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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 Kocianová 
 
Členové školské rady za pedagogy: 
Mgr. Martina Chocholoušová 
Mgr. Václav Křičenský 
 
 
Předsedou školské rady byl zvolen pan Ing. Jan Krátký. Školská rada se sešla dvakrát ve školním roce, 

schválila upravený školní řád (distanční výuka), projednávala změny ve školním vzdělávacím 

programu v daném školním roce. Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u ředitelky školy. 

 

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

Sdružení rodičů se v letošním školním roce sešel jednou. 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 první i druhém 

pololetí. Z prostředků spolku byly zafinancovány návštěvy žáků v kině a drobné odměny. 
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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, Křížová, Majakovského, 

Lazebnická, Malá Lazebnická, Znojemská, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, nám. Svobody, 

Na Stoupách, Nerudova, Palackého, Slepá, Plukovníka Švece, Smetanova, Škrétova, Slepá 

Tolstého, tř. Legionářů, Třebízského, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U Mincovny 

Úzká, Úlehlova, Úprkova, Úzká, Věžní, Židovská, Srázná od ulice Třebízkého k náměstí Svobody, třída 

Legionářů, U Městského nádraží, Úvoz od Gorkého po Havlíčkovou 

 
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 byla 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 mají možnost výuky nové 

informatiky již od třetí třídy, další cizí jazyk si mohli vybrat v 7. ročníku, 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).  
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 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. Žáci si během výuky osvojovali příslušné 

kompetence, zejména byla věnována pozornost rozvoji digitálních kompetencí. 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.). 

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. Žáci 1. i 2. stupně se věnovali badatelské výuce. 

        V letošním školním roce se škola dále věnovala výuce a začleňování žáků-cizinců. Naše škola je 

školou určenou pro vzdělávání žáků cizinců. Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali jazykovou 

přípravu těchto žáků v 7 skupinách. Výuku jsme poskytovali i žákům ze ZŠ Křesťanská. Češtinu jako 

druhý jazyk vyučovaly učitelky českého jazyka – Mgr. L. Picková, Mgr. L. Solařová, Mgr. T. Servusová, 

Mgr. K. Burešová, Mgr. M. Boudová, Bc. M. Zejdová. Všechny paní učitelky absolvovaly školení výuky 

ČDJ. 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, působí 

jako externí spolupracovník NPI Jihlava. 

Žákům cizincům pomáhaly se zvládnutím českého jazyka asistentky z F POINTU v Jihlavě, 

adaptační koordinátorky a paní asistentka I. Melounová vedla kroužek Češtiny pro cizince, v němž se 

žáci s OMJ, kteří jsou ve škole delší dobu, dále zdokonalují v českém jazyce. 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, Arménie, Bulharska, Kuby, Maďarska, Mongolska, 

Nepálu, Ruska, Srbska. Všichni žáci se cítili ve škole dobře a bezpečně.  

Významnou pomocí je i působení dvou dvojjazyčných asistentek pedagoga. 
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Počty žáků s OMJ a žáků cizinců ve školním roce 2021/2022 

 

 
 Počty žáků s OMJ a žáků cizinců ve školním roce 2021/2022 

Ukrajina 71      

Vietnam 11      

Mongolsko 5      

Nepál 1      

Slovensko 9      

Maďarsko 2      

Srbsko 3      

Kuba 2      

Bulharsko 3      

Rusko 2      

OMJ (Ukrajina, Vietnam, Řecko) 8      

 
 
  
 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, speciální pedagožkou p. uč. P. Ondrákovou a od května 

2022 i s novou speciální pedagožkou a etopedkou A. Horkou. 

   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. Celá škola je pokryta Wi-Fi 
sítí, k výuce využíváme tablety a notebooky s různými výukovými aplikacemi – Vividbooks, Corinth, 
Nová škola, Wordwall aj. Pro realizaci hybridní výuky byla zakoupena velká televize s možností 
umístění ve třídách, kde probíhala hybridní výuka. 
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 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 z 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.  

 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 cvičná kuchyňka. Učebny jsou tak vybaveny moderními vyučovacími pomůckami-interaktivními 

tabulemi, interaktivními dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávači. Vzhledem k navýšení počtu žáků 

školy musely být některé odborné učebny využívány jako kmenové třídy – učebna přírodopisu a 

zeměpisu a učebna fyziky a chemie. 

 

4. Zápis do prvních tříd a přípravné třídy 

Poprvé se k zápisu dostavilo 22 dětí, zapsaných bylo celkem 15 dětí, sedmi dětem byl uložen odklad 

povinné školní docházky. Po odkladu přišlo k zápisu 12 dětí. 20 dětí bylo zapsáno ze spádového 

obvodu. Do přípravné třídy bylo zapsáno 14 dětí.  

Na zápis ukrajinských dětí v červnu se dostavily 2 děti. 
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5.  Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání 
 pedagogických pracovníků 

 V pedagogickém týmu se vyměnili pedagogové v souvislosti s odchodem na mateřskou 

dovolenou, 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 upřednostněno on-line vzdělávání. Pedagogové a asistentky 

pedagoga se vzdělávali v různých oborech, jsou členy kabinetů SYPO, absolvovali školení, které se 

věnovalo začleňování a vzdělávání žáků s OMJ. 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 

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. Lucie Nováková vysokoškolské  M, Inf 

9.  Markéta Křičenská vysokoškolské Př, Hv 

10. Hajduchová Jana vysokoškolské učitelství SŠ 

11. 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 

6. Koutný Tomáš vysokoškolské  1. st., Aj 

7 Křičenský Václav vysokoškolské Př, Ov 

78 Vacková Michaela vysokoškolské  Z, Ov 

9 Olexová Lenka vysokoškolské  Nj 

10 Pátek Jaroslav vysokoškolské  M, Z 

11 Pisková Kateřina  vysokoškolské M, In 

12 Ivana Burdová vysokoškolské  M, Ch 

13 Solařová Lucie vysokoškolské Aj, Čj 

14. Kučerová Šárka vysokoškolské M, Inf 

15.  Burešová Kristýna vysokoškolské Čj, Ov 

15. Machová Radomíra vysokoškolské Učitelství ZŠ a 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 

Denisa Karastojanová středoškolské Kurz AP 

Magdalena Laštovičková středoškolské Kurz AP 

Iva Melounová středoškolské Kurz AP 

Jaroslava Sedláková středoškolské Kurz AP 

Kateřina Jonášová středoškolské Kurz AP 

Petra Vávrová vysokoškolské Kurz AP 

Ing. Karla Kuťáková vysokoškolské  

Iveta Rajchrtová středoškolské Kurz AP 

Zdeňka Vrbová středoškolské Kurz AP 

Bc. Liliia Moroziuk vysokoškolské Kurz AP 

Oksana Kalitsun vysokoškolské - Ukrajina  

 
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 vyučena v oboru vedoucí kuchařka  

Bugnovská Jitka vyučena  kuchařka 

Hrubá Iveta vyučena kuchařka 

Lani Tetiana vyučena  pomocná kuchařka  

Miksová Zuzana  vyučena  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.  19 I. A Mgr. Dagmar Marková 

2.  16 I. B Mgr. Lucie Nováková 

3.  15 II. A Mgr. Hana Krichťáková 

4.  20 II. B Mgr. Pavlína Ondráková 

5.  25 III. A Mgr. Markéta Křičenská 

6.  17 IV. A Mgr. Milena Boudová 

7. I 18 IV. B Mgr. Miroslava Růžičková 

8.  24 V. A Mgr. Martina Chocholoušová 

9.  19 V. B Mgr. Jana Hajduchová 

10.  30 VI. A Mgr. Michaela Vacková 

11.  21 VII. A Mgr. Martina Achcenitová 

12.  20 VII. B Mgr. Kateřina Pisková 

13.  11 VII. C Mgr. Václav Křičenský 

14.  20 VIII. A Mgr. Šárka Kučerová 

15.  22 VIII. B Ing. Lenka Olexová 

16.  18 IX. A Mgr. Kristýna Burešová, od 1. 4. 2022 Mgr. T. 
Koutný 

17.  15 IX. B Mgr. Jaroslav Pátek 

18.  19 přípravná třída Mgr. Jana Novotná  

Celkový počet 
žáků: 

349   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

11   

 

Počty žáků podle tříd – 2021/2022 

Třída Chlapci Děvčata Celkem 

PT 12 7 19 

0. ročník 12 7 19 

1. A 10 9 19 

1. B 6 10 16 

1. ročník 16 19 35 

2. A 6 9 15 

2. B 10 10 20 

2. ročník 16 19 35 

3. A 13 12 25 

3. ročník 13 12 25 

4. A 12 5 17 

4. B 9 9 18 

4. ročník 21 14 35 

5. A 13 11 24 

5. B 11 8 19 

5. ročník 24 19 43 



12 
 

6. A 14 16 30 

6. ročník 14 16 30 

7. A 16 5 21 

7. B 10 10 20 

7. C 8 3 11 

7. ročník 34 18 52 

8. A 9 11 20 

8. B 12 10 22 

8. ročník 21 21 42 

9. A 6 12 18 

9. B 9 6 15 

9. ročník 15 18 33 

Celkem žáků 186 163 349 

1. stupeň 102 90 192 

2. stupeň 84 73 157 
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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 ve třetím ročníku, kde se vyučoval anglický jazyk.  

Jako druhý cizí jazyk byl od 7. ročníku vyučován jazyk německý. V 8. a 9. ročníku i jazyk ruský. Pro 

upevnění a další rozvíjení jazyka byla z disponibilních hodin přidána v devátém ročníku konverzace 

v anglickém jazyce a mediální výchova, ve třetím ročníku informatika. 

Ověřování výsledků vzdělávání probíhalo prostřednictvím Scio testování v 9. ročníku a v 5. ročníku, v 

7. ročníku proběhlo dobrovolné testování ČŠI a testování ČŠI – Zjišťování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ, 

žáci 1. a 2. stupně byly zařazeni do výstupního testování Markétina dopravní výchova. 

 
 

Zájmové sekce školní družiny a školního klubu  
 

  

Čeština pro cizince  I. Melounová 

Vaření R. Machová 

Čtenářský klub 2.stupeň 
K. Burešová, M. Dirbáková – od května 
2022 

Čtenářský kroužek M. Laštovičková 

Klub deskových her a zábavné logiky 2. stupeň J. Pátek 

Příprava na talentové zkoušky z Vv M. Zejdová 

Zábavné tvoření M. Chocholoušová 

Taneční kroužek D. Karastojanová 

Šikovné prstíky J. Kettnerová 

Sportovní hry 0. – 1. ročník R. Simbartlová 

Sportovní hry 2. 3. ročník J. Vlková 

Sportovní hry 4. – 5. ročník I. Melounová 

Německý jazyk 1. stupeň L. Olexová 

Logopedie 0. 1. ročník P. Ondráková 

Logopedie 2. – 3. ročník P. Ondráková 

Keramika 0. – 1. ročník R. Simbartlová 

Keramika 2. – 3. ročník I. Melounová 

Keramika 4. – 5. ročník R. Simbartlová 

Kopaná B. Novák 

Čtení a matematika formou hry L. Moroziuk 

Anglický jazyk 0. – 1. ročník Z. Dubová 
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Datum  Školní akce Třídy 

7. 9. 2021 Projektový den - Tkadlečková 2. B 

8. 9. 2021 Olympijský běh 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A,  
5. B 

15. 9. 2021 Show s klaunem 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, PT 

16. 9. 2021 Branný závod žáci 2. stupeň 

21. 9. 2021 Kolo pěšky žáci 1. stupeň 

27. 9. 2021 Celoškolní projekt Barvy podzimu žáci 1. a 2. stupeň 

30. 9. 2021 Výuka na dopravním hřišti 4. B 

1. 10. 2021 ROAD FEST – cestářské rodeo 7. A, 7. C 

4. 10. 2021 Exkurze SŠ stavební Jihlava 9. B 

4. 10. 2021 Pasování na čtenáře 2. A, 2. B 

5. 10. 2021 Od brány k bráně k jihlavské pevnosti 4. A, 4. B 

6. 10. 2021 Exkurze SŠ stavební Jihlava 9. A 

7. 10. 2021 Dopravní výchova 4. A 

7. 10. 2021 Přespolní běh žáci 2. stupeň 

7. 10. 2021 Preventivní program PSIV 5. A 

8. 10. 2021 Sázení stromků 9. A, 9. B 

8. 10. 2021 Pouštění draků s MŠ 2. A, 2. B 

11. 10. 2021 Preventivní program PSIV 7. A 

11. 10. 2021 Vztahy v kolektivu Vrak bar 6. A 

12. 10. 2021 Prevence patolog. jevů - Romové 6. A 

18. 10. 2021 Když se vztahům nedaří Vrak bar 7. A 

19. 10. 2021 Program prevence patologických jevů - SVP 4. A, 4. B 

20. 10. 2021 Výtvarná soutěž SUPŠ Helenín vybraní žáci 2. stupeň 

20. 10. 2021 Preventivní program - Romové 7. A, 7. C 

21. 10. 2021 Exkurze - Planetárium 5. A, 5. B 

1. 11. 2021 Když se vztahům nedaří Vrak bar 7. C 

1. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 7. A 

2. 11. 2021 Projektová výuka - Tkadlečková 2. A 

3. 11. 2021 Exkurze Dalešice - Dukovany 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

3. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 6. A 

4. 11. 2021 Preventivní program SVP 5. A 

8. 11. 2021 Preventivní program Vrak bar 8. A 

10. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 1. A 

10. 11. 2021 Projekt ŠD se ZŠ Kamenice ŠD 

11. 11. 2021 Keramická dílna – MŠ Na Stoupách ŠD 

11. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 2. B 

11. 11. 2021 Projekt ŠD se ZŠ Kamenice ŠD 

12. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 3. A 
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Datum  Školní akce Třídy 

12. 11. 2021 Burza středních škol 9. A 

12. 11. 2021 Beseda ÚP Jihlava 9. A 

15. 11. 2021 Prevence závislostí Vrak bar 8. B 

16. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava- Ptačí svět 7. B 

22. 11. 2021 Prevence Vrak bar – Umění tolerance 9. A 

22. 11. 2021 Beseda s Policií ČR 9. A, 9. B 

23. 11. 2021 EDULAB – pojízdná laboratoř Škoda Auto 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B 

24. 11. 2021 Turnaj ve florbale vybraní žáci 2. stupeň 

24. 11. 2021 Projekt VOŠS – výuka angličtiny 4. B 

26. 11. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 1. B 

1. 12. 2021 Beseda s Policií ČR 1. A, 1. B, PT 

1. 12. 2021 Mikulášský turnaj ve vybíjené dívek 2. stupeň 

3. 12. 2021 Beseda s Policií ČR 7. A, 7. B, 7. C 

7. 12. 2021 Zdravá 5 PT 

7. 12. 2021 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 2. A 

8. 10. 2021 Sázení stromků 9. A, 9. B 

8. 10. 2021 Pouštění draků s MŠ 2. A, 2. B 

8. 12. 2021 Projekt s VOŠS – výuka angličtiny 5. B 

9. 12. 2021 Program Postavy adventu 5. B 

10. 12. 2021 Beseda s Policií ČR 2. A, 2. B 

10. 12. 2021 BenalFatal! 6. A, 7. A, 7. B, 7. C 

13. 12. 2021 Preventivní program Vrak bar – Když se 
vztahům nedaří 

7. B 

15. 12. 2021 Projekt Den s miminky 1. A, 1. B 

16. 12. 2021 Program OGV – Postavy adventu 2. B 

16. 12. 2021 Keramická dílna s MŠ Na Stoupách ŠD 

20. 12. 2021 Vánoční filmové představení 1. stupeň 

21. 12. 2021 Výukový program v Muzeu Vysočiny 4. A 

21. 12. 2021 Celoškolní projekt České Vánoce 1. stupeň 

21. 12. 2021 Výuka v Muzeu Vysočiny – Jihlava, historie 3. A 

22. 12. 2021 Den s třídním učitelem - OSV 1. a 2. stupeň 

22. 12. 2021 Bruslení 3. A 

11. 1. 2022 Architektem napříč staletími – projekt v OGV 7. A 

14. 1. – 21. 1. 2022 LVK 2. stupeň 

27. 1. 2022 Architektem napříč staletími – projekt v OGV 3. A 

28. 1. 2022 Architektem napříč staletími – projekt v OGV 7. B 

31. 1. 2022 Preventivní program Vrak bar – Naše třída 6. A 

2. 2. 2022 Keramická dílna MŠ R. Havelky ŠD 
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Datum  Školní akce Třídy 

3. 2. 2022 Keramická dílna MŠ R. Havelky ŠD 

3. 2. 2022 Program v OGV – Když byli dětmi 2. B 

7. 2. 2022 Prevence závislostí Vrak bar 9. B 

11. 2. 2022 Přijímací zkoušky nanečisto 9. A, 9. B 

21. 2. 2022 Keramická dílna s MŠ Na Dolech ŠD 

22. 2. 2022 Projekt Den s miminky PT 

23. 2. 2022 Preventivní program PPP 7. A 

23. 2. 2022 Recitační soutěž vybraní žáci 2. stupeň 

24. 2. 2022 Výstava – interaktivní technika 5. A 

25. 2. 2022 Program OGV – Když byli dětmi 5. B 

28. 2. 2022 Preventivní program Vrak bar 7. C 

1. 3. 2022 Program OGV – Když byli dětmi 5. A 

4. 3. 2022 Prevence poruch příjmu potravy 7. B 

10. 3. 2022 Recitační soutěž 1. stupeň 

14. 3. 2022 Preventivní program Vrak bar – Životní 
hodnoty 

8. A 

16. 3. 2022 Madagaskar – Adamův příběh pradávné 
Lemurie 

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

17. 3. 2022 Beseda s MP 6. A, 7. A, 7. B 

18. 3. 2022 Matematický klokan – školní kolo 2. stupeň 

18. 3. 2022 Beseda s MP 7. C, 9. A, 9. B 

21. 3. 2022 Preventivní program Vrak bar – Životní 
hodnoty 

8. B 

24. 3. 2022 Program OGV  2. B 

25. 3. 2022 Des s AČR - POKOS 2. stupeň 

25. 3. 2022 Krajské kolo soutěže – Poznej Vysočinu vybraní žáci 2. stupeň 

28. 3. 2022 Preventivní program Vrak bar – Do vztahu 9. A 

31. 3. 2022 Preventivní program Vrak bar – Do vztahu 9. B 

31. 3. 2022 Okresní kolo OČJ vybraní žáci 

4. 4. 2022 První pomoc do škol 8. A 

6. 4. 2022 Program Muzea Vysočiny – Od brány k bráně 3. A 

6. 4. 2022 Preventivní program PPP 7. A 

11. 4. 2022 První pomoc do škol 8. A, 8. B 

12. 4. 2022 Matematická olympiáda vybraní žáci 

13. 4. 2022 Celoškolní projekt – Čtení nás baví – čtenářská 
gramotnost napříč předměty 

1. stupeň, 2. stupeň 

21. 4. 2022 Štafetový pohár 1. stupeň 

21. 4. 2022 Sázení stromků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

25. 4. 2022 První pomoc do škol 8. A, 8. B 

26. 4. 2022 Program v ZOO Jihlava PT 
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26. 4. – 27. 4. 2022 Mc Donald Cup - kopaná vybraní žáci 1. stupeň 
 
 
 

Datum  Školní akce Třídy 

28. 4. 2022 Výukový program ZOO Jihlava PodPOVRCH 4. B 

28. 4. 2022 Výukový program ZOO Jihlava – Šelmy na 
vlastní oči 

5. B 

29. 4. 2022 Výukový program ZOO Jihlava – Šelmy na 
vlastní oči 

5. A 

2. 5. 2022 První pomoc do škol 8. A, 8. B 

3. 5. 2022 Hodina moderní chemie – projekt s VŠCHT 
Praha 

8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

4. 5. – 5. 5. 2022 Pohár rozhlasu 2. stupeň 

4. 5. 2022 Projekt Od brány k bráně 3. A 

6. 5. 2022 Dopravní výchova 4. B 

6. 5. 2022 Exkurze HZS Kraje Vysočina 2. A, 2. B 

10. 5. 2022 Projekt Podél potoků k soutoku řeky Jihlavy 5. B 

16. 5. 2022 Badatelská výuka 7. A, 7. B 

17. 5. 2022 Projekt Podél potoků k soutoku řeky Jihlavy 5. A 

17. 5. 2022 První pomoc do škol - RZP 8. A, 8. B 

17. 5. 2022 Projekt v Muzeu Vysočiny – Poklady stříbrné 
Jihlavy 

PT 

19. 5. 2022 Program v ZOO Jihlava – Když jsem já sloužil 1. B 

23. 5. 2022 Beseda s MP 7. A, 7. B, 7. C 
 

25. 5. 2022 Preventivní program PPP 7. A 

26. 5. 2022 Atletoboj 2. stupeň 

30. 5. 2022 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. A, 1. B 

30. 5. 2022 Badatelská výuka IKAP 6. A 

1. 6. 2022 Den dětí – kouzelnické představení 1. stupeň 

1. 6. 2022 Den dětí – filmové představení 2. stupeň 

1. 6. 2022 Den s třídním učitelem – program ke Dni dětí 1. a 2. stupeň 

2. 6. 2022 Program Muzea Vysočiny - Astronomie 9. A, 9. B 

7. 6. 2022 Beseda se spisovatelkou 2. A 

8. 6. 2022 Prevence úrazů 3. A 

8. 6. 2022 Prezentace práce Školních parlamentů členové školního 
parlamentu 

9. 6. 2022 Exkurze - Brno vybraní žáci 

9. 6. 2022 Atletický program 1. stupeň 

15. 6. 2022 Terénní výuka – ZOO Jihlava 8. A, 8. B 

16. 6. 2022 Výuka v OGV – výroba ručního papíru 5. A 

17. 6. 2022 Badatelská výuka 3. A 

20. 6. 2022 Exkurze MK Jihlava 4. A 

21. 6. 2022 Terénní výuka – Soví stezka 7. A 
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22. 6. 2022 Olympijský běh 1. a 2. stupeň 

27. 6. 2022 Program v přírodě, táboření 2. A, 2. B 
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ŠABLONY III - Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová 

Název projektu: Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021381 

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, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

Aktivity projektu: 

▪ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP vždy v rozsahu 16 hodin na téma 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. 

▪ 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. Aktivita byla realizována prostřednictvím 

doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem 

pedagoga. 

▪ 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. 

http://www.zskrizova.cz/userfiles/file/logo%20ministerstvo.jpg
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▪ Školní asistent 

 

 

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. 

 

Projekt Učíme se ze života pro život 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II. – Učíme se ze života pro život 2 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/002036 
 
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.  
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Zapojení školy v jednotlivých aktivitách projektu: 

 

• Koordinátor inkluze na školách 

• Studijní cesty/stáže do zemí EU 

• Zvyšování profesních kompetencí pedagogů prostřednictvím zavádění nových metod 

zaměřených na inkluzi 

• Školní psycholog, školní speciální pedagog 

• Přednášky, workshopy a semináře pro rodiče se SZP 

• Vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogů 
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Projektový den a tematická výuka 

V úterý 21. prosince se uskutečnil na 1. stupni projektový den s názvem České Vánoce – žáci a žákyně 
pod vedením třídních učitelek vyráběli různé vánoční dekorace, vyprávěli si o vánočních tradicích, 
vyzkoušeli si vánoční zvyky. Žáci si mezi sebou vyměňovali informace o oslavách vánočních svátků a 
Nového roku v různých zemích. Na 2. stupni se uskutečnila tematická výuka. V jednotlivých 
vyučovacích hodinách se žáci věnovali řešení úkolů spojených s vánoční tematikou. Vyučující pro žáky 
připravili opravdu různorodé úkoly – piškvorkový turnaj v matematice, v českém jazyce si zahráli hru 
Co na to Češi – vánoční verze, v anglickém jazyce vypracovávali pracovní list s vánoční tematikou, 
v ruském jazyce četli text o oslavách Vánoc v Rusku a překládali jej do češtiny. 
Den s třídním učitelem probíhal ve všech třídách ve středu 22. prosince. Žáci bilancovali uplynulý rok, 
poslouchali koledy, hráli různé hry, sportovali v tělocvičně, navštívili Muzeum Vysočiny nebo bruslili 
na náměstí. Na závěr si vyměnili drobné dárky. Pro všechny to byly příjemně strávené dva 
předvánoční dny. 
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Záložka do knihy spojuje školy - mezinárodní projekt 

Letošní projekt měl ztvárnit téma: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. 
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 
poputovaly do nám přidělené partnerské školy ZŠ a MŠ Oščadnica.  
 
 

 
 

 

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. 
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7. Hodnocení práce metodických sdružení a předmětových týmů 

Metodické sdružení 1. stupně 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Didaktické pomůcky jsou pravidelně využívány (PC, tablety, robotické stavebnice Lego a Vex 123, 
vizualizér). Množství pomůcek je dostačující. K výuce byly využívány též nástěnné tabule, 
prostorové modely a jiné výukové názorné pomůcky. V letošním školním roce byly zakoupeny 
nové učebnice ZV i nové učebnice pro žáky se speciálními potřebami. 

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 

Organizačně bylo vzdělávání dost náročné, často nebyl dodržen tematický plán. Učivo bylo 
přesouváno v rámci roku. Mezi žáky byl značný rozdíl, mezi žáky bez a se speciálními potřebami je 
znát rozdílná úroveň vzdělání. Žáci cizinci byli determinováni jazykovou bariérou. 
Na schůzkách metodického sdružení byly vzájemné konzultovány metody vzdělávání, formy 
práce, možnosti skupinové práce a využívání školních pomůcek. Dále se předávaly zkušenosti 
s tvorbou výukových materiálů pro žáky nadané i neprospívající.  

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Žáci byli hodnoceni za práci v hodině, za samostatnou práci, skupinovou práci. Podklady pro 
klasifikaci byly získávány formou písemnou, ústní, praktickou i pohybovou. Čtvrtletní, pololetní, 
tříčtvrtletní a závěrečné písemné práce z českého jazyka a matematiky umožnily porovnání žáků 
v ročníku a celkové shrnutí probraného učiva. Formativní a sumativní hodnocení bylo používáno 
průběžně během celého školního roku. Hodnocena byla práce ve vyučování, domácí příprava a 
znalosti. 

4. Soutěže a akce ve školním roce 

Žáci se zúčastnili výtvarných soutěží – PO očima dětí, Voda kolem nás, školního kola pěvecké 
soutěže – Skřivánek a školního kola recitační soutěže. Dále se zapojily do sportovních soutěží – 
Olympijský běh, Mc Donald cup a Sportovní trojboj. Ve škole proběhly projektové dny: Čtení mě 
baví a Barvy podzimu. Jednotlivé třídy byly také na školních jednodenních výletech, exkurzích a 
výukových programech. Nejvíce využívané byly výukové programy od paní Tkadlečkové. 
Dále se organizovala matematická soutěž Klokan - školní kolo.  

5. ŠVP 

Veškeré učivo 1. – 5. ročníku bylo probráno podle ŠVP ZV – Škola pro život. Plány učiva v tomto 
školním roce byly splněny a veškeré učivo probráno. Dbalo se na zvládnutí základních poznatků a 
na upevnění základních znalostí v jednotlivých předmětech. 

6. Ostatní 

V tomto školním roce byl výrazný nárůst DŽC a žáků s OMJ. Těmto žákům byla poskytnuta 
jazyková příprava pro lepší adaptaci v cizojazyčném prostředí. 
Žáci s OMJ byli hodnoceni pouze z učiva probraného v naší škole, v některých předmětech 
slovním hodnocením. Bylo využívání překladačů, názorných kartiček a výukových programů. 
Ve školním roce 2021/2022 byl školní vzdělávací program zpracován pomocí systému INSPIS. 

7. Ověřování znalostí žáků 

Žáci pátých ročníků byli testováni SCIO testy a to v oblasti matematiky. Žáci 3.- 5. ročníku se 
zúčastnili matematické soutěže Klokánek. 
Žáci prvního stupně jsou ve většině případů motivováni se vzdělávat. Jsou však často 
determinováni rodinným zázemím.  Přijatá opatření ke zlepšení studijních výsledků žáků byl 
individuální přístup a spolupráce s rodinou. 
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Český jazyk a literatura – první stupeň 
 

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 českého 

jazyka a literatury. Třídy poskytovaly dostatečný prostor pro výuku i prezentaci výsledků práce. 

Vyučující využívali rozmanité zdroje, pomůcky, metody a formy práce a vhodným způsobem je 

zařazovali do výuky. Byly využívány učebnice do jednotlivých ročníků, doplňková literatura, 

slovníky, encyklopedie a jiné. Vyučující pracovali s DUMY a UMY, nástěnnými tabulemi, 

výukovými programy, CD a DVD technikou, s přehledy učiva.   

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 

Učivo v 1. až 5. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV – Škola pro život. 

Po celý školní rok se u žáků rozvíjely všechny kompetence, ve vyučovacích hodinách se prolínala 

průřezová témata. Žáci byli motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti českého jazyka. U žáků se 

vhodným způsobem rozšiřovaly dovednosti v digitální gramotnosti a mnohdy docházelo k 

zefektivnění vyučovacího procesu. Při výuce byly využívány různé metody a formy práce – 

samostatné a skupinové práce, frontální výuka, projektové vyučování, besedy v Městské 

knihovně Jihlava, referáty z četby, prvky kritického myšlení. Záleželo na obsahu učiva a cíli výuky. 

Ve slohové a komunikační výchově se u žáků rozvíjela slovní zásoba a prohloubily se praktické 

zkušenosti s psaním dopisu, pozvánky či blahopřání. Žáci pracovali s chybou, a to především 

v pravopisných cvičeních, diktátech, přepisech či mluvnických cvičeních. V hodinách literární 

výchovy pedagogové podporovali četbu knih, vypůjčování si vhodné literatury ze školní knihovny 

a vhodným způsobem se zařazovaly prvky dramatické výchovy. Zároveň se některé třídy účastnily 

besed v městské knihovně, kde se děti vhodnou formou motivovaly ke čtení knih. Pro příznivé 

klima a vztahy ve vyučování se podporovala vzájemná tolerance, spolupráce a respektovala se 

osobnost žáka. Posilovaly se pracovní návyky a kázeň žáků.  

V rámci předcházení školní neúspěšnosti a zlepšení efektivnosti výuky bylo využito práce 

pedagogických asistentek. U žáků neprospívajících byl vytvořen ze strany pedagogů PLPP. Péče 

byla věnována rovněž žákům nadaným. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV – Škola pro život byly splněny. Pedagogové 

známkovali podle klasifikačního řádu školy, přičemž žáci se SVP byli při klasifikaci zohledněni a 

měli vypracován individuální vzdělávací plán nebo toleranci. Podklady pro hodnocení se získaly 

prostřednictvím písemných prací, ústního i písemného zkoušení, pozorováním či rozhovorem. 

V literatuře jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti, porozumění textu, orientaci 

v textu, vyhledávání klíčových slov a také na zvládnutí základních literárních pojmů, jako jsou 

spisovatel, autor, báseň nebo ilustrátor. V letošním školním roce byly zadávány čtvrtletní 

písemné práce. 

4. Soutěže a akce ve školním roce  

Vzhledem k tomu, že se v loňském školním roce nestačili prvňáčci pasovat na čtenáře, proběhlo 

jejich pasování v Městské knihovně Jihlava až na podzim letošního roku. Současní žáci prvních tříd 

měli slavnostní pasování na čtenáře v květnu. Děti se potkaly se skřítkem Čitálkem, prohlédly si 

oddělení knihovny a obdržely poukaz na roční členství v knihovně. 
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V březnu proběhlo školní kolo v recitační soutěži. V první kategorii žáků 2.–3. ročníků se vítězkou 

stala Lucie Fialová, na druhém místě byl Adam Herman a na třetím místě Nicola Hugyárová. Ve 

druhé kategorii žáků 4.–5. tříd se umístili na předních příčkách: na prvním místě Tamara Mitrovič, 

Sandra Ketnerová na druhém a Lukáš Mařík na třetím místě. 

Porota udělila zvláštní cenu za odvahu vystoupit před staršími spolužáky Marii Klofáčové z první 

třídy. Bohužel se letos okresní ani krajské kolo v recitaci nekonalo. 

 

 

 

V rámci Týdne duševního zdraví se děti z přípravné, z první a druhé třídy zúčastnily kulturního 

programu v divadle Na kopečku, jehož součástí bylo vystoupení klauna. 

V období Vánoc si třídy užily tematické výuky – České Vánoce, kde si žáci prvního stupně 

vyprávěli o vánočních tradicích, vyzkoušeli si vánoční zvyky, vyměňovali si informace o oslavách 

vánočních svátků a Nového roku v různých zemích. Součástí programu některých tříd se také stal 

vánoční program v Muzeum Jihlava. Během posledního předvánočního týdne se třídy vydaly na 

další kulturní zážitek do City parku Jihlava, a to na vánoční filmové představení – Sněžný kluk. 

Pro zpestření a obohacení výukových dní ve škole, se pro žáky zorganizoval školní projekt Čtení 

mě baví. Během projektového dne se plnilo mnoho úkolů, účastnilo se různých aktivit na téma 

kniha, výroba a historie knih, besedovalo se s paní spisovatelkou a mnoho dalšího.     
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Ve škole pracoval čtenářský kroužek, který například navštívil knihovnu v Oblastní galerii Vysočiny 

v Jihlavě. Žáci si měli možnost prohlédnout a vypůjčit i velmi staré knihy Umění z 19. století a 

první poloviny 20. století. Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje 

školy. 

5. ŠVP 

Ve školním roce 2021/2022 vyučující splnili výstupy ŠVP ZV – Škola pro život. Učivo bylo probráno 

dle tematických plánů a u žáků s podpůrnými opatřeními se dbalo se na zvládnutí upravených 

výstupů, především podle IVP a stupně podpůrných opatřeních. Třídám se plnění obsahu ŠVP 

dařilo a nedojde k přesunu učiva českého jazyka z obsahu ŠVP do budoucího ročníku. V příštím 

školním roce se zaměříme na důkladné procvičení a zopakování učiva, ale také na zmírňování 

pravopisných nedostatků. 

6. Ostatní  

Naplánované schůzky metodického sdružení byly realizovány v průběhu školního roku. Vyučující 

využili metodického sdružení například ke sdělování osvědčených metod a forem práce v oblasti 

českého jazyka a literatury.  

Pedagogové se sebevzdělávali v oboru český jazyk, předávali si zkušenosti ze školení či dobré 

praxe. Ve slohu a komunikaci jsme dbali na vhodný výběr jazykových prostředků, členění textu a 

dodržování slohových útvarů, především ve vypravování a popisu. 

Do většiny tříd přišli noví žáci cizinci, a to především z Ukrajiny. Vyučující vhodným způsobem 

využívali pro tyto žáky tablety na překládání a zjednodušení výuky českého jazyka. Rovněž byla 

žákům cizincům poskytnuta péče formou adaptačních kurzů či hodin češtiny jako druhého jazyka.  

Vyučující motivovali všechny žáky k návštěvám informačního centra a školní knihovny. 

Aby nedocházelo ke školnímu neúspěchu u žáků, kteří neměli vhodné podmínky pro výuku 

v období distanční výuky, bylo těmto žákům poskytnuto individuální doučování s vyučujícím či 

pedagogickým asistentem. 

7. Ověřování znalostí 

V měsíci květnu byli žáci pátých tříd testováni-INSPIS český jazyk. Ověřování znalostí probíhalo 

průběžně formou opisů, přepisů, doplňování, diktátů, pravopisných cvičení, testů, slohových 

cvičení a čtvrtletních prací. 
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Český jazyk a literatura – 2. 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 využívali internet, interaktivní tabuli, informační centrum, učebnu informatiky - výukové 

programy na počítačích – zejména při vzdělávání žáků s SVP a žáků s OMJ, DUMY a UMY a 

vytvořené pracovní listy.  

Při vzdělávání žáků s OMJ, zejména nově příchozích žáků z Ukrajiny, ale i ostatních žáků cizinců 

jsme využívali databázi na ONE DRIVE – různé materiály specializované pro výuku DŽC – META, 

Inkluzivní škola atd. Pro procvičování doma a samostudium jsme doporučili žákům různé výukové 

portály - FRED, umimeto.cz, onlinecviceni.cz, umimecesky.cz, pravopisne.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, 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 uplatnili. Žáci 9. ročníků 

navštěvovali kroužek Čtenářský klub, využívali možnosti bezplatné přípravy k přijímacím 

zkouškám z českého jazyka. Nově příchozí žáci cizinci byli od 1. 9. 2022 zařazeni do bezplatné 

jazykové přípravy, kterou jsme vyučovali v 7 skupinách. Dále žákům cizincům pomáhali 

pracovnice F POINTU. Do této organizace chodili žáci i po vyučování, aby se zdokonalili ve výuce 

českého jazyka. Někteří žáci mohli pracovat s adaptačním koordinátorem, který jim pomáhal 

nejen s výukou češtiny, ale i s adaptací na nové sociokulturní prostředí. CPIC Kraje Vysočina 

zajistilo pro školy 2 jazykové kurzy, které nahradily práci adaptačního koordinátora (funkce 

skončila kvůli nedostatku finančních prostředků). 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny. 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, DŽC a žáků s OMJ jsme se řídili doporučeními PPP nebo SPC, u DŽC a OMJ byl brán ohled 

na jazykovou bariéru, využívali jsme speciální pracovní listy a pomůcky pro tyto žáky. Byl 

vypracován dodatek k úpravě ŠVP  - dle § 3 Lex Ukrajina - upravený obsah vzdělávání. 

V literatuře jsme se zaměřili především na rozvoj čtenářské gramotnosti - práci s textem, dále pak 

na zvládnutí základních literárních pojmů, snažili jsme se žákům zprostředkovat zdroje pro on-line 

četbu, návštěvu městské i školní knihovny. 

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.“ 

Žáci a žákyně se zúčastnili školního a okresního kola OČJ. Žáci 2. stupně se zúčastnili školního kola 

recitační soutěže. 
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Zúčastnili jsme se 12. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ 

organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knihovnou Jiřího Mahena 

v Brně.  

PO očima dětí a mládeže – okresní kolo – 3. místo – literární práce – A. Juzelová 9. A.                                    

Učivo českého jazyka bylo zařazeno i do školních projektů – Barvy podzimu a Čtení nás baví – 

čtenářská gramotnost napříč předměty. 

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 (problémy ve vzdělávání, přijatá opatření k jejich odstranění, příklady dobré praxe) 

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, přijali 

jsme následující opatření ke zlepšení -- průběžně zařazujeme do výuky diktáty, pravopisná cvičení 

doplňovací cvičení, počítačové výukové programy zaměřené na procvičování pravopisných jevů, 

za realizaci těchto opatření zodpovídají jednotliví vyučující, ve čtvrtletí kontroluje vedoucí 

metodického sdružení. 

Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem (při klasifikaci jsou zohledněni žáci se SVP, DŽC a žáci 

s OMJ, kteří mají individuální vzdělávací program nebo toleranci - např. zadávání méně časově 

náročných úkolů, poskytnutí delší doby ke kontrole práce, využití slovníku, překladače). 

Při výuce je hodnocena také práce žáků v hodině, aktivita při plnění úkolů, úroveň ústního 

projevu, písemného projevu. 

Starším žákům cizincům je s ohledem na množství učiva a nutnosti ovládnutí českého jazyka 

dovoleno psát jiným typem písma než vázaným, ovšem čitelně. 

I letos se nám podařilo dobře začlenit DŽC a žáky s OMJ i přes velký počet nově příchozích žáků 

v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. 

Vyučující motivovali žáky k návštěvám školní knihovny. Žáci si půjčovali knihy, pracovali s 

internetem, s dalšími on-line zdroji. Vyučující spolu efektivně komunikovali, kromě plánovaných 

schůzek metodického sdružení si vyměňovali zkušenosti i mimo tyto schůzky, konzultovali 

případné problémy a přijímali opatření k jejich odstranění. Účastnili se vzájemných hospitací. 

7. Ověřování znalostí (testování - výsledky, využití studijního potenciálu žáků) 

V letošním školním roce proběhlo testování žáků 7. ročníku – INSPIS. 
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Anglický jazyk  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

Vybavení školy dostatečným způsobem podporuje výuku jazyků. Každá třída je vybavena 

dataprojektorem a umožňuje tak pedagogovi, aby plně uplatnil moderní výukové metody, 

které vyžadují technické vybavení. K dispozici je kromě slovníků, doplňkové literatury, jazykových 

příruček a klasických učebnic také internet, interaktivní tabule a speciálně vybavená jazyková 

učebna. Tento školní rok 2021/2022 škola poskytla tablety do výuky a umožnila tím 

propojit digitální výuku s výukou jazyků. Nově je také odebírán časopis Bridge a Gate, který 

podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti.  

2. Průběh vzdělávání a výchovy  

Ve školním roce 2021/2022 se probralo učivo daného ročníku a podařilo se také probrat učivo, na 

které nebylo tolik prostoru v online výuce. Při výuce jsme používali různé formy práce (frontální 

výuka, skupinová práce, práce na projektech) s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností. 

Výuka byla také často propojována s reálným životem žáků. Žáci 9. ročníků měli opět možnost 

zvolit si předmět Konverzace v anglickém jazyce, kde dále rozvíjeli své komunikační dovednosti. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Vzhledem k faktu, že učivo minulého školní roku mohlo být procvičováno jen v omezeném 

rozsahu, bylo cílem tohoto roku důkladné upevnění učiva z minulého roku a probrání nového 

učiva. Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV- Škola pro život byly tedy splněny. Žáci 

dostávali zpětnou vazbu svých výkonu prostřednictvím písemný prací, ústního i písemného 

zkoušení, tvorby textů, rozhovorů v cizím jazyce se spolužákem, vytvoření projektu a ohodnocení 

jejich práce v hodině. U žáku s minimálními výstupy byl k dispozici asistent, tito žáci byli 

v maximální možné míře zapojeni do výuky.  

4. Zhodnocení ŠVP ve školním roce 2021/2022 

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 nový školní rok 2022/2023 bude koncem 

tohoto školního roku předěláno ŠVP tak, aby vyhovovalo potřebám a návaznosti na 8. ročník. 

Německý jazyk:  

ŠVP zůstává beze změn. 

Ruský jazyk:  

ŠVP zůstává beze změn. 

Výběr učebnic na školní rok 2021/2022 

Vzhledem k tomu, že škola v uplynulém roce nakoupila novou řadu učebnice Bloggers 1 - 4 pro 5. 

až 8. ročník, bude v novém školním roce dokoupen poslední díl učebnic pro 9. ročník. Tento díl 

nebyl předcházející rok ještě vydán. Tímto bude obměna učebnic kompletní. Nová řada učebnice 

nabízí ve srovnání s původními učebnicemi tyto výhody: 

- možnost mít učebnici v interaktivní podobě 

- přehledný formát, který by byl atraktivní pro žáky 
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- možnost zapojení žáků s IVP 

- podpora pro učitele ve formě materiálů, videí, poslechů a testů 

- adekvátní cena, která je pro rodiče přijatelná 

- nízké finanční náklady pro školu 

5. Akce a pořady zaměřené na předmět Anglický jazyk a literatura 

Po dvouleté odmlce byla opět otevřena krajská soutěž v anglickém jazyce. 

Kvůli bezpečnostním opatřením se celá soutěž konala online, což znesnadňovalo celý proces 

zkoušení. Pro reprezentaci školy byla vybrána Barbora Křivánková z 9. B, která se umístila na 5. 

místě. 

6. Ověření úrovně znalosti jazyka a jazykové zkoušky PET a FCE for schools. 

Žáci 9. B osáhli tento rok vysoké jazykové úrovně. Toto potvrzuje nejen Scio testování, ale také 

možnost vyzkoušet si test PET/FCE ve škole. Skupina 7 žáků z 9. B byla systematicky připravována 

vyučující ke zkouškám tohoto typu. Žáci jevili o pokročilou znalost jazyka velký zájem a přirozeně 

také chtěli potvrzení své úrovně angličtiny. Pět ze sedmi žáků se budou v záři hlásit ke 

zkouškám Cambridge English Qualifications (6 žáků na úroveň FCE for schools, 1 žákyně na PET).   

7. Ostatní (problémy ve vzdělávání, přijatá opatření k jejich odstranění, příklady dobré praxe) 

Žáci si postupně zvykali na návrat z online výuky. Většině žáků se zlepšila výslovnost, která se 

online formou dala procvičovat v omezené míře. Velmi dobře také proběhlo zapojení skupiny 

žáků s minimálními výstupy ze 6. A, kteří jsou schopni se velmi dobře zapojit do výuky.  

Po vzoru žáků z 9. B, kteří dosáhli úrovně A2-B2 by se i někteří další žáci z 8. ročníků rádi přihlásili 

ke zkouškám. 

 

Matematika – první stupeň  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Vzdělávání žáků probíhalo v kmenových třídách, vyučující rozvíjeli matematické dovednosti žáků ve 

všech oblastech – numerické počítání, řešení slovních úloh, doplňování tabulek, grafů, logické úvahy, 

geometrická představivost. V hodinách vyučující pravidelně využívali nejen učebnice a pracovní sešity 

a listy, ale také názorné pomůcky z kabinetu matematiky pro rozvoj všech kompetencí, např. výukové 

programy, přehledy učiva, geometrické modely těles, nástěnné tabule, interaktivní tabule, 

vizualizéry, tabulky na vyvození sčítání a násobení, pracovní listy, DUMy a UMy. V letošním školním 

roce probíhala distanční a hybridní výuka pouze v některých ročnících – ve třídách 4. A a 5. A po dobu 

trvání karantény. Při distanční výuce vyučující využívali individuálně připravované DUMy i různé 

výukové portály. 

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 

V 1. - 5. ročníku bylo učivo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV – Škola pro život. 

Vyučující volili vhodné formy a metody práce podle typu probíraného učiva při výuce, procvičování i 

opakování učiva. Na pravidelně pořádaných metodických sdružení prvního stupně si vyučující 

vyměňovaly zkušenosti o vyzkoušených metodách a formách výuky i o motivaci žáků, které se jim 

osvědčily. Žáci byli vhodně motivováni, pracovali s chybou, učili se sebehodnocení. Někteří žáci 

navštěvovali doučování nebo intervenční hodiny.  Pro žáky se SVP a žáky cizince vyučující tvořili 
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speciální pracovní listy i hodnotící testy a individuálně se jim při výuce věnoval asistent pedagoga. Pro 

neprospívající žáky byly v rámci podpory vytvořeny PLPP. V době distanční a hybridní výuky probíhala 

výuka online přes Microsoft Teams. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Při klasifikaci bylo využíváno klasifikačního řádu školy, pro žáky se SVP byly vytvořeny IVP a jejich 

klasifikace byla individuálně zohledněna. Zohledněna byla také klasifikace žáků – cizinců, jejichž počet 

na naší škole výrazně vzrostl ve druhém pololetí školního roku. Při hodnocení žáků se využívalo 

formativního i sumativního hodnocení. Při prezenční výuce vyučující získávali podklady pomocí 

písemných testů i ústního zkoušení. Ve čtvrtletí a pololetí vyučující hodnotili znalosti žáků podle 

jednotných písemných prací pro daný ročník. 

4. Soutěže a akce ve školním roce 

V letošním školním roce se žáci 1. stupně zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický 

klokan.  Kategorie Cvrček se účastnili žáci druhých a třetích ročníků a kategorie Klokánek žáci čtvrtých 

a pátých ročníků.  

5. Projekty, exkurze, besedy 2021/2022 

Matematické dovednosti a znalosti si žáci rozvíjeli nejen při vyučování, ale také ve školních 

projektech Barvy podzimu, České Vánoce a Čtení nás baví. Většina ročníků se účastnila tematické 

výuky pod vedením Mgr. Tkadlečkové: Od semínka k moštu, Od brány k bráně Jihlavskou pevností, 

Den s miminky, Podél potoků k soutoku řeky Jihlavy.  

6. ŠVP  

Učební plány byly splněny ve všech třídách od 1. do 5. ročníku. V tomto školním roce jsme se zaměřili 

především na procvičení a zopakování učiva, které bylo probráno v době distanční výuky. K přesunům 

učiva do dalších ročníků nedošlo.  

7. Ostatní 

V době distanční a hybridní výuky opět někteří žáci využili možnosti zapůjčení školních notebooků, 

aby se mohli pravidelně účastnit on-line výuky i zadaného samostudia. Vzdělávání pedagogů 

probíhalo formou individuálních školení i formou on-line webinářů. Vzdělávání žáků s OMJ probíhalo 

individuálně dle potřeb žáků.  Účastnili se výuky matematiky s celou třídou, individuálně se jim 

věnoval asistent pedagoga, vyučující pro ně tvořili upravené pracovní listy. Po celý školní rok vyučující 

poskytovali žákům zpětnou vazbu, motivovali a hodnotili.  

8. Ověřování znalostí žáků  

Ověřování znalostí probíhalo průběžně písemně i ústně. Žáci 5. ročníku se účastnili testování INSPIS – 

ověřování znalostí z matematiky. 

 

Matematika – druhý stupeň  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků (kde vyučujeme, využití didaktické techniky a 

dostupných pomůcek):  
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V současném školním roce byla kapacita školy naplněna tak, že některé třídy, které byly děleny 

na matematiku, využívaly k výuce nejen běžné třídy, ale také PC nebo jazykovou učebnu. K výuce 

matematiky byly používány nástěnné tabule, modely těles, výukové tabulky, internet, tablety, 

interaktivní tabule, výukové programy, tabulky logiko a pracovní listy. V letošním roce byly 

zakoupené nové učebnice, dále pro nové učebnice pro žáky se speciálními potřebami.  

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků (plnění požadavků daných vzdělávacím programem ŠVP ZV) 

Vyučující matematiky vzájemně konzultovali na schůzkách metodického sdružení metody 

vzdělávání, formy práce ve třídě, možnosti skupinové práce, využívání školních pomůcek, 

frontální vyučování, apod. Pro žáky nadané a neprospívající se tvořily speciální pracovní listy, ale 

také speciální interaktivní sešity, které byly cíleně vytvořeny buď na základ učiva, nebo na učivo 

rozšiřující. Žáci devátého ročníku navštěvovali od září 2021 do června 2022 kroužek Klub zábavné 

logiky a deskových her, kde měli možnost rozvíjet logické myšlení, kritické myšlení a práci v 

kolektivu.  

3. Podklady pro klasifikaci žáků (formy získávání podkladů pro klasifikaci, jednotné písemné práce 

ve čtvrtletí, pololetí, srovnávací písemné práce, formativní a sumativní hodnocení): 

V průběhu celého prvního pololetí bylo ještě opakováno a procvičováno učivo, které díky COVID 

19 nemohlo být řádně procvičeno v minulém školním roce. Jednotné čtvrtletní písemné práce 

umožňují porovnání žáků v ročníku. V průběhu celého roku byli žáci hodnoceni písemnými 

pracemi, hodnocena byla také práce při vyučování, vypracování domácích úkolů.  

4. Soutěže a akce ve školním roce 2021/2022 (soutěže, olympiády a akce, kterých se žáci 

zúčastnili, úspěchy atd.) 

Dále se organizovaly matematické soutěže Klokan – školního kola se zúčastnilo asi 40 žáků, 

Pythagoriáda – školního kola se zúčastnilo asi 40 žáků, do krajského nikdo nepostoupil a 

Matematická olympiáda – do krajského kola postoupily 3 žákyně 6. ročníku. 

5. ŠVP (plnění, změny, přesuny učiva) 

Všechno učivo 6. – 9. ročníku bylo probráno podle ŠVP ZV – Škola pro život. K žádným změnám 

v tomto školním roce nedošlo. Učivo bylo odučeno dle tematických plánů, dbalo se na zvládnutí 

základních poznatků – hlavně na upevnění základních znalostí.  

6. Ostatní (problémy ve vzdělávání, přijatá opatření k jejich odstranění, příklady dobré praxe), 

vzdělávání žáků s OMJ. 

Ve školním roce 2021/2022 byl školní vzdělávací program zpracován pomocí systému Inspis. 

I současném školním roce byl velký nárůst DŽC a žáků s OMJ. Ne všechny se podařilo dobře 

začlenit. Těmto žákům byl poskytnut adaptační koordinátor, v matematice mají žáci odlišné 

vstupní znalosti, byli hodnoceni pouze z učiva probraného v naší škole. Žáci s OMJ mohou být 

hodnoceni slovním hodnocením. 

Příprava na přijímací zkoušky byla problematická, u žáků chybí vnitřní motivace k samostatné 

domácí přípravě. Úspěšnost uchazečů o střední školy byla nižší než v předchozích letech. 

 

7. Ověřování znalostí žáků (testování – výsledky, využití studijního potenciálu žáků) – přijatá 

opatření ke zlepšení 
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Dle zhodnocení písemných prací vyplynulo, že výsledky žáků byly průměrné, až podprůměrné, 

zvláště z poslední písemné práce 9. ročníků, kde již žákům chybí potřebná motivace. 7. ročník byl 

testován v rámci dobrovolného testování ČŠI. 

 

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 2021 – 2022 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. Při prezenční výuce měli všichni žáci dostatečný prostor 

k probrání, procvičení a zopakování učiva. V 1. pololetí ve 4. a 5. ročníku probíhala výuka 

distanční a hybridní, při které bylo méně prostoru na procvičování. Během distanční výuky byla 

využívána komunikace přes platformu Teams. 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.  

Bylo použito formativní i sumativní hodnocení. 

4. Soutěže a akce ve školním roce 

V letošním školním roce se vyučující účastnili se svými žáky akcí pořádaných školou i jinými 

institucemi: 

- Olympijský běh  
- Show s klaunem – Divadlo Na Kopečku (Týden duševního zdraví) 
- Školní projekty – Barvy podzimu, České Vánoce, Vánoční zvyky, Čtení nás baví – čtenářská 

gramotnost napříč předměty 
- Environmentální centrum v Zoo Jihlava „PodpoVRCH“ – Zoo v krabici, Mazlíčci, Když jsem 

já sloužil, Cesta kolem světa, Šelmy na vlastní oči 
- Dopravní výchova na dopravním hřišti 

Beseda s Policií ČR 
- Zdravá 5 
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- pí. Tkadlečková – Den s miminky, Od semínka k moštu, Od brány k bráně Jihlavskou 
pevností, Tajemné sochy ročních období, Různou dopravou celou Jihlavou, Podél potoků 
k soutoku řeky Jihlavy 

- Vánoční filmové představení – Sněžný kluk 
- Den s třídním učitelem 
- Pasování prvňáčků na čtenáře  - Městská knihovna Jihlava 
- Mezinárodní den dětí – kouzelnické představení 
- Školní výlety  – Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Pelhřimov, Moravský kras – Macocha a 

Punkevní jeskyně, Luka nad Jihlavou 
- Muzeum Vysočiny – Historie Jihlavy, Poklady stříbrné Jihlavy 

Oblastní galerie Vysočiny – Architektem napříč staletími, Postavy adventu, Když byli 
dětmi, Výroba ručního papíru 
Besedy – Prevence úrazů, beseda s paní spisovatelkou 
Badatelská výprava 
Návštěva ZOO 
Pouštění draků s MŠ  

- Exkurze HZS kraje Vysočina  
- Exkurze do Planetária Havlíčkův Brod 
- Výstava – Interaktivní technika 

 

5. ŠVP 

V letošním školním roce vyučující splnili očekávané výstupy dané vzdělávacím programem. 
Některé učivo bylo probráno v rámci mezipředmětových vztahů. 

6. Ostatní 

Během celého školního roku přibývali žáci s OMJ, kterým byla vždy okamžitě poskytnuta jazyková 

podpora v podobě navýšení hodin českého jazyka. Přibylo i žáků se sociálním znevýhodněním, 

kterým je všemi vyučujícími a asistentkami věnována nadstandartní 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, vybrané třídy se online testovaly z Markétiny dopravní výchovy. V 1. i v 2. pololetí byly 

výsledky některých žáků poznamenány podmínkami, ve kterých se žáci doma připravují na výuku, 

ne vždy výsledky odpovídaly potenciálu žáků. 
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Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Ve všech třídách byly využívány dostupné programy na PC, nástěnné tabule, mapy a v některých 

třídách také moderní digitální technologie (interaktivní tabule). V některých hodinách žáci 

pracovali s tablety. Právě pomocí digitálních technologií bylo zajištěno oživení klasické frontální 

výuky.  

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.  

Vyučující se snažili o maximální diferenciaci a individuální přístup k žákům. Zvláštní pozornost 

byla věnována žákům se specifickými poruchami učení a žákům integrovaným (individuální 

plány), případně žákům – cizincům, kteří přicházeli často i v průběhu školního roku v důsledku 

ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. 

Učitelé se zaměřili i na rozvoj nadaných žáků – náročnější úkoly, práce navíc apod. 

3. Podklady pro klasifikaci žáků 

Žáci byli hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě bodového hodnocení daného školním 

klasifikačním řádem.  

Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány písemnými pracemi a ústním zkoušením.  

Nově příchozí žáci – cizinci byli hodnoceni individuálně a pokud to bylo možné i s přihlédnutím 

k jejich dosavadnímu prospěchu na předchozí škole.  

Žáci neklasifikovaní budou skládat komisionální zkoušku v srpnu 2022. Žáci neprospívající budou 

konat opravnou zkoušku také v srpnu 2022. 

4. Soutěže a akce ve školním roce 

V průběhu školního roku se žáci účastnili školního kola Poznej Vysočinu a srovnávací soutěže 

Přírodovědný klokan. 

Zájem o chemii u žáků škola podpořila programem v podobě výuky Hodiny moderní chemie ve 

spolupráci s VŠCHT Praha, který měl u dětí velmi pozitivní ohlas.  

V rámci přírodopisu se žáci 6.A, 7.A, 7.B zúčastnili projektu Učíme se venku v Chaloupkách 

(Kněžice) a dále vybraní žáci (Jan Olišar, Laura Bohanusová, Barbora Vaščíková) se zde zúčastnili 

programu Badatel. 

Zeměpisné cítění a cestovatelské touhy žáků škola podpořila besedou s cestovateli na téma 

Madagaskar.  

Na konci školního roku navštívili žáci 8. ročníku VIDA! science centrum v Brně s programem 

zaměřeným na přírodovědné předměty. 

5. ŠVP 

Žáci všech tříd splnili požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život. Veškeré 

učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických plánů jednotlivých učitelů. 

Plnění tematických plánů bylo v průběhu roku konzultováno. 
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Do učebních plánů byly dle možností zařazeny prvky BOZP, ekologické výchovy, mezipředmětové 

vztahy. 

6. Ostatní 

Všichni pedagogové poskytovali žákům individuální zpětnou vazbu a vhodně posilovali jejich 

motivaci. 

V rámci nabídek se učitelé zúčastňovali různých školení a informačních setkání. 

7. Ověřování znalostí žáků 

Žáci se zúčastnili srovnávací soutěže Přírodovědný klokan a školního kola Poznej Vysočinu. 

 

Dějepis, občanská a mediální výchova  

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 

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 návratem k běžnému chodu školy po pandemii 

v letošním školním roce byla výuka opět navrácena do prezenční formy za využití některých poznatků 

z formy distanční. 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: Vánoce ve světě, dějepis – projekt: Život 

ve středověku, mediální výchova – Interview s pracovníkem školy. 

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 mediální výchově pak většinu známky tvoří práce na jednotlivých úkolech a projektech, které 

žákům pomáhají osvojit si a vyzkoušet si jednotlivé postupy využívané při tvorbě mediálních sdělení. 
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4. Soutěže a akce ve školním roce 

V letošním školním roce se hned několik ročníků zapojilo do soutěže zabývající se finanční 

gramotností žáků základních škol. V rámci mezipředmětových vztahů se zeměpisem pak žáci 

vypracovávali také soutěž „Poznej Vysočinu“. 

5. ŠVP 

Dané učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno na základě tematických plánů, které vypracovali 

vyučující dějepisu, občanské výchovy a mediální 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 návratu k prezenční výuce a pokoušeli 

se některé poznatky z výuky distanční využít i v klasickém školním prostředí. Poskytovali 

dětem zpětnou vazbu a posilovali jejich pracovní tempo. 

7. Ověřování znalostí žáků 

Ověřování znalostí žáků je v daných předmětech prováděno na základě písemných prací, slovního 
zkoušení a projektů. Jejich hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem. 

 
Informatika 

1. Podmínky pro výchovu a vzdělávání 

Výuka informatiky probíhá nově ve 3. až 9. ročníku podle ŠVP ZV – Škola pro život. Při hodinové 

dotaci je realizována ve specializované učebně s 25 počítači. Pro výuku žáků je k dispozici 32 

notebooků a 10 tabletů. Všechna zařízení jsou připojena k internetu a stolní počítače i notebooky 

jsou připojeny do lokální počítačové sítě. 

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.  

Všichni učitelé i vychovatelé a asistenti jsou vybaveni pracovním notebookem připojeným 

prostřednictvím bezdrátového připojení k internetu i do lokální počítačové sítě.  

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. 
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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. Metody vzdělávání, formy 

práce ve třídě, využívání pomůcek apod. konzultují vyučující na schůzkách metodického sdružení. 

Podklady pro klasifikaci žáků: 

Výkony žáků jsou hodnoceny průběžně podle práce žáků. 

3. ŠVP 

Všechno učivo 6. – 9. ročníku bylo probráno podle ŠVP ZV – Škola pro život. K žádným změnám 

v tomto školním roce nedošlo. Učivo bylo odučeno dle tematických plánů, dbalo se na zvládnutí 

základních poznatků – hlavně na upevnění základních znalostí.  

4. Ostatní 

Ve školním roce 2021/2022 byl velký nárůst DŽC a žáků s OMJ. V rámci předmětu informatika 

neměli žáci žádné větší problémy a podařilo se jim dobře začlenit.  

 

Rodinná výchova, pracovní činnosti 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků   

Školní prostředí je přizpůsobeno žákům tak, aby byl optimálně zajištěn výchovně vzdělávací proces. K 

výuce byly využity učebny – kuchyňka a dílny, k výuce Rv – kmenové třídy. 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. Plnily se požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život.  

3. Podklady pro klasifikaci žáků   

V obou předmětech byly výkony žáků hodnoceny průběžně.  

4. Soutěže a akce ve školním roce  

Žáci se průběžně seznamovali s péčí o domácnost. V rámci rozvoje pracovních kompetencí se podíleli 

na výzdobě prostor školy, ale i na úklidu kolem školy. Zúčastnili se též akce Čistá Vysočina. 

5. ŠVP  

Obsah učiva vycházel ze vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola pro život. K přesunům a změnám 

nedošlo.   

 

Hudební a výtvarná výchova 

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků   
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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. Plnily se požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV Škola pro život.  

3. Podklady pro klasifikaci žáků   

V obou předmětech byly výkony žáků hodnoceny průběžně.  

4. Soutěže a akce ve školním roce  

V rámci předmětu hudební výchova proběhlo školní kolo pěvecké soutěže.  Proběhla výtvarná soutěž 

ke Dni Země, dále soutěž na téma Voda kolem nás a na téma Hasiči 

5. ŠVP  

Obsah učiva vycházel ze vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola pro život. K přesunům a změnám 

nedošlo.   

Výtvarné soutěže. 

Žáci naší školy během letošního školního roku absolvovali několik výtvarných soutěží. 

Již tradiční soutěží je „Den Země“ s letošním tématem “Voda kolem nás a život v ní“. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
Poděkování paní Veronice Fialové, mamince žákyně 3.A, 
která vždy myslela na všechny děti a vytvářela jim krásné dárky.    
Děti společně vytvořily, jako velký dík koláž. 

 



41 
 

 

Tělesná výchova 1. a 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. 
 
 
 
2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků: 
Učivo v 6. a 9. ročníku bylo probráno, procvičeno a zopakováno podle ŠVP ZV – Škola pro život. 
 
3. Podklady pro klasifikaci: 
Požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP ZV - Škola pro život byly splněny. 
 
4. Akce a pořady zaměřené na předmět Tělesná výchova: 
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Žáci a žákyně 6. a 9. ročníků se v září zapojili do Olympijského běhu a 3. ročníku branného závodu, 
pořádaného Magistrátem města Jihlava a střední školou Trivis. Zúčastnili jsme se Poháru rozhlasu 
mladšího i staršího žactva dne 4. a 5. 5. 2022. Dalšího závodu Olympijského běhu jsme se zúčastnili 
ještě 22. 6. 2022.  
 
5. ŠVP:  
K žádným změnám ani přesunům učiva nedošlo.  
 
6. Ostatní: 
Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem. Při výuce byla hodnocena práce žáků v hodině, aktivita 
při plnění úkolů a projektová práce zaměřená na tělesnou výchovu.  
 
7. Ověřování znalostí:  
Výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. 

 
Září  
 
Schůze AŠSK – 2. 9. 2021. Žádost o dotaci z Všesportovního kolegia: 50 žáků. 
 
Olympijský běh – Dne 8. 9. 2021 se uskutečnil T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH v lesoparku Heulos. 
Dosáhli jsme velmi pěkných výsledků.  

 

 

3. ročník branného závodu 

Dne 16. 9. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili třetího ročníku branného závodu, který pořádal 
Magistrát města Jihlavy ve spolupráci se Střední školou Trivis.  
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Říjen 
Přespolní běh – 7. 10. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 
Florbal – 24. 11. 2021 

 
 
 
Prosinec 
1. 12. 2021 – Mikulášská vybíjená 
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8. 12. 2021 – Vánoční turnaj 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leden 
17. 1. 2022 – Šacberk 
Lyžařský výcvik probíhal v týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022 v lyžařském areálu Šacberk v jihlavské 

příměstské části Zborná, kam jsme se každý den dopravili městskou dopravou. Výcviku se zúčastnili 

žáci a žákyně 7. ročníků. 

 

Duben 
Štafetová pohár okresu Jihlava – 21. 4. 2022 
 
Mc Donald´Cup – okrsková kola 26. a 27. 4. 2022 
 
Květen 
4. a 5. 5. 2022 – Pohár rozhlasu 
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25. 5. a 26. 5. 2022 Atletoboj 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Červen 
Olympijský běh – Dne 22. 6. 2022 se uskutečnil T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH v lesoparku Heulos. 
Dosáhli jsme velmi pěkných výsledků. První tři vítězové obdrželi krásná trička a všichni účastníci 
dostali medaile a diplomy.  
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Hodnocení spolupráce s mateřskými školami ve šk. roce 2021 – 2022 

V letošním školním roce byla naplánována spolupráce s mateřskými školami Fibichova, Na Stoupách,  
Romana Havelky a Dvořákova a Na Dolech. 
Spolupráce probíhala   podle vypracovaného plánu, v podzimních měsících v důsledku Mimořádného 
opatření č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAT k ochraně před Covid-19 s menšími omezeními.      
Celkově lze spolupráci v letošním roce hodnotit jako úspěšnou a inspirativní. Zapojeni byli žáci I. a II. 
stupně, rovněž i učitelé, asistentky a vychovatelky. 

1. Pouštění draků  
v říjnu se tradičně sešly děti z MŠ Na Stoupách a paní učitelka Pavlína Ondráková s paní 

asistentkou Jaroslavou Kettnerovou a žáky II. B v areálu letního kina na soutěže v házení 

vlaštovek. Žáci II. A, paní učitelka Hana Krichťáková a paní asistentka Danka Lagronová se 

potkali Na Křížku s dětmi a p. učitelkami MŠ Fibichova, kde společně pouštěli draky. 

První třída s paní učitelkou Lucií Novákovou a paní asistentkou Zdeňkou Vrbovou 

pouštěla draky spolu s dětmi MŠ Romana Havelky. 

2.  Dílny 

proběhly ve dvou etapách. Na podzim děti z MŠ Na Stoupách vyráběly v keramické dílně 

vánoční dárek ve tvaru „dárku“. V únoru pak děti z MŠ R. Havelky, Fibichova a Na Dolech 

v dílně zhotovily keramické slunečnice. Děti pracovaly pod vedením p. vychovatelky R. 

Simbartlové a svých p. učitelek. 

 

3. Schůzky rodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ 
       schůzku si vyžádaly mateřské školy Fibichova a Na Stoupách.  Besedu s rodiči a dětmi   

       vedla speciální pedagožka Pavlína Ondráková.  

 

4. Výměna 
Oblíbenou část spolupráce „výměnu“, se nám letos podařilo zrealizovat díky uvolnění 

covidových opatření. Děti ze všech spolupracujících MŠ se poslední březnový den zapojily 

do vyučování v prvních třídách pod vedením paní učitelky Pavlíny Ondrákové a Hany 

Krichťákové. Pro děti bylo rovněž připravené malování na PC pod vedením žáků II. stupně 

a p. uč. Radomíry Machové a asistentky Jany Vlkové. Vyzkoušet si mohly i obratnost na 

překážkové dráze v tělocvičně. Zde dohlížely na bezpečnost paní asistentky Š. Vejvarová, 

J. Vlková, I.Melounová. 

Na oplátku se děti 2.B třídy mohly vrátit na jedno dopoledne do mateřské školy Na 

Stoupách. Zavzpomínaly na „školkové časy“ a do velké školy se vrátily s výrobky z papíru 

– ptáky. 

 
5. Sportovní dopoledne  

se uskutečnilo 9.6. 2022 na atletickém stadionu Na Stoupách. Pro děti byly připraveny 

klasické atletické disciplíny jako je běh na 50 m, skok do dálky, běh přes překážky, hod 

míčkem, ale také netradiční sporty. Čekalo např. házení raketkou, chůze po laně, 

přetahování, koulení těžkých míčů nebo běh pozpátku. 

Akci organizovala paní vychovatelka Renata Simbartlová, na stanovištích dětem pomáhali 

žáci 9. tříd a paní asistentka Petra Vávrová a paní učitelka Marika Dirbáková. Sportování 

se zúčastnily děti z MŠ Na Stoupách, Na Dolech a Romana Havelky. Keramické medaile, 

které děti za svoji snahu obdržely, vyrobili žáci keramického kroužku. 
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Hodnocení práce metodického sdružení školní družiny  

1. Podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků 

Školní družina v pracovala ve složení: Renata Simbartlová vedoucí vychovatelka, úvazek 100 %, 

Leona Nováková úvazek 100 % a Bc. Zuzana Dubová úvazek 90 %. Asistentky s přesahem do ŠD 

Hana Adamcová, Jana Vlková, Štěpánka Vejvarová, Danka Lagronová. 

Skupiny pracovaly v prostorách ŠD (2. oddělení). Jedno oddělení mělo zázemí v 1.A. Všechny 

využívané prostory ŠD jsou vybaveny pro hru, odpočinek a relaxaci a přípravu na vyučování. 

Využívá dále prostory školního hřiště, cvičné kuchyňky a tělocvičny. 

2. Průběh vzdělávání a výchovy žáků 

Spolupráce s mateřskými školami byla realizována ve všech dohodnutých částech. 

ŠD se zabývala všemi svátečními dny a přípravou na ně. Každé oddělení pracovalo individuálně 

pod vedením svých vychovatelek. Seznamovaly se s tradicemi, výročími. 

V dubnu jsme uspořádali karneval pro všechny děti I. stupně s množstvím zábavných a tvořivých 

úkolů s čarodějnickým obsahem. 

Tradicí se stávají švihadlové závody, kterých se účastní i žáci II. stupně. V červnu jsme zařadili 

sportovní týden s trojbojem. Sportovní den jsme organizovali pro žáky I. stupně a děti z MŠ na 

atletickém stadionu Na Stoupách. 

3. Zhodnocení tematického plánu práce  

Školní družina se v letošním školním roce zabývala tématem celoroční hry „Rozhýbáme svoje 

tělo“. Úkolem bylo po téměř dvouleté absenci „pohybu“ rozhýbat děti, pomoct jim nabýt jistotu 

a radost při pohybových aktivitách. Plán byl splněn. Děti se do aktivit zapojovaly s radostí, 

poznávaly svoje limity, rozvíjely dovednosti.  

Oceňujeme spolupráci dětí napříč věkovými skupinami, respektování a dodržování pravidel 

chování i sportovních pravidel. Pracujeme na utužení vzájemného dobrého chování. 

1. Přehled akcí a soutěží 

“Pavučinka“ 

„Pavoučnice“ zásobovala děti zajímavými vědomostními úkoly. Na nástěnce v chodbičce družiny 

nacházely děti každý týden nový úkol. Zapojení dětí bylo individuální. Alespoň jednou odpovědí 

se zapojilo do soutěže 43 dětí. 

„Karneval - Rej čarodějnic“ 

Byl uspořádán na školním hřišti za pomoci žáků II. stupně. Tematicky zaměřen na tradici pálení 

čarodějnic.  Tradiční akce se spoustou soutěží a masek téměř výhradně zaměřené k tématu 

čarodějnic. 

,,Švihadlové závody“ 

Další z tradičních aktivit se setkala s velkým nasazením všech účastníků. Počet skoků za 1 minutu, 

skákání bez chyby a tzv. běh koníka na čas. 
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„Atletický 3boj“ 

Projekt připravený tradiční formou na stadionu Na Stoupách za pomoci žáků 9. tříd pro celý I. 

stupeň. Z důvodu nepřízně počasí se disciplíny skok do dálky, hod kriketovým míčkem měřily 

v hodinách TV. Běh na 50 m byl součástí atletického dopoledne na stadionu Na Stoupách. 

Disciplíny jsou obodovány a vyhodnoceny jako celek. Třídy si v mezičasech vyzkoušely i další 

dovednosti: hod na cíl, překážkový běh nebo přetahování lanem. Cílem bylo děti rozhýbat a 

připomenout jim důležitost pohybu a zdravého soutěžení. 

„Družinový trojboj“     

byl součástí tematického plánu. Skok z místa, běh na 15 m, hod na cíl, následné obodování 

výkonů a porovnání výsledků podle věku účastníků. 

„Nejkrásnější vánoční stromeček“ 

ŠD se zapojila do soutěže škol „O nejkrásnější vánoční stromeček.“ 

Ozdoby-zvonečky jsme vyrobili z plastových víček a korálků. 

2. ŠVP 

ŠVP ŠD byl splněn. Do dalšího školního roku přechází beze změn. 

 

3. Ostatní 

Ve školní družině nebudou probíhat žádné opravy a úpravy. 

Byl proveden předběžný průzkum o zájem o ŠD v příštím školním roce  

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY  

Školní družina měla v letošním roce 3 oddělení, ve kterých bylo na konci 1. pololetí zapsáno 67 žáků. 

Na konci školního roku bylo v družině zapsáno 81 žáků. Zvýšený zájem o ŠD zapříčinil příliv 

ukrajinských uprchlíků před vojenskou invazí.  

Kromě pravidelné činnosti organizuje ŠD každoročně akce pro celý první stupeň, na nich je účast 

dobrovolná, zájem žáků svědčí o jejich úspěšnosti. První pololetí bylo ovlivněno  Mimořádnými 

opatřeními č. j. 10676/2020-1/ MIN/KAN k ochraně před COVID-19. Od druhého pololetí školního 

roku, kdy byla opatření uvolněna, fungovaly všechny složky ŠD v normálním režimu. 

Tematický plán „Rozhýbáme svoje tělo“ se podařilo splnit beze zbytku. Proběhlo několik soutěží 

sportovního charakteru jako např. Švihadlové závody nebo družinový trojboj. Ten se skládal ze skoku 

z místa, běhu na 15 m a hodu na cíl. Podařilo se nám děti motivovat k pohybu a aktivnímu využití 

volnému času. Cílem bylo vrátit děti k pohybu jako přirozené složce dětského vývoje. Při výchovné 

činnosti se snažíme působit jednotně.  Spolupráce s třídními učitelkami a asistentkami je na dobré 

úrovni. Snažíme se stále zlepšovat spolupráci s rodiči, popř. pracovníky F-pointu.  U většiny rodičů 

máme podporu a jednotným přístupem můžeme zefektivnit výchovnou práci. Dobrá je spolupráce 

s rodiči nově příchozích dětí, hlavně z Ukrajiny. I v této oblasti můžeme práci stále zefektivňovat. 

Materiální podmínky školní družiny jsou na dobré úrovni. Vedení školy podporuje naše aktivity, které 

mnohdy mají celoškolní rozsah jako např. karneval, spolupráce s MŠ. Plánované rozšíření ŠD a 
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vybudování vyvýšeného patra se z finančních důvodů muselo odložit. Vedení školy naše požadavky 

respektuje a vychází nám vstříc.  

V letošním školním roce se také většina dětí ŠD zapojila do 16 zájmových útvarů při školním klubu, 

které byly velmi různorodé.  Většina dětí ŠD se rovněž zapojila do soutěžení s „pavoučnicí“, kde děti 

řeší logické úkoly. 

Práci ŠD v letošním školním roce poznamenal příchod nových žáků z jiných zemí (Ukrajina, 

Mongolsko, Arménie). Vychovatelky i žáci se učili komunikovat s dětmi-cizinci, zapojit je do všech 

činností ŠD a pomáhat jim s aklimatizací. I tento úkol se nám podařilo splnit, protože při hrách a 

sporte mezi dětmi padly všechny bariéry. Rovný, aktivní přístup všech vychovatelek a asistentek 

zajistil bezproblémový chod ŠD. V příštím roce se zaměříme na vzájemné respektování a toleranci  

etnických a národnostních rozdílností. Rovněž se budeme snažit o spolupráci s rodiči. 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO KLUBU 

V rámci školního klubu v letošním roce zahájilo svoji činnost 20 zájmových sekcí. Zapojeno bylo 119 
žáků, někteří ve více útvarech. Pro nedostatečný zájem byl po měsíci fungování zrušen taneční 
kroužek. Vedoucími byli učitelé, vychovatelky a 1 externista.  
Školní klub se zapojil do projektu Asociace školních sportovních kubů ČR „Sportuj ve škole“. Do 

projektu se zapojily 4 zájmové útvary. Bylo zapojeno celkem 61 žáků někteří z nich i ve dvou 

sportovních sekcích. 

Volný čas mohou žáci II. stupně trávit rovněž v prostorách informačního centra, kde mají k dispozici 

několik počítačů. Součástí prostor je i knihovna, která bývá hojně využívána. 

V dalším školním roce se budeme snažit nabídnout starším žákům sportovní zájmové sekce.  Žáci 

projevili zájem o kroužek basketu, ale z kapacitních důvodů tělocvičny jej nebylo možné v průběhu 

roku zařadit. 

Zapojení žáků do zájmových aktivit je jednou z cest, jak předcházet patologickým jevům. Obzvláště 

v letošním školním roce bylo cílem návrat dětí ke společným aktivitám, smysluplnému využívání 

volného času, utužování vztahů v kolektivu a součinnost s ostatními dětmi. 
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Hodnocení činnosti speciálního pedagoga a logopedického poradce  

Hodnocení je vypracováno na základě pracovního plánu školního speciálního pedagoga ze září 2021 a 

školní rok 2021/2022. V tomto školním roce byla důležitou součástí práce spolupráce na projektu 

PSIV. 

Speciální pedagog  

- účastní se schůzek školního poradenského pracoviště. Zde se řeší kompetence členů 

pracoviště, seznamuje se s plánem práce, se zprávami PPP a SPC, a přidělují se úkoly 

jednotlivým členům. 

v 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 

- vede kroužek logopedické prevence 

- spravuje didaktické pomůcky a materiály v Dyslektickém kabinetě, vede přehled pomůcek, 

nakoupených 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 2021/2022 

Péče o integrované žáky má v naší škole dlouhou tradici. Využíváme zkušenosti získané v 

dyslektických a speciálních třídách. V tomto školním roce byla zřízena ve škole 1 speciální třída pro 

žáky s LMP – 7. B. Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd. V letošním 

školním roce evidujeme 95 integrovaných žáků. Na 1. stupni je 46 integrovaných žáků, z toho 1 žák s 

PO1, 23 s PO2, 21 s PO3 a 1 žák s PO4. Se žáky s PO pomáhá 9 asistentek pedagoga. Na 2. stupni je 49 
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integrovaných žáků, z toho je 12 ve speciální třídě. PO1 nemá žádný žák, PO2 25 žáků a PO3 24 žáků. 

Pracuje zde 5 asistentek pedagoga. 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. 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.  

Škola se účastní projektu PSIV – Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu do školy 

docházely psycholožka a speciální pedagožka, které pomáhají dětem s podpůrnými opatřeními. 
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8. Volba povolání, kariérní výchova, ŠPP 

Školní poradenské pracoviště  

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, hrozící školní neúspěšnost, neomluvená absence, nošení a užívání 

návykových látek na půdě školy. S žáky porušujícími školní řád byly vedeny výchovné komise za 

přítomnosti zákonných zástupců. V některých případech jsme zaznamenali určitou nespolupráci 

zákonných zástupců a nemohla tak být zjednána kompletní náprava závadového chování žáků. Zápisy 

z jednání jsou uloženy u ŠMP a VP. 

Další činností byla spolupráce 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. 

Po celou dobu školního roku jsme se zaměřovali na nápravu a utužování vztahů nejen v třídních 

kolektivech, ale také na posílení vztahů mezi žáky a jednotlivými pedagogickými pracovníky. 

Činnost ŠPP probíhala pravidelně během školního roku. Škola byla tak 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 neomluvená absence nebo 

závažná porušení školního řádu. 

Hodnocení činnosti výchovného poradce  

Výchovné poradenství 

Výchovný poradce v průběhu roku spolupracoval s vedením školy, školním metodikem prevence, 

třídními učiteli, školním psychologem v rámci projektu PSIV a ostatními pedagogy. 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. Pro žáky 

ukončující povinnou školní docházku se uskutečnily dvě besedy s pracovnicemi IPS při Úřadu práce 

Jihlava. Žáci obdrželi Atlasy škol. Dále uspořádal informativní 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. Na závěr školního roku po přijímacím řízení provedl statistiku, na které 

střední školy byli žáci přijati (viz tabulka). 
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9. Údaje o přijetí žáků na střední školy 

Seznam žáků ukončující povinnou školní docházku 

8. A přijat/a na školu, obor 

žák Střední škola managementu a práva Jihlava, s.r.o. 

 

8. A přijat/a na školu, obor 

žák Střední škola stavební Jihlava, Zedník 

žák Nepodal přihlášku 

 

8. B přijat/a na školu, obor 

žákyně SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, Cukrář 

žákyně nezjištěno 

žák Střední škola stavební Jihlava, Zedník 

žákyně nepodala přihlášku 

 

9. A přijat/a na školu, obor 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Ošetřovatel 

žákyně Střední škola stavební Jihlava, Truhlář 

žák SŠPTA Jihlava, Elektrikář - silnoproud 

žákyně nepřijata 

žákyně FARMEKO – VOŠ zdravotnická a SOŠ, s.r.o. Jihlava, Laboratorní asistent 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Prodavač 

žákyně OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Cukrář 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Praktická sestra 

žák Střední škola stavební Jihlava, Stavebnictví 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Prodavač 
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žák SŠPTA Jihlava, Elektrikář 

žák Střední škola stavební Jihlava, Tesař 

žákyně Soukromá VOŠ a SUŠ grafická, s.r.o. Jihlava, Grafický design 

žákyně SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, Cukrář 

žák OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Kuchař - číšník 

žák SŠPTA Jihlava, Nástrojař 

žákyně SUPŠ Jihlava, Ekonomika a podnikání 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Prodavač 

 

9. B přijat/a na školu, obor 

žák OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Fotograf 

žák SŠPTA Jihlava, Informační technologie 

žák OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Ošetřovatel 

žák SŠPTA Jihlava, Mechanik - seřizovač 

žák SŠPTA Jihlava, Mechanik opravář motorových vozidel 

žák SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, Řezník 

žákyně SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, Kuchař - číšník 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Prodavač 

žák SŠPTA Jihlava, Elektrikář - silnoproud 

žákyně SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, Zahradník 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Obchodní akademie 

žákyně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZ Jihlava, Kadeřník 

žákyně Manažerská akademie, s.r.o., Veřejnoprávní činnost 

žák SŠPTA Jihlava, Strojírenství 

 

Celkový počet žáků UPŠD je 39. 
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10. Prevence rizikového chování, spolupráce s dalšími organizacemi  

Ve školním roce 2021/2022, kdy se žáci již plně vzdělávali prezenčně, jsme v rámci řešení rizikového 

chování řešili standardní kritické situace. Tak, jak se osvědčilo v předchozích letech, nejlepší bylo řešit 

problémy ihned, ať se jednalo o šetření nebo diskuzi problému a jeho následné řešení.  

Při návratu na klasickou 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 školy velmi projevila. Dále v letošním školním roce přibilo žáků mající úzkostné stavy, 

přibily případy sebepoškozování 

Specifická prevence  

Programy primární prevence  

Ve všech třídách 1. i 2. stupně naší školy byly realizovány všechny naplánované programy primární 

prevence. Jako každý rok byly naplánované programy od Městské policie, Policie ČR, Centra primární 

prevence Vrakbar. S uvedenými organizacemi škola dlouhodobě pracuje. Další programy primární 

prevence – škola využila aktuálních nabídek nových společností. 

Programy specifické prevence  

V současném školním roce byla opět obnovena spolupráce se SVP Jihlava, kde jsme navázali 

spolupráci v obou pátých třídách, zakázkou bylo sjednotit kolektiv, naučit děti najít si svoji pozici ve 

třídě a navzájem se respektovat. V programech se bude v příštím školním roce nadále pokračovat. 

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 již byla většina programů 

realizována: spolupráce s MŠ, projektové dny, školní ples, recitační soutěž, pěvecká soutěž, 

olympiády, divadlo, kroužky, akce školní družiny, kino, sázení stromků, dopravní výchova, exkurze, 

plavecký výcvik, programy ZOO Podpovrch, projekty související s budoucí volbou povolání, sportovní 

soutěže, návštěvy Muzea Vysočina, lyžařský výcvikový kurz, den s Armádou ČR, první pomoc do škol, 

školní atletoboj, badatelská výuka.  

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 asistentky pedagoga. 

Další práce v oblasti prevence 

Škola spolupracuje s PPP a SPC Jihlava, s oblastní metodičkou prevence, dále se Střediskem výchovné 

péče Jihlava. I nadále se škola účastní projektu Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání. Do školy 
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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. 

 

11. Hodnocení plnění plánu EVVO, Školní parlament  

Plán EVVO 

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. 

Školní parlament  

Činnost školního parlamentu pokračovala v letošním roce opět za podpory magistrátu města Jihlava, 

který nově zprostředkovává také finance pro fungování školních parlamentů. 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. Práce školního parlamentu se po dvou letech pandemie COVID-

19 mohla opět vrátit do starých kolejí. Schůzky se mohly z online prostředí konečně vrátit zpět do 

školy a to vlilo našemu parlamentu novou krev do žil. V tomto školním roce vůbec poprvé získal školní 

parlament finanční podporu magistrátu a mohl tedy zcela svobodně rozhodnout, jak se přiděleným 

finančním obnosem naloží. V první řadě parlament rozhodl o nákupu nových stolních fotbálků pro 

spolužáky na druhém stupni, protože se nám dobře osvědčily pro trávení času o volné přestávce. 

Další finanční obnos pak putoval na zřízení klubovny školního parlamentu a její vybavení. Parlament 

pro tyto účely zakoupil koberce, polštáře, podsedáky a různé kancelářské potřeby, které pro svoje 

fungování nezbytně potřebuje. Na podzim pak ještě stihl uspořádat velkou převlekovou akci 

k příležitosti oslav halloweenu. Parlament se také podílel na výběru barev pro školní merch, když 

uspořádal hlasování ve všech třídách na škole. Ve druhém pololetí se asi nejvýznamnější akcí stal den, 

kdy se kluci převlékli za holky a holky zase za kluky. Při této akci si všichni spolužáci užili mnoho 

legrace. V červnu pak parlament stihl hned dvě důležité akce – nejprve se zúčastnil krajského 

zasedání školních parlamentů, kde velice úspěšně prezentoval náš den kluků za holky a holek za 

kluky, poté parlament uspořádal vůbec první výlet školního parlamentu, který směřoval do 

Jumpparku v Brně. Kromě sportovních aktivit se parlament také podíval po krásách centra Brna. 
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12. Hospodaření školy za rok 2021 

Druh příjmu Částka v Kč 

Schválený provozní příspěvek - zřizovatel 2.300.000,00 

Navýšení provozního příspěvku – Seminář učitel, parlament, školní asistent 160.000,00 

Navýšení provozního příspěvku – pro žáky se SVP 105.000,00 

Dotace Krajský úřad – úhrada přímých výdajů na vzdělávání 30.411.591,00 

Šablony II – UZ 33063 493.901,22 

Šablony III – UZ 33063 84.021,28 

Projekt Učíme se ze života pro život II – UZ 33063 108.850,13 

Čerpání fondu odměn 0,00 

Čerpání rezervního fondu – dary 83.724,00 

Čerpání rezervního fondu – ze zlepšeného HV 70.000,00 

Čerpání fondu investic 182.576,77 

Výnosy z hlavní činnosti – školní družina, školní klub, ostatní 102.450,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní jídelna 652.790,00 

Vlastní zdroje – rozpouštění účtu 403 4.500,00 

Ostatní výnosy z činnosti  263.897,90 

Přijaté úroky na běžný účet 566,22 

Celkem 35.023.868,52 

 

Výdaje 

 

Neinvestiční – z prostředků státního rozpočtu Částka v Kč 

Náklady na platy pracovníků školy 21.499.907,00 

OPPP 399.769,00 

Zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 7.269.968,00 

Tvorba FKSP       433.328,92 

Školení, OOPP, Zdrav. prohlídky  107.145,56 

Učební pomůcky, školní potřeby 188.694,60 

Cestovné 5.674,00 

Ostatní služby 83.775,50 

DHM 256.049,42 

Náhrady za nemoc 167.279,00 

Celkem 30.411.591,00 

 
 
 

Investiční  Částka v Kč 

Z prostředků zřizovatele 0,00 

Z prostředků FRIM 0,00 



59 
 

 

Neinvestiční – z prostředků ŠABLON a I-KAP II Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 9.519,00 

Cestovné 380,00 

Ostatní služby 39.082,90 

Mzdové náklady 448.206,00 

Zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 24.768,00 

Ostatní sociální náklady 72.450,00 

Tvorba FKSP 1.465,60 

DHM 90.901,13 

Celkem 686.772,63 

 

Neinvestiční – z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 1.198.288,42 

Spotřeba energií 750.648,49 

Opravy a udržování 325.634,72 

Ostatní služby 672.277,36 

Mzdové náklady 206.598,00 

Zákonné sociální pojištění, ostatní os. náklady, FKSP 132.229,76 

Ostatní náklady 57.808,00 

Odpisy 120.912,50 

Náklady z DHM 414.072,56 

Celkem 3.878.469,81 

 
V účetním období roku 2021 vznikl hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 47.035,08 Kč. 

Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33063 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.  
 

Doplňková činnost 
Příjmy 

Druh příjmu Částka v Kč 

Výnosy z pronájmu 129.420,00 

Celkem 129.420,00 

 
Výdaje 

Druh výdaje Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 4.630,00 

Spotřeba energií 33.738,24 

Opravy a udržování 34.987,80 

Mzdové náklady 13.140,00 

Náklady na pořízení DHM 13.636,00 
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Celkem 100.132,04 

 
V účetním období roku 2021 vznikl kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 
29.287,96 Kč. 

Finanční prostředky z doplňkové činnosti byly použity na nákup DHM a ostatních služeb.  
Usnesením Rady města Jihlavy č. 1747/22-RM ze dne 28. 4. 2022 byla naší organizaci bez výhrad 
schválena účetní závěrka za rok 2021 včetně výše výsledku hospodaření za rok 2021. 
 

V roce 2021/2022 byly provedeny následující opravy a údržba majetku většího rozsahu: 

▪ Oprava poklopu výtahové šachty 
▪ Oprava konvektomatu ve školní jídelně 
▪ Oprava datové sítě 
▪ Malířské práce 
▪ Oprava myčky 

 

Pořízený drobný dlouhodobý majetek 2021/2022 

▪ Výpočetní technika 
▪ Balíčky EVVO 
▪ Sporák do kuchyňky 
▪ Kuličková dráha do ŠD 
▪ Krycí plachta na hřiště, mobilní magnetická tabule 
▪ Notebooky, tablety 
▪ Výukové programy 

 

13. Školní úrazy a prevence rizik 
 
Školní úrazy ve školním roce 2021/2022 
 
Počet úrazů: 

Počet záznamů v knize úrazů 16 

Počet odeslaných záznamů o úrazu ČŠI 16 

Počet odškodněných úrazů / celková částka 13 / 88.400 Kč 

 
Vyhodnocení úrazů: 
 

Místo úrazu Počet úrazů 

Učebna 1 

Chodby, šatny, WC 4 

Prostor mimo budovu školy 1 

Tělocvična 10 

 
Opatření: 
Opakované poučení o chování a bezpečnosti, nutnost dodržovat školní řád. 
 
 
Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2021 
Počet úrazů: 2 – bez pracovní neschopnosti, bez lékařského ošetření 
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14. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2021/2022 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. 
Závěr kontroly: 
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR, organizace dodržuje termíny 
splatnosti pojistného, správně stanovuje vyměřovací základy pro stanovení výše pojistného, 
podává v souladu se zákonem přehledy o platbách pojistného. Organizace byla poučena o 
povinnosti dodržování oznamovací povinnosti. 

 
2. Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, Jihlava – veřejnosprávní kontrola 
Předmětem kontroly:  

• Namátková kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů podle zákona o rozpočtových 
pravidlech. Kontrolovaným obdobím byl rok 2020. 

• Kontrola přijatých darů podle zákona o rozpočtových pravidlech: 
- Peněžních (účelově určených a účelově neurčených), 
- Nepeněžních 

Závěr kontroly:  
➢ Organizace v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech vytvářela a čerpala fond ze 

zlepšeného výsledku hospodaření, rezervní fond, fond investic a fond odměn. Tvorba i 
čerpání FKSP bylo v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a vyhláškou o FKSP. 
Organizace účtovala o peněžních fondech v souladu s Českým účetním standardem pro 
některé vybrané účetní jednotky č. 704. 

➢ Organizace v rozporu s ustanovením § 27 odst.7 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech 
nabyla do svého vlastnictví dar bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele a byl jí 
udělen zřizovatelem odvod do svého rozpočtu. Po vysvětlení důvodu pochybení zřizovatel 
odvod prominul. 

➢ Všechny dary byly použity v souladu s jejich určením. 
 

Protokoly o kontrolním zjištění jsou uloženy u ředitelky školy. 
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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 26. 9. 2022 a školské radě ke schválení 
byla předložena dne 29. 9. 2022 
 
Výroční zprávu vydala dne 30. 9. 2022   
 
         
 
 
        Mgr. Jana Nováková Hotařová 
        ředitelka školy 

 



Příloha č. 1 
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2021/2022 

 

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

Liliia Moroziuk, Bc. Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků asistentka pedagoga 24. 8. 2021 

Ivana Burdová, Mgr. Aktivizující metody a efektivní formy výuky v 
matematice 

učitelka 6. 9. 2021 

Martina  Chocholoušová, 
Mgr. 

Rozvoj polytechnických dovedností učitelka 21. 9. 2021 

Marcela  Zejdová, Mgr. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I. učitelka 20. 9. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I. učitelka 20. 9. 2021 

Lucie Solařová, Mgr. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I. učitelka 20. 9. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I. učitelka 20. 9. 2021 
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Milena Boudová, Mgr. Webinář - Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I. učitelka 20. 9. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Krizová intervence: Systematický přístup při práci s 
krizí 

ředitelka 4. 12. 2019 – 24. 9. 2021 

Jana  Vlková Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

asistentka pedagoga 22. a 29. 9. 2021 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Ivana Melounová Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

ředitelka 22. a 29. 9. 2021 

Marcela  Zejdová, Bc. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Štěpánka Vejvarová Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

asistentka pedagoga 22. a 29. 9. 2021 

Jaroslava Kettnerová Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

asistentka pedagoga 22. a 29. 9. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 
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Lenka Picková, Mgr. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Šárka Kučerová, Mgr. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Zuzana Dubová, Dis. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

vychovatelka 22. a 29. 9. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Lenka Olexová, Ing. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

učitelka 22. a 29. 9. 2021 

Renata Simbartlová Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

vychovatelka 22. a 29. 9. 2021 

Liliia Moroziuk, Bc. Webinář – Interkulturní rozdíly v kontextu 
začleňování DŽC do českého vzdělávacího systému 
I., II. 

asistentka pedagoga 22. a 29. 9. 2021 

Jana  Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání ředitelka 23. 9. 2021 

Pavlína Ondráková, Mgr. Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání učitelka 23. 9. 2021 
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Lenka Picková, Mgr. Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka učitelka 6. 10. 2021 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Skupinová intervize I. ZŠ - Feuersteinovo 
instrumentální obohacování  

učitelka 12. 10. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Webinář - Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II. učitelka 12. 10. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Webinář - Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II. učitelka 12. 10. 2021 

 

 

Kristýna Burešová, Mgr. Webinář - Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II. učitelka 12. 10. 2021 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

„Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti 
zprostředkovaného učení - zaměřeno na cizince 

učitelka 4. 10. 2021 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Vnější a vnitřní motivace učitelka 21. 9. 2021 

Lucie Solařová, Mgr. Čtenářská gramotnost reálného života učitelka 14. 10. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Přijímáme, začleňujeme děti/žáky cizince V. – 
celostátní konference 

učitelka 14. 10. 2021 
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Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Svět očima mravence učitelka 13. 10. 2021 

Kristýna Burešová, Mgr. Oblastní workshop CJL – Nápady do čtenářské dílny 
a lekce pro 2. stupeň ZŠ 

učitelka 19. 10. 2021 

Dagmar Marková, Mgr. Webinář – Hry v cizích jazycích učitelka 26. 10. 2021 

Miroslava Růžičková, Mgr. Webinář – Hry v cizích jazycích učitelka 26. 10. 2021 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Přírodopis a digitální kompetence učitelka 1. 11. 2021 

Ivana Burdová, Mgr. Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky učitelka 3. 11. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Místní krajská konference projektu SRP online ředitelka školy 18. 10. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – 
rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého 
jazyka 

učitelka 23. 11. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – 
rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého 
jazyka 

učitelka 23. 11. 2021 

Pavlína Ondráková,Mgr. Webinář Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím 
Taktik 

učitelka 23. 11. 2021 
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Jana Novotná, Mgr. Webinář Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím 
Taktik 

učitelka 23. 11. 2021 

Pavlína Ondráková, Mgr. Supervizní setkání pro učitele učitelka 2. 12. 2021 

Jana Novotná, Mgr. Webinář Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím 
Taktik 

učitelka 23. 11. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Webinář – Jednotná přijímací zkouška a maturitní 
zkoušky z matematiky 

ředitelka školy 8. 12. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

On-line stáž Česká Lípa ředitelka školy 9. 12. 2021 

Marcela  Zejdová, Bc. Webinář – Informační a čtenářská gramotnost učitelka 8. 12. 2021 

Marcela  Zejdová, Bc. Webinář – Včelka – pomocník pro cizojazyčné děti učitelka 13. 12. 2021 

Lenka Picková, Mgr. Webinář – Včelka – pomocník pro cizojazyčné děti učitelka 13. 12. 2021 

Lucie Nováková, Mgr. Skupinová intervize MAT – Výuka matematiky 
hravě na 1. stupni ZŠ 

učitelka 13. 12. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Revize RVP k hlavním směrům revize RVP asistentka pedagoga 22. 11. 2021 
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Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele ředitelka školy 17. 1. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Problematika pedagogické intervence a její aplikace 
na školách 

asistentka pedagoga 1. 2. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy 
fungující tým 

asistentka pedagoga 2. 2. 2022 

Martina Chocholoušová, 
Mgr. 

Rozvoj polytechnických dovedností - drátování učitelka 7. 2. 2022 

Lucie Solařová, Mgr. Polytechnická výchova učitelka 7. 10. 2021 

Marcela Zejdová, Bc. Základy textového editoru pro češtináře učitelka 7. 2. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Základy textového editoru pro češtináře učitelka 7. 2. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Organizace a financování jazykové přípravy učitelka 16. 2. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Organizace a financování jazykové přípravy ředitelka školy 16. 2. 2022 

Jana Novotná, Mgr. Lhaní, krádeže, útěky a toulky učitelka 9. 2. 2022 
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Jana Novotná, Mgr. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě učitelka 15. 2. 2022 

Hana Adamcová Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě asistentka pedagoga 15. 2. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka - 
webinář 

učitelka 22. 2. 2022 

Kateřina  Pisková, Mgr. Setkání metodiků prevence učitelka – metodička 
prevence 

25. 2. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Sdílení dobré praxe a zkušeností při práci s žáky 
s OMJ na ZŠ - webinář 

učitelka 1. 3. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Basketbal ve škole – jednoduše a zábavně učitelka 8. 3. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Orientace v online prostředí učitelka 15. 3. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole ředitelka školy 15. 3. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole učitelka 15. 3. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Oblastní workshop ICT – Základy PowerPointu pro 
vzdělávací oblast Člověk a příroda 

učitelka 17. 3. 2022 
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Lenka Picková, Mgr. Webinář - Sdílení příkladů dobré praxe: 
Přijímaní a začleňování žáků cizinců 

učitelka 17. 3. 2022 

Iveta Rajchrtová Mezi námi - Pravidelná supervizní setkání pro 
pedagogické pracovníky 

asistentka pedagoga 17. 3. 2022 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Mezi námi - Pravidelná supervizní setkání pro 
pedagogické pracovníky 

učitelka 24. 3. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Co dělat, když mám ve třídě žáky, kteří neumí 
česky? 

učitelka 21. 3. 2022 

Ivana Melounová Spoluučící se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů  

asistentka pedagoga 28. 3. 2022 

Ivana  Melounová Pravidelná supervizní setkání pro pedagogické 
pracovníky 

asistentka pedagoga 5. 4. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Jak podpořit žáky s OMJ při zvládnutí ZŠ a 
pokračování ve vzdělávání 

učitelka 22. 3. 2022 

Iveta Rajchrtová Jak předcházet agresi ve školním prostředí – jak na 
ni reagovat, jak pracovat následně 

asistentka pedagoga 10. 3. 2022 

Iveta Rajchrtová Orientace v on-line prostředí asistentka pedagoga 22. 3. 2022 

Dagmar Marková, Mgr. Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a 
životními podmínkami - ZŠ 

učitelka 3.3, 29. 3. 2022 
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Iveta  Rajchrtová Webinář krizové interventky Kristýny Farkašové na 
téma válka na Ukrajině. 

asistentka pedagoga 10. 3. 2022 

Iveta Rajchrtová Mezi námi – supervizní setkání asistentka pedagoga 17. 3. 2022 

Iveta  Rajchrtová Mezi námi – supervizní setkání asistentka pedagoga 24. 3. 2022 

Renata Simbartlová Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a 
jinými životními podmínkami - ZŠ 

vychovatelka 9. 3. 2022 

Magdaléna Laštovičková Badatelství - Chaloupky asistentka pedagoga 1.- 3. 4. 2022 

Jana Vlková Mezi námi – supervizní setkání asistentka pedagoga 5. 4. 2022 

Ivana  Melounová „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s OMJ 

asistentka pedagoga 28. 3. 2022 

Jaroslava Kettnerová Rodinář – Kraj Vysočina – Jak mluvit s dětmi o válce 
– Centrum Locika 

asistentka pedagoga 24. 3. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Kyberšikana učitelka 19. 4. 2022 

Marcela Zejdová, Bc. Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní škole 
– kurikulum, test 

učitelka 20. 4. 2022 
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Radomíra Machová, Mgr. Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen 
zdravé a nezdravé stravování 

učitelka 11. 4. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s OMJ 

asistentka pedagoga 28. 3. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Projekt „Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání“ ředitelka školy 31. 3. 2022 

Lenka  Picková, Mgr. Skupinová intervize ČJL – Doporučená literatura 
jako cesta ke čtenářství žáků 2. st. ZŠ 

učitelka 12. 4. 2022 

Lenka  Picková, Mgr.  Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a 
začleňování žáků cizinců 

učitelka 19. 4. 2022 

Marcela Zejdová, Bc. Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní škole 
– kurikulum, test 

učitelka 20. 4. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající 
děti/žáky-cizince 

učitelka 26. 4. 2022 

Ivana Melounová „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s OMJ 

asistentka pedagoga 25. 4. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s OMJ 

asistentka pedagoga 25. 4. 2022 

Marcela Zejdová, Bc. Vzdělávací role knihoven ve 21. století učitelka 20. 4. 2022 
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Liliia Moroziuk, Bc. Možnosti využití různých typů her v začleňování  
dětí s OMJ do MŠ 

asistentka pedagoga 25. – 28. 4. 2022 

Iveta Rajchrtová Kyberšikana asistentka pedagoga 19. 4. 2022 

Iveta Rajchrtová Interaktivita Taktik hravě: Nové trendy 1. stupeň asistentka pedagoga 17. 3. 2022 

Iveta Rajchrtová Hravá hudební výchova asistentka pedagoga 16. 3. 2022 

Iveta  Rajchrtová Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik asistentka pedagoga 16. 3. 2022 

Petra Vávrová, Bc. Společně k lepší škole: Příběh Jany asistentka pedagoga 3. 5. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Hudební výchova pro 1. stupeň učitelka 26. 4. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a 
ukrajinským školstvím – MU Brno 

učitelka 28. 4. 2022 

Markéta Křičenská, Mgr. Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a 
ukrajinským školstvím 

učitelka 28. 4. 2022 

Marcela Zejdová, Bc. Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a 
ukrajinským školstvím 

učitelka 28. 4. 2022 
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Magdaléna Laštovičková Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a 
ukrajinským školstvím 

asistentka pedagoga 28. 4. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a 
ukrajinským školstvím 

učitelka 28. 4. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní 
výukové principy pro práci s vícejazyčnou 
třídou – MU Brno - Rozhledy 

učitelka 4. 5. 2022 

Marcela Zejdová, Bc. Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní 
výukové principy pro práci s vícejazyčnou 
třídou 

učitelka 4. 5. 2022 

Markéta Křičenská, Mgr. Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní 
výukové principy pro práci s vícejazyčnou 
třídou 

učitelka 4. 5. 2022 

Ivana Melounová Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní 
výukové principy pro práci s vícejazyčnou 
třídou 

asistentka pedagoga 4. 5. 2022 

Magdaléna Laštovičková Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní 
výukové principy pro práci s vícejazyčnou 
třídou 

asistentka pedagoga 4. 5. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání 
koordinátorů změny 

ředitelka školy 26. 4. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

O planetě Zemi z pohledu geologie učitelka 29. 4. 2022 

Jana Novotná, Mgr. Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik učitelka 23. 11. 2022 



13 
 

Jana Novotná, Mgr. Interaktivita Taktik hravě – nové trendy 1. stupeň učitelka 17. 3. 2022 

Jana Novotná, Mgr. Interaktivita Taktik hravě – nové trendy 2. stupeň učitelka 16. 3. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Z čeho učit? Jaký je rozdíl mezi češtinou pro Čechy a 
češtinou pro děti s OMJ. Rozdíly ve výuce věkových 
skupin – webinář MU Brno 

učitelka 11. 5. 2022 

Kateřina Pisková, Mgr. Účast v projektu PSIV učitelka 27. – 31. 3. 2022 

Hana  Adamcová Hudební výchova s Danielou Taylor - Taktik asistentka pedagoga 28. 4. 2022 

Jana  Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Místní krajská konference projektu SRP online ředitelka školy 18. 10. 2021 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Mezi námi ředitelka školy 21. 4. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Workshop k základní podpoře pro pilotáž Modelu 
systému podpory vedení školy Sebereflexe a 
rozvojová potřeba - online 

ředitelka školy 12. 4. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání 
koordinátorů změny webinář – online Teams 

ředitelka školy 26. 4. 2022 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve 
třídě 

učitelka 16. 5. 2022 
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Lenka Picková, Mgr. Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc učitelka 17. 5. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Podpůrné setkání pro učitele, asistenty pedagoga – 
práce s tématem ADHD 

učitelka 17. 5. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Motivace dětí s ADHD učitelka 17. 5. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Kulatý stůl NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve 
školním roce 2021/2022 – on line 

ředitelka školy 19. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Kulatý stůl NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve 
školním roce 2021/2022 – on line 

učitelka 19. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Krajský workshop CJL – V říši poezie aneb Jak číst 
s žáky poezii 

učitelka 12. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Výuka ČDJ očima lingvistiky učitelka 24. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Jaké jsou materiály a aplikace vhodné do 
výuky (nejen) ČDJ, a kde je hledat? 

učitelka 25. 5. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Formativní hodnocení s klidem ředitelka školy 11. 4. – 8. 5. 2022 

Lucie Solařová, Mgr. Výuka ČDJ očima lingvistiky učitelka 24. 5. 2022 
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Lucie Nováková, Mgr. Rozvoj informatického myšlení na 2. stupni ZŠ – 
Digitální technologie, Algoritmizace 

učitelka 24. 5. 2022 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve 
třídě  

učitelka 25. 4. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc učitelka 7. 5. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ učitelka 30. 5. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ asistentka pedagoga 30. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ učitelka 30. 5. 2022 

Kateřina Pisková, Mgr. Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ učitelka 30. 5. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ ředitelka školy 30. 5. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ učitelka 30. 5. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Kulatý stůl: Nový systém jaz. přípravy dětí a žáků s 
OMJ 

učitelka 31. 5. 2022 

https://inkluzivniskola.cz/akce/kulaty-stul-novy-system-jaz-pripravy-deti-zaku-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/akce/kulaty-stul-novy-system-jaz-pripravy-deti-zaku-s-omj
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Lenka Picková, Mgr. 
Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší 

škole  

 

učitelka 31. 5. 2022 

Jaroslava Kettnerová Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ asistentka pedagoga 30. 5. 2022 

Kateřina Pisková, Mgr. Robotika Vex123 učitelka 9. 5., 16. 5. 2022 

Michaela Vacková, Mgr. Osvědčení o absolvování studijní cesty, Helsinky, 
Finsko - PSIV 

učitelka 22. – 26. 5. 2022 

Pavlína Ondráková, Mgr. Osvědčení o absolvování studijní cesty, Španělsko, 
Malaga 

učitelka 29. 5. – 2. 6. 2022 

Lenka Picková, Mgr. Online informační setkání „Podpora žáků 
z Ukrajiny na středních školách – co bude od 

září?“ 

učitelka 2. 6. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Mokřadní rostliny učitelka 4. – 5. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ 
– Data a informační systémy 

učitelka 7. 6. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Specifika výuky češtiny jako druhého (cizího) jazyka asistentka pedagoga 8. 6. 2022 
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Lenka Picková, Mgr. KS Jak dobře na integraci dětí ukrajinských 
uprchlíků do českých škol? 

učitelka 9. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně 
ZŠ - Algoritmizace 

učitelka 13. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Robotická sada VEX123 – využití ve výuce I. učitelka 20. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr.  Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně 
ZŠ - Robotika 

učitelka 22. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Robotická sada VEX123 – využití ve výuce II. učitelka 27. 6. 2022 

Jaroslava Kettnerová, Mgr. „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s 
OMJ 

asistentka pedagoga 13. 6. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s 
OMJ 

asistentka pedagoga 13. 6. 2022 

Ivana Melounová „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s 
OMJ 

asistentka pedagoga 13. 6. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Lesní konference učitelka 13. 6. 2022 

Liliia Moroziuk, Bc. Alternativní metody ve výuce žáků s OMJ asistentka pedagoga 13. 6. 2022 
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Jana  Hajduchová, 
Mgr. 

Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s 
OMJ 

učitelka 13. 6. 2022 

Radomíra Machová, Mgr. Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 
asistentů a vychovatelů pracujících se žáky s 
OMJ 

učitelka 13. 6. 2022 

Lucie Nováková, Mgr. Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně 
ZŠ – praktický kurz k nové informatice 

učitelka 24. 5. 2022 

Martina Achcenitová, 
Mgr. 

Nech půdu žít! Náměty na projektovou a 
badatelsky orientovanou výuku 

učitelka 14. 6. 2022 

Jana Hajduchová, 
Mgr. 

Alternativní a inovativní mateřské a základní 
školy 

učitelka 16. 6. 2022 

Jana Nováková 
Hotařová, Mgr. 

Letní vědecký kemp pro pedagogy fyziky a 
matematiky 

ředitelka  12. – 16. 8. 2022 



ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2021/2022                                  
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+3 6+2 6+2 7 33+7   33 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4   15 

  
Anglický 
jazyk     3 3 3 9   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 

Informatika       1 1 1 2+1   2 1 1 1 1 4   4 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   11                   x 

  
Vlastivěda, 
Přírodověda       2+2 3+1 5+3                 

Člověk a Dějepis                    x 1 2 1+1 2 6+1   10 

společnost 
Občanská 
výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika                x 1 1+1 2 2 6+1     

Člověk a příroda Chemie                x     2 1+1 3+1   20 

  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   9 

kultura 
Výtvarná 
výchova 1 1 2 1 2 7     2 1+1 1 1 5+1     

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+4 21+4 21+5 24+2 102+16     26+2 24+6 29+3 25+7 104+18     
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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 informatiky je zařazena od 3. ročníku v rámci disponibilních 
hodin              

                  

Celková povinná časová dotace   20 21 25 26 26 118   118 28 30 32 32 122   122 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022                              
(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 1903 100,2 0 0 13 5 1 19 0 0  

1. B 1257 78,6 0 0 11 4 1 16 0 0  

2. A 1186 79,1 0 0 5 10 0 15 0 0  

2. B 970 48,5 0 0 10 10 0 20 0 0  

3. A 1354 56,4 0 0 8 16 0 24 0 0  

4. A 1313 72,9 0 0 11 7 0 18 0 0  

4. B 1153 64,1 0 0 7 10 1 17 1 0  

5. A 1585 63,4 36 1,4 7 17 1 24 0 1  

5. B 1852 97,5 0 0 6 13 0 19 0 0  

6. A 2468 82,3 26 0,8 7 21 2 27 1 2  

7. A 2100 100 72 3,4 2 19 0 16 4 1  

7. B 1820 91 149 7,4 1 19 0 19 0 1  

7. C 1319 119 14 1,3 0 11 0 11 0 0  

8. A 2412 120,6 200 10 6 12 2 17 1 1  

8. B 2387 108,5 10 0,4 7 13 2 22 0 0  

   9. A 2166 114 1 0,05 5 13 0 18 0 0  

   9. B 2425 161,6 13 0,8 3 12 0 14 1 0  

celkem 29 670 173,1 521 1,5 109 212 10 316 8 6  

            
 



3 
 

109

212

10

0

50

100

150

200

250

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl

 

 
Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2021/2022 (2. pololetí) 

   
   

 
  
  
  
  
  
  
  



4 
 

 

   
 

Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2021/2022 (2. pololetí) 
 

0

5

10

15

20

25

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 9.A 9.B

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl
  

  
  
   



5 
 

Příloha č. 4  
 

Prezentace školy v tisku – Jihlavské listy 
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