krajská hygienická stanice, DPS Nová Říše, Volejbalový 
klub Nová Říše, Novoříšský kulturní spolek (NOKUS), Městys Nová Říše, Svaz zahrádkářů, 
Obecní knihovna, klášter Nová Říše, Lidová škola umění Telč, rybářský svaz 
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Schválení výroční zprávy 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou na 
pedagogické poradě dne 1. 9. 2016. 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne …………………………………. 
 
  
 
      
Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitelka školy  ……………………………………………….. 
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1. Charakteristika mateřské školy 
 

Název a sídlo zřizovatele  
 

Městys Nová Říše 

Ředitel školy  
 

Mgr. Vojtěch Vrána 

Vedoucí učitelka  
 

Alena Coufalová 

Kontakt  t.č.:  567 318 135,  
email: skolka@zsnovarise.cz 

Délka provozu  
 

6.00 hod. – 16.00 hod. 

Součást mateřské školy  
 

Zahrada   

Datum zařazení do sítě škol  
 

1. 1. 2003  

Územní obvod předškolního zařízení  Vystrčenovice, Rozseč, Bohuslavice, 
Krasonice, Stará Říše, Zvolenovice, Červený 
Hrádek, Dolní Vilímeč, Zdeňkov, Vápovice  

Počet tříd  
 

 3, z toho 2 celodenní, 1 polodenní 
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2. Personální podmínky  
V mateřské škole pracovalo na plný úvazek 5 pedagogických pracovnic a 3 provozní 
pracovnice, z toho 2 na zkrácený úvazek. 
 

Pedagogičtí pracovníci Pozice Vzdělání Praxe Úvazek 

Coufalová Alena vedoucí učitelka SPgŠ 39 let 100% 

Bártů Hana učitelka SPgŠ 33 let 100% 

Beckerová Naďa učitelka SPgŠ 31 let 100% 

Tesařová Ludmila učitelka SPgŠ 34 let 100% 

Veselá Libuše učitelka SPgŠ 36 let 100% 

 
 

Provozní pracovníci Pozice Úvazek 

Mácová Blanka uklízečka 100% 

Novotná Hana uklízečka 31,25 % 

Straková Dagmar školnice 50% 

 
 
3. Podmínky ke vzdělávání  
 
Do mateřské školy bylo na školní rok 2015 – 2016 zapsáno 66 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Během 
školního roku došlo ke změnám v počtu dětí, takže konečný počet byl 67 dětí. 
Rozděleny byly podle věku do 3 tříd, z nichž jsou 2 třídy s celodenním provozem 
a 1 třída s polodenním.  Označení jednotlivých tříd vychází z převládajících symbolů. 
 

Označení třídy Počet dětí Třídní učitelky Poloha třídy 

1. tř. - Sluníčková 20 Libuše Veselá 
 

přízemí 

2. tř. - Kytičková 23 Alena Coufalová 
Hana Bártů 

přízemí 

3. tř.- Motýlková 24 Naďa Beckerová 
Ludmila Tesařová 

1. patro 

 
Školní rok 2015 - 2016 

Počet přihlášených dětí celkem 70 

Počet přijatých dětí k 1. 9. 2015 66 

Počet přijatých dětí v průběhu roku 4 

Počet dětí odhlášených v průběhu roku 3 

Počet dětí odcházejících do ZŠ 15 

Počet dětí s odloženou školní docházkou 5 

Počet dětí, které přestoupily ze ZŠ do MŠ 0 

Počet dětí se zdravotním postižením 0 
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Počet dětí přijatých na zkušební dobu 3 měsíců 0 

Počet dětí s jiným etnikem 0 

Průměrná docházka od 1. 9. 2015 do 26. 6. 2016 49 dopoledne, 
34 odpoledne 

 

 
Zápis dětí na školní rok 2016 – 2017 proběhl dne 21. dubna 2016 v souladu s kritérii pro 
přijetí dětí do MŠ. 
 
4. Průběh vzdělávání  
Nástroje: pozorování, hospitace, analýza ŠVP PV, TVP, neformální i formální rozhovory s 
pedagogickými pracovnicemi. 
 
a) Všechny činnosti vycházejí z tematického celku ŠVP PV nazvaného „Za pohádkou 
pohádka“, jednotlivé časově tematické bloky jsou rozpracovány do konkrétních činností 
 v TVP PV a jsou vzájemně propojeny.  
 
b) Vzdělávací nabídka MŠ poskytuje dostatek zajímavých a různorodých podnětů ke 
konkrétním činnostem. Děti mají možnost vybírat si aktivity a činnosti, které vyhovují jejich 
zájmu.  
 
c) Pedagogické pracovnice pomáhají rozvíjet rovnoměrně u dětí intelektové i praktické 
schopnosti a dovednosti. 
 
d) V MŠ máme dvě logopedické preventistky, která individuálně pracují s dětmi pod vedením 
klinické logopedky. 
 

e) Akce pro děti:  

- Výukové a kulturní programy (divadlo Kozlík, Šikulka, klauni Hugo a Fugo, kejklíř Čabík, 

  Pojízdné planetárium, Mláďata v MŠ). 

- Podzimní a jarní atletický trojboj. 

- Sportovní hry dětí v tělocvičně ZŠ. 

- Mikulášská a vánoční nadílka.  

- Vánoční koncerty žáků ZUŠ Telč a dětského sboru ze ZŠ v Nové Říši.  

- Vánoční koncert žesťových nástrojů v KD. 

- Karneval. 

- Návštěva knihovny spojená s tematickým programem. 

- Exkurze (moštárna, hospodářský dvůr, hasiči). 

- Výlety (Panský dvůr v Telči, Hospodářský dvůr Bohuslavice, Spravedlnost, Úpravna vody.  

- Putování pohádkovým lesem. 

- Zábavné dopoledne ke Dni Dětí. 

- Slavnostní pasování na školáky. 
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f) Akce pro veřejnost:  

- Vánoční besídka. 

- Besídka ke Dni matek. 

- Vánoční a velikonoční výstavy. 

- Prezentace keramických výrobků. 

- Účast na celostátní výstavě dětských prací v Hradci Králové „Školka plná dětí“. 

- Den otevřených dveří při zápisu do MŠ. 

 
5. Údaje o spolupráci MŠ  
 
Nástroje: neformální rozhovory, schůzky rodičů, návštěvy, vystoupení, společné  
akce, vývěsky 
a) Spolupráce se ZŠ:  
- Navázání kontaktu s 1. třídou ZŠ – třídní učitelky. 

- Projekt „Předškolácké skupinky“ . 

- Účast učitelek z MŠ při zápisu do 1. třídy. 

- Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ.  

- Spolupráce při vypalování výrobků z keramické hlíny. 

- Zapůjčování učebních pomůcek a didaktického materiálu.  

- Podzimní a jarní atletický trojboj.  
- Koncerty dětí ze ZŠ o Vánocích.  
- Společné kulturní a výukové programy. 
- Zajištění „ Pohádkového lesa“ ke Dni dětí. 
 
b) Spolupráce s rodiči:  
- Společné oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den matek.  

- Oslavy narozenin dětí.  

- Logopedická prevence.  

- Výroba masek na karneval. 

- Velikonoční výstava. 

- Rozloučení s předškoláky.  

- Prezentace jednotlivých tříd na www stránkách.  
- Exkurze a výlety.  

- Materiálové dary (papír, vlna, fixy, pastelky apod.).  
 
 
c) Další spolupracující organizace: 
- SDH v Nové Říši - prohlídka techniky a vybavení, sponzorské dary. 
- Zahrádkáři v Nové Říši - ukázka moštování. 
- Soukromí zemědělci – exkurze. 
- Úpravna vody – exkurze. 
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- Knihovna v Nové Říši – tematický program. 
- ZUŠ v Telči – vánoční koncerty. 
- Klinická logopedka v Telči a v Dačicích. 
- SPC Jihlava, Jindřichův Hradec a Pelhřimov. 
- Divadla Kozlík, Šikulka, klauni Hugo a Fugo, kejklíř Čabík. 
- Záchranná stanice zvířat v Pavlově. 
 
6. Výsledky vzdělávání  
Nástroje: analýza portfolií, pracovních listů, konzultace s rodiči 
 

- U všech dětí, které navštěvují mateřskou školu, byl zaznamenán posun směřující 

  k naplňování kompetencí v souladu s RVP PV.  

- Poslední rok jsme pracovali se ŠVP PV nazvaným „Za pohádkou pohádka“.  

  Jeho prostřednictvím jsme mohli dětem sdělovat důležitá poselství, ponaučení i zkušenosti.                                                

- Osvědčilo se nabízet tzv. nespavým dětem ve třídě různorodé individuální činnosti 

  pro jejich všestranný rozvoj.  

- Přetrvávající problémy dětí s výslovností se daří zásluhou práce dvou 

  logopedických preventistek eliminovat. 

 
7. Kvalita řízení školy:  
Nástroje: pedagogické a provozní porady, formální i neformální rozhovory 
 
- Povinnosti i pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 
- Pedagogický sbor spolupracuje pod vedením vedoucí učitelky při zajišťování  
  společných akcí i při tvorbě ŠVP PV. 
- Kontrolní i evaluační činnosti zahrnují všechny oblasti chodu MŠ 
- Všechna důležitá rozhodnutí týkající se zajištění provozu nebo VVČ konzultuje 
  vedoucí učitelka s ředitelem ZŠ a MŠ. 
- Specializované služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány 
  ve spolupráci s příslušnými odborníky. 
 
8. Úroveň výsledků práce mateřské školy:  
 
Nástroje: SWOT analýza 
Silné stránky školy:  
- Dobrá spolupráce s vedením ZŠ  
- Zajišťování individuálního adaptačního režimu pro nové děti. 
- Velmi dobrá úroveň logopedické prevence.  
- Velmi dobrá úroveň práce s keramickou hlínou 
- Školní zahrada vybavená množstvím dětských vozidel a hygienickým zázemím pro děti. 
- Zajištění pitného režimu v letních měsících i na školní zahradě  
- Zajištění nejnutnějšího času na odpočinek pro nespavé děti  
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- Spolupráce s rodiči i s místními organizacemi. 
 
Slabé stránky školy: 
 
- Nedostatek finančních prostředků na opravy a obnovu zařízení a vybavení MŠ. 
- Rezervy pedagogických pracovnic v práci na PC. 
- Získávání sponzorů. 
 
Příležitosti naší MŠ : 
 
- Přilehlá zahrada a blízkost volné přírody.  
- Dobře prostorově členitá budova po rekonstrukci.  
- Blízkost autobusové zastávky, lékaře, školy. 
 
Hrozby MŠ:  
 
- Blízkost hlavního vchodu do MŠ s vchodem do soukromých bytů,  které jsou součástí udovy 
MŠ. 
- Rizikové chování některých nájemníků těchto bytů. 
 
9. Závěr  

- Veškeré aktivity, které mateřská škola vyvíjela, směřovaly k naplňování cílů a priorit 
stávajícího ŠVP PV, které naplnila.  

- Nadále promýšlet a zařazovat do TVP aktivity bezpečné pro děti a podporující spolupráci  

  s rodiči, obcí, ZŠ a místními organizacemi.  

- Promýšlet novou formu naplňování cílů v oblasti environmentálního vzdělávání a v prevenci 
sociálně – patologických jevů. 

- Při vhodném počasí přesouvat vzdělávání dětí do exteriéru a využívat všech možností, které 
skýtá a nabízí přilehlá zahrada a okolní příroda.  

 
 
V Nové Říši dne 30. 6. 2016 

II. část týkající se MŠ zpracovala: Alena Coufalová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 
V Nové Říši dne 10. 8. 2016                                                               …………………………………….. 
                ředitel školy 
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