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1. Základní údaje o škole                             

Název školy: Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 

Adresa školy: Křížová 1367/33 

 586 01 Jihlava 

 

IČ školy: 70 878 854 
Telefon: 565 598 200 
REDIZO: 600 117 243 
IZO školy: 103 619 470 
Právní forma: příspěvková organizace 
Poslední zápis do  
školského rejstříku: 23. 6. 2009 
Adresa pro dálkový 
přístup: skola@zskrizova.cz 
Web: www.zskrizova.cz 
 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Jana Nováková Hotařová 
Statutární zástupce ředitelky školy:  Mgr. Lenka Picková 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Jihlava 
Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 1 
 586 01 Jihlava 
IČ zřizovatele: 002860 
Telefon zřizovatele: 565 592 300 
 
 
Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. 
 
IZO školní družiny: 118 700 332 
IZO školního klubu: 150 076 231 
IZO školní jídelny: 118 700 324 
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2. Školská rada 
 
Členové školské rady za zřizovatele: 
Ing. Jan Krátký  
MVDr. Božena Kremláčková 
 
Členové školské rady za rodiče: 
Veronika Fialová  
Karolina Kocianova 
 
Členové školské rady za pedagogy: 
Mgr. Martina Chocholoušová 
Mgr. Václav Křičenský 
 
 
Předsedou školské rady byl zvolen pan Ing. Jan Krátký. Školská rada se sešla jednou ve školním roce, 
schválila upravený školní řád, projednávala změny ve školním vzdělávacím programu. Zápis z jednání 
školské rady je uložen u ředitelky školy. 

 

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Jihlava, Křížová 33, z. s. 

Sdružení rodičů se v letošním školním roce nesešlo. Předsedkyní Spolku rodičů a přátel školy při 
Základní škole Jihlava, Křížová 33, z. s., je z řad rodičů paní Karolína Kociánová. Spolek se podílel na 
finančním zabezpečení programů primární prevence, které byly zrealizovány v květnu a červnu na 
naší škole. V srpnu bylo z prostředků spolku zafinancováno relaxační místo pro 1. stupeň na prvním 
podlaží školy. 
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3. Charakteristika školy 
 
 Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace, se nachází v historických budovách, 
které byly pro potřeby školství postaveny v 19. století.  Ústřední matice školská zde po nezbytných 
úpravách otevřela 16. 9. 1882 první novodobou českou školu. Naše škola je nejstarší českou školou 
v Jihlavě, nachází se přímo v centru města a je dobře dostupná i pro žáky přijíždějící z okolních obcí 
na autobusové nebo vlakové nádraží. Průběžně ve škole probíhají nezbytné opravy a rekonstrukce, 
škola je neustále modernizována tak, aby splňovala všechny požadavky kladené na dnešní moderní 
výuku. V letošním školním roce byla dokončena modernizace učebny fyziky a chemie a dílen 
z projektu. Současně došlo k výměně a posílení kamerového systému ve škole. 
 
Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice v centru města: 
Benešova, Bezručova, Brněnská, ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, Čajkovského,  
Divadelní, Dominikánská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k třídě Legionářů, Havířská,  
Havlíčkova od ul. Fritzova k náměstí Svobody, Hluboká, Husova, Chlumova, 
Jana Masaryka, Jakubské nám., Joštova, Komenského, Kosmákova, Křivá, Majakovského, 
 Lazebnická, Znojemská, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, nám. Svobody, 
Na Stoupách, Nerudova, Palackého, Slepá, Plukovníka Švece, Smetanova, Škrétova, 
Tolstého, tř. Legionářů, Třebízského, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U Mincovny 
Úzká, Úlehlova, Úprkova, Úzká, Věžní, Židovská, Srázná, Fritzova od ulice Jiráskova k třídě Legionářů. 
 
Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce 2020/2021 
bylo 9 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni, celkem 16 tříd pro žáky. Děti ve školní družině 
a školním klubu byly rozděleny do 3 oddělení školní družiny, žáci navštěvovali informační centrum. 
Zájmové sekce školní družiny a školního klubu nebyly v tomto školním roce realizovány. Kapacita 
školy byla plně využívána. Od září 2013 je zde ve škole zřízen přípravný ročník pro žáky předškolního 
věku, který byl v letošním školním roce naplněn do počtu 19. 
 Základní vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem „Škola pro život“. Ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky 
pro vzdělání žáků. Materiální podmínky byly nadstandardní, žáci a učitelé mohli využívat počítačovou 
učebnu s výukovými programy pro 25 žáků. Ve všech třídách i odborných učebnách byly k dispozici 
interaktivní tabule a interaktivní dataprojektory. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly 
zřízeny třídy s menším počtem žáků. Ve škole byly v tomto školním roce 1 třídy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Pro individuálně integrované žáky byly vytvořeny individuální 
vzdělávací plány a pravidelně s nimi pracovala speciální pedagožka a pracovnice z PPP, ostatní třídy 
byly naplňovány do počtu 30 žáků. 
Nadání a talent byly rozvíjeny formou individualizované výuky. Žáci měli a mají možnost výuky cizího 
jazyka již od druhé třídy, další cizí jazyk si mohli vybrat v 7. ročníku, od letošního školního roku ze 
dvou jazyků ruského a německého. S výukou informatiky jsme začali již na prvním stupni. V rámci 
činností školní družiny a školního klubu byly dětem nabízeny různé aktivity vzdělávacího, uměleckého 
i tělovýchovného zaměření (velmi oblíbené jsou keramické dílny, sportovní kroužky).  
 Do výuky byla zařazována všechna průřezová témata týkající se MkV, VMEGS, OSV, VDO, MeV, 
OČMU, dopravní výchovy, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu.  Zařazena 
byla i témata týkající se Obrany vlasti a finanční gramotnosti. Důsledně jsme plnili i minimální 
preventivní program. Ten obsahoval zvolenou strategii a postup při prevenci sociálně patologických 
jevů žáků naší školy. Základním principem byla výchova ke zdravému životnímu stylu formou pozitivní 
motivace, výchova k osvojení si vhodného sociálního chování a vedení k zodpovědnému jednání 
každého žáka. V minimálním preventivním programu byly uvedeny nejen jednotlivé obecně platné 
kroky, ale i konkrétní aktivity (přednášky, besedy, divadelní a filmová představení, sportovní akce 
apod.). 



5 
 

 
V rámci environmentální výchovy byli žáci vedeni k ochraně přírody, seznamovali se s negativními 
důsledky zásahu člověka do přírody. Environmentální výchova prakticky prostupuje všemi předměty a 
byla realizována i prostřednictvími školních projektů. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, 
podporovala žáky v důsledném třídění odpadů. 
        V letošním školním roce se škola dále věnovala výuce a začleňování žáků-cizinců. Počet žáků-
cizinců a žáků s OMJ činil v letošním školním roce 68. Škola úzce spolupracuje s NPI v Jihlavě, 
s Centrem pro integraci cizinců Kraje Vysočina, s F POINTEM. Paní učitelka Lenka Picková poskytovala 
pomoc a podporu při výuce žáků-cizinců i učitelům jiných škol v Kraji Vysočina. 
Žákům cizincům pomáhaly se zvládnutím českého jazyka asistentky z F POINTU v Jihlavě, adaptační 

koordinátorky a paní asistentky I. Melounová, J. Sedláková, vychovatelka L. Nováková a také paní 

učitelka Lenka Picková, které vedly kroužky češtiny jako druhého jazyka. Všichni vyučující 

zprostředkovávali žákům poznání vlastní i odlišných kultur, vedli je k toleranci, proto se i v loňském 

roce dařila integrace žáků z Vietnamu, Ukrajiny, Bulharska, Brazílie, Kuby, Maďarska, Ruska a Číny. 

Všichni žáci se cítili ve škole dobře a bezpečně. Vedoucí kroužků ČDJ pomáhaly žákům cizincům i 

během distanční výuky a vzdělávaly je na dálku. 
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 Ve třídách, kde byli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhaly pedagogům při výuce 

další asistentky. Učitelé mohli konzultovat řešení výchovných problémů s psycholožkami z SPC a PPP 

Jihlava, s nimiž škola úzce spolupracovala. 

   Po celý školní rok byl kladen velký důraz na využití výpočetní techniky, učebny i třídy umožňují 
okamžité využití didaktické techniky a uplatňování inovativních metod při výuce. Škola při současném 
vybavení ICT technologiemi má vybudovanou moderní počítačovou síť. V září tohoto školního roku 
byla celá škola pokryta Wi-Fi sítí, což velmi pomohlo při realizaci distanční výuky v tomto školním 
roce. 

 Družina je umístěna v přízemí. Pro sportovní, taneční i další zájmovou činnost využívá školní 
družina a školní klub celé prostory školy - tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště i třídy. 

 Polední přestávky mají žáci možnost trávit v informačním centru, v němž je umístěna i žákovská 
knihovna a kopírka pro žáky. Stravování pro žáky i učitele je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. 
Strávníci měli možnost výběru ze dvou jídel, kuchařky vždy dbaly na pestrou stravu. Celoročně měly 
děti k obědu ovoce, mléčné výrobky, často byly zařazovány luštěniny, ryby a zelenina. 19 žáků využilo 
program Obědy zdarma nadace Women for Women. Při sestavování jídelníčku se vždy sledovalo 
dodržování spotřebního koše. Pracovnice školní jídelny se podílely na zajištění projektu Ovoce do škol 
a Mléko do škol. V době distančního vzdělávání byla strava žákům poskytována do vlastních nádob. 

 
 Ve školním roce 2020/2021 proběhly opravy výmaleb v běžných třídách, novým nábytkem byly 
vybaveny další třídy prvního i druhého stupně.  

 Ve škole je kromě 17 kmenových tříd, ještě také 7 odborných pracoven, a to odborná učebna 
cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna, dílny, informační centrum 
a cvičný byt. Dílny byly zrekonstruovány z projektu Rozvoj odborných výukových prostorů včetně 
vybavení na základních školách v Jihlavě (spolufinancováno EU), stejně jako učebna fyziky a chemie a 
kabinet. Učebny jsou tak vybaveny moderními vyučovacími pomůckami-interaktivními tabulemi, 
interaktivními dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávači.  
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 4. Distanční vzdělávání v době uzavření školy z nařízení orgánu Ministerstva 
zdravotnictví 
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Komunikace mezi učiteli, vedením školy a rodiči probíhala pomocí pracovních emailů, telefonicky, 
přes komunikační kanál Skype, později přes Teamsy. Na webových stránkách školy zadávali učitelé  
učební materiály jednotlivým třídám, poskytovali žákům a rodičům zpětnou vazbu. Vyučující, kteří 
měli ve třídě asistenta pedagoga, vzájemně spolupracovali při zadávání úkolů žákům se SVP a žákům 
cizincům. Učitelé, žáci i rodiče pravidelně dostávali informace a odkazy na možnosti distanční výuky 
na webových stránkách školy a přes Komens. Vyučující vzájemně koordinovali množství zadávaných 
úkolů mezi sebou tak, aby žáci ani jejich rodiče nebyli přetěžováni. Využívali především formativního 
hodnocení, slovního hodnocení, povzbuzení, v menší míře sumativního hodnocení (motivační 
známky). Učitelé nehodnotili výkon žáků (chyby a nedostatky), ale pouze korigovali, znovu učivo 
vysvětlovali. Vždy se snažili poskytnout zpětnou vazbu při online vzdělávání – zajímali se o to, kolik 
času nad úkoly strávili, zda zadání rozumí, jestli žáci spolupracují mezi sebou a jsou schopni sami 
odstranit chyby po předchozí konzultaci s učitelem. 
Pedagogické rady probíhali on-line přes Teamsy. 
Většina žáků 1. a 2. stupně se přímo účastnila online výuky, s učiteli komunikovalo emailem, 
konzultovali pomocí zpráv i hovorů na sociálních sítích, využívali Skype, Teams, chatovali. Jen malá 
část žáků bohužel nerespektovali distanční formu výuky, nezapojili se do ní, nekomunikovali s učiteli 
ani vedením školy, i když přístup k počítačům, mobilům a internetu měli. Jednalo se vždy o 2-3 žáky 
ve třídě. Učitelé některým žákům, kteří neměli kvůli svému sociálnímu znevýhodnění možnost 
přístupu k online výuce, tiskli pracovní listy a jiné materiály a AP nebo vychovatelky je osobně 
doručovaly domů. 
Někteří žáci, kteří neměli počítač doma, dostali od školy k užívání počítače, které škola získala v rámci 
výpůjčky z NKÚ.  
Podrobný přehled distančního vzdělávání je uveden v tabulce. Od 17. května 2021 byla umožněna 
osobní přítomnost žákům 1. i 2. stupně. Škola se musela řídit doporučeními, která vydalo MŠMT vždy 
před vstupem žáků do školy (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 
roku 2020/2021). Žáci se vzdělávali v neměnných skupinách a přísná hygienicko-epidemiologická 
nařízení musela být splněna i ve školní jídelně. 
Vzhledem k této situaci proběhl zápis žáků do první třídy online. Bylo zapsáno 24 žáků, kteří byli 
poprvé u zápisu, po odkladu přišlo 18 žáků z toho 1 po dodatečném odkladu. Bylo uděleno 12 
odkladů pro školní rok 2021/2022. 
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5. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
 V pedagogickém týmu se vyměnili pedagogové v souvislosti s pokračováním mateřské a 

rodičovské dovolené a také v souvislosti s požadavky na kvalifikaci, pracují zde mladí i zkušení 

pedagogové. Prioritou bylo zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. V současné době je 

kvalifikovanost téměř 90 %. V pedagogickém sboru chybí aprobovaný učitel fyziky a dějepisu. V rámci 

dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali různých školení, v tomto školním roce bylo 

upřednostňováno vzdělávání v oblasti inkluze (Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II). V některých hodinách probíhala výuka párově, její realizace byla 

náročná na přípravu výukových materiálů i na organizaci vyučovací hodiny.  

Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků“ viz příloha č. 1. 
 
Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Boudová Milena vysokoškolské  1. stupeň 

2. Chocholoušová Martina vysokoškolské  ped. psych., 2. st., RV, 1. stupeň 

4. Krichťáková Hana vysokoškolské  1. stupeň 

5. Marková Dagmar vysokoškolské  1. stupeň, Aj 

6. Ondráková Pavlína vysokoškolské  spec. ped. 1. st. 

7. Růžičková Miroslava vysokoškolské  1. st., Aj 

8. Široká Zdeňka vysokoškolské  1. stupeň 

9. Hajduchová Jana vysokoškolské učitelství SŠ 

10. Novotná Jana vysokoškolské předškolní a mimoškolní pedagogika 

 
Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Achcenitová Martina vysokoškolské  Př, Tv 

2. Nováková Hotařová Jana vysokoškolské  M, Ch 

3. Picková Lenka vysokoškolské  Čj, Ov 

4. Zejdová Marcela vysokoškolské  Čj, Vv 

5. Lucie Šalomounová vysokoškolské  Hv 

6. Koutný Tomáš vysokoškolské  1. st., Aj 

7. Vacková Michaela vysokoškolské  Z, OV 

8. Olexová Lenka vysokoškolské  Nj 

9. Pátek Jaroslav vysokoškolské  M, Z 

10. Pisková Kateřina  vysokoškolské M, In 

11. Ivana Burdová vysokoškolské  M, Ch 

12. Solařová Lucie vysokoškolské Aj, Čj 

13. Kučerová Šárka vysokoškolské M, Inf 

14.  Burešová Kristýna vysokoškolské Čj, Ov 

15. Machová Radomíra vysokoškolské Učitelství SŠ 
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Personální zabezpečení školními asistenty 

Jaroslava Kettnerová středoškolské Kurz AP 

Leona Nováková středoškolské Kurz AP 

Štěpánka Vejvarová středoškolské Kurz AP 

Jana Vlková středoškolské Kurz AP 

Hana Adamcová středoškolské Kurz AP 

Ilona Lánová Středoškolské Kurz AP 

Magdalena Laštovičková středoškolské Kurz AP 

Iva Melounová středoškolské Kurz AP 

Jaroslava Sedláková středoškolské Kurz AP 

Kateřina Jonášová středoškolské  

Petra Vávrová vysokoškolské Kurz AP 

Machová Radomíra vysokoškolské Kurz AP 

Liliia Moroziuk vysokoškolské  

Simona Ďurčáková vysokoškolské Kurz AP 

 
Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Simbartlová Renata středoškolské vedoucí vychovatelka 

Dubová Zuzana středoškolské vychovatelka  

Leona Nováková středoškolské vychovatelka 

 
 
Personální zabezpečení školní jídelny 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Vitouš Radek středoškolské vedoucí školní jídelny  

Mitisková Lenka vyučen v oboru vedoucí kuchařka  

Bugnovská Jitka vyučena  kuchařka 

Vykukalová Helena  vyučena  pomocná kuchařka  

Kubíčková Hana vyučena  pomocná kuchařka 

 
Personální zabezpečení provozu školy 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Hudecová Hana ekonomicko administrativní pracovnice  

Paúr Libor školník  

Slavíková Marcela uklízečka 

Plašilová Ivana uklízečka 

Žabová Jitka uklízečka 

Kubíčková Hana uklízečka 
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Přehled tříd a počet žáků  

 Počet 
žáků 

Třída Jméno třídního učitele 

1.  13 I. A Mgr. Hana Krichťáková 

2.  14 I. B Mgr. Pavlína Ondráková 

3.  22 II. A Mgr. Zdeňka Široká 

4.  17 III. A Mgr. Milena Boudová 

5.  15 III. B Mgr. Miroslava Růžičková 

6.  20 IV. A Mgr. Martina Chocholoušová 

7. I 16 IV. B Mgr. Jana Hajduchová 

8.  27 V. A Mgr. Dagmar Marková 

9.  25 VI. A Mgr. Václav Křičenský 

10.  21 VI. B Mgr. Kateřina Pisková 

11.  30 VII. A Mgr. Šárka Kučerová 

12.  22 VIII. A Mgr. Kristýna Burešová 

13.  22 VIII. B Mgr. Jaroslav Pátek 

14.  26 IX. A Mgr. Michaela Vacková 

15.  6 IX. B Mgr. Martina Achcenitová 

16.  19 přípravná třída Mgr. Jana Novotná  

Celkový počet 
žáků: 

315   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

6 IX.B  
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6. Školní vzdělávací program, prezentace školy, zapojení do projektů 

Při realizaci školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na všestranný rozvoj schopností a 

dovedností každého žáka, zdokonalování klíčových kompetencí. Disponibilními hodinami byla 

rovnoměrně posilována výuka všech předmětů, nejvíce českého jazyka, matematiky a anglického 

jazyka. Tomu odpovídal i učební plán.  

viz příloha č. 2 
Průřezová témata byla integrována do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do projektových 
dnů.  
Výuka cizího jazyka začínala již ve druhém ročníku, kde se vyučoval anglický jazyk.  
Jako druhý cizí jazyk byl od 7. ročníku nabízen jazyk německý a ruský. Pro upevnění a další rozvíjení 
jazyka byla z disponibilních hodin přidána v devátém ročníku konverzace v anglickém jazyce a 
mediální výchova. 
Ověřování výsledků vzdělávání probíhalo prostřednictvím Scio testování v 9. ročníku, 5. a 7. ročníku (v 
důsledku uzavření škol se testování neuskutečnilo v 7. ročníku) a testování čtenářské gramotnosti 
PIRLS ve 4. ročnících. 
 

Zájmové sekce školní družiny a školního klubu – kroužky se v tomto školním 
roce realizovaly v omezené míře (v době uzavření škol v on-line prostředí) 
 

  

Čeština pro cizince - začátečníci I. Melounová 

Čeština pro cizince - pokročilí L. Picková 

Čtenářský klub 2.stupeň L. Picková 

Přírodovědný kroužek M. Laštovičková 

Klub deskových her a zábavné logiky 2. stupeň K. Pisková 

Klub komunikace v cizím jazyku 1. stupeň D. Marková 

Klub komunikace v cizím jazyku 2. stupeň T. Koutný 
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Přehled školních akcí 2020/2021 

Datum  Školní akce Třídy 

2. 9. 2020 Hornická stezka - EVVO 9. B 

8. 9. 2020 Opravdový kamarád – Centrum pro rodinu 5. A 

16. 9. 2020 Olympijský běh 1. A, 1. B, 5. A 

22. 9. 2020 Pěšky do školy 2. A, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. 
A 

23. 9. 2020 Komunikační dovednosti – Centrum pro 
rodinu 

4. A, 4. B 

1. a 2. 10. 2020 Pouštění draků s MŠ  1. B, 4. B 

5. 10. 2020 Exkurze SŠ stavební 9. A, 9. B 

6. 10. 2020 Šelmy na vlastní oči 5. A 

7. 12. 2020 Prevence patologických jevů – Vrakbar 9. A 

18. 1. 2021 V lese – výukový program 1. B 

20. 1. 2021 Den s miminky - projekt 1. A, 1. B 

20. 1. 2021 V lese – výukový program PT 

22. 1. 2021 Kamarádství – prevence patolog. jevů 2. A 

28. 1. 2021 V lese – program Muzea Vysočiny Jihlava 2. A 

30. 3. 2021 Šmodrcha – čtenářská gramotnost, on-line. PT, 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B 

6. 4. 2021 Jak být klukem, holkou – čtenářská 
gramotnost, on-line pořad 

6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. 
A, 9. B 

9. 4. 2021 Den offline, aneb Křížka v kondici  žáci 1. a 2. stupně 

29. 4. 2021 Za stopami Jihlavanů 1. A 

4. 5. 2021 Tajemné sochy - projekt PT 

31. 5. 2021 Prevence patolog. jevů Vrakbar 8. B 

1. 6. 2021 Výuka v přírodě, soutěže 1. A, 1. B, 2. A 

3. 6. 2021 Program v OGV 1. B 

8. 6. 2021 Preventivní program Vrakbar 7. A, 8. A 

10. 6. 2021 Preventivní program Vrak bar 1. A 

17. 6. 2021 Výcvik psů – exkurze 1. A, 1. B, 2. A 

23. 6. 2021 ZOO - exkurze 9. B 

23. 6. 2021 Muzeum Vysočiny - exkurze PT 

24. 6. 2021 Exkurze ZOO PT 

25. 6. 2021 Exkurze – Planetárium, Muzeum K. H. 
Borovského 

9. A, 9. B 

25. 6. 2021 Sportovní dopoledne žáci 1. stupně, 8. A, 8. B 

28. 6. 2021 Pobyt v přírodě – hry, EVVO 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 4. A, 
 4. B, 5. A 

28. 6. 2021 Zahradní párty – tanec, hry žáci 2. stupně 

29. 6. 2021 Malování a hry v přírodě, exkurze ZOO 4. A, 4. B, 5. A 
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Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová-Šablony II 

Název projektu: Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová 
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005668 
 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
 
Doba realizace projektu:  
 
Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, 

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 
Aktivity projektu: 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP vždy v rozsahu 16 hodin na témata inkluze:  
Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na 
odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, 
znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhalo formou 
absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 
 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ a ŠD: 
Cílem aktivity byla realizace čtenářského klubu pro žáky školy. Měla formu volnočasové aktivity  
a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 
promítaly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ: 
Cílem aktivity byla realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky školy. Měla formu 
volnočasové aktivity a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita přispěla k rozvoji logického (ale  
i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se 
také promítly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků. 
 
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ a ŠD: 
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky školy a ŠD. Aktivita má formou volnočasové aktivity přispět 
k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 
promítly i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožnila vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem: 
Cílem aktivity byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování. Jednotka byla také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí, kterým aktivita pomohla upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu  
a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních 
předmětech jako český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

http://www.zskrizova.cz/userfiles/file/logo%20ministerstvo.jpg
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Aktivita byla realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem 
vedeného pedagogem, asistentem pedagoga. 
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ: 
Cílem aktivity bylo poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími  
s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. 
Jednalo se o odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma 
související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem byl pracovník 
pedagogicko-psychologické poradny. 
 
Projektové dny ve škole a mimo školu: 
Cílem těchto aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 
projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. 
 
 

Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava II 
 
Je spolufinancován z Evropské unie. 
Cílem projektu je zlepšit kvalitu v mateřských a základních školách v ORP Jihlava prohloubením 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělání. 
Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických 
pracovníků a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji gramotností a 
klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem. 
 
Aktivity projektu: 
Školní žákovský parlament 
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
Přírodovědný kroužek 
 

Projekt Ovoce a zelenina do škol v ČR 
 
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl realizován i ve školním roce 2020/2021. Jedná se o projekt 
Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou 
projektu byli žáci naší základní školy, včetně dětí z přípravné třídy, kterým bylo zdarma dodáváno 
čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  
 

Projekt Mléko do škol 
 
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 
Tento projekt byl letos určen opět i žákům naší základní školy, včetně přípravné třídy. 
 

Projekt Celé Česko čte dětem 
 
Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a ve 
škole. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem  
a dítětem, učitelem a žákem i žáky navzájem. Předčítání bylo realizováno učiteli i žáky v rámci hodin 
českého i cizího jazyka. 
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Projekt Učíme se ze života pro život 

Implementace Krajského akčního plánu 

Kraje Vysočina I. 

Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 
 
Cílem projektu bylo prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a 
výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického 
působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky 
transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě 
a nové příležitosti – to vše byly náplně aktivit projektu.  
 

Projekt Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání 

 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0ú19_075/0016963 

 

Cílem projektu je podpořit školy v personální a metodické oblasti, vybudovat sítě podpory v oblasti 
inkluze a vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností jihlavských základních škol podpořit práci 
pedagogického sboru, školního poradenského pracoviště. Škola v tomto projektu spolupracovala 
s psychologem a speciálním pedagogem.  
 

Projektový den – Den Offline, aneb Křížka v kondici 
 
V pátek 9. dubna se v naší škole uskutečnil Den offline s podtitulem Křížka v kondici. 
Vzhledem k tomu, že již několik měsíců probíhala distanční výuka a žáci zůstávali doma u 
svých počítačů uskutečnili jsme projektový den, který měl žáky dostal „do kondice“. Vyučující 
vyzvali žáky, aby se tentokrát vydali vzdělávat ven a aby během pobytu v přírodě se nejen 
vzdělávali, ale měli možnost plnit i různé zábavné úkoly, které následně různými formami 
zpracovali. Paleta úkolů byla velmi pestrá. Formou hry na detektivy se děti aktivně zapojily 
do hledání živých i neživých přírodnin. Žáci další třídy posilovali svou fyzickou kondici – 
během vycházky počítali kroky, dělali dřepy a stihli i fotografovat jarní probouzející se 
přírodu. Žáci 2. ročníku si během projektu uvědomili, že čas, který právě ubíhá, se již nikdy 
nevrátí a že žijeme nejen přítomností, ale i budoucností a minulostí, a proto se vydali po 
stopách hodin v našem městě, jež nám tak neúprosně tento čas měří. Prvňáci zase společně 
s rodiči „oprášili“ typické jarní hry a činnosti – cvrnkání kuliček, pouštění věnečku z proutí po 
vodě a mnohé další. Žáci druhého stupně při pohybu ve městě i v jeho okolí vyhledali a 
následně jako prezentaci zpracovali vycházkovou trasu vhodnou pro kohokoli, kdo se chce 
blíže seznámit se zajímavostmi našeho města, zaměřili se na významné architektonické 
skvosty i parky. Projektový den byl pro žáky, vyučující i mnohé rodiče příjemným zpestřením 
v této nelehké době. 
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Záložka do knihy spojuje školy-mezinárodní projekt 

Letošní projekt měl ztvárnit téma Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. 
Žáci naší školy si opět vyměnili záložky se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. 
Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského 
jazyka, literatury a historie. V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti se naše škola rovněž 
zapojila do tohoto mezinárodního projektu. Žáci a žákyně 1. i 2. stupně vytvořili záložky do knih, které 
poputují do nám přidělené partnerské školy v Nitře.  
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Projekt Čtení pomáhá 
 
Letos se opět žáci 2. stupně zapojili do charitativního projektu „Čtení pomáhá.“ Tento projekt rozdělí 

každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodli i naši dětští 

čtenáři. Každý školák, který se zapojil do projektu, získal po úspěšném vyplnění testu kredit padesát 

korun, který věnoval dle vlastního uvážení na jeden z nominovaných projektů. 

 

 

Projekt -  Pomáháme seniorům 

Se zajímavou výzvou přišla nezisková organizace ŽIVOT 99 – Jihlava. Požádala děti o namalování 
obrázků, které následně dostanou osamělí senioři. 
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Žáci a žákyně naší školy se během distanční i prezenční výuky zapojili do výzvy neziskové organizace 

Život 99, která pomáhá mimo jiné především seniorům, kteří potřebují pomoc a péči. Za podpory 

pedagogů nakreslili seniorům pěkné obrázky s vánoční tématikou. V současné nelehké době tak žáci 

udělali svými vánočními kresbami radost mnoha seniorům. Věříme, že jim obrázky udělaly radost. 

 

 

Projekt Příběhy našich sousedů 
 
Již pošesté se naše škola zapojila do projektu společnosti Post Bellum s názvem Příběhy našich 
sousedů. Děti z devátého ročníku – Monika Šteflová, Eliška Fialová, Emilie Dočekalová, Eva Cinová, 
Klára Patkaňová a Věra Láníková zpracovaly pod vedením pana učitele Koutného příběh pamětníka 
Milana Koláře z Jihlavy. Do projektu se letos s námi zapojili i žáci gymnázia AD Fontes, dobrovolníci 
z Centra pro rodinu a základní škola E. Rošického. Náš tým spolupracoval s koordinátorkou, paní 
Barborou Živnou. Hlavní úkoly týmu byly opět tyto - vytvoření nahrávky projevu pamětníka na 
diktafon, analýza a zpracování nahrávky, sepsání životopisu a životního příběhu, získání archivních 
materiálů z jihlavského archivu i od pamětníka, pořízení fotodokumentace, vytvoření básně o životě 
Milana Koláře, vydání brožury, sepsání scénáře k nahrávání v Českém rozhlase Vysočina, nahrání  
a nastříhání krátké reportáže v rozhlase, vytvoření slavnostní prezentace, nacvičení divadelní 
dramatizace životního příběhu a v neposlední řadě i příprava a dramatizace závěrečného 
slavnostního vystoupení dne 16. 6. 2021 v Gotickém sále jihlavské radnice. Tuto akci moderoval pan 
Petr Palovčík. Pro žáky měla práce na tomto projektu velký význam, protože si zdokonalili svoji 
schopnost pracovat v týmu, soustředit úsilí a organizovat duševní práci, rozšířili si obzory a historické 
znalosti, či chápání v souvislostech a nutnost kritického myšlení.  Zároveň si děti zkusily, jaké je 
vystupování před zaplněným sálem. Tréma se na nich téměř neprojevila a odvedly výbornou práci, 
vystoupení bylo velmi kvalitní. Za svoji práci byli naši žáci i s vedoucím učitelem oceněni porotou  
i zástupci města Jihlavy. 
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Projekt Zdravé zoubky – 1. stupeň 
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7. Hodnocení práce metodických sdružení a předmětových týmů 
 
Český jazyk a literatura – první stupeň  
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
 
V letošním školním roce se žáci vzdělávali netradičním způsobem, a to především distanční formou 
výuky. Pro distanční výuku byly využívány různé aplikace a webové stránky. Některým žákům byly 
poskytnuty individuální konzultace ve škole. 
V období prezenční výuky se žáci vzdělávali v kmenových třídách, kde bylo vytvářeno podnětné 
prostředí s jasnými pravidly.  
Byly využity rozmanité zdroje, pomůcky, metody a formy práce a vhodným způsobem se zařazovaly 
do výuky, aby se rozvíjely kompetence našich žáků; dramatická výchova, DUMY a UMY, nástěnné 
tabule, výukové programy, CD a DVD, přehledy učiva, DIPO; žáci se učili z učebnic podle jednotlivých 
ročníků, využívali pracovní sešity a technické vybavení školy jako počítače, interaktivní tabule, 
vizualizéry; žáci se naučili pracovat s digitální technikou, využívat její možnosti k zefektivnění 
vyučovacího procesu. 
Do výuky se zařazovala frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, 
prvky kritického myšlení. Pro příznivé klima a vztahy ve vyučování se podporovala vzájemná 
tolerance, spolupráce při on-line výuce, respektovala se osobnost žáka, posilovaly se pracovní návyky 
a kázeň žáků. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků  
 
Všechny ročníky prvního stupně plnily požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro 
život.  
Vytvořením prostoru pro aktivní účast žáků a respektováním jejich vzdělávacích potřeb se dané učivo 
procvičilo a zopakovalo dle individuálních možností jednotlivých tříd; vyučující se snažili ověřovat, zda 
žáci učivo českého jazyka pochopili. 
V literatuře podporovali pedagogové četbu knih vhodnou motivací i během distanční výuky. U žáků 
byla rozvíjena čtenářská gramotnost formou pracovních listů či digitální techniky. 
V hodinách českého jazyka se motivace objevovala v úvodu i v průběhu – jak při prezenční výuce, tak 
během distanční výuky. 
Žáci se učili pracovat s chybou, i při distanční výuce si opravovali případné nedostatky ve 
vypracovaných úkolech on-line; naučili se komunikaci přes email, Bakaláře, Skype či MS Teams. 
Někteří pedagogové se v rámci šablon účastnili vzájemných hospitací 
Žákům se vzdělávacími problémy byla průběžně poskytována pomoc a podpora formou doučování 

a intervenčních hodin. 

 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
 
Žáci byli hodnoceni podle klasifikačního řádu školy. Žákům s podpůrnými opatřeními byla věnována 
péče během celého školního roku, jak učitelkami, tak asistentkami a jejich klasifikace byla 
uzpůsobena dle jejich individuálních potřeb. Hodnocení se použilo formativní i sumativní, vyučující 
mohli využít i kombinace těchto hodnocení. V letošním školním roce nebyly zadávány jednotné 
čtvrtletní písemné práce. Žáci obdrželi známky jak z písemných prací, tak z ústního zkoušení. Ve 
druhém pololetí bylo při závěrečném hodnocení přihlédnuto k formě distanční výuky a netradičnímu 
způsobu vyučování. 
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4. Soutěže a akce ve školním roce 

 
Naši prvňáčci se v letošním školním roce z důvodu protiepidemických opatření neměli možnost 
pasovat na čtenáře. Zároveň neproběhla recitační soutěž z důvodu preventivních opatření 
v souvislosti s Covid –19. Atraktivním programem v období distanční výuky se stal pořad Šmodrcha, 
který probíhal on-line a žáci si i touto formou rozvíjeli čtenářskou gramotnost. Žádná třída se 
nezúčastnila besed v Městské knihovně Jihlava. 

5. ŠVP 
 
Ve školním roce 2020/2021 vyučující naplňovali výstupy ŠVP školy. Učivo bylo odučeno dle 
tematických plánů a u žáků s podpůrnými opatřeními se dbalo na zvládnutí základních poznatků. 
 
6. Ostatní  
 
Vyučující využili metodického sdružení například ke sdělování osvědčených metod a forem práce 
v oblasti českého jazyka. Pedagogové se sebevzdělávali v oblasti českého jazyka, a to především na 
on-line webinářích, například „Současná dětská literatura“. 

 
7. Ověřování znalostí 
 
Ověřování znalostí probíhalo průběžně formou opisů, přepisů, doplňování, diktátů, pravopisných 
cvičení, testů, slohových cvičení atd., a to při prezenční nebo distanční výuce. V letošním školním roce 
se v hojné míře procvičovalo a vyvozovalo učivo prostřednictvím výukových programů na počítači, 
webových procvičovacích stránek různých nakladatelství, on-line cvičení nebo vzdělávacího programu 
Učí-telka. Žáci páté třídy se v letošním školním roce zúčastnili Scio testů. V květnu po návratu do škol 
na prezenční výuku proběhlo u žáků čtvrtých tříd testování čtenářské gramotnosti. 
 

 

Matematika – první stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
 
Vyučující rozvíjeli matematické dovednosti žáků ve všech oblastech – numerické počítání, řešení 
slovních úloh, doplňování tabulek, grafů, logické úvahy, geometrická představivost. V tomto školním 
roce se některé třídy dělily na výuku matematiky.  
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
 
V hodinách vyučující pravidelně využívají nejen učebnice a pracovní sešity, ale také názorné pomůcky 
z kabinetu matematiky pro rozvoj všech kompetencí, např. geometrické modely těles, nástěnné 
tabule, interaktivní tabule, tabulky na vyvození sčítání a násobení, pracovní listy, Dumy a Umy, 
výukové programy. Pro žáky s minimálními výstupy vyučující tvořili speciální pracovní listy i hodnotící 
testy a individuálně se jim při výuce věnuje asistent pedagoga.  
Od března probíhala distanční výuka, žákům bylo zadáváno učivo na webových stránkách školy, 
vyučující využívali nejen pracovní listy, ale také výuková videa a poskytovali žákům zpětnou vazbu.  
Výuka matematiky probíhala i online přes Skype a messenger. 
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3. Soutěže a akce ve školním roce 
 
V letošním školním roce se žáci 1. stupně nezúčastnili žádné matematické soutěže, všechny byly 
zrušeny.  
 
4. ŠVP 
 
Učební plány nebyly splněny ve všech třídách. Některé učivo bylo probráno při distanční výuce 
v omezeném rozsahu a některé učivo bylo přesunuto do dalšího ročníku.  
 

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Prezenční výuka probíhala v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 
počítači a vizualizéry, někteří učitelé využívali učebnu informatiky na výukové programy prvouky, 
přírodovědy a vlastivědy. Byly využívány pomůcky kabinetu Prv., Vl., Př., kabinetu obrazů, pomůcky 
kabinetů 2. stupně i pomůcky získané na podporu žáků s poruchami učení, šablony (DUMY, UMY).  

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků  

Ve školním roce 2020 – 2021 se předměty prvouka (1.- 3. roč.), vlastivěda a přírodověda (4. a 5. roč.) 
vyučovaly podle ŠVP ZV Škola pro život. Na metodických sdruženích si učitelé 1. stupně vzájemně 
vyměňovali získané zkušenosti, komunikovali mezi sebou všemi dostupnými prostředky. Při prezenční 
výuce měli všichni žáci dostatečný prostor k probrání, procvičení a zopakování učiva, při výuce 
distanční bylo méně prostoru na procvičování. Během distanční výuky byla využívána komunikace 
přes platformu Teams, Skype. Žáci byli vedeni k sebehodnocení i k hodnocení sebe navzájem.V rámci 
předcházení školní neúspěšnosti a zlepšení efektivnosti výuky bylo využito práce pedagogických 
asistentek, pracovnic F POINTU a speciální pedagožky. U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP. Pro 
zajištění pestrosti výuky využívali vyučující různé metody a formy práce – videa, dramatizace, 
křížovky, doplňovačky, práce ve dvojicích, skupinové práce, soutěže, pokusy, projekty, interaktivní 
tabule, internet, naučná literatura, výstavy, vycházky. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků: 

Při prezenční výuce vyučující využívali písemné (testy dle tematických celků, projekty) i ústní 
zkoušení. Během distanční výuky vyučující získávali podklady pro klasifikaci formou internetové 
komunikace – např. on line testy. Bylo použito formativní i sumativní hodnocení. 
 

4. Soutěže a akce ve školním roce  

V letošním školním roce se vyučující účastnili se svými žáky některých akcí pořádaných školou i jinými 
institucemi: 
- Pěšky do školy 
- Centrum pro rodinu – téma Komunikační dovednosti, Opravdový kamarád 
- Olympijský běh 
- pouštění draků s MŠ 
- VVP v ZOO Jihlava POD POVRCH – Šelmy na vlastní oči 
- preventivní program – Šikana, škádlení, Vylezte, lištičky, ven 
- projekt Den s miminky, Paní podzimu 
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- projekt v muzeu – Zima v lese 
- Markétina dopravní výchova 
- projektový den – Den off-line 
- VRAKBAR – téma Kamarádství, Vztahy v kolektivu, Šikana, Moje bezpečí 
- výchovně vzdělávací program v galerii – Na počátku bylo slovo 
- Sportovní dopoledne, vycházky 
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s Covid – 19 se nekonala většina naplánovaných 
akcí. 
 

5. ŠVP 

V letošním školním roce vyučující splnili očekávané výstupy dané vzdělávacím programem. 
Některé učivo bylo probráno v rámci mezipředmětových vztahů. 
ŠVP bylo v závěru roku doplněno o digitální kompetence. 
 

6. Ostatní  

Během celého školního roku se projevovaly rozdíly dané podmínkami, ve kterých se žáci vzdělávají. 
Rozdíly se projevují při domácí přípravě a různá je i ochota spolupracovat. V rámci pomoci žákům se 
sociálním znevýhodněním je žákům všemi vyučujícími věnována nadstandardní péče, nabízeno 
doučování a individuální přístup. 

7. Ověřování znalostí žáků  

Ověřování znalostí žáků probíhalo písemnou i ústní formou, žáci pátého ročníku se zúčastnili SCIO  
testování. V 1. i v 2. pololetí byly výsledky žáků poznamenány podmínkami, ve kterých žáci pracovali, 
ne vždy výsledky odpovídaly potenciálu žáků. 

 

Český jazyk a literatura - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu  
 
Vybavení školy a jednotlivých tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků 
práce, k výuce byly využívány učebnice, doplňková literatura, slovníky, jazykové příručky aj., dále 
vyučující využívaly internet, interaktivní tabuli, informační centrum, učebnu informatiky - výukové 
programy na počítačích - zejména ve speciálních třídách, DUMY a UMY. Během distanční formy 
vzdělávání vyučující využívaly různé výukové portály - FRED, umimeto.cz, onlinecviceni.cz aj. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy  
 
Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. 
Při výuce byly využívány různé metody a formy práce - frontální výuka, samostatné a skupinové 
práce, projektové vyučování, besedy v Městské knihovně Jihlava, referáty z četby i odborné 
literatury, prvky problémového vyučování a kritického myšlení. Všechny formy vzdělávání byly 
uplatňovány stejnou měrou, záleželo na obsahu učiva a cíli výuky, jakou z metod v hodině vyučující 
uplatnily. Žáci 9. ročníků navštěvovali kroužek Čtenářský klub, využívali možnosti bezplatné přípravy 
k přijímacím zkouškám. V době mimořádných protiepidemiologických opatření byli žáci vzdělávání 
distanční formou, od 11. 5. žáci 9. ročníků navštěvovali třikrát týdně konzultace, žáci ostatních 
ročníků měli možnost navštěvovat konzultace jedenkrát týdně. 
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3. Podklady pro klasifikaci žáků 
 
Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny, vzhledem 
k mimořádné situaci způsobené onemocněním COVID-19 bylo učivo procvičeno v omezeném 
rozsahu. Přijatá opatření ke zlepšení tohoto stavu - na začátku nového školního roku bude ve zvýšené 
míře zaměřena výuka na důkladné zopakování učiva probíraného distanční formou. Podklady pro 
hodnocení byly získány prostřednictvím písemných prací, ústního i písemného zkoušení, součástí 
hodnocení jsou i další metody pedagogické diagnostiky - pozorování, rozhovor, dotazník, které 
napomáhají zjistit posun žáka tak, aby byl žák schopen pracovat na své osobní maximum. U žáků se 
SVP jsme se řídily doporučeními PPP nebo SPC, u DŽC a OMJ byl brán ohled na jazykovou bariéru, 
využívaly jsme speciální pracovní listy a pomůcky pro tyto žáky. 
V literatuře jsme se zaměřily především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci s textem, dále pak na 
zvládnutí základních literárních pojmů. 
 
4. Akce a pořady zaměřené na předmět Český jazyk a literatura 
 
Žáci a žákyně 6. a 9. ročníků se zapojili do charitativního projektu podporujícího četbu dětí a mládeže 
– „Čtení pomáhá.“ 
Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Jihlavě. Žáci 6. a 8. ročníků navštívili Městskou knihovnu 
v Jihlavě, seznámili se s jednotlivými odděleními, učili se pracovat s katalogy knih, využívali školní 
informační centrum. 
Žáci a žákyně se zúčastnili školních kol OČJ a recitační soutěže, další soutěže byly zrušeny. 
Zúčastnili jsme se 10. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ 
organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. 
Navázali jsme spolupráci se slovenskou ZŠ Kalinovo. 
 
5. ŠVP 
 
Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. 
K žádným změnám ani přesunům učiva nedošlo. Pouze se zaměříme v novém školním roce na 
důkladné procvičení a zopakování učiva, které bylo probráno v rámci distanční výuky. 
 
6. Ostatní  
 
V literatuře jsme se zaměřili především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci s textem, dále pak na 
zvládnutí základních literárních pojmů. 
Ve výuce slohu a komunikace píšeme čtvrtletně písemné slohové práce (dvouhodinové) - při jejich 
hodnocení dbáme především na dodržení slohového útvaru, na výběr a užití vhodných jazykových 
prostředků, rozsah, členění textu a pravopis. 
Vzhledem k tomu, že klesá zájem žáků o četbu, vyskytují se slabší výsledky v pravopise - opatření - 
průběžně zařazujeme do výuky pravopisná cvičení, doplňovací cvičení, počítačové výukové programy 
zaměřené na procvičování pravopisných jevů, za realizaci těchto opatření zodpovídají jednotlivé 
vyučující, ve čtvrtletí kontroluje vedoucí metodického sdružení. 
Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem (při klasifikaci jsou zohledněni žáci se SVP, kteří mají 
individuální vzdělávací program nebo toleranci - např. zadávání méně časově náročných úkolů, 
poskytnutí delší doby ke kontrole práce, ohled bereme na DŽC i žáky s OMJ). 
Při výuce je hodnocena i práce žáků v hodině, aktivita při plnění úkolů, ústní projev (nejméně 1x za 
pololetí), písemný projev (diktáty, pravopisná cvičení, větné rozbory, písemné a slohové práce) aj. 
Během distančního vzdělávání vyučující využívaly komunikaci přes Skype, Whats upp, Facebook, 
využívaly možností online testování, online didaktických her zaměřených na výuku českého jazyka i 
online testy. 
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I letos se nám podařilo dobře začlenit DŽC a žáky s OMJ. Těmto žákům byl poskytnut adaptační 
koordinátor, výuka českého jazyka byla posílena i možností navštěvovat kroužek Češtiny pro žáky-
cizince. 
Vyučující motivovaly žáky k návštěvám informačního centra a školní knihovny. Žáci si půjčovali knihy, 
pracovali s internetem, s encyklopediemi, odbornými publikacemi. Vyučující spolu efektivně 
komunikovaly, kromě plánovaných schůzek metodického sdružení si vyměňovaly zkušenosti i mimo 
tyto schůzky, konzultovaly případné problémy a přijímaly opatření k jejich odstranění. 
 
7. Ověřování znalostí  
 
V letošním školním roce proběhlo testování žáků 9. ročníku. Výsledky žáků jsou průměrné a 
odpovídají jejich studijním předpokladům. 
 
 

Matematika - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  
 
Školní prostředí naší školy je přizpůsobeno třídám méně i více početným tak, aby žáci mohli být 
vzděláváni v nejvíce odpovídajícím prostředí dané skupině. V současném školním roce byly některé 
třídy děleny na matematiku, tak se k výuce užívaly nejen kmenové učebny, ale specializované učebny. 
Byl tak zajištěn dostatečný prostor pro vzdělávací proces, samostatnou práci, přípravu a prezentaci 
výsledků jednotlivých prací žáků. K výuce matematiky byly používány nástěnné tabule, modely těles, 
výukové tabulky, internet, tablety, interaktivní tabule, výukové programy, tabulky logiko a pracovní 
listy.  
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků  
 
Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení, 
kde se konzultovaly i metody distančního vzdělávání. V dyslektických třídách se osvědčily výukové 
tabulky a nástěnné kartičky se vzorci. Pro žáky nadané a neprospívající se tvořily speciální pracovní 
listy. U žáků neprospívajících byl opět vytvořen PLPP, přičemž na konci školního roku všichni žáci 
postoupili do dalšího ročníku a nikdo nebyl nehodnocen. Žáci devátého ročníku navštěvovali od září 
2019 do června 2020 kroužek Klub zábavné logiky a deskových her, také měli možnost se připravovat 
k přijímacím zkouškám, rozvíjet logické myšlení, kritické myšlení a práci v kolektivu. V průběhu 
distanční výuky byli žáci vzděláváni online, od 11. 5. pak docházeli na výuku třikrát týdně, po 
přijímacích zkouškách pak žáci všech ročníků na individuální konzultace. 
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3. Podklady pro klasifikaci žáků  
 
Všem třídám jsou zadávány jednotné čtvrtletní písemné práce pro porovnání klasifikace. Průběžně 
jsou žáci hodnoceni menšími případně většími písemnými pracemi, zpravidla po probrání určitého 
celku. V současném školním roce se psaly pouze dvě písemné práce, ve druhém pololetí nebyli žáci 
hodnoceni podle klasické procentuální stupnice, ale hodnocení bylo provedeno dle metodického 
pokynu. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce  
 
Žáci se nezúčastnili žádné matematické soutěže, všechny byly zrušeny. Naplánované akce a soutěže 
nelze přesunout na příští školní rok. 
 
5. ŠVP 
 
Ne všichni žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. 
Dané učivo v jednotlivých ročnících nebylo probráno na základě tematických plánů, které vypracovali 
vyučující matematiky. V příštím školním roce bude muset být převedeno učivo 7. ročníku (Procenta) a 
učivo 8. ročníku (Množiny bodů v rovině a Slovní úlohy řešené rovnicí). Díky distančnímu vzdělávání 
bude v příštím školním roce učiva v ročnících více. 
 
6. Ostatní 
 
Všichni pedagogové se přizpůsobili distanční výuce, vzdělali se v oblasti informačních technologií, 
vyučovali přes Skype, vytvářeli výuková videa online testy pomocí formulářů, tvořili pracovní listy, 
poskytovali dětem zpětnou vazbu a posilovali jejich pracovní tempo. Takto připravené materiály pak 
zůstanou připravené pro příští školní roky. 
 
7. Ověřování znalostí žáků 
 
SCIO testování proběhlo v současném školním roce pouze v 9. ročníku. 9. ročník –  
z hodnocení tematické části testu vyplynulo, že výsledky žáků byly průměrné, až podprůměrné, 
výsledky odpovídaly výsledkům z obecných studijních předpokladů. 
 

 

Cizí jazyky - druhý stupeň 
 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  

V uplynulém školním roce byla většina prezenční výuky nahrazena online výukou. Během 
tohoto období bylo nutné hledat způsoby a cesty, jak žákům zprostředkovat učivo formou 
online výuky. Z hlediska výuky cizích jazyků jsme se potýkali zejména s těmito nedostatky: 
omezení možnosti procvičení konverzace (žák-žák), limitující možnosti kontroly správné 
výslovnosti u všech žáků, omezení možnosti práce ve skupinách. Online výuka nám ovšem 
přinesla i rozšíření možností, jaké prostředky při výuce zvolit.  

2. Podklady pro klasifikaci žáků 
 

Vyučující zadávají takovou škálu úkolů, aby se mohli zapojit i žáci s podprůměrným 
prospěchem a měli šanci uspět. Žákům byla nabídnuta podpora a pomoc formou individuální 



29 
 

konzultace a doučování. Někteří žáci této možnosti využívali pravidelně, někteří jen 
příležitostně a bylo i hodně žáku, kteří tuto možnost nevyužili vůbec. 

 

3. Soutěže a akce ve školním roce 
 
Vzhledem k pandemickým opatřením se letos nekonaly soutěže v cizích jazycích. 

 
4. ŠVP  

 

I přes změny v možnostech výuky, které nastaly vlivem online výuky, vyučující daných jazyků 
zvládli probrat učivo a jsou v souladu s ŠVP.  
Anglický jazyk: 
Pro anglický jazyk bylo nově vytvořeno ŠVP pro 5.-8.ročník, které odpovídá potřebným 
výstupům a koresponduje s obsahovou náplní nových učebnic. Pro školní rok 2021/2022 
bude ŠVP v 9. ročníku realizováno v původní podobě, plán pro tento ročník bude vypracován 
v následujícím školním roce, kdy bude také nakoupena nová sada učebnic. 
Německý jazyk: ŠVP zůstává beze změn, učivo není potřeba přesouvat. 
Ruský jazyk: ŠVP zůstává beze změn, učivo není potřeba přesouvat. 

 

5. Ostatní 
 

Výběr učebnic na školní rok 2021/2022 
Na metodickém setkání byla projednána možnost nákupu nových učebnic pro 5. ročník (s 
výhledem na pokračování stejné řady učebnic pro 2. stupeň). přehledný formát, který by byl 
atraktivní pro žáky.  Po zvážení vše výše uvedených kritérií bylo rozhodnuto o nákupu 
učebnic Bloggers, které nejlépe vyhovovaly potřebným kritériím. Škola zakoupila Bloggers 1 
pro 5. ročník, Bloggers 2 pro 6. ročník, Bloggers 3 pro 7. ročník a Bloggers 4 pro 8. ročník. 
Nová sada učebnic nahradila stávající sérii učebnic Way To Win, které pro školní rok 
2021/2022 byly ponechány pouze pro 9. ročník, aby nebyla narušena kontinuita výukového 
plánu. Pro rok 2021/2022 pak škola plánuje dokoupení učebnic Bloggers 5. Nové učebnice 
více vyhovují potřebám našich žáků, nabízí lepší možnosti pro učitele během případné další 
online výuky, reflektují moderní témata a jsou velmi kvalitně, přehledně a atraktivně 
zpracované.  

 

6. Ověřování znalostí žáků  

Vyučující zadávají takovou škálu úkolů, aby se mohli zapojit i žáci s podprůměrným 
prospěchem a měli šanci uspět. 

 

Dějepis, občanská výchova - druhý stupeň 
 
1. Podmínky pro výchovu a vzdělávání 
 
Vybavení školy i tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků práce žáků, při 
výuce jsou využívány kmenové třídy (všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi) a počítačová 
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učebna. Pro výuku občanské výchovy a dějepisu jsou k dispozici nástěnné tabule, výuková videa, 
přehledy, tabulky a odborná a doplňková literatura. Žákům se poskytuje v případě tvorby projektů a 
referátů. Žáci jsou vzděláváni v různě početných kolektivech, dle individuálních potřeb, výuka probíhá 
v kmenových třídách. 
 
2. Průběh výuky 
 
Žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. Dané učivo v 
jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických plánů, které vypracovali vyučující 
dějepisu a občanské výchovy. V souvislosti s mimořádnou situací v letošním školním roce byla výuka 
po dohodě upravena do distanční formy. Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně 
konzultovali na schůzkách metodického sdružení. U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP, který byl 
na konci školního roku vyhodnocen. 
Žáci zpracovávali v rámci výuky různé projekty, které byly následně prezentovány na nástěnkách ve 
třídách i na nástěnce na chodbě školy, projekty Ov - projekt - Naše město, obec, Náš region, Naše 
vlast, Svátky a tradice. V dějepisu – projekt Baroko, Středověk, Průmyslová revoluce.  
V letošním školním roce byl také uskutečněn projektový den k oslavám 20. výročí sametové revoluce. 
Jeho výsledky byly rovněž prezentovány na chodbách školy. Tento projektový den byl také podpořen 
ze strany školního parlamentu, který uspořádal akci „Do školy ve společenském“. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
 
Při hodnocení žáků dodržujeme klasifikační řád, zvláštní pozornost je věnována žákům se SVP 
(respektování individuálního tempa i možností žáka, častější pomoc učitele při řešení úkolů). Žáci jsou 
průběžně hodnoceni menšími případně většími písemnými pracemi, zpravidla po probrání určitého 
celku. Součástí celkového hodnocení je také ústní zkoušení, referáty, tvorba projektů a práce žáků 
v hodinách. V občanské výchově je do hodnocení zahrnuta také znalost světového a místního dění. 
V závislosti na mimořádné situaci v letošním školním roce bylo také hodnocení upraveno dle nařízení 
MŠMT. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
 
Z organizačních důvodů DDM Jihlava se v letošním školním roce žáci nemohli účastnit dějepisné 
olympiády. V občanské výchově vybraní žáci reprezentovali naši školu na Fóru mladých aneb 
Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských škol. Už po několikáté se žáci 
zúčastnili také soutěže Příběhy našich sousedů (Eva Kremláčková, Gabriela Vítková, Adam Brychta a 
Milan Syrovátka). V tomto projektu se žáci setkávají s autentickými vzpomínkami pamětníků, které 
následně kreativně různými způsoby zpracují. Výsledky práce pak prezentují v radniční síni 
magistrátu. Soutěže Finanční gramotnost se zúčastnili žáci 9. A – Eva Kremláčková, 8. A – Pavla 
Homolová a Radim Homola. 
 
5. ŠVP 
 
V souvislosti s mimořádnou situací v letošním školním roce ne všichni žáci všech tříd splnili požadavky 
dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. Dané učivo v jednotlivých ročnících bylo 
probráno na základě tematických plánů, které vypracovali vyučující dějepisu a občanské výchovy.  
 
6. Ostatní 
 
Schůzky metodického sdružení probíhaly podle naplánovaného harmonogramu, ze kterých jsou 
řádné zápisy. Předmětem jednání byly soutěže, úprava tematických plánů, projekty, skupinová práce 
a tematická výuka. Všichni pedagogové se přizpůsobili distanční výuce, vzdělávali se v oblasti 
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informačních technologií, vyučovali přes Skype, vytvářeli výuková videa online testy pomocí 
formulářů, tvořili pracovní listy, poskytovali dětem zpětnou vazbu a posilovali jejich pracovní tempo. 
Takto připravené materiály pak zůstanou připravené pro příští školní roky. 
 
7. Ověřování znalostí žáků 
 
Ověřování znalostí žáků je v daných předmětech prováděno na základě písemných prací, slovního 
zkoušení a projektů.  
 
 

Informatika - 1. a 2. stupeň 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Výuka informatiky probíhá v 5. až 9. ročníku podle ŠVP ZV – Škola pro život, při hodinové dotaci je 
realizována ve specializované učebně s 25 počítači připojenými do lokální počítačové sítě a 
na internet. V 5. a 6. ročníku žáci procvičují psaní na klávesnici pomocí programu ATF. Využíváme i 
volně dostupného programu na www.nedatluj.cz. Pro výuku žáků jsou k dispozici notebooky, které 
škola získala jako dar, a které byly během distanční výuky žákům zapůjčeny. Učitelé byli vybaveni 
notebooky financovanými z dotace MŠMT. Všechny ostatní učebny jsou vybaveny počítačem 
připojeným do lokální počítačové sítě a k internetu, interaktivním dataprojektorem nebo 
dataprojektorem s interaktivní tabulí. Téměř každá třída je vybavena vizualizérem. V loňském roce 
bylo po celé škole zpřístupněno bezdrátové připojení. Dále je k dispozici 10 nových notebooků 
s programem Corinth. Během výuky i přípravy na ni mohou žáci i učitelé využívat výukových 
materiálů a síťové zdroje uvnitř i vně školy.  Učitelé vyhledávají a využívají digitální učební materiály, 
dle potřeby vytvářejí nové, které následně pro potřeby ostatních publikují (DUM). Žáci mohou pro 
práci s internetem a lokální počítačovou sítí využít v otevírací dobu informační centrum. Každý učitel 
má vytvořen profil v programu Bakalář a postupně přecházíme na Žákovskou knížku on-line. Všichni 
učitelé i žáci mají účet a využívají aplikaci Office 365. Počítačová technika je v průběhu školního roku 
dle potřeby aktualizována a modernizována. Pořizování ICT techniky je synchronizováno se ŠVP a 
sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů školy. Probíhá spolupráce s 
Magistrátem města Jihlavy, který společně řeší nedostatky, které se vyskytují. 

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 

Učitelé detailně plánují způsoby integrace ICT do vlastních výukových aktivit. Využívají ICT jak pro 
plánování výuky, tak i jako nástroj podporující jejich výukovou činnost. Ve velké části loňského roku 
se díky distanční výuce stala ICT technika nedílnou součástí vzdělávání žáků. Učitelé se velmi aktivně 
a pohotově dané situaci přizpůsobili.  

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Výkony žáků jsou hodnoceny průběžně podle práce žáků, přihlédnuto bylo k aktivitě během distanční 
výuky. 
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Hudební a výtvarná výchova - první a druhý stupeň 

 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků  
 
Školní prostředí je přizpůsobeno žákům tak, aby byl optimálně zajištěn výchovně vzdělávací proces. 
K výuce byly využity kmenové učebny, žáci měli prostor pro vlastní práci i prezentaci výsledků. K práci 
byly využity různé pomůcky, techniky, metody a formy práce, zajišťující žákům všestranný rozvoj 
schopností a dovedností. 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
 
Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení, 
kde se konzultovaly i metody distančního vzdělávání. Plnily se požadavky dané vzdělávacím 
programem ŠVP ZV Škola pro život. V průběhu distanční výuky byli žáci vzděláváni online. 
Pedagogové na dálku posilovali motivaci žáků. Vše se přizpůsobovalo vzniklé situaci. Do zavedení 
nouzového stavu probíhal jednou za čtrnáct dní kroužek kytary a flétny, byla možnost návštěv galerií 
a byl naplánovaný koncert pro denní a týdenní stacionář. Poté došlo k dočasnému zrušení výchov ve 
prospěch vzdělávacích předmětů. Zadávaly se dobrovolné úkoly. Z důvodu pandemie byl zakázán 
zpěv a pohybové aktivity.  
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků  
 
V obou předmětech byly výkony žáků hodnoceny průběžně. 
 
4. Soutěže a akce ve školním roce 
 
Soutěže a akce sboru zrušeny z důvodu pandemie. Zrušeny návštěvy muzeí, galerií, knihoven  
a výstav.  
 
5. ŠVP 
 
Obsah učiva vycházel ze vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola pro život. K přesunům a změnám 
nedošlo.  
 
6. Ostatní 
 
Pedagogové i žáci se přizpůsobili distanční výuce, vyplývající z nouzového stavu.  
 
 

Rodinná výchova, pracovní činnosti 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

V letošním školním roce se otevřela nově vybudovaná učebna pro pracovní vyučování. Vybavení školy 
a jednotlivých tříd poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků práce v předmětu 
rodinný výchova. Během distanční formy vzdělávání vyučující využívaly různé výukové portály. 
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2. Průběh vzdělávání a výchovy  

Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. Při 
výuce byly využívány různé metody a formy práce - frontální výuka, samostatné a skupinové práce. 
Všechny formy vzdělávání byly uplatňovány stejnou měrou, záleželo na obsahu učiva a cíli výuky, 
jakou z metod v hodině vyučující uplatnily. Výuka byla ovlivněna epidemiologickou situací a distanční 
výukou. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny, vzhledem 
k mimořádné situaci způsobené onemocněním COVID-19 bylo učivo procvičeno v omezeném 
rozsahu. Po otevření školy pro žáky byla výuka zaměřena na důkladné zopakování učiva probíraného 
distanční formou. Podklady pro hodnocení byly získány prostřednictvím písemných prací, ústního i 
písemného zkoušení a zejména i aktivitou žáků během distanční výuky a během prezenční výuky.  U 

žáků se SVP jsme se řídily doporučeními PPP nebo SPC. 
 
4. Akce a pořady  

S ohledem na situaci ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná soutěž a aktivita mimo školní 
budovu zaměřená na předměty: pracovní vyučování a rodinná výchova. 

5. ŠVP 

Učivo v 6. až 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV - Škola pro život. 
K žádným změnám ani přesunům učiva nedošlo.  

6. Ostatní  

Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem (při klasifikaci jsou zohledněni žáci se SVP, kteří mají 
individuální vzdělávací program nebo toleranci - např. zadávání méně časově náročných úkolů, 
poskytnutí delší doby ke kontrole práce, ohled bereme na DŽC i žáky s OMJ). 
Při výuce je hodnocena i práce žáků v hodině, aktivita při plnění úkolů, ústní projev, písemný projev 
aj. 
Během distančního vzdělávání vyučující využívaly komunikaci přes Skype, Whats upp, Facebook. 

Vyučující spolu efektivně komunikovaly. Učitelé si vyměňovaly zkušenosti, konzultovaly 
případné problémy a přijímaly opatření k jejich odstranění. 
 
 

Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis 
 
1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 
 
Ve všech třídách byly využívány dostupné programy na PC, nástěnné tabule, mapy. V některých 
třídách také moderní digitální technologie (interaktivní tabule). Právě pomocí digitálních technologií 
bylo v některých třídách zajištěno oživení klasické frontální výuky. Zejména v 2. pololetí školního roku 
byly nadprůměrně používány ICT technologie. V době distančního vzdělávání bylo učivo zadáváno 
prostřednictvím webových stránek školy. Otevřela se tak možnost učivo doplnit různými online testy, 
kvízy a dalšími aplikacemi, které pomohly distanční výuku zpestřit. 
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2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
 
Při vzdělávacím procesu byly použity různé metody a formy vyučování, které vyučující vzájemně 
konzultovali na schůzkách metodického sdružení. Vyučující si předali zkušenosti, prováděli konzultace 
pro zvýšení efektivity výuky. 
Žáci všech tříd plnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. V 2. pololetí byl 
obsah učiva v jednotlivých ročnících upraven a redukován v důsledku uzavření škol. V jednotlivých 
předmětech probíhala distanční výuka. Úprava a redukce učiva byla předem zkonzultována. Veškeré 
úpravy jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
 
3. Podklady pro klasifikaci žáků 
 
V 1. pololetí byli žáci hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení daného 
školním klasifikačním řádem. V 2. pololetí musel být tento klasifikační řád upraven na základě 
vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 
2019/2020 vydané MŠMT. 
Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány písemnými pracemi a ústním zkoušením. Vzhledem 
k distančnímu vzdělávání v průběhu 2. pololetí nebylo možné žákům zadat výstupní testy. Z tohoto 
důvodu není možné v jednotlivých předmětech provést srovnání výsledků výstupních testů s 
klasifikací na konci školního roku. 
 
4.  Soutěže a akce ve školním roce 
 
V průběhu školního roku se žáci účastnili okresního kola zeměpisné olympiády a srovnávací soutěže 
Přírodovědný klokan. 
 
5. ŠVP 
 
V 2. pololetí byl obsah učiva v jednotlivých ročnících upraven a redukován v důsledku uzavření škol. 
V jednotlivých předmětech probíhala distanční výuka. Úprava a redukce učiva byla předem 
zkonzultována. Veškeré úpravy jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
 
6. Ostatní 
 
Všichni pedagogové poskytovali žákům individuální zpětnou vazbu a vhodně posilovali jejich 
motivaci. 
 
7. Ověřování znalostí žáků 
 
Žáci se zúčastnili srovnávací soutěže Přírodovědný klokan. 
 
 

Tělesná výchova 2. stupeň  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu 
 
Vybavení tělocvičny poskytuje dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků práce. Využíváme 
též školní hřiště v areálu školy a také lesopark Heulos, v ojedinělých případech si pronajímáme 
atletickou dráhu. Tělocvična prošla velkou rekonstrukcí (obložení, strop s osvětlením). Byla 
zakoupena hudební technika. 
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2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 
 
Učivo v 6. a 9. ročníku nebylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV – Škola pro život 
v důsledku Covid krize. V době mimořádných protiepidemiologických opatření byli žáci vzděláváni 
distanční formou. 
 
3. Podklady pro klasifikaci 
 
Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny. 
 
4. Akce a pořady zaměřené na předmět Tělesná výchova 
 
Žáci a žákyně 6. a 9. ročníků se v září zapojili do Olympijského běhu a 2. ročníku branného závodu, 
pořádaného Magistrátem města Jihlava a střední školou Trivis. 
 
5. ŠVP 
 
K žádným změnám ani přesunům učiva nedošlo.  
 
6. Ostatní 
 
V době distanční výuky jsme se zaměřili na cvičení v domácím prostředí a vypracování projektů se 
sportovní tématikou.  
Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem. Při výuce byla hodnocena práce žáků v hodině, aktivita 
při plnění úkolů. 
 
7. Ověřování znalostí 
 
Výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. 
 
 

Hodnocení činnosti speciálního pedagoga a logopedického poradce 
 
Hodnocení je vypracováno na základě pracovního plánu školního speciálního pedagoga ze září 2020 
na školní rok 2020/2021: Speciální pedagog - účastní se schůzek školního poradenského pracoviště. 
Zde se řeší kompetence členů pracoviště, seznamují se s plánem práce, se zprávami PPP a SPC a 
přidělují se úkoly jednotlivým členům - průběhu školního roku se vzdělává, účastní se potřebných 
školení a seminářů, doporučuje vzdělávací programy a semináře ostatním vyučujícím - v průběhu 
celého školního roku spolupracuje s třídními učiteli 1. a 2. stupně, kteří mají ve třídách žáky s 
podpůrnými opatřeními - vypracovává přehled žáků s vyšetřeními z PPP a SPC, vede evidenci 
s termíny dalšího vyšetření. Třídní učitelé byli vždy s předstihem informováni o nutnosti nového 
vyšetření – tuto informaci předávali rodičům žáků - pomáhá vyučujícím s objasňováním závěrů 
nových zpráv vydaných PPP a SPC, pomáhá při realizaci doporučení, předává třídním učitelům 
formuláře k vypracování PLPP a IVP a dopomáhá jim s vyplňováním podle zpráv - podle potřeby a 
zájmu vyučujících s nimi projednává informace uvedené v PLPP a IVP, vysvětluje důležité pojmy a 
práci s těmito žáky - poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální 
pedagogiky učitelům 1. a 2. stupně a pomáhá jim při jejich aplikaci - společně s paní ředitelkou se 
účastní setkání s pracovnicí PPP, se kterou se domlouvají další postupy spolupráce a konzultují 
jednotlivé zprávy z vyšetření našich žáků - pomáhá třídním učitelům s odbornou konzultací s rodiči 
žáků s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi, kteří budou odesláni k vyšetření do PPP nebo SPC. 
Konzultuje s vyučujícími vyplnění žádosti o vyšetření - pravidelně poskytuje speciálně pedagogickou 
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pomoc a vzdělávání žákům 1. stupně, kteří mají speciálně vzdělávací potřeby, rozvíjí jejich dílčí 
oslabení, grafomotoriku, výslovnost, řečová oslabení. Vede kroužek logopedické prevence - spravuje 
didaktické pomůcky a materiály v dyslektickém kabinetě, vede přehled pomůcek, zakoupených 
v rámci PO, zadává do PC IVP žáků, tabulky pomůcek, kontroluje vypracovaná IVP, eviduje složky žáků 
s SVP. 
 
 

Péče o integrované žáky ve školním roce 2020/2021 
 
Péče o integrované žáky má v naší škole dlouhou tradici. Využíváme zkušenosti získané  
v dyslektických a speciálních třídách. 
V rámci probíhající inkluze v letošním roce zůstaly ve škole 2 dyslektické třídy – 8. B a 9. B.  
Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd.  
V letošním školním roce evidujeme 83 integrovaných žáků. Na 1. stupni je 44 integrovaných žáků,  
z toho 3 žáci s PO1, 18 s PO2 a 22 s PO3. Žáků s IVP je 37, při práci se žáky s PO pomáhá 9 asistentek 
pedagoga. Na 2. stupni je 39 integrovaných žáků, z toho je 15 ve dvou speciálních třídách. PO1 mají  
2 žáci, PO2 16 žáků a PO3 21 žáků. Na 2. stupni je 22 žáků s IVP. Pracují zde 2 asistentky pedagoga v 
6. a 8. ročníku. PO1 a PLPP jsou plně v kompetenci třídních učitelů na 1. i 2. stupni. 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 
pedagogickým centrem Vysočina a s Mateřskou školou a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, 
příspěvkovou organizací. 
Při práci se žáky s podpůrnými opatřeními vyučující využívají pomůcky z dyslektického kabinetu i 
pomůcky nakoupené v rámci PO. Pomůcky jsou využívány jak ve všech vyučovacích hodinách při  
skupinové i individuální výuce, tak při intervencích a doučování v odpoledních hodinách. 
Při naplňování PO a IVP pomáhá vyučujícím speciální pedagožka. Ta také vede logopedický kroužek – 
někteří žáci mají logopedickou péči přímo v PO. Logopedickou prevenci provádí i v přípravném 
ročníku. Podílí se také na pedagogické intervenci. V letošním školním roce nebyl ve škole realizován 
předmět speciálně pedagogické péče. Pedagogická intervence byla realizována formou doučování 
nad rámec vyučování v odpoledních hodinách. 
Pro žáky s jiným mateřským jazykem než je český jazyk, byla pedagogická intervence realizována i v 
rámci vyučování, mimo to škola spolupracuje i s F POINTEM Jihlava. 
V letošním školním roce neproběhla v Třebíči tradiční Dyslektická olympiáda – byla zrušena v rámci 
preventivních opatření v souvislosti s Covid – 19.  
 
 

Hodnocení činnosti Školního poradenské pracoviště  
ve školním roce 2020/2021 

Činnost Školního poradenského pracoviště, dále ŠPP, byla realizována v průběhu celého školního 
roku. Spočívala hlavně ve spolupráci výchovného poradce a školního metodika prevence při 
výchovných jednáních s žáky, rodiči, třídními učiteli, pracovníky OSPOD a vedením školy. 
Nejčastějšími problémy, které byly předmětem činnosti ŠPP, byly kázeňské problémy, neplnění 
školních povinností zejména v souvislosti s distanční výukou, hrozící školní neúspěšnost, neomluvená 
absence. Vlivem distanční výuky, která probíhala po většinu školního roku, jsme zaznamenali nárůst 
určité nespolupráce ze strany žáků i zákonných zástupců. Někteří žáci důsledně neplnili zadané práce 
během distanční výuky a do distanční výuky se zapojovali sporadicky. Tito žáci byli průběžně 
motivováni k práci na výchovných komisích, v mnohých případech jim byl zapůjčen i školní notebook. 
Přese všechnu snahu jsou ale někteří žáci na konci školního roku neklasifikováni nebo se výrazně 
zhoršil jejich prospěch. V závěru školního roku v rámci prezenční výuky jsme se zaměřovali na 
utužování vztahů nejen v třídních kolektivech, ale také na posílení vztahů mezi žáky a jednotlivými 
pedagogickými pracovníky. Zápisy z jednání jsou uloženy u ŠMP a VP. Další činností byla spolupráce 
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speciálního pedagoga a vedení školy, zaměřovali se na vedení dokumentace speciálního pedagoga, 
tvorby IVP, aktualizace vyšetření v PPP a SPC, organizace nákupů pomůcek daných PO, konzultace 
s ostatními pedagogy, na závěr byla jednotlivá vyhodnocení IVP zaslána příslušným pracovníkům PPP 
a SPC Jihlava. Činnost ŠPP probíhala často online z důvodu protiepidemických opatření platných po 
většinu školního roku. Škola byla pravidelně monitorována, rizikové situace byly neprodleně řešeny, 
výchovně-vzdělávací problémy včas potlačovány. Přesto byli někteří žáci hodnoceni 2. i 3. stupněm 
z chování. Důvodem této klasifikace byla nejčastěji neomluvená absence především v rámci distanční 
výuky nebo závažná porušení školního řádu v krátkém čase během prezenční výuky. 
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8. Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2020/2021 

Výchovné poradenství 

Výchovný poradce v průběhu roku spolupracoval s vedením školy, školním metodikem prevence, 
třídními učiteli a ostatními pedagogy. Nově spolupracoval se školním psychologem v rámci projektu 
PSIV. Řešil výchovné problémy s žáky a jejich zákonnými zástupci. Spolupracoval s institucemi mimo 
školu – OSPOD Magistrátu města Jihlavy. Byl nápomocen zákonným zástupcům a žákům samotným. 

 

Kariérové poradenství 

Výchovný poradce předával vycházejícím žákům aktuální informace ohledně volby povolání. Beseda v 
IPS při Úřadu práce Jihlava se bohužel neuskutečnila z důvodu epidemiologických opatření platících 
většinu školního roku. Žáci alespoň obdrželi Atlasy škol. Dále uspořádal informativní online schůzku 
k volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků a seznámil je s průběhem přijímacího řízení na SŠ, 
s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků apod. Následně zadal potřebné informace k vyplnění 
přihlášky do systému Bakaláři. V průběhu celého školního roku poskytoval dle potřeby konzultace 
učitelům, rodičům i žákům. Rozšiřoval povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a termínech dnů 
otevřených dveří SŠ, přijímaček nanečisto apod. V průběhu distanční výuky zajistil aktualizaci 
informací na webu školy ohledně úprav podmínek přijímacího řízení na střední školy a odborná 
učiliště. Na závěr školního roku po přijímacím řízení provedl statistiku, na které střední školy byli žáci 
přijati (viz tabulka). 
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9. Přehled žáků přecházejících na střední školy a střední odborná učiliště  
 

Celkový počet žáků UPŠD je 35. 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

3 Manažerská akademie – SOŠ, s.r.o. 

Jihlava 

Ekonomika a 

podnikání 

Jihlava Ji 

1 SŠPTA Jihlava Elektrikář Jihlava Ji 

2 SŠPTA Jihlava Autolakýrník Jihlava  

4 SŠPTA Jihlava Mechanik opravář 
motorových 
vozidel 

Jihlava  Ji 

1 SŠPTA Jihlava Autotronik Jihlava Ji 

1 SŠPTA Jihlava Informační 

technologie 

Jihlava Ji 

1 SŠPTA Jihlava Nástrojař Jihlava Ji 

2 SŠPTA Jihlava Strojní mechanik Jihlava Ji  

1 SŠPTA Jihlava Karosář Jihlava Ji 

1 OA Dr. A. Bráfa, Hotelová škola a 

Jazyková škola Třebíč 

Kadeřník Třebíč Tr 

1 Česká zemědělská akademie, SOŠ 

Humpolec 

Chovatelství Humpolec Pe 

1 OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s 

právem SJZ Jihlava 

Fotograf Jihlava Ji 

2 OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s 

právem SJZ Jihlava 

Obchodní 

akademie 

Jihlava Ji 

1 Gymnázium Jihlava Gymnázium  Jihlava Ji 

1 VOŠ a SŠ hotelová SČMSD, s.r.o., 

Pelhřimov 

Hotelnictví Pelhřimov Pe 

1 SUPŠ Jihlava Užitá malba Jihlava Ji 

2 SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava Sociální činnost Jihlava Ji 

1 SOŠ, SOU a ZŠ Třešť Cukrář Třešť Ji 

1 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a 

zdravotní Třebíč 

Veterinářství Třebíč Tr 

1 Střední odborná škola 
managementu a práva 

Sociální péče Jihlava Ji 

1 SŠ stavební Jihlava Zedník Jihlava Ji 

1 SŠ stavební Jihlava Truhlář Jihlava Ji 

1 SŠ stavební Jihlava Elektrikář - 

silnoproud 

Jihlava Ji 

3 Nepodal přihlášku    

1      
Gymnázium Jihlava 

Gymnázium 
šestileté  

  

 

Jihlava Ji 
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10. Prevence rizikového chování  
 
Ve školním roce 2020/2021 již plně funguje ve škole ŠPP, jehož vedoucím je Mgr. Jaroslav Pátek. V 
tomto školním roce se členové se scházeli nejdříve prezenčně, později distančně minimálně jedenkrát 
měsíčně, což je posílení od minulého školního roku. Jako nejefektivnější se ukázalo řešit kritické 
situace ihned, členové se sejdou a provedou diskuzi problému a jeho následné řešení.  

V tomto školní roce se zpočátku distanční výuky řešily problémy s připojením, všechny děti se 
nedokázaly připojit, a to vedlo k projevům rizikového chování. Řešily se problémy s vysmíváním na 
online výuce, verbální napadání stran užívání mikrofonu, hodnocení technické vybavenosti žáků. Vše 
se však podařilo časem eliminovat.  

Při návratu na prezenční výuku se nejvíce řešily problémy vztahové, nevhodné chování žáků 
v kolektivu, k pedagogickým pracovníkům, záškoláctví a hrozící školní neúspěšnost, která se při 
návratu žáků do škol velmi projevila. Případů v letošním školním roce ubylo i díky tomu, že většina 
daného školního roku byla formou distanční výuky. 

 

Specifická prevence  

Programy primární prevence  

Ve všech třídách 1. i 2. stupně naší školy nebyly realizovány všechny naplánované programy primární 
prevence. Jako každý rok byly naplánované programy od Městské policie, Centra Vrakbar a pro první 
stupeň navíc ještě Zdravá5, Centra pro rodinu. S uvedenými organizacemi škola dlouhodobě pracuje. 
Realizovány byly však programy jen na prvním stupni, kdy žáci do školy chodili více. Dále pak na 
druhém stupni, ale byla upravena náplň programů – všechny na práci s třídním kolektivem. 

Programy Vrakbar 

 7. třídy Práce s třídním kolektivem 
 8. třídy Práce s třídním kolektivem 

  
Programy Centrum pro rodinu 

 2. třída Kamarádství 
 4. třída Komunikační dovednosti 
   

Nespecifická prevence  

Aktivity nespecifické prevence vedou k rozvoji osobnosti žáka, vytváření pozitivních vztahů a 
zdravých klima ve třídních kolektivech. Vedou žáky k rozhodování a odpovědnosti za sebe a své 
jednání. Mezi NP spadá i realizace MPP ve výuce prostřednictvím výukových témat. 

Naše škola programy nespecifické prevence často opakuje, snaží se na již prodělané navázat a také 
spolupracovat s ověřenými společnostmi. V současném školním roce však většina programů nebyla 
realizována pro distanční výuku. Přesto však byly realizovány: spolupráce s MŠ, projektové dny, školní 
zahradní ples, recitační soutěž, olympiády, divadlo online, kroužky, akce školní družiny.  
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Schránka důvěry 

Byla zřízena elektronická schránka důvěry a pro tento rok v ní opět nebyl žádný vzkaz. Pravidelné 
vedení třídnických hodin vede k prevenci a důvěře ve třídní učitele, případně asistenty pedagoga. 

Další práce v oblasti prevence 

Školní metodička prevence spolupracuje s PPP a SPC Jihlava, s oblastní metodičkou prevence, dále 
se Střediskem výchovné péče Jihlava. V současném školním roce se škola účastní projektu Podpůrné 
sítě inkluzivního vzdělávání. Do školy dochází psycholožka a speciální pedagožka, která s žáky 
pravidelně pracuje. Škola taktéž kooperuje s OSPOD Magistrátu města Jihlava, kde sociální 
pracovnice dochází do školy na výchovné komise, případně přestupkové komise, které byly 
v současném školním roce opět realizovány.  
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11. Hodnocení činnosti školní družiny 

 Školní družina měla v letošním roce 3 oddělení, ve kterých bylo 61 žáků. Kromě pravidelné činnosti 
organizuje ŠD každoročně akce pro celý první stupeň, na nich je účast dobrovolná, zájem žáků svědčí 
o jejich úspěšnosti. Letošní školní rok se některé akce nemohly uskutečnit na základě Mimořádného 
opatření č. j. 10676/2020-1/ MIN/KAN k ochraně před COVID-19. Již v říjnu byly školy uzavřeny a děti 
nastoupily na distanční výuku. Vracely se pak do školy rotačně, kdy družina fungovala za pomoci 
asistentek tříd v kmenových třídách, aby zůstaly zachovány homogenní skupiny. 

I přes náročnost této situace se nám podařilo uskutečnit několik projektů a tematický plán „Všude 
dobře, doma nejlíp“ se podařilo splnit beze zbytku. Nahrála nám skutečnost uzavření škol, kdy rodiny 
spolu trávily mnohem více času a po návratu do školy jsme o této situaci s dětmi hodně hovořily. 
Také téma volného času, starost o zdraví svoje a svých blízkých bylo aktuálním tématem. Při 
výchovné činnosti se snažíme působit jednotně, spoléháme na spolupráci s třídními učitelkami, 
s rodiči.  U většiny rodičů máme podporu a jednotným přístupem můžeme zefektivnit výchovnou 
práci. I zde jsou ještě malé rezervy a je co zlepšovat. U některých, zejména starších dětí se objevil 
problém s respektováním autorit. Materiální podmínky školní družiny jsou na dobré úrovni. Do 
budoucna máme naplánované vybudovat v oddělení starších dětí vyvýšené patro jako další prostor 
pro relaxaci. Vedení školy naše požadavky respektuje a vychází nám vstříc. Spolupráci s mateřskými 
školami letos ještě ve větší míře než vloni poznamenala karanténní opatření. Z naplánovaných akcí 
bylo splněno jen pouštění draků a jedna schůzka s rodiči předškoláků. I přes to mají MŠ o další 
spolupráci zájem. Chod ŠD také poznamenalo zrušení zájmových činností z nařízení vlády. 
Vynahrazovali jsme si je zapojením do projektů, které jsme si sami připravili a byly velmi různorodé. 
Od Masopustu s průvodem masek a pečením koblih přes švihadlové závody až k tradičnímu zápolení 
při Atletickém 3boji nebo štafetách. Do všech těchto akcí jsme zapojily všechny žáka I. stupně. Projekt 
„V městě žijí nejen lidi“ pak kopíroval náplň tematického plánu. Děti při něm mapovaly obyvatele 
našeho města z říše nejmenších živočich. Práci ŠD v letošním školním roce lze hodnotit jako 
úspěšnou. Práce probíhala kontinuálně s aktivním přístupem všech vychovatelek. Náročnější 
organizace při návratu dětí do rotační výuky či postupného návratu všech žáků výrazně neovlivnila 
chod a práci ŠD.  

Hodnocení činnosti práce školního klubu 

V rámci školního klubu v letošním roce zahájilo svoji činnost 19 zájmových sekcí. Pěvecký kroužek, 
hrana flétnu a kytaru na základě nařízení vlády: Mimořádného opatření č. j. MZDR10676/2020-1/ 
MIN/KAN k ochraně před COVID – 19, svoji činnost ani nezahájily. Ostatní zájmové útvary pak byly ze 
stejného úřadu zrušeny od 12. 10. 2021 a jejich činnost v tomto školním roce již povolena nebyla. 
Vedoucí byli učitelé, vychovatelky a 1 externista. Školní klub se zapojil do projektu Asociace školních 
sportovních kubů ČR „Sportuj ve škole“. Do projektu se zapojily 2 zájmové útvary. Bylo zapojeno 
celkem 47 žáků někteří z nich i ve dvou sportovních sekcích. Dalším projektem, do kterého se školní 
klub zapojil, byly „Šablony II ZŠ Křížová“. Byly to zájmové útvary čtenářský klub pro žáky II. stupně, 
angličtina-konverzace I. stupeň. Tyto zájmové útvary byly pro přihlášené žáky zdarma a umožnily 
dětem zdokonalit se v jednotlivých jazycích. Tyto probíhaly po cely rok formou on-line konzultací. 
Zapojení žáků do zájmových aktivit je jednou z cest, jak předcházet patologickým jevům a naučit je 
smysluplnému využívání volného času. V letošním roce, hlavně ze zdravotních hledisek, tato forma 
trávení volného času nemohla fungovat. Všichni vyučující se snažili v rámci výuky či projektů podpořit 
aktivní účast v zájmové a pohybové tvorbě. Doufáme, že pandemie zájmovou činnost dětí nepostavila 
do pozadí zájmu a v příštím roce budeme moci nabídnout, a hlavně aktivně realizovat opět celou 
škálu zájmových útvarů. 
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Hodnocení plnění plánu EVVO za školní rok 2020/2021 

Plán EVVO pro školní rok 2020/2021 byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem MŠMT 
k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j. 16745/2008-22 ze dne 27. října 2008. 
EVVO se prolíná všemi předměty všech ročníků, nejvíce však v přírodopisu, přírodovědě, zeměpisu, 
chemii a občanské výchově. Výuku doplňují vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a 
ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny, projekty, výlety a exkurze. 
Snahou učitelů bylo vést žáky k šetření všemi druhy energií, vést je k třídění odpadu i mimo školu a 
učit je smyslovému a citování vnímání přírody jako celku. K utváření správných názorů a postojů 
k otázkám udržitelného rozvoje napomáhá další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti 
(VYKEV) a mezipředmětová spolupráce. V průběhu roku byli žáci informováni i o jednotlivých dnech 
významných pro životní prostředí a probíhaly diskuse na daná témata (on-line). Žáci pečovali o 
květinovou výzdobu školy. Žáci byli vedeni k tomu, aby udržovali čisté okolí školy a školní dvůr. Ve 
škole se třídí odpad a sbírá papír a baterie, elektroodpad. Škola pravidelně spolupracuje se ZOO – Pod 
Povrch. – programy se vzhledem k převažující distanční výuce realizovaly ve velmi omezené míře. 
Škola je zapojena do programu Recyklohraní. 
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Hodnocení činnosti školního parlamentu 2020/2021 
 

Činnost školního parlamentu pokračovala v letošním roce opět za podpory magistrátu a projektu 
MAP II. Parlament fungoval pod vedením koordinátorky Mgr. Michaely Vackové ve spolupráci se 
školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů Mgr. Kateřinou Piskovou. Do rady školního 
parlamentu byli voleni zástupci ze všech tříd druhého stupně naší školy. Letošní školní rok byl 
v důsledku distanční výuky velice netypický. Činnost školního parlamentu bylo nutné přesunout do 
online roviny a k tomu byla využita hlavně platforma Skype. Každý měsíc se i přes komplikace konala 
dvě setkání školního parlamentu, na kterých byly projednávány aktuální problémy, které děti ve škole 
trápí, ale také plánovány zajímavé akce pro oživení chodu školy. V zimě parlament uspořádal akci 
„Vyzdobíme školu“, kde třídy soutěžily v počtu nastříhaných sněhových vloček z papíru. V lednu pak 
sbíral fotografie sněhuláků. Poté byly vybírány motivy na placku školního parlamentu, sbíraly se fotky 
domácích mazlíčků a na školních stránkách byly sdíleny fotky jarních receptů a výzdoby. Těsně před 
návratem do škol parlament připravil zábavný test „Poznej Jihlavu“ a na úplný závěr byl pořádán 
Barevný den k oslavě prvního letního dne. 
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Hodnocení spolupráce s mateřskými školami 2020 – 2021 

V letošním školním roce byla naplánována spolupráce s mateřskými školami Fibichova, Na Stoupách,  
Romana Havelky a Dvořákova. Nově jsme oslovily MŠ Na Dolech. 
Spolupráce začala podle vypracovaného plánu, ale v důsledku Mimořádného opatření č.j. MZDR 
10676/2020-1/MIN/KAT k ochraně před Covid-19 a uzavření školských zařízení většina bodů nebyla 
splněna. 

1. Pouštění draků  
V září se tradičně sešly děti z MŠ Na Stoupách a paní učitelka Pavlína Ondráková, paní 
vychovatelka Renata Simbartlová  s I. B v areálu letního kina na soutěže v házení vlaštovek.  
Žáci IV. B a paní učitelka Jana Hajduchová se potkali Na Křížku s dětmi a p. učitelkami MŠ 
Fibichova, kde společně pouštěli draky. 
Další naplánované pouštění draků již neproběhlo z výše uvedených důvodů.  

Dílny 
Nemohly být realizovány v podobě návštěvy naší školy a práce v keramické dílně. V květnu 
proběhla pouze jedna dílna jako součást setkání s rodiči předškoláků a jejich dětí v MŠ 
Romana Havelky. Pod vedením p. vychovatelky R. Simbartlové děti vyráběly ježka ze šišky a 
filcu. 

 
2. Schůzky rodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ 

Jediná schůzka proběhla v MŠ Romana Havelky. Besedu vedla speciální pedagožka  
P. Ondráková.  
Ostatní schůzky musely být zrušeny. 

 

3. Výměna 
4. Den otevřených dveří 
5. Sportovní dopoledne  

Nebyly uskutečněny. 
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Spolupráce školy s dalšími institucemi a subjekty 

Již několik let škola úzce spolupracuje s NPI ČR a CPIC Kraje Vysočina při zajišťování pomoci při 
vzdělávání DŽC a žáků s OMJ. Tyto subjekty pomáhají škole zajistit tlumočníky při jednáních s rodiči, 
poskytují bezplatně výukové materiály a významně se podílí na zajišťování školních akcí nejen pro 
DŽC, ale i pro ostatní žáky. 

 

Péče o integrované žáky ve školním roce 2020/2021 

Péče o integrované žáky má v naší škole dlouhou tradici. Využíváme zkušenosti získané 
v dyslektických a speciálních třídách. V rámci probíhající inkluze v letošním roce zůstala 1 dyslektická 
třída – 9. B. Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd.  

Na 1. stupni je 44 integrovaných žáků, z toho 3 žáci s PO1,18  s PO2, 22  s PO3. Žáků s IVP je 37, při 
práci se žáky s PO pomáhá 8 asistentek pedagoga. 

Na 2. stupni je 39 integrovaných žáků, z toho je 15  ve dvou speciálních třídách. PO1 má 1 žák, PO2 16 
žáků a PO3 21  žáků. Na 2. stupni je 22 žáků s IVP. Pracují zde 3 asistentky pedagoga v 6. a 8., 9. 
ročníku. PO1 a PLPP jsou plně v kompetenci třídních učitelů na 1. i 2. stupni. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

Hlavní činnost 

1. Příjmy 
Druh příjmu Částka v Kč 

Schválený provozní příspěvek - zřizovatel 2.600.000,00 

Navýšení provozního příspěvku – Participativní rozpočtování 70.000,00 

Navýšení provozního příspěvku – pro žáky se SVP 104.000,00 

Dotace Krajský úřad – úhrada přímých výdajů na vzdělávání 27.206.415,00 

Dotace Krajský úřad – pořízení technického vybavení (notebooky, tablety) 452.728,00 

Dotace krajský úřad – podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách 143.150,00 

Šablony II – UZ 33063 526.259,00 

Projekt Učíme se ze života pro život – UZ 33063 103.041,00 

Čerpání fondu odměn 26.000,00 

Čerpání rezervního fondu – dary 60.882,00 

Čerpání rezervního fondu – ze zlepšeného HV 0,00 

Čerpání fondu investic 0,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní družina, školní klub 77.825,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní jídelna 458.456,00 

Ostatní výnosy z činnosti  45.828,30 

Přijaté úroky na běžný účet 1.347,04 

Celkem 31.875.931,34 

 

2. Výdaje 
Investiční  Částka v Kč 

Z prostředků zřizovatele 0,00 

Z prostředků FRIM 81.070,00 
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Neinvestiční – z prostředků státního rozpočtu Částka v Kč 

Náklady na platy pracovníků školy 19.813.509,00 

OPPP 535.741,00 

Zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 6.792.659,00 

Tvorba FKSP 398.897,00 

Školení, OOPP, Zdrav.prohlídky  35.481,25 

Učební pomůcky, školní potřeby 147.522,75 

Cestovné 0,00 

Ostatní služby 121.806,00 

DHM 454.680,00 

Náhrady za nemoc 131.297,00 

Celkem 
28.431.593,00 

 

Neinvestiční – z prostředků zřizovatele Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 978.312,71 

Spotřeba energií 687.932,15 

Opravy a udržování 578.145,33 

Ostatní služby 540.194,00 

Mzdové náklady 154.284,00 

Zákonné sociální pojištění, ostatní soc.náklady 59.025,00 

Odvody FKSP 2.487,00 

Ostatní náklady 48.522,35 

Odpisy 147.875,00 

Náklady z DHM 147.244,38 

Celkem 3.344.021,92 
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V účetním období roku 2020 vznikl kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 

100.316,42 Kč.  

 

Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33075 byly vyčerpány v souladu se 

mzdovými předpisy a za dodržení pokynů MŠMT ČR. Prostředky na běžný provoz byly vynaloženy 

hospodárně a efektivně. Účelově vázané prostředky poskytnuté na úhradu nákladů žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami byly plně vyčerpány. Prostředky na participativní rozpočtování 

zůstaly součástí hospodářského výsledku školy. 

 

Doplňková činnost 

 

1. Příjmy 
 

Druh příjmu Částka v Kč 

Výnosy z pronájmu 70.560,50 

Celkem 70.560,50 

 

2. Výdaje 
 

Druh výdaje Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 2.914,81 

Spotřeba energií 34.845,00 

Opravy a udržování 5.211,47 

Mzdové náklady 15.195,00 

Náklady na pořízení DHM 14.990,00 

Celkem 58.166,28 

 

V účetním období roku 2020 vznikl kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 

12.394,22 Kč. Finanční prostředky z doplňkové činnosti byly použity na nákup DHM a ostatních 

služeb.  
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Usnesením Rady města Jihlavy č. 328/21-RM ze dne 8. 4. 2021 byla naší organizaci bez výhrad 

schválena účetní závěrka za rok 2020 včetně výše výsledku hospodaření za rok 2020. 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 112.710,64 Kč byl rozdělen takto: 

- Rezervní fond  70.710,64 Kč 
- Fond odměn  42.000,00 Kč 
-  

Opravy a údržba 

V roce 2020/2021 byly provedeny následující opravy a údržba majetku většího rozsahu: 

• Oprava a výměna expanzomatů v kotelně 

• Oprava výtahu  

• Nové obložení ve školní jídelně 

• Oprava a rozšíření rozvodů WiFi sítě 

• Rozsáhlá výmalba školy 

• Kompletní regenerace sportovního hřiště 
 

Pořízený drobný dlouhodobý majetek 2020/2021 

• Ochrana volejbalových sloupků 

• Mobilní telefon 

• Kancelářská křesla 

• Ozvučovací systém do tělocvičny 

• Počítač, telefon, projektor, tiskárna 

• Kuchyňské vozíky 

• Překážková dráha, pingpongový stůl venkovní 
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13. Prevence rizik a školní úrazy: 

Školní úrazy ve školním roce 2020/2021 

Počet úrazů: 

Počet záznamů v knize úrazů 2 

Počet odeslaných záznamů o úrazu ČŠI 2 

Počet odškodněných úrazů / celková částka 0 / 0 Kč 

 

Rozbor hlášených úrazů: 

Naražené čelo, zvrtnutí kotníku. Příčinou těchto úrazů byla nekázeň a nepozornost. K úrazům  

došlo při skupinových hrách v hodinách tělesné výchovy. 

 

Vyhodnocení úrazů: 

Místo úrazu Počet úrazů 

Učebna 1 

Chodby, šatny, WC  

Prostor mimo budovu školy  

Tělocvična 1 

 

Opatření: 

Opakované poučení o chování a bezpečnosti, nutnost dodržovat školní řád. 

Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2020 

Počet úrazů: 0 

V roce 2020 nebyl zaznamenán ani registrován žádný pracovní úraz. 
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14. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly provedeny v Základní škole Jihlava, Křížová 33, příspěvková 
organizace tyto kontroly: 
 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách 
pojistného. 
Výsledek kontroly: Plátce dodržuje veškerá platná zákonná ustanovení a nebyly shledány žádné 
chyby. 

 
2. Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, Jihlava – interní audit a kontrola 
Předmětem kontroly: Evidence smluv a uveřejňování v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
V návaznosti na zákon o registru smluv namátková kontrola veřejných výdajů a řídící kontrola. 
Závěr kontroly: Vybrané smlouvy či objednávky byly uveřejněny v registru smluv v souladu se 
zákonem a v zákonem stanovené lhůtě. Organizace dodržela zásady pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. U úhrad vybraných faktur nebyly zjištěny nesrovnalosti. Organizace u 
namátkově kontrolovaných dokladů zajistila provádění řídící kontroly, vyjma 3 případů. 
Příspěvková organizace dodržela zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 

Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloženy u ředitelky školy. 
 
Podklady pro výroční zprávu poskytli všichni vyučující, materiály zpracovávaly: 
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ředitelka školy  
Mgr. Lenka Picková- zástupkyně ředitelky 
Hana Hudecová - ekonomka školy  
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. 9. 2021 a školské radě ke schválení 
byla předložena dne 30. 9. 2021 
 
Výroční zprávu vydala dne 30. 9. 2021 Mgr. Jana Nováková Hotařová – ředitelka školy 
 
         
 
 
        Mgr. Jana Nováková Hotařová 
        ředitelka školy 

 



Příloha č. 1 
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno Příjmení, titul Název školení Funkce/prac. zařazení Datum školení 

Petra Vávrová Studium pedagogiky Asistentka pedagoga 18. 10. 2019 – 2. 10. 
2020 

Jaroslava  Sedláková Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami v běžné základní 
škole 

Asistentka pedagoga 1. 10. 2020 

Leona  Nováková Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami v běžné základní 
škole 

Asistentka pedagoga 1. 10. 2020 

Zuzana  Dubová Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami v běžné základní 
škole 

Asistentka pedagoga 1. 10. 2020 

Milena Boudová Didaktické tipy pro distanční výuku - webinář 

 

Učitelka 1. 10. 2021 

Lenka Picková Konference - Přijímáme, začleňujeme a 
vzděláváme děti/žáky cizince IV  

Zástupkyně ředitelky 15. 10. 2020 

Lenka Picková Webinář – F POINT – Mám ve třídě cizince Zástupkyně ředitelky 10. 12. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=FEp5HK8Vw3Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZiBTbxJMlUm6JHo81XRSdcu5byLDy7fh8PnzueGXaj6gOZO56uprHGek
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Jaroslava Sedláková Webinář – F POINT – Mám ve třídě cizince Asistentka pedagoga 10. 12. 2020 

Zuzana Dubová, Bc., Dis. Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy na ZŠ Vychovatelka ŠD 15. 10. 2020 

Milena  Boudová, Mgr. Hrajeme si s příběhem Učitelka 14. 12. 2020 

 Šárka Kučerová, Mgr. Studium k výkonu specializované činnosti – 
koordinace v oblasti ICT 

Učitelka 10. 12. 2020 

Kristýna Burešová, Mgr. Čtenářské hodiny – efektivní ke komplexnímu pojetí 
výuky 

Učitelka 10. 12. 2020 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Matematická gramotnost pro ZŠ I Ředitelka školy 19. 11. 2020 

Martina  Achcenitová, 
Mgr. 

Geovíkend Učitelka 31. 7. – 2. 8. 2020 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

Učitelka 17. 12. 2020 

Pavlína Ondráková Setkání koordinátorů inkluze PSIV Učitelka 9. 12. 2020 

Pavlína  Ondráková Setkání speciálních pedagogů PSIV Učitelka 10. 12. 2020 
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Kristýna Burešová, Mgr. Čtenářské hodiny – efektivní cesta ke komplexnímu 
pojetí výuky. 

Učitelka 10. 12. 2020 

Milena Boudová, Mgr. Hrajeme si s příběhem Učitelka 14. 12. 2020 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

Učitelka 17. 12. 2021 

  Hudební činnosti při osvojování češtiny jako 
druhého jazyka 

Všichni učitelé a AP 28. 8. 2020 

Lenka  Picková, Mgr.  Jak správně vést třídní knihu (program Bakaláři) 
v kontextu epidemiologických opatření -  webinář. 

Zástupkyně ředitelky školy 26. 10. 2020 

Lenka Picková, Mgr. Mezinárodní konference – Dlouhodobá jazyková 
podpora žáků s OMJ jako prevence školní 
neúspěšnosti. 

Učitelka 22. 10. 2020 

Zuzana Dubová, Bc. Polytechnická výchova – rozvoj prostorové 
představivosti. 

Vychovatelka 20.- 21. 1. 2021 

Lucie Solařová, Mgr. „NO CHILD LEFT BEHIND“ - různé jazykové 
dovednosti v jedné třídě - angličtina 

Učitelka 16. 2. – 19. 2. 2021 

Marcela  Zejdová, Bc. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 22. 2. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 22. 2. 2021 
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Kateřina  Pisková, Mgr. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 22. 2. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 22. 2. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova 
Polednice – 1. a 2. díl 

Učitelka 10. 2. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova 
Polednice – 1. a 2. díl 

Učitelka 10. 2. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova 
Polednice – 1. a 2. díl 

Učitelka 10. 2. 2021Jana 

Lenka Picková, Mgr. Skupinová konzultace – online – hodnocení žáků 
v době distanční výuky. 

Učitelka 19. 1. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Podpora autoevaluace základní školy s využitím 
systému InspIS ŠVP 

Ředitelka 19. 2. 2021 
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Kateřina Pisková, Mgr. Oblastní workshop MAT – Jednotná přijímací 
zkouška a maturitní zkouška z matematiky 

Učitelka 24. 2. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Oblastní workshop CJL – Jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka a literatury 

Učitelka 23. 2. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Oblastní workshop CJL – Jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka a literatury 

Učitelka 23. 2. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku 
českého jazyka a literatury 

Učitelka 25. 2. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku 
českého jazyka a literatury 

Učitelka 25. 2. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku 
českého jazyka a literatury 

Učitelka 25. 2. 2021 

  Vzdělávací program ICT: Office 365 ve školství Všichni učitelé 28. 1. 2021 

Petra Vávrová, Bc. S asistenty k lepší škole: Jak podporovat úspěšnost 
dítěte ve vzdělávání – Příběh Sama 

Asistentka pedagoga 19. 2. 2021 

Lenka Olexová, Ing. Digitální technologie ve výuce cizích jazyků Učitelka 2. 3. 3021 

Lenka Picková, Mgr. Skupinová konzultace – online, distanční výuka a její 
specifika. 

Učitelka 16. 2. 2021 
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Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Krajský workshop ICT – Revize RVP ZV – Práce s daty 
a Informatika 

Ředitelka 11. 3. 2021 

Liliia Moroziuk Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Asistentka pedagoga 22. 2. 2021 

 

Lenka Picková, Mgr.  Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého 
jazyka - online 

Učitelka 16. 3. 2021 

Liliia Moroziuk Práce s chybou Asistentka pedagoga 22.3., 30. 3. 2021 

Michaela Vacková, Mgr. Jak vést zasedání, aby nás to bavilo Učitelka 1. 10. 2020 

 Lenka Picková, Mgr. Skupinová konzultace – online – motivace a 
sebemotivace. 

Zástupkyně ředitelky 18. 3. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Skupinová konzultace – online – motivace a 
sebemotivace. 

Ředitelka 18. 3. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Slovíčka s aplikací WocaBee Učitelka 9. 3. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Volně stažitelné on-line nástroje pro školní aktivity. Učitelka 15. 3. 2021 
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Šárka Kučerová, Mgr. Krajský workshop ICT – Nová informatika – Revize 
RVP ZV – Práce s daty a Informatika 

Učitelka 11. 3. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Místnosti v MS Teams Učitelka 31. 3. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Práce s chybou Učitelka 31. 3. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Recept na radost a lásku k češtině Učitelka 30. 3. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Sociokulturní specifika romských žáků Učitelka 30. 3. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Mám ve třídě cizince Učitelka 10. 12. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Záznamy z žákovské četby Učitelka 6. 4. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Záznamy z žákovské četby Učitelka 6. 4. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Vzdělávání žáků s OMJ – nový systém financování Učitelka 29. 3. – 30. 3. 2021 

Lenka  Picková, Mgr. Kurz lektorských dovedností META, NPI ČR Učitelka 8. 4. – 9. 4. 2021 
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Lenka Picková, Mgr. Trénování paměti Učitelka 14. 4. 2021 

Lilia Moroziuk Společenství praxe předškolního vzdělávání Asistentka pedagoga 31. 3. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Místnosti v MS Teams Učitelka 29. 3. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Práce s chybou Učitelka 30. 3. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Záznamy z žákovské četby Učitelka 6. 4. 2021 

Liliia Moroziuk, Bc. První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským 
jazykem na ZŠ - online 

Asistentka pedagoga 15. 4. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně 
základní školy 

Učitelka 19. 4. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 19. 4. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince 

Učitelka 19. 4. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Skupinová konzultace - online Ředitelka  22. 4. 2021 
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Lenka Picková, Mgr. Skupinová konzultace - online Zástupkyně ředitelky 22. 4. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost - webinář 

Asistentka pedagoga 18. 3 . 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Práce s chybou I. - webinář Asistentka pedagoga 22. 3. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Práce s chybou II. - webinář Asistentka pedagoga 30. 3. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Společenství praxe předškolního vzdělávání - 
webinář 

Asistentka pedagoga 31. 3. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Společenství praxe Český jazyk a literatura - 
webinář 

Asistentka pedagoga 7. 4. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Společenství praxe – Umění a kultura - webinář Asistentka pedagoga 19. 4. 2021 

Simona Ďurčáková, Bc., 
Dis. 

Společenství praxe – Cizí jazyky - webinář Asistentka pedagoga 22. 4. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Ruská kultura v hodinách ruštiny Učitelka 28. 3. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Kurz lektorských dovedností Učitelka 8. – 9. 4. 2021 



9 
 

Lenka Picková, Mgr. Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ Učitelka 29. – 30. 3. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Biomimikry ve vzdělávání – Jak se člověk může 
inspirovat přírodou 

Učitelka 19. 4. 2021 

Kateřina Pisková, Mgr. Krajský workshop ICT, Nová informatika – Revize 
RVP ZV – Základy algoritmizace a programování 

Učitelka 26. 4. 2021 

Kateřina Pisková, Mgr. Krajský workshop ICT, Nová informatika – Revize 
RVP ZV – Práce s daty a Informatika 

Učitelka 11. 3. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Fascinující svět vážek Učitelka 20. 4. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Krajský workshop ICT, Nová informatika – Revize 
RVP ZV – Základy algoritmizace a programování 

Učitelka 26. 4. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Společenství praxe vzdělávací oblasti Matematika – 
Inspirace pro matematickou gramotnost - webinář 

Ředitelka školy 20. 4. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele Ředitelka školy 6. 5. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, 
základy informatiky 

Učitelka 6. 5. 2021 

Šárka Kučerová, Mgr. Revize RVP ZV – Startovací balíček – vzdělávání 
učitelů nové informatiky 

Učitelka 19. 4. 2021 
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Lilia Moroziuk Společenství praxe – Cizí jazyky - webinář Asistentka pedagoga 22. 4. 2021 

Lilia Moroziuk Společenství praxe 1. stupně Asistentka pedagoga 6. 5. 2021 

Magdaléna Laštovičková Jak pomoci dětem s ADHD a ADD Asistentka pedagoga 6. 5. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 
algoritmizace a programování 

Učitelka 12. 5. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy 

Učitelka 10. 5. 2021 

Lenka Picková, Mgr. APIV A, odborný panel Výuka českého jazyka jako 
druhého jazyka 

Učitelka 11. 5. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy 

Učitelka 10. 5. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy 

Učitelka 10. 5. 2021 

Dagmar Marková, Mgr. Hravá hudební výchova Učitelka 30. 4. 2021 

Kateřina Jonášová Jak vyučovat cizí jazyk v problémovém věku Asistentka pedagoga 18. 5. 2021 
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Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Společenství praxe – ICT - Informatika Ředitelka školy 25. 5. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Matematika - webinář Ředitelka školy 20. 4. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Hranice (ne)možného v biologii Učitelka 14. 5. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Základkou to nekončí, pokračujme na střední, 
webinář META 

Učitelka 19. 5. 2021 

Petra Vávrová, Bc. S asistenty k lepší škole: Jak podporovat úspěšnost 
dítěte ve vzdělávání – Sam není sám 

Asistentka pedagoga 24. 5. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Biologie a přírodopis prakticky – nejen v době 
koronavirové. 

Učitelka 12. 5. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Skandální literatura Učitelka 19. 5. 2021 

Hana Adamcová Pedagogická diagnostika, webinář. Asistentka pedagoga 22. 6. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Pedagogická diagnostika, webinář. Učitelka 22. 6. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Předškolní a prvostupňové vzdělávání, webinář. Učitelka 7. 6. 2021 



12 
 

Lenka Olexová, Ing. Jak vyučovat cizí jazyk v problémovém věku Učitelka 18. 5. 2021 

Liliia Moroziuk, Bc. Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení Asistentka pedagoga 25. 5. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Jaroslav Heyrovský – od elektrolýzy přes objev 
polarografie až k Nobelově ceně 

Ředitelka školy 27. 5. 2021 

Lucie Solařová, Mgr. Jak vyučovat cizí jazyk v problémovém věku Učitelka 18. 5. 2021 

Petra Vávrová, Bc. Kybernebezpečí – prevence je lepší než léčba! 
(webinář) 

Asistentka pedagoga 3. 6. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Jak na podnětné prostředí pro učení Učitelka 7. 6. 2021 

Lenka Picková, Mgr. „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s 
odlišným mateřským jazykem“(OMJ) 

Učitelka 16. 6. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince, 
hodnocení distančního vzdělávání. 

Učitelka 14. 6. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Pedagogická diagnostika v základním vzdělávání. Učitelka 22. 6. 2021 

Hana Adamcová Pedagogická diagnostika v základním vzdělávání. Učitelka 22. 6. 2021 
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Hana Adamcová Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Asistentka pedagoga 21. – 22. 6. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Milena Boudová, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Ivana Burdová, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Zuzana Dubová, Dis. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Vychovatelka 21. – 22. 6. 2021 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Martina Chocholoušová, 
Mgr. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Jaroslava Kettnerová Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Asistentka pedagoga 21. – 22. 6. 2021 

Tomáš Koutný, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitel 21. – 22. 6. 2021 
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Hana Krichťáková, 
Mgr. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Václav Křičenský, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitel 21. – 22. 6. 2021 

Šárka Kučerová, Mgr.  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Magdaléna Laštovičková Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Asistentka pedagoga 21. – 22. 6. 2021 

Dagmar Marková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Ivana Melounová Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Asistentka pedagoga 21. – 22. 6. 2021 

Leona Nováková Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Vychovatelka 21. – 22. 6. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Ředitelka školy 21. – 22. 6. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Lenka Olexová, Ing. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 
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Pavlína Ondráková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Jaroslav  Pátek, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Kateřina Pisková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Renata Simbartlová Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Vychovatelka 21. – 22. 6. 2021 

Lucie Solařová, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Zdeňka Široká, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Michaela Vacková, Mgr. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Učitelka 21. – 22. 6. 2021 

Jana Vlková Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
Komunikační dovednosti 

Asistentka pedagoga 21. – 22. 6. 2021 



ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN                  

                 

Vzdělávací Vzdělávací   1. stupeň         min.   2. stupeň       min 

oblasti obory 1. 2. 3. 4. 5. celkem   čas.d. 6. 7. 8. 9. celkem   čas.d. 

Jazyk a jazyková Český jazyk 8 6+2 6+3 6+2 7 33+7   33 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4   15 

  Anglický jazyk   2 3 3 3 9+2   9 3 3 3 3 12   12 

komunikace Německý jazyk/Ruský jazyk                   2 2 2 6   6 

Matematika a její aplikace   4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5   20 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5   15 

Informační a komunik. 
technologie         0 1 1   1 1 1 1 1 1+3   1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   12                   x 

  Vlastivěda, Přírodověda       3+1 3+1 6+2                 

Člověk a Dějepis                    x 1 2 2 2 7   11 

společnost Občanská výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika                x 1 1+1 2 2 6+1     

Člověk a příroda Chemie                x     2 2 4   21 

  Přírodopis                x 2 1+1 2 1 6+1     

  Zeměpis                    x 2 1+1 1 1+1 5+2     

Umění a Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   12 1 1 1 1 4   10 

kultura Výtvarná výchova 1 1 2 1 2 7     2 2 1 1 6     

Člověk a Rodinná výchova                    x 1 0 1 0 2   10 

zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   10 2 2 2 2 8     

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   5 1 1 1 1 3+1   3 

Disponibilní časová dotace                 16             18 

Povinně volitelné předměty  
Konverzace v Aj/Mediální 
výchova               0 0 1 1   0 

Celkem   19+1 17+5 21+4 21+4 24+2 102+16     26+2 24+6 29+3 25+7 104+18     

Celková povinná časová 
dotace   20 22 25 25 26 118   118 28 30 32 32 122   122 
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Poznámky:                 

Hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů přehledně udává tabulka, disponibilní hodiny jsou využity tak, aby celková časová dotace odpovídala 

požadavkům RVP ZV.                 

Výuka cizího jazyka je zařazena od 2. ročníku, nabízený je anglický jazyk              
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021                              
(na konci školního roku) 

      Příloha č. 3 

 

třída 

celkový 
počet 
omluvených 
hodin 

celkový počet 
omluvených 
hodin na žáka 

celkový počet 
neomluvených 
hodin 

celkový počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

prospěl 
s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl 
chování 
velmi 
dobré 

chování 
uspokojivé 

chování 
neuspoko 
- jivé 

 
1. A 1019 78,39 0 0 10 2 0 12 0 0  

1. B 332 23,71 0 0 13 1 0 14 0 0  

2. A 937 42,59 0 0 9 9 3 21 0 0  

3. A 645 37,94 0 0 10 7 0 17 0 0  

3. B 408 27,20 112 7,47 7 7 1 14 0 1  

4. A 1094 52,10 38 1,81 8 12 1 20 1 0  

4. B 836 52,25 25 1,56 5 10 1 15 0 1  

5. A 1391 49,68 47 1,68 7 20 0 27 0 0  

6. A 1655 66,20 7 0,28 3 22 0 25 0 0  

6. B 596 28,38 68 3,24 5 15 1 19 1 1  

7. A 1245 40,16 75 2,42 7 21 3 31 0 0  

8. A 653 29,68 218 9,90 5 14 2 19 0 2  

8. B 2014 91,55 47 2,14 4 13 5 19 3 0  

9. A 1652 63,54 34 1,31 12 14 0 24 1 1  

9. B 616 102,67 23 3,83 0 6 0 5 1 0  

celkem 15 093 51,16 694 2,35 105 173 17 282 7 6  
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Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2020/2021 (2. pololetí) 

   
   

 
  
  
  
  
  
  
  
   
 

Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2019/2020 (2. pololetí) 
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Příloha č. 4  
  



5 
 

Prezentace školy v tisku – Jihlavské listy 
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