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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., Datová 
schránka 7x3va77, poslední číslo jednací ke dni 31. 12. 2017 je ZŠ a MŠ N. Ř. 378/2017. 
Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsnovarise.cz 
 
Zřizovatelem 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, Hříšice/Jersice 
 
Vedení školy: 

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

 
Počty žáků (ke dni 30. 6. 2018): 

     ZŠ – 151 žáků 
     MŠ – 74 žáků 
     ŠD – 60 žáků 
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Ve školním roce 2017-18 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 2017/2018 navštěvovalo školní družinu celkem 60 žáků, z toho: 

 1. oddělení Eva Nehybová  30 žáků 

 2. oddělení Helena Adamová   30 žáků  
 
Školní jídelna    
 

Kategorie Měsíční Ø přihlášených 
strávníků 

Počet odebraných obědů 
za školní rok 2017/2018 

1. děti MŠ 74 9. 520 

2. žáci ZŠ (7 – 10 let) 63 10. 720 

3. žáci ZŠ (11 – 14 let) 65 10. 371 

4. žáci ZŠ (15 let) 15 2. 705 

5. dospělí strávníci 27 5. 034 

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. Martina Skalická 

2. Markéta Veselá 

3. Ivana Misařová 

4. Jindřiška Šťastná 

5. Jana Šimková 

6. Dominik Habermann 

7. Libuše Ampapová 

8. Jakub Šimek 
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9. Bronislava Nechvátalová 

 

Další učitelé 

Jiří Cvrček 

Jaroslava Urbánková 

Hana Petrů 

Vojtěch Vrána 

 
Schůze se uskutečnily ve dnech:  

28. 8.2017 (1. část 10:00) a 4. 9. 2017 (2. část 9:00) 
21. 11. 2017 
16. 1. 2018 
10. 4. 2018 
19. 6. 2018 

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

Ve školním roce 2016/17 pracovaly ve škole 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 – J. Cvrček 
4. PK – M, F, Ch, Př, Inf, Z, D (vyučující) – vedoucí – J. Urbánková 
5. PK – Vv, Hv, Pč (vyučující) – vedoucí – L. Ampapová 
6. PK – Vko, Vkz, Tv (vyučující) – vedoucí – D. Habermann 

 
Hodnocení práce PK 2017/18  
 Předmětové komise (PK) pracovaly v tomto školním roce třetím rokem. Vedoucí 
předmětových komisí se již zaběhli a práce byla o poznání na vyšší úrovni, než byla 
v předchozích letech. PK3 měla v tomto roce nového vedoucího, který ale naši školu opouští. 
Ve školním roce 2018/19 bude ustanoven nový vedoucí. Věřím, že společnými silami 
dosáhneme dobrého začlenění jak do kolektivu, tak do systému PK. 
 
Vedoucí PK připravovali:  
Plán schůzí skupin PK - září, leden, květen 

- ze schůzí jsou písemné záznamy a vzešlé nápady a požadavky jsou           
   zapracovány do plánu práce školy v následujícím školním roce 
 

Plán práce PK – vypracování plánu aktivit pro žáky na školní rok 2017/18 
                           - celkem se uskutečnilo 52 akcí pro žáky 
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Akce podle PK na rok 2017/18 
Skupina PK Akce Třída Zodpovídá Měsíc 

PK 5 Kresba a malba v přírodě 6. -9. Ampapová 9 

PK 2 Olympijský víceboj (září až květen) 4. + 5. Šťastná, Šimková 9 

PK 6 Zdravá záda - Lustigová 6. +7. Miss 10 

PK 5 Podzimní aranžmá - dýně 4. - 7. Hab. Vra 10 

PK 2 dopravní hřiště (říjen, jaro, zima) 4. Šťastná 10 

PK 1 Návštěva knihovny 1. Skalická 10 

PK 1 Trojboj 1. tř. + MŠ 1. Skalická 10 

PK 1 Návštěva kláštera 3. Miss 10 

PK 1 Projekt k vlastenectví 25. 10.  společné I.st. 10 

PK 4 Přírodopisný klokan 8. +9. Urbánková + Nechvátalová 11 

PK 4 Planetárium + Antropos 6. + 7. Nech. + Habermann 11 

PK 5 Namaluj si svého tygra 1. - 5. Ampapová 11 

PK 5 Exkurze do truhlářské dílny 6. - 7. Habermann 11 

PK 4 Dějepisná olympiáda 6. -9. Habermann 11 

PK 2 Internetový bobr 4. + 5 Šimek 11 

PK 1 Návštěva kovářské dílny 3. Miss NE 

PK 6 Olympijský den - SOV 1. - 5. Habermann 12 

PK 6 Učitelé vs žáci - Betlém stars game No2 6. 9. Habermann 12 

PK 5 Vánoční koncert 1. -9. všichni 12 

PK 5 Koncert pro DPS   Šťastná 12 

PK 5 Vánoční aranžmá - svícen 6. - 7. Hab., Amp. 12 

PK 5 Adventní věnce 6. - 7. Hab., Amp. 12 

PK 5 Betlém před školou 6. Hab., Amp. 12 

PK 4 Zeměpisná olympiáda 6. -9. vyučující 2 

PK 6 Návštěva OÚ Nová Říše 6. Habermann 2 

PK 5 Výstava kreseb na OÚ 1. -9. Ampapová 3 

PK 2 Sport. Dopoledne - soutěže na stanovištích 9. tř. 4. + 5. Nechvátalová + 9. tř NE 

PK 2 Zoo - Jihlave - Podpovrch - výukové programy 5. + 3. Šimková, Miss 3 

PK 1 Návštěva knihovny 2. Veselá 3 

PK 1 Návštěva knihovny 3. Miss 3 

PK 4 Matematická olympiáda II. St. Urbánková 4 

PK 4 Matematický klokan 4. - 9. Šimek 4 

PK 4 Pythagoriáda 6. - 8. Vrána 4 

PK 4 Dukovany, Dalešice 8. - 9. Šimek, Urbánková 4 

PK 4 Přírodovědná Olympiáda 6. - 9. Urbánková + Nechvátalová 4 

PK 6 Návštěva poslanecké sněmovny 8. +9. Habermann NE 

PK 5 Velikonoční dekorace, pletení pomlásek 6. - 7. Hab. Vra 4 

PK 6 Den otevřených dveří - hasiči Telč 6. +7. Miss 5 

PK 6 Hry pro I. st. - netradiční 1. -5. Habermann 5 

http://www.skola.novarise.cz/
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PK 5 Kurz kresby a malby (3 dny) 6. -9. Ampapová NE 

PK 5 Den matek 1. -9. všichni 5 

PK 5 Vázání květin ke dni matek 6. - 7. Hab. Vra 5 

PK 2 fotbal + vybíjená - celostátní 5. Skalická 5 

PK 1 Pasování na čtenáře 1. Skalická 5 

PK 1 Den slabikáře 1. Skalická 5 

PK 4 Třebíč - židák, muzeum 9. + 7. Ampapová 5 

PK 6 Olympijský den - Telč 6. -9. Habermann + Vrána 6 

PK 5 Kresba a malba v přírodě 6. -9. Ampapová 6 

PK 1 Zahradní slavnost - poslední týden v červnu 1. - 5. ped. I. st. NE 

PK 4 Bobřík informatiky 6. - 9. Šimek 10 

PK 4 E - bezpečí 6. - 9. Šimek průběžně 

PK 6 Dentální hygiena - Chmelařová 6. +7. Miss NE 

PK 6 Turnaje pro I. st. - vybíjená + přehazovaná 1. -5. Šimková 10 

PK 6 Florbal - regionální 6. - 9. Habermann 11 

PK 2 Exkurze Antropos a planetárium 4. +5. Šťastná, Šimková 11 

PK 1 Hudební program 1. - 3. Veselá průběžně 

PK 1 Autorské čtení s Petrou Braunovou I. st.  Veselá 5 

  
 
Schůze ředitele s vedoucími předmětových komisí 

 
20. 3. 2018 proběhla schůze ředitele školy s vedoucími PK, kde jsme jednali o nových 

metodách ve vyučování. Tentokrát jsme se zaměřili na hravé formy výuky.  
Jana Šimková a Vojtěch Vrána se účastnili v rámci DVPP školení, které se týkalo právě 

této problematiky. Společně poté proběhla příprava na poradu PK, kde byly nové zpestřující 
prvky předvedeny a každý si je mohl vyzkoušet na praktických cvičeních. Konkrétně jsme se 
zaměřili na freewarový program Tarsia, Triminos a ukázku vytvoření Tangramů. Učitelé pak 
měli za úkol vyzkoušet tyto metody v praxi. Podle ohlasů hodnotím tuto akci jako přínos. 

Z jednání je pořízen záznam.  
 
Práce vedoucích předmětových komisí 
 
Společnými silami všech pedagogů se podařilo pod vedením PK vypracovat úkoly: 

 aktualizace 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 2018/19 

 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 

 vytvořeny plány práce jednotlivých PK  

 vytvoření a zrealizování celoškolního projektu – Vlastenectví 

http://www.skola.novarise.cz/
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 zorganizování meziškolního olympijského víceboje, který se nakonec nekonal, buď 
pro nezájem okolních škol, nebo pro pořádání svých aktivit  
(Tato akce nám dala opravdu mnoho práce, která vedla k navázání partnerských 
vztahů s okolními školami.) 
             

Hodnocení práce PK 1 vedoucí Ivanou Misařovou: 
 

Zhodnocení naplánovaných akcí ve školním roce 2017/2018 
 

 V letošním školním roce měly třídy naplánovanou návštěvu knihovny. Žáci 2. a 3. třídy 
tuto návštěvu uskutečnili na podzim. Žáci 1. třídy tuto akci spojili s pasováním na 
čtenáře.  
V knihovně přednesli svůj slavnostní slib a obdrželi knihu.  
 

 Na podzim se 1. třída společně s dětmi z MŠ utkala na hřišti ve sportovním trojboji.  
 

 Třetí třída navštívila klášter, kde se žáci seznámili s historií. Někteří klášter navštěvují 
pravidelně. Pro některé to byl nový zážitek.  
 

 Kovářskou dílnu se nám nepodařilo navštívit z důvodu bezpečnosti žáků (pro 
neukázněnost některých žáků). 
 

 Další akce už byly společné: 
 

o Projekt Vlastenectví se povedl skvěle díky ZOH. 
 

o Žáci se aktivně zúčastnili programu na Vánočním koncertě a při vystoupení ke 
Dni matek. 
 

o 2. a 3. třída absolvovaly plavecký kurz v Jihlavě. Tento kurz proběhl v naprosté 
pohodě. Už dlouho se nestalo, že by se všechny děti tak moc těšily na plavání 
– vždy se našel někdo, kdo se vody bál. 
 

o Víceboj pro 1. stupeň proběhl také bez problémů – žáci měli disciplíny 
natrénované z hodin TV. Se zájmem sledovali svoje výsledky a porovnávali je 
s ostatními žáky. Došlo ke zlepšení výkonů, z čehož měli všichni radost  
 

o Plánovaná beseda se spisovatelkou B. Čapkovou neproběhla, ale neplánovaně 
proběhla beseda se spisovatelkou P. Braunovou, která dětem představila své 
nové knihy. Žáci se již s touto spisovatelkou setkali, těšili se a opět byli 
spokojeni.  
 

http://www.skola.novarise.cz/
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o Žáci 3. třídy absolvovali výukový program n ZOO Jihlava v centru POD 
POVRCHEM. Téma „Voda kolem nás“ bylo velice pěkně zpracované a 
doporučuji ho i ostatním třídám.  
 

o Žáci se zúčastnili i výtvarných soutěží: 
 

 Žák 1. třídy se umístil na krásném 3. místě v soutěži Požární ochrana 
očima dětí.  

 1. třída byla odměněna za účast v soutěži Tvůrčí textilní dílna (výtvarné 
potřeby pro třídu).  

 Druháci se také průběžně zapojovali do výtvarných soutěží. Pro třeťáky 
byla vyhlášena soutěž na téma Prevence. Čekáme na vyhodnocení této 
soutěže. Obrázky dětí všech tříd byly vystaveny v prostorách úřadu 
městyse, kde si je mohla prohlédnout veřejnost. 
 

o Z důvodu pořádání víceboje pro naši školu a plánovaného pořádání víceboje 
pro okolní školy neproběhl sportovní den pro žáky 1. stupně. I tak si myslíme, 
že akcí pro děti bylo naplánováno dost.  
 

o Pro příští rok plánujeme návštěvu Horáckého divadla a pro 1. a 2. třídu 
návštěvu infocentra ESKO-T.  
 

o Dále plánujeme projektový den Velikonoce, který z časových důvodů v tomto 
školním roce neproběhl. 
 

o V průběhu celého školního roku navštěvovali žáci 1. a 2. třídy mateřskou 
školu, kde navazovali dobré vztahy s mladšími kamarády. 
 

Učitelky 1. stupně navštívily vzorkovou prodejnu učebnic ALBRA v Jihlavě, kde se 
seznamovaly s nabídkou učebnic. 
Učivo je za školní rok 2017/18 probráno podle tematických plánů. 
 
Hodnocení práce PK 2 vedoucí Janou Šimkovou 
 
Program: 1.  Vyhodnocení plánu PK 
                  2. Zhodnocení realizovaných projektů 
                  3. Kontrola probraného učiva v daných ročnících podle tematických plánů 
                  4. Tradiční akce pro 5. třídu 
                  5. Požadavky, nápady a návrhy na změny a zlepšení v příštím školním roce                  
 
Ad 1) Vyhodnocení plánu PK: 

 Většinu naplánovaných akcí se nám ve 4. a 5. třídě v průběhu roku dařilo realizovat. 
Průběžně celý rok jsme se připravovali na olympijský víceboj, protože se měl 
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uskutečnit turnaj s okolními školami, který chtěla pořádat naše škola. Vše se již 
plánovalo a domlouvalo, ale bohužel akce se nekonala, neboť okolní školy neměly 
zájem. 

 Naopak velmi zdařilou akcí byl turnaj ve vybíjené s ostatními školami konaný na 
podzim. Pokud bychom ho chtěli zopakovat i v následujících letech, je potřeba z naší 
strany více organizátorů. 

 Neuskutečnilo se sportovní dopoledne – soutěže a hry na stanovištích, které měli 
zorganizovat žáci 9. třídy s p. uč. Nechvátalovou. 

 Nezúčastnili jsme se celostátního turnaje ve vybíjené a malé kopané, kterou měla 
v plánu p. uč. Skalická. 

 Ostatní naplánované akce proběhly. 

 Celkově je všech akcí v rámci školy příliš mnoho. 
 
Ad 2) Vyhodnocení realizovaných projektů 

 Stěžejním projektem letošního škol. roku byl projekt „Vlastenectví a tradice“. 
Bohužel tak, jak jsme plánovali – formou dílen před Velikonocemi, se nám nepodařilo 
realizovat z důvodu nedostatku času a narušováním jinými akcemi. 

              Ani leporelo 5. třída nevytvořila z důvodu nemoci p. uč. Ampapové. 
Proto si každá třída realizovala svůj projekt. Ve 4. i 5. třídě byl zaměřený na naši vlast 
– její velké osobnosti / Karel IV., T. G. Masaryk/, kulturní památky, cestování po vlasti 
a poznávání vlasti apod. 

 

 Protože také právě probíhala zimní olympiáda, v rámci projektu všichni žáci sledovali 
hokejové utkání ČR:RUSKO a mohutně naše hráče povzbuzovali. Tím jsme v nich 
podporovali národní hrdost. 

 

 Další projekt byl realizován v 5. třídě na téma „Ohrožení zvířat a jejich ochrana“. 
Projekt jsme dělali na základě návštěvy výukového centra PodpoVRCH a jejich 
výukového programu. 

 
Ad 3) Probrané učivo 

 Ve 4. a 5. třídě bylo splněno probrání učiva podle tematických plánů. Oba ročníky 
jsou velmi „nabité“ a tudíž časově náročné na zvládnutí všeho učiva. Také časové 
dotace zejména ve vlastivědě 4. roč. a český jazyk 5. roč. je nedostačující. Protože 
učivo přírodovědy obsahem nesouhlasí učebnice s pracovním sešitem, rozhodli jsme 
se pro výměnu. 

 
Ad 4) Tradiční akce pro 5. třídu 

 Pro zachování početního stavu žáků ve škole jsme se rozhodli vytvořit tradiční 
každoroční akci pro páťáky. Tou bude NOC VE ŠKOLE spojená s pasováním na šesťáky, 
stezkou odvahy a spaním ve škole. Celou akci připravili žáci 6. třídy pro žáky 5. třídy.  
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(pozn. ředitele školy: Akce se uskutečnila z 22. na 23. června a byla moc povedená. 
Viděl jsem spokojenost mezi žáky i mezi vyučujícími Janou Šimkovou a Dominikem 
Habermannem, kteří se v této akci více či méně angažovali.) 

 
Ad 5) Požadavky, nápady, návrhy 
 

 Některé učebnice jsou již více než 10 let staré /mnohdy i 13-14 let/. Z toho důvodu 
vyjely všechny kantorky 1. stupně do vzorkovny učebnic v Jihlavě, aby vybraly nové 
učebnice. Pokud to finanční možnosti dovolí, rády bychom začaly obměňovat 
učebnice matematiky od příštího školního roku ve 2. třídě a postupně do dalších 
ročníků. Hlavním požadavkem je určitě od příštího roku vyměnit přírodovědu ve 4. 
ročníku a český jazyk v 5. ročníku, kde učebnice nesouhlasí s pracovním sešitem. 

 
Závěr:   
 

 Do plánu práce na příští školní rok již nezařazovat po dvakrát nerealizované turnaje 
ve vybíjené a malé kopané.  

 Zredukovat plány akcí. Je jich mnoho a ztrácíme příliš vyučovacích hodin. Nejlépe by 
bylo sejít se všichni a domluvit se společně, ne v předmětových komisích, nebo 
alespoň 1. stupeň a 2. stupeň. 

 Opět hromadně objednat výkresy spolu s balíčky sešitů. Žáci si kupují ty nejlevnější 
náčrtníky, na které se nedá malovat. 

 
Hodnocení práce PK 3 vedoucím Jiřím Cvrčkem 
 
1) Tematické plány: 

 Český jazyk: Tematické plány dodrženy ve všech ročnících. 

 Anglický jazyk: Plány dodrženy, problém pouze u 7. a 8. ročníku – poznamenáni 
přestupem na nové učebnice minulý rok. Prozatím mají všichni žáci své učebnice, ale 
příští rok problém – učebnice Project 3 ve dvou třídách současně (současná 7. třída, 
současná 8. třída). 

 Německý jazyk: Vše probíhá podle plánu. 
 
2) Divadlo:  

 Proběhlo, hra „Splašené nůžky.“ Dne 20. 3. 2018. V příštím školním roce možnost 
opakování, prozatím pouze dobré zkušenosti. 

 
3) Olympiády: 

 Český jazyk: Školního kola se zúčastnili žáci z devátého ročníku, jedna žákyně se 
v okresním kole umístila na devátém místě. 

 Anglický jazyk: Zaměřeno na devátý a osmý ročník, zájemci pouze z osmého ročníku. 
Školní kolo proběhlo 12. 1. 2018. 
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 Německý jazyk: Žáci se neúčastní, protože mají němčinu jako druhý jazyk, a tudíž 
nemají příliš velké znalosti. 

 

4) Projekty:  

 Český jazyk: Osmý ročník – projekt Národní obrození. 

 Anglický jazyk: Projekty za každou lekci, společný projekt Velikonoce (Easter). 

 Německý jazyk: Projekt Škola  
 
5) Školní časopis: Vydávají žáci  9. třídy s paní učitelkou Hanou Petrů. 
 
6) Požadavky na vedení školy: 

 V následujícím školním roce bude akutní nedostatek učebnic Project 3 (zelená). 
V současné době mají žáci v osmé třídě (budoucí devátá) všichni učebnici, zbyly asi 
jen tří učebnice navíc. Nicméně současná sedmá třída (budoucí osmá) je bude 
potřebovat příští rok také – celkem 24 žáků. Nutné zvážit možnost dokoupení cca 15 
učebnic Project 3. 

 
Hodnocení práce PK 4 vedoucí Jaroslava Urbánková 
 
Matematika: 

 Uskutečnilo se školní kolo Matematické olympiády, zúčastnili jsme se i okresního kola 
a to v kategorii 6.tř. a 8.tř. Proběhl Matematický klokan. Pythagoriády jsme se 
nezúčastnili – pro nás nevyhovující časový termín. 

Fyzika: 

 Uskutečnila se exkurze do Dalešic a na jadernou elektrárnu Dukovany a exkurze do 
Planetária v Brně spojená s dějepisnou exkurzí do Antroposu 

 
Přírodopis: 

 Proběhl přírodopisný klokan, školní i okresní kolo Olympiády z přírodopisu – zde byli 
naši žáci úspěšní – obsadili 2x 9. místo 

 
Zeměpis: 

 Uskutečnilo se školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. třídy 

 Naši žáci se zúčastnili akce Poznej Vysočinu – žákyně 9. třídy se umístila v mezi 
prvními 40 a zúčastní se výletu do Prahy 

 Proběhla přednáška o Peru 
 
Informatika: 

 Proběhla přednáška na téma kyberšikana 

 Uskutečnil se Bobřík informatiky 

 Proběhl projekt E-bezpečí 
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Dějepis: 

 Uskutečnila se exkurze do Třebíče – Židovská čtvrť 

 Proběhnul celoroční projekt Dějepisná kaňka 

 Žáci se zúčastnili sobotního zájezdu do Terezína 
Chemie: 

 Uskutečnila se exkurze do jaderné el. Dukovany ( společně s F ) 

 Bylo zadáno školní kolo Chemické olympiády – zúčastnili se 2 žáci 
 
Diskuse: 

 Do příštího školního roku  za dějepis plánuje p. uč. dějepisu  sobotní výlet do 
Mauthausenu. Tyto sobotní výlety by chtěl p. uč. Habermann opakovat po 3 letech. 

 Učebnice: v příštím školním roce bychom chtěli vyměnit učebnice zeměpisu pro 6. 
třídu. Stávající jsou nevyhovující. 

 Přírodní zahrada:  je nutné,  aby na zahradě zůstávala část, která se seká pouze 2x 
ročně – důležité pro praktické ukázky ve výuce botaniky v 7. třídě 

 
Závěr: 
Všichni zúčastnění byli seznámeni se všemi body schůzky. 
 
Hodnocení práce PK 5 vedoucí Libuší Ampapovou za rok 2016/2017 
 
Kontrola plnění tematických plánů 

 učivo probíráno podle rozvržení v tematických plánech, pouze s malými úpravami 
podle konkrétní situace (např. Vv – soutěže, Hv – koncerty, Pč- práce na zahradě) 

 
Účast ve výtvarných soutěžích 

 Namaluj si svého tygra  

 Požární ochrana očima dětí (naši žáci obsadili dvakrát 3. místo a jedenkrát 1. místo) 

 Krásná jako kvítka…(výsledky se dozvíme začátkem příštího školního roku) 
 
Výstavy                               

 Výtvarné práce žáků ZŠ NŘ na 0Ú NŘ - květen 

 Výstava prací žáků v ZŠ NŘ – červen (Setkání rodáků)  
 
Koncerty 

 Drumbeny – práce s rytmem, primární prevence, posílení komunikace, respektu  

 Vánoční koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou 

 Rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí v Nové Říši 

 Vánoční koncert – prosinec – KD NŘ  

 Koncert ke Dni matek – květen – KD NŘ 

 Vystoupení žáků 2. třídy v MŠ NŘ v rámci předškolní skupiny  
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Projektové vyučování 

 Hv – hudební materiály pro MŠ, pro 1. a 2. stupeň (hudební AZ kvíz…) 

 Vv  – 6. třída – Leonardo da Vinci 
                    - Představuji svoji zemi, vlastenectví 
Další aktivity 

 září – kresba a malba v přírodě       

 říjen – podzimní aranžmá – 5. a 6. tř. – dekorace z dýní 

 listopad – návštěva truhlářské dílny 

 prosinec – vánoční dekorace  
                 – betlém před školou (nutná oprava postav Marie a Josefa – zajistit stabilitu) 
                  - vánoční trhy  

 leden – předtančení na ples školy 

 březen – návštěva Horáckého divadla – Splašené nůžky 
                            - velikonoční dekorace 
                            - velikonoční strom před školou 

 květen – vazba květin ke Dni matek – 5. a 7. třída  

 červen – kresba a malba v přírodě 

 spolupráce s NOKUSem – žáci malují jednotlivá zastavení křížové cesty (Setkání 
rodáků) 

 
Různé 

 burza starých učebnic (17. 5. 2018) 
 
Závěr 
Zúčastnění byli seznámeni se všemi body závěrečné zprávy sepsané 17. 5. 2018. 
 
Hodnocení práce PK 6 vedoucí Dominik Habermann  
 
Plnění tematických plánů 

 Tematické plány byly plněny s ohledem na velký počet akcí, které letos proběhly – 
zejména ve výchovných předmětech je splnění tematických plánů velkým 
problémem. V předmětu VkO v 8. třídě je po spojení učiva z 8. a 9. ročníku velice 
obtížné plnohodnotně danou látku probrat. Byla by potřeba úprava ŠVP pro 
odstranění tohoto problému.  

 
Soutěže, výstavy, exkurze 

 Tv – „Česko sportuje“ - V rámci projektu „Česko sportuje“ se škola zapojila do plnění 
disciplín Sazka olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(pouze dobrovolníci z 2. stupně). U disciplín SOV jsme dosáhli na 86% splnění disciplín 
celé školy, čímž jsme měli opět možnost se zapojit do slosování o trénink 
s olympionikem, bohužel ani letos jsme nebyli vylosováni. Do plnění disciplín OVOV 
se zapojilo celkem 38 žáků a zájem o tyto disciplíny zvýšila možnost sběru bodů a 
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průběžné vyhodnocování výsledků (žáci mohli sledovat své výsledky na nástěnce 
tělocviku). Disciplíny OVOV budou probíhat ještě v průběhu června 2018. 
 

 Na 1. stupni byl v zimě uspořádán 2. ročník olympijského dne, kdy si žáci mohli 
vylepšovat své výsledky SOV. Akce byla zdařilá a pro 1. stupeň vhodně naplánovaná – 
výraznou pomoc při organizaci zajistila 9. třída.   
 

Tv – Regionální pohár 

 Po dohodě s vedením školy jsme se letos rozhodli neúčastnit všech turnajů 
regionálního poháru, ale zaměřit se pouze na sporty, které budeme na škole výrazněji 
podporovat. Vzhledem k dvouhodinovému kroužku florbalu týdně jsme se letos 
zaměřili na florbalové turnaje. V tomto ohledu se naše rozhodnutí vyplatilo, protože 
jsme se zúčastnili 2 turnajů regionálního poháru a z obou jsme si odvezli výrazné 
úspěchy – turnaj mladších žáků (2. místo), turnaj starších žáků (1. místo). Navíc jsme 
se zúčastnili miniturnaje v Želetavě (mladší i starší žáci), který naše škola také vyhrála. 
Poslední dobrovolnou akcí byla účast v sobotním květnovém turnaji v Telči (Orelcup), 
kde obsadili žáci školy 4. místo.   

 
Tv – Akce společné s okolními školami 

 Na začátku roku jsme navázali spolupráci se školami – Krahulčí, Želetava, Předín a 
Stará Říše. Smyslem spolupráce měla být organizace turnajů se školami podobné 
velikosti. Nakonec byly uspořádány 2 akce – turnaj ve vybíjené (1. stupeň) na naší 
škole a turnaj ve florbalu na ZŠ v Želetavě. Z dalších plánovaných akcí se bohužel další 
neuskutečnily. Zejména je škoda plánovaného olympijského dne, který měl 
proběhnout 1. června na naší škole. 

 
Tv – turnaje organizované 9. třídou 

 Jako již tradičně, tak i letos 9. třída zorganizovala několik sportovních turnajů pro 2. 
stupeň. Letos to byli turnaje ve fotbale, volejbale a stolním tenisu. Navíc 9. třída 
spoluorganizovala 2. ročník sportovní akce – Betlem’s star game – učitelé vs. žáci, což 
byl turnaj ve florbale a basketbalu. Akce se velice vydařila.  

 
Tv – 1. stupeň 

 Kromě jiných plánovaných akcí na 1. stupni (viz. PK 1. stupně) proběhl v 1. třída 
atletický trojboj mezi předškolními dětmi a dětmi z 1. třídy.  

 
Vko a Vkz   

 V rámci plánovaných akcí, které navrhovala PK 6, byly realizovány sportovní akce (viz 
akce TV) a exkurze do židovské čtvrti v Třebíči (7. třída). Ostatní akce nebyly 
z organizačních důvodů realizovány. Akce navrhované pro předmět Vkz (dentální 
hygiena) budou v plánu pro příští rok.      

 
Návrhy aktivit a úkolů pro řešení problémů 
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 V rámci plánu sportovních akcí pro příští rok je třeba zhodnotit realizací akcí 
s menšími školami, zda-li je budeme opět oslovovat pro spolupráci či nikoliv 
(zrealizovalo se málo akcí).  
 

 V rámci regionálního poháru bychom chtěli pokračovat v průpravě pro florbalové 
turnaje (kroužek florbalu by příští rok mohl být rozdělený do 2 věkových skupin). 
Pokud bude možnost, bylo by vhodné opět zainvestovat do vybavení florbalu 
(zejména brankářské vybavení). Zájemci o florbalový kroužek se hlásí již letos, celkem 
navštěvovalo kroužek florbalu cca.15-18 žáků.  
 

 Pokud by byla možnost a zájem pro příští rok otevřít kroužek jiného sportu (volejbal, 
basketbal, softbal), bylo by možné se plnohodnotně účastnit i dalších turnajů 
regionálního poháru, bez podpory zájmovým kroužkem je výkonnost žáků 
v porovnání s většími školami nekonkurenceschopná.  
 

 Dále by bylo potřeba dovybavit sportovní vybavení pro softball (rukavice, míčky, 
ochranné pomůcky), tento sport je mezi žáky velice oblíbený a bylo by vhodné ho 
dále podporovat.  
 

 Velkým problémem pro venkovní hodiny tělesné výchovy jsou stavy obou hřišť. 
Antukové je ve velice špatném stavu (letos jsme na něm na 2. stupni strávili 
minimální počet hodin). Fotbalové hřiště bylo na jaře v době hezkého počasí téměř 
nezpůsobilé k atletickým disciplínám (běh – drny) a k hraní her (vysoká tráva, pyl – 
problém pro alergiky). Navíc ztěžuje hodiny tělocviku nutnost stálého vyměřování 
drah na běh, na házení do dálky nebo na jiné hry (softbalové mety, apod.)  
 

 Příležitostí pro zkvalitnění hodin také vidíme v možnosti tandemového vyučování - 
učitelé Habermann a Šimek tandemově vedli hodiny tělocviku v 7. třídě a hodnotili to 
velice pozitivně.  

 
 
Rada žáků: 
 Ve školním roce 2016/17 pokračovala 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 – Markéta Houzarová, Ondřej Šenekl 
                          6. třída – Martin Petříček, Daniel Martinů 
  7. třída – Eliška Havlíčková, Zdeněk Strakoň 
  8. třída – Vojtěch Pátek, Tomáš Kosorín 
  9. třída – Terezka Pátková, Tomáš Brychta 
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 Rada žáků měla 10 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 – cíle + práva členů  

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

 Návrhy školních akcí 

 Stanovení termínu další schůzky 

 Hodnocení pracovních měsíců 

 Společně jsme řešili: 
 
Září 

 ředitelská volna – oznámení termůnů 

 plánované kulturní akce pro žáky na celý školní rok 

 otevření volitelných kroužků 

 pořádání sportovních akcí – vybíjená pro I. stupeň 

 manipulace s kohouty u topení 
 

Říjen 

 sběr druhotných surovin 

 přespání ve škole 

 turnaj ve vybíjené 

 vystoupení Drumban 

 organizace školy ve dnech státních svátků 
 
Listopad 

 pořádání diskotéky 

 informační odpoledne 

 přednáška od Policie ČR 

 florbal v Želetavě 

 příprava vánočního vystoupení v KD Nová Říše 

 používání voňavek po hodinách TV 

 nákup nových dresů 

 zdržování žáků po vyučování v prostorách školy 

 ohleduplnost ke školnímu majetku 

 nechávání učebních materiálů v lavicích 

 příprava adventních trhů 

 příprava Mikuláše 
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Prosinec 

 zavedení nového pravidla ve škole – zákaz používání soukromé elektroniky ve škole 

 ohlédnutí za uskutečněnými akcemi školy 

 zrušené odpolední vyučování před Vánocemi 

 sportovní utkání mezi učiteli a žáky 

 1. pomoc do škol 
 
Leden 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 pořádání olympijského dne 

 organizace plesu školy – předtančení 

 organizace školy – vydávání výpisu vysvědčení 

 teplota ve třídách – není někomu chladno? 
 
Únor 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 olympiáda ze zeměpisu 

 lyžařský kurz 

 organizace školy - jarní prázdniny 

 divadelní vystoupení v Horáckém divadle Jihlava 

 přednáška o Peru 

 organizace výletu do Banátu (nakonec nevyšlo) 

 radiátory v 7. třídě bublají 

 nutnost pořízení nového osvětlení ve dvou třídách 
 
Březen 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 vystoupení pro žáky – chovatel hadů 

 domluvení výletu s vodáckým kroužkem 

 turnaj v ping-pongu 

 plánované akce – Čistá Vysočina, výlet do Třebíče, výlet do Dukovan 

 nové stoly ve školní jídelně 

 zvuková izolace jazykové učebny 
 
Duben 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 hromadný nákup setů sešitů pro všechny žáky 

 organizace školy – Den maminek, ředitelská volna 
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 akce + problémy školy – první pomoc do škol, školní výlety – pravidla, GDPR, 
fotografování školy, vodácký výlet, úklid věcí v šatně, nepořádek v lavicích, sobotní 
výlet do Terezína, prostor kolem školy – EON 

 jednotný systém klasifikace 

 Pohádkový les – organizace 

 sportovní akce pořádané žáky 9. ročníku 
 
Květen 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 vyúčtování kroužků 

 organizace Dne dětí 

 Příprava pohádkového lesa 

 organizace závěru školního roku 

 sběr druhotných surovin 

 střevní chřipka řádí po škole – řešeno s KHU Jihlava 
 
Červen 

 ohlédnutí za uplynulými akcemi školy 

 organizování akce – Pasování páťáků na šesťáky, stezka odvahy, přespání a posnídání 
ve škole 

 uzavření známek, pedagogická rada 

 IROP 

 problém s přezůvkami – rozbité a neuklizené budeme rovnou vyhazovat, všichni 
podepsané přezůvky 

 
 Rád bych poděkoval všem členům Rady žáků za odvedenou práci v roce 2017/18. Budu se 
těšit na další spolupráci.   
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Školská rada 
 
Dne 3. 10. 2017 proběhly volby do školské rady mezi čtyřmi navrženými členy z řad rodičů. 
Volba se uskutečnila na plenární schůzi.  
 
Navržení členové:  
Markéta Veselá – 29 hlasů (23 jako předseda) 
Magda Pojerová – 22 hlasů (6 jako předseda) 
Martina Drexlerová – 24 (2 jako předseda) 
Jiří Šimáček – 17 hlasů (4 jako předseda) 
 
Složení školské rady: 

Zástupci rodičů: Markéta Veselá 

Magda Pojerová 

Martina Drexlerová 

Zástupci zřizovatele: Vlastislav Mařík 

Jiří Fic 

Miroslav Zach 

Zástupci školy: Jana Šimková 

Jindřiška Šťastná 

Ludmila Tesařová 

Předsedou školské rady byla zvolena: Markéta Veselá 
 

Spolupráce s rodiči:  
 
Třídní důvěrníci: 
Ve školním roce 2017/18 došlo ke svobodným volbám mezi rodiči jednotlivých tříd ZŠ.  
 
   1. třída …Andrea Petříčková 

2. třída ...Vladimíra Martinů  
3. třída …Jitka Hameršmídová  
4. třída …Kamila Drexlerová  
5. třída …Lucie Houzarová  
6. třída …Stanislava Trojanová  
7. třída …Blanka Čermáková 
8. třída …Olga Linhová  
9. třída …Miroslav Zach  

 
Rodiče mezi sebou zvolili jednoho zástupce, který může jednat v případě potřeby jménem 
celé třídy. S třídními důvěrníky proběhly dvě schůzky 21. 11. 2017 a 10. 4. 2018.  
Programem bylo zejména: 
 

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

22 
 

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

 
 

 Spolek přátel školy (dále jen SPŠ) 

 Hospodaření SPŠ 

 Granty školy – IROP, šablony, podpora plavání, podpora stravování, ovoce a 
mléko do škol 

 Plánované aktivity školy 

 Vývoj počtu žáků v ZŠ a MŠ 

 Ples školy 
 
SPŠ – Spolek přátel školy 
  

Ve školním roce 2017/18 se rozběhla konstruktivní spolupráce spolku přátel školy se 
základní školou. Členové Rady SPŠ jsou:  

         6. třída – Vladimíra Martinů – předsedkyně spolku 
           3. třída – Jitka Hameršmídová – místopředseda spolku 
                                  5. třída – Lucie Houzarová – člen spolku 
 

Rada SPŠ se sešla s ředitelem školy na třech jednáních ve dnech:  26. 9. 2017, 23. 1. 
2017 a 12. 6. 2017. 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 
19.09.2017 Adaptační kurz - ubytování 

22.09.2017 Ceny fotbal 

23.10.2017 Ceny na vybíjenou - Lidl 

23.10.2017 Ceny na vybíjenou - Tesco 

09.10.2017 Mykolog 

23.10.2017 Drumben - doplatek 

25.10.2017 sport - startovné 

28.10.2017 Ověřený podpis - městys Nová Říše 

30.10.2017 Míče jako ceny pro vybíjenou 

10.11.2017 Ceny na volejbal 

05.12.2017 Dárky na Mikuláše (152 x 25) 

05.12.2017 Potřeby pro Mikuláče - pro čerty 

07.12.2017 Bonbony pro žáky od andělů 

07.12.2017 Florbal Želetava 

07.12.2017 Florbal Telč 

15.12.2017 Bonbony na Lucii 

20.12.2017 Poplatek za ověřený podpis 2x 

05.01.2018 Faktura - zápis do rejstříku 

08.01.2018 Divadélko pro školy - doplatek 10,-/ž  

12.01.2018 Ceny na Betlém start game 
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30.01.2018 Karneval MŠ + 1. + 2. třída - příprava 

14.03.2018 Vystoupení Peru - celá škola 141ž 

28.03.2018 Lyžařský kurz 

28.03.2018 Lízátka k zápisu pro budoucí 1. třídu 

28.03.2018 Ceny na turnaj v pingpongu 

13.04.2018 Florbal Třešť + ceny za 1. místo 

13.04.2018 Vystoupení hadi - faktura - doplatek 

10.05.2018 Nebojte se policie - 5. - 9. tř. 

10.05.2018 Dyslektická olympiáda - doprava Třebíč 

21.05.2018 20x obal DVD + 40x DVD - pro devítku 

01.06.2018 Den dětí I. st. 

04.06.2018 Plavání 2. -4. třída  

11.06.2018 Čokolády pro sběrače druhotných surovin 

11.06.2018 Den dětí II. st  

21.06.2018 trička pro budoucí šesťáky 

21.06.2018 Poukázky za sběr žákům 

21.06.2018 Pochutiny na přespání ve škole - 5. +6. tř. 

21.06.2018 Pasování osmáků  

27.06.2018 Ceny na vyhodnocení žáků - 7x čokoláda 

28.06.2018 doprava žáků na atletický den v Telči + ceny 

01.08.2018 Sety sešitů pro všechny žáky ZŠ 

02.08.2018 Vyúčtování sběru druhotných surovin 

 

 
Školní ples 

 
Z mého pohledu největší a zároveň velice pracnou akcí ve školním roce 2017/18 bylo 

organizování školního plesu společně se spolkem přátel školy. Podíleli se na něm skoro 
všichni zaměstnanci školy a členové spolku, zřizovatel a v neposlední řadě žáci devátého 
ročníku, kteří měli připravené vystoupení. Úspěch byl veliký a já doufám, že v následujícím 
školním roce se ples povede podobným způsobem. Z výnosu plesu jsme mohli všem žákům 
školy nakoupit sety sešitů na celý školní rok 2018/19, lyžařský kurz a další nákladnější akce 
uvedené v předchozí tabulce.  

 
Jako poděkování uvádím soupis sponzorů plesu: 

 

Soukromá osoba Odkud 
 

Soukromá osoba Odkud 

Adamová Helena Stará Říše  Mácová Blanka Nová Říše 

Ampapová Libuška Nová Říše  Martinů Vladimíra Bohuslavice 

Baďurová Jitka Nová Říše  Medvidovi Nová Říše 

Bártů Hana Roseč  Merrel Petr  Praha 
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Beckerová Naďa Telč  Misařová Ivana Nová Říše 

Cvrček Jiří Červený Hrádek  Nehybová Eva Nová Říše 

Čermáková Blanka Nová Říše  Nechvátalová Bronislava Pavlov 

Čurda David Bohuslavice  Neradová Romana Nevcehle 

Daňhel Roman Červený Hrádek  Noskovi Červený Hrádek 

Drexlerovi – Jiří + Kamila Vystrčenovice  Novák Václav Roseč 

Drexlerovi - Vladimír + 
Martina Vystrčenovice  Olšanský Jindřich Budíškovice 

Dvořák Miroslav Vystrčenovice  p. Krajíčková st. Nová Říše 

Fejkovi Nová Říše  Pachrovi Nová Říše 

Grulichová Eliška Dolní Vilímeč  Pátkovi Krasonice 

Habermann Dominik Bohuslavice  Pojerová Magda Nová Říše 

Hameršmídovi Nová Říše  Skalická Martina Nová Říše 

Hlaváčovi Třebíč  Straková Dana Nová Říše 

Hustákovi Nová Říše  Šalandová Jana Krasonice 

Janalíková Marie Telč  Šeneklová Daniela Bohuslavice 

Jaroslav Malý - mykolog Mělník  Šimková Jana Nová Říše 

Jelinkovi Želetava  Štanclovi Červený Hrádek 

Kalců Marcela Nová Říše  Šťastná Jindřiška Nová Říše 

Kopřivová Šárka Budíškovice  Šťastnovi Nová Říše 

Kopřivovi Červený Hrádek  Tesařová Ludmila Nová Říše 

Kratochvílovi Nová Říše  Tomáš a Veronika Kučerovi Nová Říše 

Kremličková Daniela Telč  Tomkovi Rozseč 

Krupilovi Červený Hrádek  Vidláková Renata Nová Říše 

Linhová Olga Nová Říše    
 

Firma Jméno Odkud 

ALTREVA p. Vykydalová Nová Říše 

ATELIER  VIP Ing. Jiří Veselý Bohuslavice 

AUTOSERVISY  Lukáš Dvořáček Telč 

CYKLOSPORT - NOVÁK Jiří Novák Telč 

EFKO Ing. Tomáš Kučera Veselí nad Lužnicí 

ELSUN + PILA Ing. Zbyněk Daňhel Budíškovice 
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FAGRIM s.r.o Jiří Fic Nová Říše 

HOSPODÁŘSKÝ  DVŮR Jiří Kovář Bohuslavice 

HOUZAR NÁBYTEK Vladimír Houzar Nová Říše 

HUDEBNINY  MELODIE Vladimír Mijovič Třebíč 

KADEŘNICTVÍ  Lenka Nováková Nová Říše 

KADEŘNICTVÍ  Adéla Koubová Nová Říše 

KADEŘNICTVÍ  Věra Šípová Stará Říše 

KA-PRINT s.r.o Ing. Vladimír Ampapa Nová Říše 

KNIHKUPECTVÍ ŠILHAVY Petr Šilhavý Telč 

KOVO - ZACH Miroslav a Ing. Martin Zach Nová Říše 

LÉKÁRNA  U SVATÉ  ANNY PharmDr. Václav Hercík Telč 

MALOVANÝ KRÁMEK  Falatovi Telč 

NAKLADATELSTVÍ  KANZELSBERGER   Jihlava 

NEHTOVÉ STUDIO   RENATA Renata Blažková Telč 

OBEC ČERVENÝ HRÁDEK     

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE Ing. Jiří Kadlec Telč 

PNEUSERVIS Jiří Kratochvíl Nová Říše 

POKORNÝ DAČICE Jaroslav Pokorný Dačice 

POTRAVINY  U  ŠIMÁČKŮ Jiří Šimáček Nová Říše 

PRAKTIK Eva Marečková Telč 

REKLAMNÍ POTISK s.r.o. Pavel Bulak Telč 

SKLÁRNY JANŠTEJN   Horní Dubenky 

STARNET internetová síť   

STROMLI Jana Sobotková Nová Říše 

TABÁK  LITIA   Třebíč 

TRUHLÁŘSTVÍ RADEK NEHYBA Radek Nechyba Mladoňovice 

VINOTÉKA - SVOBODA A SYN Olga Mouricová Nová Říše 

VÝROBA MEDOVINY Pavel Baďura Nová Říše 

ZLATNICTVÍ  RICHTR Jiří Richtr Nová Říše 

ZŠ a MŠ NOVÁ ŘÍŠE Vojtěch Vrána Nová Říše 

ŽELEÁŘSTVÍ  FRÁNEK Radek Fránek Třebíč 

ŽELEZÁŘSTVÍ KAREL Karel Přibyl Telč 
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Informační odpoledne 
 

Ve školním roce 2017/18 proběhla 2 informační odpoledne a jedna plenární schůze. 
Z grafu je patrné, že velice klesá návštěvnost na plenární schůzi. Je to škoda, protože se zde 
řeší důležité věci ohledně organizace školního roku, volby do Školské rady, spolku přátel 
školy a další. Věřím, že v následujícím roce 2018/19 bude účast hojnější. 

 
 

Účast na informačních schůzkách 2017/18 

Třída Počet žáků 03. 10. 2017 % 21. 11. 2017 % 10. 04. 2018 % 

1. 19 18 94,74 14 73,68 17 89,47 

2. 16 9 56,25 14 87,50 13 81,25 

3. 16 7 41,18 15 93,75 14 87,50 

4. 18 3 15,79 14 77,78 13 72,22 

5. 15 8 53,33 12 80,00 11 73,33 

6. 13 4 30,77 12 92,31 9 69,23 

7. 24 7 29,17 14 58,33 12 50,00 

8. 16 4 25,00 8 50,00 8 50,00 

9. 15 3 20,00 13 86,67 6 40,00 

03. 10. 2017 154 63 40,91 116 76,32 103 67,76 

21. 11. 2017 152             

10. 04. 2018 151       

 
 

 

Plenární schůze 1. informační odpoledne 2. informační odpoledne

2015/16 80 100 102

2016/17 82 106 106

2017/18 63 116 103
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Přehled o vzdělávání 
 
 S radostí musím říci, že po roční práci všech pedagogických pracovníků školy se nám 
podařilo aktualizovat ŠVP podle aktuálního RVP a udělat ho v počítačovém systému 
InspisŠVP, který doporučuje Česká školní inspekce. Tento dokument má přes 400 stránek a je 
velice časově náročný. Tímto způsobem vytvořený dokument má zatím jen málo škol. Při 
jeho tvorbě jsme spolupracovali s ČSI i MŠMT. Podle nového ŠVP byli žáci vzděláváni od 1. 
10. 2017.  

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 2017/2018 devět tříd, po jedné třídě v každém 
ročníku. První stupeň tvořil 1. - 5. ročník, druhý stupeň tvořil 6. - 9. ročník. Výuka ve 
skupinách neprobíhala a podle měnícího se systému financování v současné době, ani 
probíhat nebude.  
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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.  

Organizační formy jiné než vyučovací hodina: 

 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 1 11 7 7 6 2 3 2 3 42 

 
Oproti školnímu roku 2016/17 navštěvuje náboženství o 9 žáků méně. 
 
Povinně volitelné předměty 
 

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

Seminář z M    15 žáků 

Seminář z ČJ 13 žáků    

Práce na PC  24 žáků   

Konverzace z Nj   16 žáků  

 
Přehled zájmových útvarů 
 

Název Vedoucí hodin/rok Zapsaných Cena/rok 

Vodácký Jiří Veselý 22 11 400 

Hra na kytaru I. st. M. Veselá  20 0 

Hra na kytaru II.st. M. Veselá  6 0 

Keramika 1.-5.tř 1x/14dní 2h L. Tesařová  44 6 1200 

Keramika 6.-9.tř 1x/14dní 4h L. Ampapová 0 4 0 

Ruský jazyk L. Ampapová 22 5 650 

Keramika 1.-5.tř 1x/14dní 2h Š. Kopřivová 44 6 1200 

Zpěv 1. - 5. J. Šťastná  19 0 

Sportovní hry 2. - 4.  J. Veselý mladší 44 24 750 

Seminář z Čj - 9.rč H. Petrů  12 0 

Příprava na přijímací test z M J. Urbánková  12 0 

Dyslexie I. Misařová  3 0 

Dovedné ruce I. st M. Maříková 44 5 1100 

Florbal 2.st D. Habermann 22 11 400 

Administrativa J. Šalandová 22 6 400 

Doučování M8  V. Vrána  16 0 

Šperky 100x jinak Š. Kopřivová 44 7 1200 

Sportovní aktivity 5. + 6. třída M. Skalická 22 7 750 

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

32 
 

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

 
 

Zajištěno externě: 
 
Základní umělecká škola v Telči 
 

Personálního zabezpečení školy 
 
Ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve škole (stav k 30. 6. 2018): 
 

PRACOVNÍCI CELKEM (ZŠ a MŠ) 32 

mužů 5 

žen 27 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE CELKEM 15 

učitelé 13 

vychovatelé 2 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE CELKEM 7 

učitelé 6 

asistent pedagoga 1 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI CELKEM 10 

Základní škola 4 

z toho THP 1 

ostatní 3 

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, koordinátři ŠVP ZV.  
Na škole pracovala a asistentky pedagoga pro dyslektickou holčičku 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. Největší přínos 
pro naši školu měla praxe ředitele školy Mgr. Miloše Březiny ze ZŠ TGM Moravské 
Budějovice.  
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Suplování 2017/18 
V uplynulém školním roce jsme se potýkali s poměrně vysokou nemocností ped. 

pracovníků. Z toho důvodu jsme se nemohli účastnit všech plánovaných okresních akcí. 
Suplovalo se celkově 394 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno Září Říjen Listop. Pros. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem 

Ampapová Libuše 2 3 6 0 4 5 1 3 3 6 33 

Cvrček Jiří 2 5 9 3 10 9 10 8 1,5 6 63,5 

Habermann Dominik 0 3 5 2 7 8 6 4 2 1 38 

Misařová Ivana 0 0 3 0 4 1 5 3 1 1 18 

Nechvátalová Bronislava 1 3 8 1 3 2 7 3 1 3 32 

Petrů Hana 2 2 5 1 1 3 5 6 1 2 28 

Skalická Martina 0 0 3 0 0 0 3 2 2,5 0 10,5 

Šimek Jakub 1 4 2 2 8 3 8 8 3 0 39 

Šimková Jana 1 1 6 2 5 2 4 4 3 4 32 

Šťastná Jindřiška 1 2 3 1 7 3 5 3 1 3 29 

Urbánková Jaroslava 0 2 5 2 6 8 5 3 4 2 37 

Veselá Markéta 1 2 3 1 4 2 2 2 2 1 20 

Vrána Vojtěch 0 0 2 1 2 3 3 1 2 0 14 

           394 
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Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 
 

V průběhu školního roku 2017/2018 bylo postupováno v souladu s Plánem práce 
školního poradenského pracoviště 2017/2018 podle požadavků vedení školy, učitelů, třídních 
učitelů a potřeb žáků školy. Hodnocením na konci školního roku rekapitulujeme dosažené 
výsledky práce a kontrolujeme uplatňování tohoto plánu. Snažíme se tak zkvalitnit svou 
činnost, která během celého roku zasahuje do níže uvedených oblastí.  

 
Příprava a plánování vlastní činnosti 

Plán práce ŠPP byl sestaven 29. srpna 2017 za přítomnosti výchovné poradkyně, 
metodičky prevence a dyslektické asistentky. Postupně do něj byly přidávány aktualizace 
některých termínů plánovaných akcí, které nebyly k 29. srpnu 2017 známy. V letošním 
školním roce byl sestavován plán práce podruhé a byl doplněn o nedostatky z roku 
předchozího.  

 
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V letošním školním roce je ve škole k 30. červnu 2018 (ZŠ a MŠ) celkem 16 žáků (ZŠ 14 
dětí, MŠ 2 děti) se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet se během roku průběžně 
mění. Všechny děti v naší škole jsou vyšetřeny podle nového vyšetření a zařazeny do 
potřebného stupně podpory. Podle vyšetření byly nastaveny tyto stupně podpory: 

 
ZŠ:  PO 1 – 3 žáci 
 PO 2 – 11 žáků 
 PO 3 – 1 žák (jeden žák je zařazen 2x kvůli dvěma různým druhům obtíží) 
MŠ:  PO 2 – 1 žák 
 PO 3 – 1 žák – s asistencí 
 

a) Zpracování a kontrola IVP 

Podle individuálního vzdělávacího plánu se v letošním školním roce vzdělávalo celkem 
10 žáků, z toho 7 žáků na prvním stupni a 3 žáci 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, které 
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. 
  

b) 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 
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základě doporučení PPP jsou zajištěny i nápravy žáků se SVP v rozsahu jedné vyučovací 
hodiny týdně.  

Nápravné hodiny zajišťuje na prvním i druhém stupni paní učitelka Mgr. Ivana 
Misařová v rámci dyslektického kroužku. V letošním školním roce navštěvovalo tento 
kroužek 9 žáků a jeden žák docházel k paní učitelce 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.  
 

c) 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 jsme spolupracovali s organizací Střed z. ú. Třebíč, kde se ale v poslední době velmi 
pozdržuje komunikace, tudíž spolupráce na práci v 2. třídě se nepodařila navázat. Pro příští 
školní rok bude cílem zkusit zajistit pro práci s problematickými třídními kolektivy jinou 
organizaci.  

Podařila se navázat spolupráce s panem Křoustkem z Bílého kruhu bezpečí, který 
v naší škole uspořádal přednášku pro druhý stupeň a nabídl nám spolupráci, pokud se 
dostaneme do těžko řešitelných situací.   
Dále se spolupracuje s OSPOD Telč a v případě potřeby Policií ČR. 
 

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

Ve školním roce 2017/2018 nebyl žádný žák vyšetřen a diagnostikován jako 
mimořádně nadaný.  

Pro rozvoj dětského nadání fungovalo 19 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. 
V letošním roce jich bylo méně než v roce loňském.  

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 se podařilo jeho neúspěch zvrátit.  
 

3. 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. 
Ve školním roce 2017/2018 nebyly evidované žádné neomluvené hodiny, ale stále vázne 
omlouvání ze strany rodičů. Bylo by vhodné to ošetřit ve školním řádu a stanovit přísnější 
opatření za neomlouvání dětí.  
 
 
 

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

36 
 

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

 
 

4. Kariérové poradenství 

Zajišťuje Mgr. Hana Petrů. V této oblasti byl plán taktéž naplněn ve všech bodech, 
tzn. všechny plánované akce byly uskutečněny.  

20. října 2017 navštívili žáci 8. a 9. třídy Úřad práce v Jihlavě, kde měli přednášku 
zaměřenou na volbu povolání.Dále žáci navštívili Dny otevřených dveří SŠTO Dačice a SOUZ 
Dačice. 
 

5. 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.  
 
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. 
 
23. října 2017 – DrumBen – program pro 1. a 2. stupeň 
22. a 23. listopadu 2017 – Policie ČR – pro 1. i 2. stupeň 
10. května 2018 – Bílý kruh bezpečí – 2. stupeň 
 
Všechny akce byly pedagogy hodnoceny kladně.  
Grafické hodnocení žáků těchto akcí: 
 

Vyhodnocení DRUMBEN 
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DVPP a školení:   
 
Školní metodik prevence – kvalifikační studium celoročně Jihlava, 
Dyslektická asistentka – kvalifikační studium celoročně České Budějovice 
 
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 
rodiči, činí tak sama. V případě závažnějších problémů konzultuje návrhy řešení s ŠPP a 
vedením školy.  
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Schránka důvěry 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

3 zprávy 6 zpráv 7 zpráv 

 
Elektronický výkaz preventivních aktivit (VYNSPI) 
 

Je vyplňován každoročně k 30. červnu 2018 metodičkou prevence. Jeho tištěná verze 
bude součástí tohoto hodnocení.  
 
Práce s třídními kolektivy 
 
3. třída 

 2 hodiny - návštěva Střed z.ú. – stmelení kolektivu, došlo ke zlepšení, pro děti záživné 

 
Předškolácké skupinky 
 

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

V letošním školním roce bylo řešeno celkem 16 případů žáků, kteří měli problém 
s neshodami v kolektivu, možností vznikající šikany, neprospěchu či jiných osobních 
problémů. Některé případy byly vyřešeny ihned, jiné vyžadovaly dlouhodobější práci jak 
s dětmi, tak s jejich rodiči.  

 
Výchovná opatření udělena v letošním školním roce 
 

Výchovná opatření udělena v roce 2017/2018 1. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

NTU   2 1  1   1 

DTU     1     
DŘŠ          
2 z chování          
Pochvaly       1  1 
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Výchovná opatření udělena v roce 2017/2018 2. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

NTU   1 1 5  1 1  
DTU   1  1  1   
DŘŠ          
2 z chování          
Pochvaly   1  4 1 4 4 4 

 

Výchovná opatření udělena v roce 2017/2018 3. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída 

NTU    7 3 5 1 9 3   

DTU      3  5    

DŘŠ            

2 z chování                   

Pochvaly                   

 

Výchovná opatření udělena v roce 2017/2018 4. čtvrtletí 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  9. třída 

NTU 2   1  3 4 5 4 

DTU    1 2  5   
DŘŠ   1  4  4   
2 z chování       1   
Pochvaly 3 11 4 5 4 7 10 10 8 

 

Výchovná opatření udělena v roce 2017/2018 - celkem 

Druh VO 
1. 
třída 

2. 
třída 

3. 
třída 

4. 
třída 

5. 
třída 

6. 
třída 

7. 
třída 

8. 
třída  

9. 
třída Celkem 

NTU 2 0 10 6 10 5 14 9 5 61 

DTU 0 0 1 1 7 0 11 0 0 20 

DŘŠ 0 0 1 0 4 0 4 0 0 9 

2 z chování 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pochvaly 3 11 5 5 8 8 15 14 13 82 

 
 

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

42 
 

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

 
 

6. 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. 

 
7. Pomoc rodičům 
 
28. 11. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče na téma Jak uplatnit zdravou autoritu ve 
výchově, jak podporovat dítě v samostatnosti a zodpovědnosti. Besedu vedly zkušené 
lektorky z Moravských Budějovic – Střed 
 
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 
 
 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy  
 
1) Zápis do 1. ročníku ZŠ (na školní rok 2018/2019) 
 
Zapsáno bylo 22 žáků, z toho 4 žáci požádali o odklad povinné školní docházky. 
Do 1. ročníku nastoupí 19 žáků: 

- z toho    10 chlapců 
                                        9 dívek 
 
2) Ukončení povinné školní docházky 
 
Vycházejících žáků z 9. ročníku je celkem 1. Z 5. ročníku nikdo neodchází na víceleté 
gymnázium. 
 

Seznam přijatých žáků 9. ročníku 2017/2018 

Jméno Škola Obor Typ školy 

Ambrožová Věra GOB a SOŠ Telč Ekonomika a podnikání SOŠ 

Brychta Tomáš SŠPTA Jihlava Stavebnictví SOŠ 

Fejková Karolína SOŠ a SOU Třešť Cukrář SOU 
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Janeček Patrik Střední průmyslová škola Jihlava Elektrotechnika SOŠ 

Kadlec Dominik Střední hotelová škola Třebíč Hotelnictví SOŠ 

Konečná Jana SOŠ a SOU Třešť Zahradník - florista SOU 

Kopřivová Zlata SŠTO Dačice Kadeřník SOU 

Novotný Jan SŠPTA Jihlava Automechanik SOU 

Pátková Terezie GOB a SOŠ Telč Všeobecné gymnázium gym. 

Sobotka Patrik SOUZ Dačice Farmář SOU 

Šimková Alena GOB a SOŠ Telč Všeobecné gymnázium gym. 

Štanclová Nikola OA, SOŠ a SOU Třeboň Malíř skla SOU 

Talpová Eliška OA, SZŠ, SOŠS Jihlava Obchodní akademie SOŠ 

Trojanová Tereza 
Gymn, SPŠ, OA a Jazyková škola 
Znojmo 

Pedagogické lyceum SOŠ 

Zachová Tereza GOB a SOŠ Telč Všeobecné gymnázium gym. 

 
 

Typ studia Počet žáků 

4 leté gymnázium 3 

8 leté gymnázium 0 

4 leté maturitní 
studium 6 

3 leté učební obory 6 

2 leté učební obory 0 

 

Název SŠ Počet žáků 

GOB a SOŠ Telč 4 

SŠPTA Jihlava 2 

SOŠ a SOU Třešť 2 

Střední průmyslová škola Jihlava 1 

OA, SOŠ a SOU Třeboň 1 

SŠTO Dačice 1 

SOUZ Dačice 1 

Střední hotelová škola Třebíč 1 

OA, SZŠ, SOŠS Jihlava 1 

Gymn., SPŠ, OA a Jazyková škola Znojmo 1 

 
Vycházejících žáků z 9. ročníku je celkem 15. 
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Informace o třídách  
 

Přehled po třídách a žácích (stav k 30. 6. 2018) 
 

Třída Třídní učitel Celkem Počet chlapců Počet dívek 

1. A Mgr. Martina Skalická 18 7 11 

2. A Mgr. Markéta Veselá DiS. 16 8 8 

3. A Mgr. Ivana Misařová 16 9 7 

4. A Mgr. Jindřiška Šťastná 18 9 9 

5. A Mgr. Jana Šimková 15 8 7 

6. A Mgr. Dominik Habermann 13 8 5 

7. A Mgr. Libuše Ampapová 24 12 12 

8. A Mgr. Jakub Šimek 16 11 5 

9. A Mgr. Bronislava Nechvátalová 15 5 10 

x CELKEM 151 77 74 

 
 

Dojíždějící a domácí žáci 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
1. POLOLETÍ 2017/18 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 19 19 0 0 0 

2. 16 15 1 0 0 

3. 16 8 8 0 0 

4. 18 10 8 0 0 

5. 15 4 11 0 0 

6. 13 5 8 0 0 

7. 24 3 19 2 0 

8. 16 6 10 1 0 

9. 15 7 8 0 0 

CELKEM 152 73 79 3 0 

 
 
 
2. POLOLETÍ 2017/2018 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 18 18 0 0 0 

2. 16 15 1 0 0 

3. 16 8 8 0 0 

4. 18 10 8 0 0 

5. 15 5 10 0 0 

6. 13 6 7 0 0 

7. 24 4 20 0 0 

8. 16 4 12 0 0 

9. 15 5 10 0 0 

CELKEM 151 75 76 0 0 
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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, MAS - Telč).    
 
Přehled uskutečněných akcí DVPP 
 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Datum Cíl akce 

Vojtěch Vrána 

Reformy financování 20.09.2017 

Zkvalitnění 
organizace školy 

Strategické řízení a plánování 

11.10.2017 

08.11.2017 

13.12.2017 

17.01.2018 

05.02.2018 

21.03.2018 

11.04.2018 

09.05.2018 

Setkání ředitelů škol 17.10.2017 

Novely zákona 06.12.2017 

Markéta Veselá Prevence 

03.10.2017 

Podpora ŠPP 

14.11.2017 

5. + 12. 12. 2017 

9. + 16. 1. 2018 

9. + 16. 2. 2018 

3.+17.+ 27. 4. 2018 

15.+ 29. 5. 2018 

Hana Petrů 

Kvalifikační studium 

03.10.2017 

Zkvalitnění 
organizace školy 

7. + 21. 11. 2017 

5. + 19. 12. 2017 

9. + 23. 1. 2018 

9. + 23. 2. 2018 

04.04.2018 

Nová pravidla vzdělávání dětí s 
odlišnými vzděl. potřebami 

30.01.2018 Zkvalitnění výuky 

Ivana Misařová 

Čtenářská gramotnost 
04.10.2017 

MAS 
08.11.2018 

Čtenářská gramotnost - vyjmenovaná 
slova 

04.04.2018 Zkvalitnění výuky 

Asistent dyslexie víkendy - celý rok Podpora ŠPP 

Martina Skalická Hry ve vyučování na ZŠ 08.11.2017 Zkvalitnění výuky 
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Helena Adamová Stáž v družině - Batelov 13. + 14. 11. 2017 Zkvalitnění výuky 

Jana Šalandová ekonomika - novely zákona 16.11.2017 
Zkvalitnění 

organizace školy 

Kateřina Hlaváčová Novely zákona 06.12.2017 
Zkvalitnění 

organizace školy 

Jindřiška Šťastná 
Čtenářská gramotnost - 

Vyjmenovaná slova 
04.04.2018 Zkvalitnění výuky 

 
Metodik prevence – Markéta Veselá – polovina kurzu (1 rok/2roky) je již absolvována 
 
Dyslektický asistent - Ivana Misařová – více jak polovina (1 rok/1,5 roku) kurzu je již   
                                                                      absolvována 
 
Zkvalitnění výuky  

 Školení jsou vybírána podle aktuální nabídky grantu Šablony, kterého jsme se 
účastnili. Celkově vidím projekt jako zdařený. Postupovali jsme podle Plánu DVPP 
2017/18. 

 Proběhla návštěva hlavní vychovatelky ŠD Heleny Adamové v partnerské škole ZŠ a 
MŠ Batelov. Cílem bylo získání nových metodických postupů při výuce v ŠD.  

 
Hromadné školení pedagogů 

 30. 4. 2018 proběhlo společné školení pedagogů, které se týkalo inkluze. 
 
Vzdělávání PK 

 Z původně plánovaných 2 schůzek vedení školy s vedoucími PK, se nakonec 
uskutečnilo pouze jedno. Školení se týkalo hravých forem výuky, které jsou začleněny 
do plánu práce. Ze schůzky je veden písemný záznam. 

 Někteří vedoucí PK podali opravdu precizní výkon při řízení své skupiny a jsou 
skutečnou pomocí vedení školy. Bohužel ne všichni vedoucí PK mají podobný názor 
jako vedení školy. Věřím ale, že se situace postupně změní. 

 
Zkvalitnění organizace školy 

 Z pohledu strategického plánování jsme se posunuli značný kus kupředu. Výše 
uvedená školení jsou toho důkazem.  

 ZŘ úspěšně dokončila kvalifikační studium a je přínosem pro tuto školu.  

 Navázali jsme hlubší vztahy s NIDV Jihlava a dostali jsme nabídku stát se pilotní 
školou ohledně podpory strategického plánování. Tu jsme přijali, ale prozatím 
nemáme další informace. 

 
Podpora ŠPP 

 Specializace pedagogů probíhala podle plánu, pouze termíny se měnily podle 
pracovní neschopnosti vedoucích projektů. 
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Hodnocení Plánu DVPP 2017/18 

 Plánovaná školení se uskutečnila tak, jak bylo zamýšleno, nicméně v roce 2018/19 
musíme zapojit do DVPP více pedagogů. 

 

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. Ve 
školním roce 2015/16, tedy v roce založení webových stránek, byla návštěvnost 24000.  
V roce 2016/17 byla návštěvnost stránek již 234 000. Ve školním roce je celková návštěvnost 
bezmála 590 000. Tak že návštěvnost stránek za školní rok 2017/18 byla 355 000. Což je o 
120 000 návštěv více jak v předchozím roce. 

 
                  Stav k 8. 8. 2017                                              Stav k 1. 8. 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Školní rok 2015/16                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní rok 2016/17 
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Školní rok 2017/18 
 
 
 
 
 
Školní rok 2017/18 
 
 
 
 
 
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. Spolupráce se zřizovatelem je přínosná a 
vztahy jsou velice dobré. V letošním roce se nám společně podařilo zajistit pro školu 
poměrně veliký grant IROP na revitalizaci školy. Díky němu budeme moci ve školním roce 
2018/19 obnovit vybavení kabinetů a pořídit novou techniku, zejména interaktivní tabule a 
vybavení některých kabinetů. 
 
 
 
 

Aktivity školy: 
 
Sběr druhotných surovin 
 
Ve školním roce 2016/17 jsme navázali spolupráci s OHR, kde jsme získali lepší podmínky pro 
výkup papíru. Rovněž jsme se pustili do sběru použitého potravinářského oleje (ten sbíráme 
selý rok) Nejlepší sběrači byli odměněni drobnými cenami. 
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Třída Karton Papír Kaštany Hliník PET Olej 

1.   301,4   41,48 132,84 6,5 

2. 2,5 1239,5   103,09 44,61 3,5 

3.   601   129,41 19,05 43 

4.   755   38,58 24,94 1 

5.   1992,8   186,16 66,2 1,5 

6. 1,95 1314,5   35,46 40,95 6 

7.   1049 25,2 64,17 46,23 15,5 

8. 6,5 593   109,74 13,62 0 

9.   353,2   9,99 1,76 0 

Ostatní 2,7 667,3 24 32,99 0,92 37 

MŠ 4,7 191,3   66,87 9,04 6,25 

Celkem 18,35 9058 49,2 817,94 400,16 120,25 

 
Nejlepší sběrači: 
 

Papír    

pořadí příjmení a jméno třída hmotnost (v kg) 

1. Krupilová Karolína 5. 1023,5 

2. Zadražil Ondřej 6. 474 

3. Jahodová Zuzana 7. 405,5 

4. Veselý Matouš 4. 404,5 

5. Martinů Tobias 2. 322,5 

6. Hameršmíd Richard 5. 294,5 

7. Jelinek Lukáš 6. 283 

8. Šťastná Eliška 5. 266 

9. Burda Petr 6. 253 

10. Kolářová Sabina 2. 235 

11. Zachová Tereza 9. 224 

12. Svoboda Tadeáš 3. 221,5 

 
 
 
 

Hliník    

pořadí příjmení a jméno třída hmotnost (v kg) 

1. Krupilová Karolína 5. 157,5 

2. Linhová Karina 8. 101,9 

3. Hameršmídová Gita 3. 79,8 

4. Martinů Tobias 2. 30,5 

5. Ježek Jan 1. 24,33 

6. Kolářová Sabina 2. 20,35 

 

Olej    

pořadí příjmení a jméno třída objem (v l) 

1. Kosorín Richard 3. 40 
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PET    

pořadí příjmení a jméno třída hmotnost (v kg) 

1. Zadražilová Nela 1. 117,3 

2. Krupilová Karolína 5. 48,55 

3. Burda Petr 6. 42,75 

 
Nelepší třídou ve sběru pro rok 2017/18 se stala 5. třída pod vedením paní učitelky 

Jana Šimkové 
 
Kulturní a společenské akce, exkurze a další: 
 

Měsíc Akce Třída 

Září Adaptační kurz 6. 

 Fotbalový turnaj 9. 

 Mykolog Jaroslav Malý 1. -9. 

Říjen Vyřezávání z dýní 6. -7. 

 Přírodovědný klokan 6. -9. 

 Exkurze na pracovní úřad 9. 

 Drumbeny 1. -9. 

 Výuka angličtiny na školní zahradě 6. -9. 

 Turnaj čtyř škol 2. - 5. 

Listopad Projekt vlastenectví 1. -9. 

 Planetárium Brno + Antropos 6. - 7. 

 Diskotéka 6. - 9. 

 Přednáška policie ČR 1. -9. 

 Školní volejbalový turnaj 6. -9. 

 Olympiáda z ČJ 8. -9. 

 Namaluj si svého tygra 1. -5. 

 Florbal Želetava 6. -9. 

Prosinec Mikuláš 1. -9. 

 Medové perníčky 6. 

 Adventní trhy 1. -9. 

 Planetárium Brno + Antropos 4. -5. 

 Časopis školník - 1. číslo 2017/18 9. 

 Svatá lucie 1. -9. 

Prosinec Betlém stars game - učitelé x žáci 1. -9. 

 Vystoupení v DPS 1. -5. 

 Adventní koncert 1. -9. 

 Vánoční besídky 1. - 9. 

Leden Divadélko pro školy 1. -9. 
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 Karneval s předškoláky 1. -3. 

 Olympijský víceboj 1. -9. 

Únor Diskotéka 6. -9. 

 Ples školy - předtančení 9. 

 Hokej ČR x Rusko všichni 

Březen Florbal Třešť 6. -9. 

 PodPovrch 3. +5. 

 Olympijské hry 2. -3. 

Duben Třeťáci v knihovně 3. 

 Hadi ve škole 1. -9. 

 Biologická olympiáda - okresní kolo 7. 

 Matematická olympiáda - okresní kolo 6. +7. 

 Požární ochrana očima dětí 1. -9. 

Květen Autorské čtení s Petrou Braunovou 1. -4. 

 Den maminek všichni 

 Druháci v knihovně 2. 

 Piráti - projektové vyučování 2. 

 Právní povědomí - Pan Křoustek 5. -9. 

 Sběr druhotných surovin 1. -9. 

 Dyslektická olympiáda 1. st. 

Červen Den dětí 1. -9. 

 Pasování na čtenáře 1. 

 Výlety 1. -9. 

 Vyhlášení sběru druhotných surovin 1. -9. 

 Pohádkový les 9. 

 Vyhlášení nejúspěšnějších žáků 2017/18 1. -9. 

 Hasičský zásah ve škole     1. -9 

 Branný den 1. -9. 

 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tř. 9. 
  
Školní výlety 2017/18 
 

1. třída Bohuslavice 6. třída Stará Říše 

2. třída Beruška - Počátky 7. třída Camp Řásná 

3. třída Beruška - Počátky 8. třída Camp Řásná 

4. třída Veselý kopec + čertovina u Hlinska 9. třída Camp Řásná 

5. třída Veselý kopec + čertovina u Hlinska   
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Účast žáků v soutěžích: 
 

Děkuji všem žákům a kolegům za organizování a účast v různých soutěžích nejen ve 
škole, ale také v našem regionu. V přiložených tabulkách je přehled všech sportovních a 
vědomostních soutěží, které proběhly ve školním roce 2017/18 
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Činnost školní družiny  

Ve školním roce 2017/18 jsme se zaměřili na organizování práce a na plánování. Byla 
vytvořena koncepce vedení školní družiny a hlavní vychovatelka navštívila v rámci praxe 
partnerskou mateřskou školu v Batelově. Nově příchozí vychovatelka Eva Nehybová se dobře 
začlenila. Obě oddělení školní družiny jsou precizně vyzdobena a z řad veřejnosti je slyšet 
chvála. Rád bych oběma vychovatelkám poděkoval za skvělou práci. 
 

Přehled aktivit školní družiny v roce 2017/18 

1. oddělení 
 
Září 

 Seznamování se s dětmi v kolektivu 

 Určování pravidel v družině s dětmi 

 Vyprávění o prázdninách 

 Výzdoba družiny 

 Podzimní vyrábění – vlaštovek, draků z tvrdého i krepového papíru 

 Podzimní vycházky, sledování přírody, stezky s úkoly 

 Vyrábění z opadaných listů na zavařovací sklenice 

 Pečení muffinů 

 Poučení dětí o BOZP 
Říjen 

 Vyrábění masek 

 Čtení povídek, poučení z nich 

 Vyrábění papírových deštníků 

 Společenský hry v kruhu, u stolu 

 Tanec s balonky 

 Zpívání z Já písnička 

 Vyrábění dýní z papíru 

 Vyrábění z šípků, věnec 

 Příprava na vánoční besídku 

 BOZP ve školní jídelně a ve školní družině, opakování pravidel 
Listopad 

 Vyrábění Hallowenských masek, výrobků 

 Téma dušičky – vzpomenout si na své blízké a zapálit za ně svíčku 

 Čtení o sv. Martinovi 

 Společenský kruh, povídání si o podzimu 

 Malování barvami podzimu, mozaiky papíru 

 Smyslové hry – Kimovi hra, motýlek 
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 Vyrábění husí  

 Zpívání vánočních písní s doprovodem kytary 

 Vyrábění na vánoční trhy  

 Pečení vánočního čaje 

 Výzdoba na téma Vánoce 

 První sníh – stavění sněhuláků 

 Advent – zvyky 

 Nácvik besídky, vyrábění kulis na besídku 
Prosinec  

 Adventní zvyky 

 Čertovské dovádění – hry s čertovskými rekvizitami  

 Vycházka – vánoční strom  

 Dramatizace pohádek 

 Zpívání písniček s flétnou a kytarou 

 Vánoční strom, malování 

 Pečení vánočních perníčků 

 Vánoce v lese – pokrmy pro zvířátka 

 Sledování pohádky Anděl páně, jen krátce téma k besídce 
Leden 

 Vyprávění o Vánocích, zážitky, dárky 

 Loutkové divadlo – My tři králově jdeme k Vám 

 Vycházka – proběhnutí, stezka s plnění úkolů k zimě 

 Naše zdravý, když mu rozumím, tak mě baví 

 Smoothie (nápoje i výrobky) 

 Ve zdravém těle cvičením, cítím se skvěle (rozcvičky) 

 Vyrábění z ruliček 

 Pozorování přírody – stezky s úkoly k zimě 

 Vyrábění panáčků zimních sportů 

 Vyrábění bruslí – procvičování vázání mašle 
Únor 

 Komunitní kruh – víkend, pololetní prázdniny 

 Vyrábění tučňáků, sněhuláků, sněženek 

 Pobyt na zahrádce, hry na sněhu, bobování 

 Malování barvami do sněhu  

 Olympijské hry  

 Vyrábění a tvoření Olympijských her 

 Stolní hry 
Březen 

 Vyrábění jarní koláže v obraze 

 Výzdoba družiny – Jaro už je tady 

 Pohádka: Ať žijí duchové, k besídce 
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 Vyrábění narcis, kuřátek, vajíček, velikonočních dekorací, košíčků 

 Vyrábění loutek – zajíčci, slepičky 

 Pohybové hry, smyslové hry 

 Mozaika pod inkoustem 

 Barvení vajíček 

 Vycházky, proběhnutí 

 Šipkovaná se starší družinou 

 Četba – tradice Velikonoc 

 Nácvik besídky 
Duben 

 Vytváření kulis na besídku 

 Komunitní kruh – téma Velikonoční prázdniny 

 Téma – čarodějnice, zvyky, tradice 

 Pohádková cesta lesem – za pokladem  

 Malování podle šablon 

 Pobyt na zahrádce  

 Kolektivní vyrábění Páva, májových stromů, čarodějnic 

 Vaření – pavoučci 

 Výroba přání ke dni matek  

 Cvičení besídky 

 Poučení o bezpečnosti v družině 
Květen 

 Komunitní kruh, společenské hry – Malé opuštěné kotě, tři opice, v zoo jsem viděl 

 Zoo zvířátka 

 Zoo divadlo 

 Malování nohama  

 Četba – Staré pověsti české  

 Míčová hra fotbal 

 Experimentování s pěnou a barvami  

 Vyrábění – želvy, motýlů 

 Pobyt na zahrádce 

 Zpíváme s doprovodem kytary 
Červen 

 Den dětí – vypouštění balonku s přáním 

 Komunitní kruh – rozvoj řečových schopností  

 Stříhání, lepení, jemná motorika proplétání 

 Zpíváme z Já písnička s doprovodem kytary 

 Stezka motýlů 

 Stezka odvahy 

 Pečení bábovek 

 Čtení – Staré pověsti české 
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 Vyrábění přání ke dni Otců 

 Přivítání léta 

 Pobyt na zahrádce 
 Loučení se školou, těšíme se na prázdniny 

 

2. oddělení 
Září 

 Společné vymýšlení pravidel ŠD. 

 Zpěv písní dle výběru dětí - Toulavá, Náhradní díly, Černobílá. 

 Skládání z papíru - zvířátka. Tvoření zvířátek z ruliček od utěrek. Výroba tančícího 
robota 

 Malování temperovými barvami - Prázdniny u moře/ na táboře/ u babičky, Podzimní 
strom. 

 Společná četba Harry Potter. 

 Pobyt na zahrádce - skákání gumy, skákání panáka, čokoláda. 

 Procházky po Nové Říši.   
Říjen 

 Procházka po okolí Nové Říše - sběr přírodnin na tvoření. 

 Procházka ke splavu - pozorování podzimní přírody. 

 Výtvarná práce z lepeného listí - Návrháři, Listový panáček, společná výtvarná práce - 
Ježek. 

 Zdobení dýní korálky a provázky, Výroba miminek z kaštanů, papírových kaštanů, 
papírového netopýra, ducha a mumie, příšer z krabice od kapesníčků. 

 Vaření těstovinového salátu. 

 Karaoke - písničky z pohádek. 

 Hry v místnosti - Hádej, kdo!, Kuba řekl. 

 Pobyt na zahrádce - skluzavky, houpačky, fotbal, kroket. 
Listopad 

 Nácvik na vánoční vystoupení pro rodiče. 

 Tvoření na adventní trhy - andílci a trpaslíci ze šišek, anděl z překližky, zápich ve tvaru 
stromu, svícen z pistáciových oříšků, šití ozdob z filcu, pomerančové zápichy. 

 Hry v místnosti - Honzo, vstávej, Motýlek, Simon Says. 

 Procházka - pozorování přírod, proběhnutí. 

 Malování čerta, anděla a Mikuláše. 

 Výroba řetězu z papírových proužků. 

 Soutěž na vyjmenovaná slova. 
Prosinec 

 Nácvik vystoupení na vánoční besídku. 

 Výroba papírových sněhuláků, adventního kalendáře, Paní Zimy ( koláž vodových 
barev a záclony), bambulek z vlny - lepení sněhuláků, medvídka s dárečkem, papírové 
skládanky. 

 Pobyt na zahrádce - koulovaná, stavění sněhuláků, 
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 Procházky po okolí Nové Říše - sledování změn přírody. 

 Vystoupení v DPS 

 Zdobení vánočního stromečku. 

 Vánoční posezení v ŠD  - vaření čaje, pečení cukroví, zpěv koled, předávání dárků. 
Leden 

 Malování a výroba kalendáře - skupinová práce. 

 Zpěv písně - Tři králové 

 Skládání sáčků od čaje - hvězdičky 

 Malování -Naše zima - skupinová práce , malování voskem a vodovými barvami, 
malování temperovými barvami - Lední medvěd   

 Obtiskování bublinkové folie - sněhulák 

 Výroba papírových šálků, tučňáka z barevného papíru, papírového sněhuláka a 
sněhuláka z papírových košíčků. 

 Pečení sušenek z ovesných vloček. 

 Hry ve sněhu - bludiště, koulovaná, výroba skluzavky, stavění sněhuláků. 

 Četba básniček se zimní tématikou. 
Únor 

 Výroba klauna z krepového papíru, balonků z barevných papírů. 

 Malování masopustního průvodu - vodové barvy a olympijských piktogramů. 

 Hry v tělocvičně - přetahování lana, podbíhání lana, vybíjená. 

 Olympijský víceboj ve sněhu - soutěže v běhu, skoku, hokej. 

 Zpěv písní - Tomba, tomba, tomba, Archa, Teče voda do dvora. 

 Stavění ze stavebnice Chevy, Lega a kinetického písku 

 Procházky po Nové Říši - bezpečnost na ledě 
Březen 

 Výroba brože z organzy - dárek k MDŽ. 

 Výroba papírových tulipánů. 

 Pletení náramků přátelství z bavlnek. 

 Výroba papírových zajíčků a kuřátek, květin z krepového papíru, velikonočních 
přáníček, pohyblivého velikonočního obrázku. 

 Malování sádrových odlitků vodovými barvami. 

 Šipkovaná - sloučení obou oddělení družin. 

 Hledání velikonočních vajíček na školní zahradě. 
Duben  

 Malování jarní přírody - temperové barvy. 

 Výroba autíček z papíru, housenek z papírových koleček,ptáček - koláž, tvoření 
netopýra z papíru, motýlka, výroba korálků z papírů a navlékání náhrdelníků. 

 Tvoření kuliček z korálků . 

 Hry u kostela - vybíjená, chobotničky. 

 Nácvik tanečku na Den matek. 

 Opékání špekáčků - oslava čarodějnic. 
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 Šipkovaná - společná akce obou oddělení. 

 Pobyt na zahradě - Rybičky, Autíčko, Stop!, pískoviště, skákání gumy,  švihadla, 
přehazovaná, vybíjená. 

Květen 

 Den matek - výroba přáníček,  výroba papírových korálků a navlékání náhrdelníků. 

 Nácvik tance na vystoupení ke dni matek. 

 Výroba papírových loutek - Tři prasátka + dramatizace pohádky s loutkami. 

 Mramorování papíru pomocí holící pěny a temperových barev. 

 Výroba chobotnice z papírových řetězů, žraloka z papírů, okénka ponorky s rybičkou a 
hry Kloboučku hop! z pet lahve.  

 Společná četba - Vodník Česílko (Václav Čtvrtek). 

 Pobyt na zahrádce - vybíjená, stavění z písku, skákání gumy. 
Červen 

 Malování obrázků vodovými barvami + dotvoření balonky. 

 Výroba papírového origami, příšerek z papírů. 

 Pečení šátečků z listového těsta. 

 Den dětí - tanec s míčky, házení kroužků, kroket, židličkovaná. 

 Malování kulis na fotografování - Teletubbies. 

 Pobyt na zahrádce - míčové hry (přehazovaná, Varšava, Osel, fotbal), pískoviště, 
houpačky, skluzavka. 

 Tvoření papírového sluníčka - obtiskování barev dlaní na papír. 

 Den otců - výroba přáníček, náramků z korálků 
 

Výsledky kontrol 
 

Ve školním roce 2017/18 byla škola podrobena méně kontrolám, než bylo obvyklé 
v předchozích dvou letech.  
 
Kontrola ze strany zřizovatele 
 Nebyly nalezeny žádné nedostatky. 
  
Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě 
 

Snažili jsme se podniknout kroky k odstranění závad, zjištěných dne 19. 5. 2017, tedy 
v minulém školním roce. Zde jsme nesplnili hlukové normy v tělocvičně. Doba dozvuku je 
delší, než udávají tabulky. Společně se zřizovatelem jsme pozvali specializovanou firmu, která 
se zabývá rekonstrukcemi podobného rázu.  

Byla provedena expertiza, kde se zjistilo, že konstrukce je ve velice dobrém stavu, 
nestéká po ní voda, místy je skelná vata ve stěnách sesutá. Z toho důvodu je celý prostor TV 
nákladný na energii. Opláštění TV již v tak dobrém stavu není. Při větrných poryvech se 
dešťová voda dostává do TV. Strop je zateplený papírovou drtí. Ta je čistá, nežijí v ní žádná 
zvířátka apod. KHS byla informována. 

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 

 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
 
Rozpočet na rok 2017 
 

a) Rozpočet přímých NIV 
 

Mzdové prostředky na platy  
a prostředky na OPPP 

8768856 
85000 

Dotace na výšení platů v regionálním školství 232949 

Projekt Šablony 2017-2019 - OPPP 61684 

Mzdové prostředky celkem 9148489 

Pojistné 3087136 

FKSP 180993 

ONIV 228805 

Celkem 12645423 

 
 

b) Rozpočet neinvestičních výdajů – provoz školy 
 

Provozní dotace 1334979 

Školné MŠ 175350 

Školné ŠD 33200 

Neinvestiční rozpočet celkem 1543529 

 
 
Výnosy                                                                   (stav k 30. 6. 2017)              (stav k 31. 12. 2017)      

Dotace MŠMT – přímé NIV  5973978 12575032 

Dotace provozní – Městys Nová Říše 676379 1334979 

Školné MŠ 105100 175350 

Školné ŠD 20350 33200 

Ostatní výnosy + projekt Šablony  100767 593938 

Stravné 479423 802952 

Celkem výnosy 7355997 15515451 

 
 
Náklady                                                          (stav k 30. 6. 2017)                  (stav k 31. 12. 2017) 
 

Náklady na ONIV 151087 228805 

Mzdové náklady 4284950 9148489 

Pojištění 1452328 3087136 
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FKSP 85613 180993 

Provozní náklady + ostatní nákl. 587121 1883324 

Stravné 454404 802952 

Náklady celkem 7015503 15331699 

 
Výnosy z pronájmu tělocvičny + kroužky – k 31. 12. 2017    117842,00 
 
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. 

 
Ovoce do škol 

Naše škola se již několik let zapojuje do 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 v předchozích letech byly dodávány pouze pro žáky 1. -5. 
třídy. V letošním školním roce 2017/18 byla však dodávka navýšena i pro žáky 6. - 9.tříd. 
Celkem se tedy projektu zúčastnilo 151 žáků.  

Projekt se snaží zkvalitnit a zpestřit stravu dětí, a také se snaží bojovat proti obezitě. 
 
Mléko do škol 

Naše škola se též účastní projektu Mléko do škol, který organizuje společnost Laktea. 
Tento projekt se také snaží zkvalitnit a zpestřit stravu dětí.  A to pravidelným přísunem 
mléčných výrobků jako je mléko, sýry a jogurty.  

Společnost Laktea stanovila limit na žáka 301,90 Kč / školní rok, limit byl však později 
navýšen na 307,50 Kč / školní rok. Z tohoto limitu škola mohla objednávat dotované mléčné 
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výrobky pro žáky. Pro správné plnění projektu byla škola povinna 2xměsíčně objednat 1ks 
neochuceného mléka. 

Součástí projektu Mléko do škol jsou i Doprovodné programy - Ochutnávkové koše, 
které jsou určeny pro všechny žáky zapojené do tohoto projektu. Doprovodné programy jsou 
zcela zdarma. 

 
Podpora plavání 
 Mám radost, že se nám podařilo dosáhnout na tento projekt, který podporuje Kraj 
Vysočina. 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.  
 
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  
 

Škola během školního roku spolupracovala s Úřadem práce, středními školami - SOŠ a 
SOU Dačice, ZŠ a MŠ Batelov, ZŠ Demlova Jihlava, ZŠ Rošického Jihlava,  GOB a SOŠ Telč, GBN 
Dačice, TRIVIS Jihlava, NIDV pro vzdělávání pedagogů, s  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, Novoříšský 
kulturní spolek (NOKUS), Městys Nová Říše, Svaz zahrádkářů, 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 a schválena pedagogickou radou na 
pedagogické poradě dne 3. 9. 2018. 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne ………………………………….         
 
 
Předseda školské rady: Markéta Veselá ………………………………………… 
  
      
Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy ……………………………………………….. 
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Příloha č. 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

 
 

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 
 

školní rok 2017 – 2018 
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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. Mateřská škola byla uzavřena pouze během vánočních prázdnin od 27. 12. 2017 do 2. 

1. 2018 a během části velkých prázdnin od 16. 7. do 26. 8. 2018. 
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4. POČET TŘÍD A POČET DĚTÍ 

 

Provoz mateřské školy ve školním roce 2017 – 2018 byl organizován ve třech 

homogenních třídách s celodenním provozem. Celkem mateřskou školu navštěvovalo 74 

dětí.  

 

1. třída – Sluníčková, zapsáno 25 dětí ve věku 2 – 3,5 let 

2. třída – Kytičková, zapsáno 25 dětí ve věku 3,5 – 5 let 

3. třída – Motýlková, zapsáno 24 dětí starší 5 let 

 

5. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Kateřina Hlaváčová  Zástupce ředitele pro MŠ 

Naďa Beckerová  Učitelka 

Ludmila Tesařová  Učitelka 

Kateřina Opatrná  Učitelka 

Hana Bártů   Učitelka 

Šárka Kopřivová  Učitelka 

Daniela Kremličková  Asistentka pedagoga 

Blanka Mácová  Uklízečka 

Hana Novotná   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.  

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 
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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 Bohuslavic, Krasonic, Vápovic, Červeného Hrádku, Dolní 

Vilímče 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  73 dětí 

Počet dětí s individuálním vzděláváním   1 dítě 

Počet dětí se specifickými vzdělávacími potřebami   2 děti 

Děti dodatečně přijaté v průběhu školního roku  3 děti   

 

Děti ve věku 2 – 3 roky  14 dětí 

Děti ve věku 3 – 4 roky 19 dětí 

Děti ve věku 4 – 5 let  17 dětí 

Děti ve věku 5 – 6 let  19 dětí 

Děti starší 6 let   5 dětí 
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Z celkového počtu 74 dětí odchází 19 dětí předškolního věku do 1. třídy základní školy. 3 děti 

ukončily vzdělávání z důvodu změny bydliště. K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018 

– 2019 přišlo pouze 8 dětí.  

 

 

 

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 s novým 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.  

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


Základní škola a Mateřská škola Nová Říše                                                      
příspěvková organizace 

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

70 
 

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

 
 

 
3. NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Pravidelné kulturní akce:  

 4. 10. 2017 - Naučný program Františka Kunce – „Babí léto“   

 16. 10. 2017 - Divadlo Kozlík – „Jak šel kozlík do světa“  

 10. 11. 2017 - Divadlo Šikulka – „Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi“   

 8. 12. 2017 - Divadlo Malvína – „Čert a Káča“ 

 22. 1. 2018 - Naučný program pana Hořáka – „ Poznáváme zvířátka“ 

 22. 2. 2018 – Kejklíř Čabík – „Čabíkova povolání“ 

 15. 3. 2018 – Klauni Hugo a Fugo – „Máme rádi zvířátka“ 

 11. 4. 2018 – Divadlo Kejkle – „Kůzlátka“ 

 15. 5. 2018 – Sférické kino  - „Kaluokahina – začarovaný útes“ 

 1. 6. 2018 – Naučný program Františka Kunce – „Dravci a sovy“ 

 

Akce pro rodiče s dětmi 

 17. 10. 2017 – Beseda o první pomoci u dětí se záchranářskou  

 22. 11. 2017 – Vánoční fotografování 

 30. 11. 2017 – Vánoční tvořivé dílničky 

 19. 12. 2017 – Vánoční vystoupení (1. třída – vánoční posezení) 

 17. 1. 2018 – Mámo, táto pojď si hrát 

 20. 2. 2018 – Mámo táto pojď si hrát 

 22. 3. 2018 – Velikonoční dílničky 

 21. 4. 2018 – Výstava dětských výtvarných prací 

 15. 5. 2018 – Vystoupení k příležitosti Dne matek 

 28. 6. 2018 – Slavností rozloučení s předškoláky, zábavné odpoledne 

 

Spolupráce se základní školou 

 6. 10. 2017 - Atletický trojboj (předškolní děti, žáci 1. třídy) 

 15. 11. 2017 - Předškolácké skupinky – Seznámení s projektem, Já jsem muzikant 

 15. 12. 2017 - Předškolácké skupinky – Ukázka vánoční besídky 

 22. 1. 2018 - Předškolácké skupinky – Ahoj školo! 

 1. 2. 2018 - Předškolácké skupinky – Karneval 

 21. 3. 2018 - Předškolácké skupinky – My se školy nebojíme 

 18. 6. 2018 - Předškolácké skupinky – Už z vás budou školáci 

 Od října do dubna – pravidelně každé úterý cvičení v tělocvičně (předškoláci) 
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Akce pro děti 

 6. 12. 2017 – Mikulášská nadílka 

 19. 12. 2017 – Vánoční nadílka 

 5. 1. 2018 – Návštěva místního kostela – prohlídka Betlému (2. a 3. třída) 

 9. 2. 2018 – Karnevalový rej 

 6. 3. 2018 – Návštěva místní knihovny (2. a 3. třída) 

 23. 5. 2018 – výlet k přehradě Nová Říše (3. třída) 

 6. 6. 2018 – výlet do Panského dvora v Telči (3. třída) 

 8. 6. 2018 – Výlet do Pohádkové říše Fábula (2. třída) 

 12. 6. 2018 – Výlet na rodinnou farmu rodiny Hustákovy (1. třída) 

 14. 6. 2018 – Pohádkový les 

 21. 6. 2018 – Pohádková cesta na Spravedlnost (3. třída) 

 26. 6. 2018 – Exkurze do Hospodářského dvora v Bohuslavicích (3. třída) 

 

Akce pro veřejnost 

 Pravidelně první čtvrtek v měsíci – adaptační program Klubíčko 

 10. – 11. 5. 2018 – Zápis do mateřské školy 

 23. 6. 2018 – Den otevřených dveří, Rodáci 

 

 

ČÁST IV 

VÝSLEDKY KONTROL A HOSPITACÍ 

 

1. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST 

 

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: 

 14. 3. 2018 – paní učitelka Opatrná 

 21. 3. 2018 – paní učitelka Kopřivová 

 25. 4. 2018 – paní učitelka Tesařová 

 19. 6. 2018 – paní učitelka Bártů 

 20. 6. 2018 – paní učitelka Beckerová 
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2. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

 

Dne 9. 2. 2018 byla v mateřské škole provedena kontrola Krajské hygienické stanice se 

sídlem v Jihlavě. Kontrola se zaměřila na povinné očkování dětí. Pracovníci krajského 

hygienické stanice neshledali žádné nedostatky.  

 

3.   KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

V letošním školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. Avšak 

v roce předcházejícím, byla kontrola provedena, a z kontrolního protokolu bylo zřejmé, že 

mateřská škola měla v některých oblastech rezervy. Na základě těchto skutečností jsem 

provedla následující opatření: 

 

a) Školní řád mateřské školy nezahrnoval povinnosti dětí, pravidla vzájemných vztahů se 

zaměstnanci školy a nebyl v souladu s novelizovanými právními předpisy. 

 Byl vydán nový školní řád, který je v souladu s aktuálními právními předpisy 

  

b) Školní matrika nezahrnovala všechny požadované údaje o dětech. Povinná 

pedagogická dokumentace byla vedena neúplně a nepřesně. 

 Byl vydán nový školní řád, který je v souladu s aktuálními právními předpisy. 

 Byl vydán nový školní vzdělávací program, který je v souladu s RVP PV. 

 Školní matrika a spisy dětí byly doplněny o povinné údaje a dokumenty 

 Začal být používán nový typ třídní knihy s denním zápisem v rámci týdenním cyklu a 

třídní kniha je pravidelně 1x za 14 dní kontrolována. 

 

c) Rezervy byly shledány ve vybavenosti tříd - nedostatečné množství hraček, které by 

rozvíjely tvořivost a myšlení (nedostatečné množství kostek, manipulačních a 

konstruktivních stavebnic).  

 V rámci vánoční nadílky bylo do všech tříd přikoupeno několik konstruktivních a 

manipulačních stavebnic. Dle finančních možností školy budeme tento typ hraček i 

nadále přikupovat.  

 

d) Mateřská škola se výrazněji neangažuje ve spolupráci s dalšími vnějšími partnery. 

 Mateřská škola zintenzivnila spolupráci se základní školou a s rodiči (více akcí pro 

rodiče s dětmi). Dále navázala spolupráci s kulturním spolkem Nokus a s ostatními 

mateřskými školami v okolí.  
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e) Rezervy byly zjištěny v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů. 

 Všechny paní učitelky se v průběhu školního roku dále vzdělávaly.  

 

f) Mateřská škola nezajišťuje dětem odpovídající dobu pobytu venku. 

 Dětem je zajištěný dostatečně dlouhý pobyt venku jak během dopoledního 

vzdělávání a za příznivého počasí i po odpoledním odpočinku.  

 

g) Kontrolovány byly i podmínky pro přerušení provozu během jarních školních 

prázdnin. Bylo shledáno, že k uzavření mateřské školy nevedly žádné závažné 

organizační ani technické důvody. 

 Provoz mateřské školy zůstal během jarních prázdnin nepřerušen. 

 

Kromě rezerv, které se nám podařilo eliminovat, vyhodnotila kontrola České školní inspekce, 

že mateřská škola má i své nesporné klady a výhody: 

 

 Rozsáhlá upravená a vybavená školní zahrada. 

 K rozvoji pohybových dovedností je mimo jiné využívána i tělocvična základní školy 

(předškoláci).  

 Pedagogické pracovnice zpříjemňují prostředí pro vzdělávání dětskými pracemi. 

 Vzdělávání probíhá v příjemné atmosféře a komunikace je přátelská a zdvořilá. 

 Vzdělávání je promyšlené vzhledem ke stanoveným cílům. 

 Motivace dětí probíhá v přímé návaznosti na dětské prožitky a zkušenosti. 

 Během vzdělávání se dětem dostává srozumitelné zpětné vazby a své výkony jsou 

oceňovány vzhledem k jejich možnostem.  

 

ČÁST V. 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. KVALIFIKACE A STUDIUM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Kateřina Hlaváčová   Střední pedagogická škola  9 let praxe 

Naďa Beckerová  Střední pedagogická škola    33 let praxe 

Ludmila Tesařová   Střední pedagogická škola   36 let praxe 

Kateřina Opatrná  Gymnázium    2 roky praxe 

Hana Bártů   Střední pedagogická škola   35 let praxe 

Bc. Šárka Kopřivová  Jihočeská univerzita   5 let praxe 

Daniela Kremličková  Masarykova univerzita   2, 5 roku praxe 
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Další vzdělávání pedagogů:  

Naďa Beckerová  

 Zážitková pedagogika, Telč  

 Sdílení zkušeností pedagogů různých škol, Třešť  

 Poskytování první pomoci dětem předškolního věku, Nová Říše  

Kateřina Opatrná 

 Zážitková pedagogika, Telč      

 Hlavní vedoucí dětských táborů, České Budějovice 

Bc. Šárka Kopřivová 

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Jihlava 

Ludmila Tesařová 

 Školní zralost, Telč 

 Zážitková pedagogika, Telč 

 Poskytování první pomoci dětem předškolního věku, Nová Říše 

Hana Bártů  

 Zážitková pedagogika, Telč 

 Poskytování první pomoci dětem předškolního věku, Nová Říše 

Kateřina Hlaváčová 

 Sdílení zkušeností pedagogů různých škol, Třešť  

 Poskytování první pomoci dětem předškolního věku, Nová Říše 

 Společné vzdělávání – inkluze v mateřské škole, Jihlava 

 Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou, Třebíč 

 Legislativní změny, Pelhřimov 

 

2. PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 

Na konci předešlého školní roku odešly do starobního důchodu vedoucí paní učitelka 

Alena Coufalová a paní učitelka Libuše Veselá. Na jejich místa nastoupily slečna Kateřina 

Opatrná jako učitelka a paní Kateřina Hlaváčová jako zástupkyně ředitele pro mateřskou 

školu. Slečna Kateřina Opatrná nesplnila kvalifikační požadavky pro práci v mateřské škole a 

nebyla jí prodloužena pracovní smlouva. V dubnu 2018 odešla na vlastní žádost paní 

uklízečka Hana Novotná a na její místo nastoupila paní Růžena Petrová 

 

3. ABSENCE PRACOVNÍKŮ 

 

Ze závažných zdravotních důvodů chyběla jedna kolegyně déle než 2 měsíce. Druhá 

kolegyně chyběla ze zdravotních důvodů po dobu 1 měsíce. Za nemocné kolegyně byl 
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zajištěn kvalifikovaný zástup. Při krátkodobých absencích pedagogických pracovnic byla 

situace řešena vzájemnou výpomocí nebo spojováním tříd.  

 

 

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. Během hlavních školních prázdnin proběhla 

výměna nevyhovujícího osvětlení v Kytičkové třídě. Chodby, kancelář zástupkyně ředitele a 

vestibul mateřské školy byly nově vymalovány. Do všech tříd byly zakoupeny nové ručníky a 

ve Sluníčkové třídě byl vyměněn bojler na vodu. Do budoucna bude potřeba počítat 

s náklady na rekonstrukci dosluhujícího sociálního zázemí mateřské školy a obnovou 

opotřebovaného nábytku a vybavení.  

 

Sponzorství: 

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

nákup konstruktivních stavebnic, hraček a didaktického materiálu. Obec Bohuslavice 

věnovala částku 2000,- obec Vystrčenovice věnovala částku 5000,- a obec Červený Hrádek 

věnovala částku 2000,-. Pan Nosek věnoval mateřské škole tři nákladní auta na pískoviště a 

Cech klempířů, tesařů a pokrývačů kraje Vysočina věnoval mateřské škole zahradní domeček. 

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 nadstandartní aktivity pro děti i pro děti a rodiče  

 I nadále rozvíjet výbornou spolupráci se základní školou, rodiči a veřejností 

 Budeme pokračovat v adaptačním programu „Klubíčko“ 

 I nadále budeme podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků  

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

pomůcky a vybavení mateřské školy 

 I nadále budeme pokračovat v kontrolní a hospitační činnosti 

http://www.skola.novarise.cz/
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V Nové Říši dne 24. 7. 2018     

 

 

Zpracovala: ………………………………………….. 

                Kateřina Hlaváčová, zástupce ředitele pro MŠ  

 

 

Schválil: ……………………………………………….. 

                Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

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

