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1. Základní údaje o škole                             

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

Adresa školy: Křížová 33/1367 

 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. Erik Landecki 
 od 1. 8. 2019 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. Lubomír Kabátek  
MVDr. Božena Kremláčková 
 
Členové školské rady za rodiče: 
Mgr. Karel Belatka  
Ing. arch. Martin Laštovička 
 
Členové školské rady za pedagogy: 
Mgr. Zdeňka Široká 
Mgr. Jiří Vondrák 
 
 
Předsedou školské rady byl zvolen pan ing. Lubomír Kabátek. Školská rada se sešla dvakrát za rok, 
schválila školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, projednávala změny ve školním vzdělávacím 
programu, rozpočet a hospodaření školy. 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 jednalo poprvé v  listopadu. Předsedou Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole 
Jihlava, Křížová 33, z. s., je z řad rodičů paní Karolína Kociánová. Zástupci jednotlivých tříd byli na 
listopadové schůzi seznámeni s financováním spolku, s úpravami ve školním vzdělávacím programu a 
dalšími připravovanými změnami ve škole (rekonstrukce tělocvičny, vzduchotechniky a vestibulu 
školy se šatnami). Rodiče navrhovali aktivity pro své děti a finančně podpořili jejich realizaci. Podíleli 
se na finančním zabezpečení Mikulášské nadílky, školního plesu a kulturních akcí - návštěvy 
filmového představení, programů primární prevence.  
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3. Charakteristika školy 
 
 Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace, se dodnes 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 byly modernizovány šatny žáků 1. i 2. stupně a 
probíhala výměna vzduchotechniky. Současně došlo k akustickým úpravám ve školní jídelně. 
Celková rekonstrukce tělocvičny spolu s akustickými úpravami přispějí ke zkvalitnění výuky tělesné 
výchovy. 
 
Spádový obvod školy tvoří náměstí a ulice v centru města: 
Benešova, Bezručova, Brněnská, ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, Čajkovského,  
Divadelní, Dominikánská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k třídě Legionářů, Havířská,  
Havlíčkova od ul. Fritzova k náměstí Svobody, Hluboká, Husova, Chlumova, 
Jana Masaryka, Jakubské nám., Joštova, Komenského, Kosmákova, Křivá, Majakovského, 
 Lazebnická, Znojemská, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, nám. Svobody, 
Na Stoupách, Nerudova, Palackého, Slepá, Plukovníka Švece, Smetanova, Škrétova, 
Tolstého, tř. Legionářů, Třebízského, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U Mincovny 
Úzká, Úlehlova, Úprkova, Úzká, Věžní, Židovská, Srázná, Fritzova od ulice Jiráskova k třídě Legionářů. 
 
Škola je plně organizovaná, devět ročníků se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce 2018-2019 
bylo 8 tříd na prvním stupni a 6 tříd na druhém stupni, celkem 17 tříd pro 282 žáků. Děti ve školní 
družině a školním klubu byly rozděleny do 3 oddělení školní družiny, žáci navštěvovali informační 
centrum a zájmové sekce školního klubu. Kapacita školy byla plně využívána. Od září 2013 zde byl 
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, jsou naplňovány do maximálního počtu 14 dětí. Ve škole byly 
v tomto školním roce 2 třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro individuálně 
integrované žáky byly vytvořeny individuální vzdělávací plány a pravidelně s nimi pracovala speciální 
pedagožka a pracovnice z PPP, ostatní třídy byly naplňovány do počtu 30 žáků. 
Nadání a talent byly rozvíjeny formou individualizované výuky. Žáci měli a mají možnost výuky cizího 
jazyka již od druhé třídy, další cizí jazyk si mohli vybrat v 7. ročníku. 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, 
lezení na umělé lezecké stěně, sportovní kroužky).  
 Do výuky byla zařazována průřezová témata týkající se multikulturní výchovy, dopravní výchovy, 
environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a 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  
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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. 
        V letošním školním roce se škola dále věnovala výuce a začleňování žáků-cizinců. Počet žáků-
cizinců a žáků s OMJ činil v letošním školním roce 45. Škola úzce spolupracuje s NIDV v Jihlavě, 
s Centrem pro integraci cizinců, s F POINTEM. Paní učitelka Lenka Picková poskytovala pomoc a 
podporu při výuce žáků-cizinců i učitelům jiných škol v Kraji Vysočina. 
Žákům - cizincům pomáhaly se zvládnutím českého jazyka asistentky z F POINTU v Jihlavě, adaptační 
koordinátorky a paní asistentky J. Hajduchová a I. Melounová a také paní učitelka Lenka Picková. 
Většina žáků prošla vyšetřením v PPP. Vyučující zprostředkovávali žákům poznání vlastní i odlišných 
kultur, vedli je k toleranci, proto se i v loňském roce dařila integrace žáků z Vietnamu, Moldávie, 
Ukrajiny, Bulharska, Portugalska, Brazílie, Kuby, Ruska a Číny. Všichni žáci se cítili ve škole dobře a 
bezpečně.  
 Ve třídách, kde byli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhali pedagogům při výuce 
další asistentky. Učitelé mohli konzultovat řešení výchovných problémů s psycholožkami z SPC a PPP 
Jihlava, s nimiž škola úzce spolupracovala. 
   Po celý školní rok je kladen velký důraz, aby učebny i třídy umožňovaly okamžité využití 
didaktické techniky a uplatňování inovativních metod při výuce. Škola při současném vybavení ICT 
technologiemi má vybudovanou moderní počítačovou síť. Z vlastních zdrojů byl zakoupen nový 
videointercom.  
 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. Stravování pro žáky i učitele je zajištěno obědy z vlastní školní kuchyně. Ve školní jídelně 
bylo uvařeno 27 323 obědů pro žáky a 6020 obědů pro dospělé.  
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. Sedm žáků využilo program Obědy zdarma nadace Women for Women. Při 
sestavování jídelníčku se vždy sledovalo dodržování spotřebního koše. Pracovnice školní jídelny se 
podílely na zajištění projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. 
 
 Ve školním roce 2018-19 proběhla výmalba v běžných třídách, novým nábytkem byly vybaveny 
další třídy prvního i druhého stupně. V době prázdnin proběhla rekonstrukce šaten 1. a 2. stupně, 
šatny byly vybaveny novými šatními skříňkami, byl rekonstruován i vestibul školy (nové obložení stěn, 
výmalba), rekonstruována byla vzduchotechnika, byly provedeny opravy školního rozhlasu a celková 
rekonstrukce tělocvičny. 
rok probíhala spolupráce s mateřskými školami.  
Již v říjnu pouštěli společně naši žáci a děti z MŠ draky. V lednu zasedly předškolní děti na jeden den 
do školních lavic, aby si vyzkoušely učení v „opravdové škole“. Velké oblibě se těší práce v keramické 
dílně, a proto děti ze školek přišly pracovat s hlínou několikrát. V červnu naši žáci z deváté třídy 

uspořádali pro „malé“ sportovní dopoledne. Děti z MŠ získaly za své snažení medaile. Spolupráce 
je oboustranně výhodná, učí a baví se „malí i velcí.“ Paní učitelky před zápisem navštěvují 
spolupracující MŠ (školní zralost). Mnohé školní aktivity byly prezentovány i v regionálním 
tisku (Jihlavských listech) a odborných periodikách (Bulletinu NIDV, Učitelských novinách). 
 
Materiální a technické podmínky 
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Budova školy je v centru města a disponuje výbornou dopravní dostupností.  Materiální a 
technické vybavení školy splňovalo veškeré požadavky na moderní vyučování. Budova je 
bezbariérová, pro děti se zdravotním postižením je ve škole výtah, bohužel plošina pro vstup  
do tělocvičny je v současné době nefunkční. U školy je využíváno hřiště s umělým povrchem a umělou 
lezeckou stěnou, za příznivého počasí v květnu a červnu zde tráví žáci i velké přestávky. 
 Ve škole je kromě 17 kmenových tříd, ještě také 7 odborných pracoven, a to odborná učebna 
cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna, dílny, informační centrum 
a cvičný byt. Dílny v současné době nesplňují zcela parametry moderní učebny. Učebny jsou 
vybaveny moderními vyučovacími pomůckami - interaktivními tabulemi, interaktivními 
dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávači.  
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4. Personální zabezpečení činnosti školy, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
 V pedagogickém týmu se vyměnili pedagogové v souvislosti s pokračováním mateřské a 
rodičovské dovolené a také v souvislosti s požadavky na kvalifikaci, pracují zde mladí i zkušení 
pedagogové. Prioritou bylo zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. V současné době je 
kvalifikovanost téměř 100 %. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali 
různých školení, v tomto školním roce bylo upřednostňováno vzdělávání v oblasti inkluze (Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I). V některých hodinách 
probíhala výuka párově, její realizace byla náročná na přípravu výukových materiálů i na organizaci 
vyučovací hodiny, žákům se práce s dotykovými tablety líbily.  
Podrobné informace o dalším vzdělávání jsou uvedeny v tabulce „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků“ viz příloha č. 1 

 
 Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na I. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Boudová Milena vysokoškolské  1. stupeň 

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

4. Krichťáková Hana vysokoškolské  1. stupeň 

5. Marková Dagmar vysokoškolské  1. stupeň, Aj 

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

7. Růžičková Miroslava vysokoškolské  1. st., Aj 

8. Široká Zdeňka vysokoškolské  1. stupeň 

9. Novotná Jana vysokoškolské předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

Personální zabezpečení výchovy a vzdělávání na II. stupni ZŠ 

 Jméno a příjmení Vzdělání Aprobace 

1. Achcenitová Martina vysokoškolské  Př, Tv 

2. Nováková Hotařová Jana vysokoškolské  M, Ch 

3. Picková Lenka vysokoškolské  Čj, Ov 

4. Zejdová Marcela vysokoškolské  Čj, Vv 

5. Erik Landecki vysokoškolské  1. st. 

6. Koutný Tomáš vysokoškolské  1. st., Aj 

7. Vacková Michaela vysokoškolské  Z, OV 

8. Olexová Lenka vysokoškolské  Nj 

9. Pátek Jaroslav vysokoškolské  M, Z 

10. Pisková Kateřina  vysokoškolské M, In 

11. Vondrák Jiří vysokoškolské  Fy, Pč 

12. Solařová Lucie vysokoškolské Aj, Čj 

13. Kučerová Šárka Vysokoškolské M, Inf 
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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 

Alena Kalendová středoškolské Kurz AP 

Magdalena Laštovičková středoškolské Kurz AP 

Ivana Melounová středoškolské Kurz AP 

 

Personální zabezpečení školní družiny a školního klubu 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Němcová Lenka středoškolské vedoucí vychovatelka 

Kalendová Alena středoškolské vychovatelka  

Simbartlová Renata středoškolské vychovatelka  

Leona Nováková středoškolské vychovatelka 

 
Personální zabezpečení školní jídelny 

Jméno a příjmení Vzdělání Pracovní zařazení 

Vitouš Radek středoškolské vedoucí školní jídelny  

Mitisková Lenka vyučen v oboru vedoucí kuchařka  

Bugnovská Jitka vyučena  kuchařka 

Vykukalová Helena  vyučena  pomocná kuchařka  

Kubíčková Hana vyučena  pomocná kuchařka 

 
 
Personální zabezpečení provozu školy 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Hudecová Hana ekonomicko administrativní pracovnice  

Paúr Libor školník  

Zámostná Jana uklízečka od prosince 2018 

Plašilová Ivana uklízečka 

Vondráková Jaroslava uklízečka do března 2019  

Kubíčková Jaroslava uklízečka 

Vrzalová Libuše uklízečka do prosince 2018 

Korešová Radka uklízečka od března 2019 
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Přehled tříd a počet žáků  

 Počet 
žáků 

Třída Jméno třídního učitele 

1.  16 I. A Mgr. Milena Boudová 

2.  15 I. B Mgr. Miroslava Růžičková  

3.  19 II. A  Mgr. Martina Chocholoušová 

4.  16 II. B Mgr. Zdeňka Široká 

5.  25 III. A Mgr. Dagmar Marková 

6.  23 IV. A Mgr. Hana Krichťáková 

7.  21 IV.B Mgr. Pavlína Ondráková 

8.  29 V. A Mgr. Šárka Kučerová 

9.  29 VI. A Mgr. Lenka Picková 

10.  26 VII. A Mgr. Michaela Vacková 

11.  9 VII. B Mgr. Martina Achcenitová 

12.  25 VIII. A Mgr. Kateřina Pisková 

13.  7 VIII. B Mgr. Jiří Vondrák 

14.  23 IX. A Mgr. Jaroslav Pátek 

15.  18 přípravná třída Bc. Jana Novotná  

Celkový počet 
žáků: 

301   

Z toho ve 
speciálních 
třídách 

16   
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5. Školní vzdělávací program, prezentace školy, zapojení do projektů 

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

dovedností každého žáka, zdokonalovaní klíčových kompetencí. Disponibilními hodinami byla 

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

jazyka. Tomu odpovídal i učební plán.  

viz příloha č. 2 

Průřezová témata byla integrována do jednotlivých předmětů a také jsou začleněna do projektových 

dnů.  

Výuka cizího jazyka začínala již ve druhém ročníku -anglický jazyk.  

Jako druhý cizí jazyk byl od 7. ročníku nabízen jazyk německý. Pro upevnění a další rozvíjení jazyka 

byla z disponibilních hodin přidána v devátém ročníku konverzace v anglickém jazyce. 

Ověřování výsledků vzdělávání probíhalo prostřednictvím Scio testování v 9. ročníku, 5. a 7. ročníku. 

V ostatních ročnících byly žákům zadávány školní testy z hlavních předmětů na konci školního roku a 

vyhodnocovány na předmětových komisích. 

Talent a nadání mohly děti rozvíjet v zájmových sekcích školní družiny, kde byl opravdu pestrý výběr.  

 
Zájmové sekce školní družiny a školního klubu 
 

Kroužky 1. stupeň 
        
 

  
 

  
 

  

Angličtina I. třída   M. Růžičková   Pondělí   11.50 - 12.35 

Fotbal III. - V. třída   B. Novák   Pondělí   15.10 - 15.50 

Fotografický V.t řída   M. Achcenitová   Úterý     7.05  -  7.50 

Hra na flétnu    E. Landecki   Pondělí   12.40 - 13.25 

Informatika    M. Chocholoušová   Pondělí   12.40 - 13.25 

Keramika začátečníci   R. Simbartlová   Středa   14.00 - 15.00 

Keramika   R. Simbartlová   Středa   15.00 - 16.00 

Korálkování III. - V. třída   K. Koumarová   Středa   13.45 - 14.30 

Logopedie bez poplatku   P. Ondráková   Úterý dle počtu přihlášených   11.45 - 

Němčina III. - V. třída   L. Olexová   Čtvrtek    13.30 - 14.15 

Pěvecký sbor 0. - V. třída   E. Landecki   Úterý   15.15 - 16.00 

Qulling   K. Koumarová   Úterý   13.45 - 14.30 

Sportovní hry I. - IIi. Třída   L. Nováková   Pátek   13.30 - 14.15 

Sportovní hry IV. - V. třída   H. Krichťáková   Pondělí    14.20 - 15.05 

Šikovné prstíky   Š. Kučerová   Úterý   13.45 - 14.30 

Školní redakce od V. tř. bez poplatku M. Vacková, K. Pisková   příležitostně dle potřeby     

Taneční    K. Koumarová   Pátek   14.20 - 15.05 
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Kroužky 2. stupeň 

      

      
  

Čtenářský klub   L. Solařová   Úterý bez poplatku      7.05 -  7.50 

Fotografický IV. - IX. třída   M. Achcenitová   Úterý     7.05 -  7.50 

Horostěna   J. Vondrák   Středa   14.30 - 15.30 

Klub deskových her a zábavné logiky   J. Pátek   Pondělí bez poplatku     7.05  -  7.50 

Němčina VI. třída   L. Olexová   Čtvrtek   13.30 - 14.15 

Pěvecký sbor VI. -IX.třída   E. Landeci   Středa   15.15 - 16.00 

Ruský jazyk   L. Picková   úterý   7.05 - 7.50 

Školní redakce   M. Vacková, K. Pisková   příležitostně dle potřeby   po domluvě 

Výtvarný    M. Zejdová   Čtvrtek   13.30 - 14.15 

              

 
Přehled akcí ve školním roce 2018 – 2019 

Datum 

 

Název akce Třída 

10. 9. Dopravní hřiště 4. A 

19. 9.  Kolo Pěšky 2. - 3. ročník - výběr 

21. 9. Vrakbar 9. A 

26. 9.  Beseda Legionáři 8. - 9. ročník 

27. 9. Pouštění draků 4. A 

2. 10.  Přespolní běh Vybraní žáci druhého 

stupně 

3. 10. Centrum pro rodinu 3. - 5. ročník 

4. 10.  DKO - Anglické divadlo 7. - 9. ročník 

9. 10. Beseda s MP 6. - 8. ročník 

10. 10.  Beseda s MP 7. ročník 

15. 10. Beseda s MP 2. - 3. ročník 

 

 



12 
 

16. 10.                Soutěž výtvarná 
               Zoo - V lese 

Vybraní žáci 

2. B 

18. 10. Beseda s MP 4. - 5. ročník 

22. 10.  Návštěva IPS 9. A 

23. 10. Pouštění draků 4. A 

26. 10. Zdravá5 

Exkurze Dukovany 

2. - 5. ročník 

Druhý stupeň 

1. 11. Beseda s MP 

Beseda s MP 

4. ročník 

2. ročník 

2. 11. Zoo  

Zdravá5 

4. A 

1. - 2. ročník 

5. 11. Diod - divadlo 6. - 7. ročník 

6. 11. Návštěva kostela 1. ročník 

7. 11. Návštěva kostela 0. a 3. ročník 

13. 11. Stavební škola 9. A 

15. 11. Vrakbar 

Poradna PPP 

5. A 

8. A 

19. 11. Vrakbar 6. A 

20. 11. SVP 

Centrum pro rodinu 

Vrakbar 

7. A 

1. ročník 

3. A 

21. 11. Vrakbar 

Vrakbar 

9. A 

4. A 

22. 11. Vrakbar 8. A, 7. A 
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23. 11. Zoo 

Zoo 

7. A 

4. B 

 

27. 11. Beseda s MP 

Vrakbar 

9. A 

4. B 

28. 11. Vánoční výstava, Magistrát 

města Jihlava 

Školní družina 

29. 11.  Zdobení stromečku na náměstí 4. A + školní družina 

5. 12. Mikulášská vybíjená Dívky 6. - 9. ročníku 

7. 12. SVP 7. A 

12. 12.  Knihovna 

Vystoupení VŠPJ 

Florbal 

1. B 

Pěvecký sbor 

Chlapci 6. - 9. ročníku 

13. 12. Knihovna 2. A 

18. 12. Vánoční jarmark 

Den otevřených dveří 

 

19. 12.  Knihovna 

N. Winton 

4. ročník 

8. - 9. ročník 

20. 12.  SVP 

Návštěva kina 

7. A 

První stupěň 

4. 1. Zoo 7. ročník 

9. 1. Bezpečí - PČR 1. ročník 

14. 1. SŠ stavební 9. A 

22. 1. Keramická dílna Školní družina 

23. 1. Divadlo Přípravná třída 
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25. 1. Keramická dílna Školní družina 

28. 1. Keramická dílna Školní družina 

29. 1. Keramická dílna Školní družina 

4. 2.  Vrakbar 6. A 

6. 2. Vrakbar 4. A, 5. A 

11. 2. Keramická dílna Školní družina 

12. 2.  Keramická dílna 

Dopravní hřiště 

Školní družina 

4. B, 5. A 

13. 2. Knihovna 

Recitační soutěž 

Hudební představení 

2. ročníky 

Vybraní žáci 

Školní družina 

19. 2. Keramická dílna Školní družina 

1. 3. Pasování prvňáčku na čtenáře  

13. 3.  Zdravé zoubky 1. ročník 

20. 3. Anglické divadlo 1. a 2. stupeň 

21. 3. Schůzka s rodiči předškoláků  

22. 3. Silák školy Vybraní žáci školy 

26. 3. Schůzka s rodiči předškoláků  

27. 3. Schůzka s rodiči předškoláků 

Beseda o alkoholu 

 

7. - 8. ročník 

28. 3. Beseda s MP 9. ročník 

29. 3. Beseda s MP 4. ročník 

1. 4. Dopravní hřiště 4. A 
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2. 4.               Výměna  
              Dopravní hřiště 
              Beseda MUDr. Uzel 

4. B 
 
8. ročník 

3. 4. Výměna 

Návštěva synagogy 

 

9. A 

4. 4.  Den otevřených dveří  

9. 4. McDonald´s cup 1. - 3. třída 

10. 4. McDonald´s cup 4. - 5. třída 

11. 4. Beseda s žáky SVP 7. ročník 

12. 4. DKO - Kino 7. - 8. ročník 

17. 4. Exkurze Praha Mgr. Koutný, vybrané 

žákyně školy 

23. 4.  Jihlavské muzeum Přípravná třída, 1. A 

24. 4. Svět je velký orchestr 4. B 

25. 5. Koncert 

Extremismus 

Zoo 

4. A 

9. A 

Přípravná třída 

30. 4. Karneval Školní družina 

2. 5. Sportovní dopoledne 1. stupeň 

3. 5. Sportovní dopoledne 2. stupeň 

9. 5. Zoo 8. ročník 

13. 5. Beseda s MP 4. ročník 

15. 5. Sportujeme s VŠPJ 4. B 

28. 5.  Exkurze Rakousko Vybraní žáci druhého 

stupně 

30. 5. Sportovní dopoledne Školní družina 

31. 5. Používám mozek Druhý stupeň 
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7. 5. Školní výlet 8. A 

10. 5. Školní výlet 9. A 

12. 5. Školní výlet 

Exkurze Mauthausen 

0., 1., 2., 3. třídy 

Vybraní žáci 2. stupně 

13. 5. Den s lesníkem 1. ročník 

14. 5. Basketbalový turnaj Vybraní žáci 8. ročníku 

17. 5. Knihovna 8. ročník 

18. 5. Farmeko - projekt Velcí malým 3. A 

19. 5. Návštěva Velkého Beranova Přípravná třída 

20. 5. Basketbalový turnaj Vybraní žáci 9. ročníku 

 

 

Zjednodušený projekt ZŠ 

Jihlava, Křížová - Šablony I 

Název projektu: Zjednodušený projekt ZŠ Jihlava, Křížová    

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005668 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

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

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Aktivity projektu: 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP vždy v rozsahu 16 

hodin na témata inkluze:  

Cílem aktivity bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků 

pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

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

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 český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Aktivita byla realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem 

vedeného pedagogem, asistentem pedagoga. 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ: 

Cílem aktivity bylo poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími  

s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. 

Jednalo se o odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma 

související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem byl pracovník 

pedagogicko-psychologické poradny. 
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Projekt Ovoce a zelenina do škol v ČR 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl realizován i ve školním roce 

2018/2019. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu byli žáci naší základní školy, včetně dětí z přípravné třídy, kterým 

bylo zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné  

a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  

 

Projekt Mléko do škol 

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 

Tento projekt byl letos určen opět i žákům naší základní školy, včetně přípravné třídy. 

Projekt Celé Česko čte dětem 

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině  

a ve škole. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem  

a dítětem, učitelem a žákem i žáky navzájem. Předčítání bylo realizováno učiteli i žáky v rámci hodin 

českého i cizího jazyka. 
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Projekt Učíme se ze života pro 

život 

Implementace Krajského akčního 

plánu Kraje Vysočina I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 

Cílem projektu bylo prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a 

výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického 

působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky 

transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě 

a nové příležitosti – to vše byly náplně aktivit projektu.  

 

   

 

Projektový den k 100. výročí vzniku ČSR 

Ve čtvrtek 25. října 2018 se uskutečnil v naší škole projektový den. Žáci a žákyně se postupně měli 

možnost zúčastnit různých dílen – 100 let od vzniku ČSR, Osudové osmičky, Sokolské písně, 

Významné osobnosti našich dějin, Vědecké objevy ve fyzice a chemii. Při práci na výstupech se 

společně setkali a spolupracovali žáci i žákyně napříč ročníky, vzájemně si pomáhali a podporovali se. 

Výsledky své práce pak prezentovali na chodbách školy i ve třídách. Děti na prvním stupni pracovaly 

společně ve třídách na svých 

výstupech pod vedením 

třídních učitelů a výsledky 

prezentovaly  

na výstavách ve třídách. 
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Součástí tohoto projektu bylo i zasazení národního stromu – lípy. 

Dne 23. 10 se ve 14 hodin sešli žáci a žákyně naší školy s vyučujícími v lesoparku Heulos, aby společně 

zasadili náš národní strom – lípu. Úvodem zazněla píseň Ach, synku, synku v podání školního 

pěveckého sboru pod vedením zástupce ředitelky školy Mgr. Erika Landeckého. Poté paní ředitelka 

Mgr. Jana Nováková Hotařová zahájila slavnostní akci. Žákyně Klára Zámková přednesla báseň J. V. 

Sládka – Domove, domove a žákyně Taťana Maksymiva, Natálie Táborská, Eva Kremláčková a Tereza 

Veselá seznámily všechny přítomné s osudovými momenty v historii našeho státu. Chlapci 9. ročníku 

pak zasadili lípu, o níž se budou starat v rámci výuky pracovních činností. 

Poslední aktivitou, která byla součástí projektu, byl pokus o zápis do České knihy rekordů v počtu 

vyvěšených státních vlajek. 
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Žáci a žákyně naší školy se zapojili do projektu, kterým byl pokus o zápis do České knihy rekordů 

v počtu vytvořených a vyvěšených státních vlajek k 100. výročí vzniku naší republiky. Dětem se 

podařilo nakreslit, vyrobit a hlavně vyvěsit celkem 202 státních vlajek. Doufáme, že jsme tak přispěli 

ke vzniku nového rekordu.  
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Projekt Krokus 

V letošním školním roce jsme se již podruhé zapojili do mezinárodního projektu Krokus, který 

realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením  

pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Žáci a žákyně 6. ročníku zasadili jako připomínku 

jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa, 50 kusů cibulek 

žlutých krokusů. Na jaře nám krokusy vykvetly. 
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Projektové dny – Zdravý životní styl aneb ve zdravém těle zdravý duch 

Ve dnech 3. a 4. ledna 2019 se uskutečnily na naší škole projektové dny. O Vánocích si mnozí z nás 

dopřávali mnoho dobrot, a proto volba tématu projektových dnů padla právě na připomenutí 

pravidel zdravého životního stylu, zdravé výživy, duševní hygieny i praktické přípravy vhodných 

pokrmů. 

Žáci 1. stupně pod vedením třídních učitelek pracovali ve svých třídách a vhodně střídali různé 

aktivity s tímto tématem. Žáci a žákyně 2. stupně si zvolili dle svého zájmu různé dílny – Ve zdravém 

těle zdravý duch, Výživové zvyklosti v České republice a v USA, Jak mít dobrou náladu, Vaříme zdravě, 

Pravidla stolování, v nichž pak společně pracovali napříč jednotlivými ročníky. 

Projektové dny měly dvě části. První den se uskutečnila část teoretická, jejímž výstupem byly různé 

plakáty a návody, jak si zachovat zdraví a duševní pohodu. Druhý den se žáci a žákyně v praktické 

části věnovali různým pohybovým aktivitám – pobytu v přírodě, sáňkování, míčovým hrám, lezení  

na horostěně, ovládnutí některých prvků sebeobrany, výrazovému tanci i dechovým a relaxačním 

cvičením. 

Projektového dne zúčastnil i pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který se pravidelně účastní různých 

akcí naší školy a zajímá se o práci žáků i učitelů. 

Projektové dny se těšily mezi všemi zaslouženému úspěchu. 
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Projekt Příběhy našich sousedů 

Dalším ročníkem pokračoval projekt s názvem Příběhy našich sousedů. Žákyně 8. a 9. ročníku 

vytvořily pod vedení Mgr. Tomáše Koutného dokumentaristický tým, který vypátral opravdový příběh 

z okolí. Hlavním úkolem bylo nahrát vzpomínky pamětníka na diktafon, zpracovat fotodokumentaci, 

ověřit fakta, vydat se do archivu nebo na místa spjatá s příběhem a získaný materiál zpracovat  

do reportáže. Žákyně velmi pěkně zpracovaly životní osudy jihlavského rodáka pana Vilímka. 

 

 

 

 

Světový den vody – tematická výuka 

22. 3. v roce 1993 vyhlásila OSN Světovým dnem vody. Lidé si začali více uvědomovat, že se pitná 

voda stává stále vzácnější a začíná jí být nedostatek. Světový den vody si naši žáci i učitelé připomněli 

ve čtvrtek 21. 3. 2019 v rámci tematické výuky. Ve všech ročnících se v různých vyučovacích hodinách 

seznámili s tím, že voda je nezbytná pro život na naší planetě a provází nás v různých oblastech 

našeho života. Žáci a žákyně zpracovávali příběhy o vodě, kreslili na dané téma, zpívali písničky  

s tímto tématem a účastnili se mnoha dalších aktivit. Tematická výuka přispěla k uvědomělému 

chování našich žáků a podpořila jejich ekologické myšlení. 
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Projekt Evropa čte - čtěte s námi! 

Projekt Dny dětského čtení je součástí celoevropské kampaně EUROPE READS! Je dokázáno, že jeden 

z pěti patnáctiletých mladých lidí neumí moc dobře číst. V celé Evropě postrádá literární dovednosti 

73 milionů dospělých. Dne 23. dubna jsme si ve škole připomněli Světový den knihy a 9. května se 

uskutečnil mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. V rámci podpory rozvoje 

čtení a čtenářské gramotnosti se žáci naší školy zapojili do projektu Dny dětského čtení. Žáci a žákyně 

6. a 7. ročníků v hodinách českého jazyka a literatury předčítali svým spolužákům ve třídě úryvky  

ze svých oblíbených knih. Výběr knih byl velmi různorodý od beletrie přes encyklopedie  

až k biografiím. Společným čtením se žáci a žákyně inspirovali k další četbě a podpoře zájmu  

o literaturu. 
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6. Hodnocení činnosti metodických sdružení  

 

Matematika 1. stupeň 

Učební plány byly splněny ve všech třídách. 

Vyučující rozvíjeli matematické dovednosti žáků ve všech oblastech – numerické počítání, řešení 

slovních úloh, doplňování tabulek, grafů, logické úlohy, geometrická představivost.  

Ve vyučování byly pravidelně využívány názorné pomůcky z kabinetu matematiky pro rozvoj všech 

kompetencí. Rovněž byly využívány Dumy a Umy. 

V letošním školním roce se žáci 1. stupně opět zúčastnili matematické soutěže Klokan. Jiné olympiády 

ani matematických soutěží se nikdo z 1. stupně nezúčastnil. 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili SCIO testování 

 

Matematika 2. stupeň 

Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

Školní prostředí naší školy je přizpůsobeno třídám méně i více početným tak, aby žáci mohli být 

vzděláváni v nejvíce odpovídajícím prostředí dané skupině. Je dostatečný prostor pro vzdělávací 

proces, samostatnou práci, přípravu a prezentaci výsledků jednotlivých prací žáků. K výuce 

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

interaktivní tabule, výukové programy, tabulky logiko a pracovní listy.  

Průběh vzdělávání a výchovy  

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 

matematiky. Od příštího školního roku bude provedena výměna v ŠVP učebního bloku učiva z 

osmého do devátého ročníku a naopak. Různé metody a formy práce pedagogové vzájemně 

konzultovali na schůzkách metodického sdružení (frontální výuka, skupinová práce, samostatné 

práce, práce s pracovními listy, matematické hry, použití kartiček pro procvičení vzorců). 

V dyslektických třídách se osvědčily výukové tabulky a nástěnné kartičky se vzorci. Pro žáky nadané a 

neprospívající se tvořily speciální pracovní listy. U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP, který byl 

na konci školního roku vyhodnocen, u žáků s častou absencí se pak procvičovalo hlavně základní 

učivo. Žáci devátého ročníku navštěvovali od září 2018 do června 2019 kroužek Klub zábavné logiky a 

deskových her, také měli možnost se připravovat k přijímacím zkouškám, rozvíjet logické myšlení, 

kritické myšlení a práci v kolektivu.  

Podklady pro klasifikaci  

Všem třídám jsou zadávány jednotné čtvrtletní písemné práce pro porovnání klasifikace. Průběžně 

jsou žáci hodnoceni menšími případně většími písemnými pracemi, zpravidla po probrání určitého  
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celku. V současném školním roce se nepsaly výstupní srovnávací testy, žáci 9. a 7. ročníku byli 

porovnání podle SCIO testů a žáci ostatních tříd podle výsledků 4. písemné práce. 

Soutěže  

Školního kola Matematické olympiády se v současném školním roce účastnili pouze žáci 6. ročníku. 

Do okresního kola pak postoupil Serhij Hlebena, kde se umístil na 12 místě. Matematického Klokana 

se zúčastnili všichni žáci školy od druhého do pátého ročníku. Na druhém stupni už jen zájemci. 

Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii Benjamin byl Jiří Šibra z 7. A třídy (74 bodů) a Jan Staněk ze třídy 

8. A pak pro kategorii Kadet (62 bodů). Na prvním stupni se v kategorii Cvrček nejlépe umístil Adam 

Víteček 3. A s 61 body. V kategorii Klokánek pak Anna Marie Giertlovás 84 body. 

ŠVP  

Pro příští rok bude přepracován obsah ŠVP pro 8. a 9. ročník v matematice. Dojde k přesunu učiva z 

osmého ročníku do devátého a naopak.  

Ostatní  

Schůzky metodického sdružení jsou naplánovány od začátku školního roku, mnohdy si vyučující 

sdělují vzájemně osvědčené metody a formy práce i mimo ně. V současném školním roce byly 

největší problémy s pamětním počítáním a prostorovou představivostí. V příštím školním roce se tedy 

zaměříme na tyto dva základní problémy. Žáci byli hodnoceni pouze z probraného učiva a na základě 

bodového hodnocení daného školním klasifikačním řádem. Žáci neklasifikovaní budou skládat 

komisionální zkoušku v srpnu 2019. Žáci neprospívající budou konat opravnou zkoušku také v srpnu 

2019.  

Ověřování znalostí  

SCIO testování v 5., 7. a 9. ročníku. 5. ročník – z hodnocení tematické části testu vyplynulo, že 

výsledky žáků byly lehce pod průměrem v části geometrie v rovině a v prostoru, slabé v částech číslo 

a proměnná a průměrné při práci s daty. Využití studijního potenciálu je na nižší úrovni, než jak 

odpovídá úrovni studijních předpokladů. 7. ročník – z hodnocení tematické části testu vyplynulo, že 

výsledky žáků byly průměrné ve všech částech testovaných oblastí. Studijní potenciál žáků v 

matematice je využíván optimálně. 9. ročník – z hodnocení tematické části testu vyplynulo, že 

výsledky žáků byly lehce nad průměrem v části geometrie v rovině a v prostoru, slabé v částech číslo 

a proměnná a lehce nadprůměrné při řešení nestandardních úloh a závislostních a vztahových 

úlohách. Využití studijního potenciálu odpovídá úrovni studijních předpokladů. 

Český jazyk 1. stupeň 

 
Ve školním roce 2018/2019 vyučující splnili výstupy ŠVP školy. Učivo bylo probráno, zopakováno 
a procvičeno. Pedagogové využívali potřebné výukové pomůcky českého jazyka a vhodným 
způsobem je zařazovali do výuky, aby rozvíjeli kompetence našich žáků. Klasifikace se řídila 
klasifikačním řádem školy, přičemž žáci se SVP byli při klasifikaci zohledněni a měli vypracován 
individuální vzdělávací plán nebo toleranci. Do vyučovacích hodin se zařazovaly prvky dramatické 
výchovy, DUMY a UMY, interaktivní tabule, výukové programy. Ve výuce se využívala frontální výuka, 
samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, prvky kritického myšlení, referáty či 
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besedy v Městské knihovně Jihlava. Žáci se učili z učebnic podle jednotlivých ročníků, využívali 
pracovní sešity a počítače. Pedagogové podporovali u žáků mladšího školního věku četbu knih 
a zároveň rozvíjeli čtenářskou gramotnost. Účast v projektu „Celé Česko čte dětem“ se stalo 
oblíbenou náplní hodin literatury. 
I nadále je ovšem zapotřebí rozvíjet čtenářskou gramotnost a podporovat naše žáky ve čtení 
s porozuměním. 
Před vánočními prázdninami si žáci zpestřili školní dny v Horáckém divadle na představení 
 „O Perníčkovi.“  Naši prvňáčci se v březnu pasovali na čtenáře v budově Městské knihovny Jihlava 
a obdrželi průkaz čtenáře. Žáci páté třídy psali ve 4. čtvrtletí Scio testy z českého jazyka.  
 
V únoru proběhla na prvním stupni recitační soutěž, které se zúčastnilo 24 žáků. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích: 
1. kategorie 
1. místo:  Adéla Bulínová (3. A) 
2. místo: Anna Klofáčová (3. A) 
3. místo: Sandra Ketnerová (2. B) 
2. kategorie 
1. místo: Barbora Vaščíková (5. A) 
2. místo: Kryštof Vejmělek (4. B) 
3. místo: Chu Ngoc Ha (4. B) 
Barbora Vaščíková obsadila v okresním kole v DDM Jihlava 3. místo a stala se náhradníkem do kola 
krajského, které se konalo v Třebíči. 
 

 

Český jazyk 2. stupeň 
 
Zhodnocení práce v předmětu Český jazyk a literatura 

Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

Výuka předmětu probíhá především v kmenových třídách. V případě potřeby lze využít i učebnu 

informatiky. K výuce byly používány nástěnné tabule, přehledy učiva, internet, interaktivní tabule, 

výukové programy, CD a DVD i pracovní listy.  

Průběh vzdělávání a výchovy  

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

jednotlivých ročnících bylo probráno, procvičeno a zopakováno. V rámci schůzek metodického 

sdružení probíhala výměna zkušeností osvědčené metody, motivace žáků, efektivní komunikace, plán 

vzájemných hospitací. 

Na schůzkách metodických sdružení si vyučující vyměňovaly zkušenosti. Informovaly se o nových 

poznatcích získaných na školeních, v odborné literatuře. Žáky jsme se snažily motivovat průběžně 

během celé vyučovací hodiny. Žákům byla průběžně poskytována pomoc a podpora formou 

doučování a intervenčních hodin. 

U žáků neprospívajících byl vytvořen PLPP, který byl na konci školního roku vyhodnocen, u žáků s 

častou absencí jsme se zaměřovaly na osvojení základního učiva. Žáci devátého ročníku měli možnost 

navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka. 
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Podklady pro klasifikaci  

Vyučující mají zpracovány písemné práce pro jednotlivé ročníky. 

Diktáty a pravopisná cvičení byly zadávány z učebnic, případně doplňkových materiálů - různé 

příručky pravopisu pro základní školy (u žáků se SVP zadáváme doplňovací pravopisná cvičení častěji 

než v běžných třídách, řídíme se doporučeními PPP a SPC). 

Písemné práce byly napsány po probrání daného gramatického jevu nebo po probrání tematického 

celku, v pololetí a na konci školního roku byly napsány pololetní písemné práce - jejich zadání i 

s hodnocením je k dispozici u jednotlivých vyučujících, pololetní práce jsou k dispozici u vedoucí 

metodického sdružení). 

Průběžně jsme zařazovaly do výuky i komplexní jazykové rozbory. 

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

zvládnutí základních literárních pojmů. 

Ve výuce slohu a komunikace jsme zadávaly čtvrtletně písemné slohové práce - při jejich hodnocení 

jsme dbaly především na dodržení slohového útvaru, na výběr a užití vhodných jazykových 

prostředků, rozsah, členění textu a pravopis. 

Soutěže  

Školního kola OČJ se v současném školním roce účastnili žáci 9. ročníku. Do okresního kola pak 

postoupila, kde se umístila na 2 místě a postoupila do krajského kola. Recitační soutěže se zúčastnily 

žákyně 6. – 9. ročníku, do okresního kola postoupila Klára Zámková a Gabriela Vitková. 

Ostatní  

Schůzky metodického sdružení jsou naplánovány od začátku školního roku, vyučující si na nich 

vzájemně sdělují osvědčené metody a formy práce. Informují se též o poznatcích získaných na 

školeních. Žáci neklasifikovaní budou skládat zkoušku pro doplnění klasifikace, žáci neprospívající 

budou konat opravnou zkoušku v srpnu 2019.  

Ověřování znalostí  

SCIO testování bylo realizováno v 7. a 9. ročníku. 7. ročník – zhodnocení testu vyplynulo, že výsledky 

žáků byly průměrné ve všech částech testovaných oblastech. Studijní potenciál žáků v českém jazyce 

je využíván optimálně. 9. ročník – z hodnocení testu vyplynulo, že znalosti žáků jsou nadprůměrné. 

Využití studijního potenciálu žáků je vyšší, než je úroveň jejich studijních předpokladů. 
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Školní časopis 2018/2019 

V letošním roce dostali žáci možnost, podílet se na realizaci znovuobnoveného školního časopisu 

Křižáček. Školní časopis byl nově zařazen na seznam mimoškolních aktivit, které naše škola pro žáky 

nabízí, pod názvem „Školní redakce“. Vedení zájmového kroužku se ujala Mgr. Kateřina Pisková a 

Mgr. Michaela Vacková. Činnost školního časopisu byla realizována v průběhu celého školního roku. 

Schůzky se konaly víceméně pravidelně ve čtvrtek o nulté vyučovací hodině v učebně informatiky. 

Žáci měli možnost podílet se na všech procesech, které tvorba časopisu vyžaduje. Vybírali témata, 

která se v daném čísle vyskytnou, pracovali na samotných textech a kreslili také vlastní doplňující 

ilustrace. Ve dvou číslech, která byla v průběhu roku vydána, hodnotili dění ve škole, vyzpovídali 

vybraného pana učitele nebo také přinesli zajímavosti z dění doma i ve světě. 
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Anglický jazyk, německý jazyk 

Metodické sdružení cizích jazyků se v průběhu tohoto školního roku pravidelně scházelo, aby se 

konzultovaly aktuální podněty a připomínky, týkající se různých oblastí výchovně vzdělávacího 

procesu. Všechny požadavky dané vzdělávacím programem ŠVP Škola pro život žáci splnili. 

V dubnu 2019 proběhlo Scio testování pátých a sedmých ročníků v anglickém jazyce.  Dva žáci z páté 

třídy dosáhli úrovně A2, čtrnáct žáků úrovně A1 a 12 žáků úrovně A0 dle společného evropského 

referenčního rámce. V rámci sedmých ročníků dosáhli čtyři žáci úrovně A2, osm žáků úrovně A1 a 12 

žáků úrovně A0.  

Všichni pedagogové, vyučující jazyk, používali sjednocenou bodovou stupnici při hodnocení. Ve výuce 

docházelo ke střídání metod a forem práce podle potřeb žáků a podle probíraného učiva.  

I nadále si žáci vedli slovníček pouze na prvním stupni. Všichni pedagogové důsledně kontrolovali 

písemný projev všech žáků a dodržovali písemné, stručné a přehledné zadávání termínů testů  

a domácích úkolů na tabuli a do sešitu. K výuce na prvním stupni byla využívána učebnice Start with 

Click od nakladatelství Fraus a k výuce na druhém stupni rovněž učebnice od nakladatelství Fraus 

s názvem Way to win. V rámci zkvalitnění výuky byl využíván program Terrasoft English v počítačové 

učebně. Neúspěšným žákům byl vypracován plán pedagogické podpory a podpůrných opatření. 

Značnou pozornost jsme věnovali i práci s cizinci, jejichž počet na naší škole se neustále zvyšuje. Jako 

nadaný žák byl diagnostikován Serhii Hlebena z 6. A. Žákům se specifickými poruchami učení byly 

tolerovány po doporučení PPP specifické chyby, měli možnost získat více času na plnění úkolů  

a individuální přístup. Zároveň jim byly předkládány pracovní listy na doplnění. Neklasifikovaní žáci 

musí vykonat komisionální zkoušku a neprospívající žáci opravnou zkoušku v srpnu 2019. Žáci měli 

možnost docházet na doučování anglického jazyka, které vedl Mgr. T. Koutný. Kroužky anglického 

jazyka pro první třídu vedly Mgr. M. Růžičková a Mgr. M. Boudová. Kroužek německého jazyka pro 

druhý stupeň vedla Ing. L. Olexová.  

V rámci olympiád a jazykových soutěží se naše škola umístila na 17. místě v okresním kole soutěže 

v anglickém jazyce – Carla Roldanová (9. A) a na 4. a 7. místě v okresním kole v německém jazyce 

(Nikol Kašíková z 9. A a Carla Roldanová z 9. A). Žáci dělali po celý školní rok různé projekty, 

v papírové i elektronické podobě, formou prezentací.  Výstupy jsou vidět na nástěnce v jazykové 

učebně. 

Dyslektické třídy nebudou příští školní rok používat pracovní sešit, budou jim nabídnuty adekvátní 

plnohodnotné metody a formy práce, pracovní listy, názorné materiály, výuková videa a materiály 

z internetu a doplňkových odborných učebnic. Na prvním stupni se zavádí nová řada jazykové 

učebnice pro jeden ročník s názvem Happy Street.  

Žáci z naší školy se účastnili v tomto školním roce dvou anglických představení v DKO Jihlava. Dne 4. 

10. 2018 šlo o představení profesionálních herců z Londýna s názvem One day in London a dne 20. 3. 

2019 jsme navštívili představení Lazy goat a The last wish. 

V rámci charitativní akce Pomáháme dětem na Ukrajině napsaly děti anglické dopisy, kterými doplnily 

dárkové balíčky pro děti, postižené válečným konfliktem.  
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Prvouka, přírodověda a vlastivěda 

Ve školním roce 2018/2019 se předměty prvouka (1.- 3. roč.),  vlastivěda a přírodověda (4. a 5. roč.) 

vyučovaly podle ŠVP. Všechno učivo bylo probráno. 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. Pro zajištění pestrosti výuky využívali 

vyučující různé metody a formy práce a účastnili se se svými žáky akcí pořádaných školou i jinými 

institucemi: 

- využití šablon (DUMY, UMY) 

- využití pomůcek kabinetu Prv., Vl., Př. + pomůcek kabinetů 2. stupně        

- využití videa, dramatizace, křížovky, doplňovačky, práce ve dvojicích, skupinové práce, soutěže, 

pokusy, projekty, interaktivní tabule, internetu, naučné literatury …… 

- Kolo pěšky 

- Centrum pro rodinu – sv. Václav, Můj vzor, návštěva kostela sv. Ignáce 

- Divadelní představení v Aj 

- Besedy s městskou policií – Šikana, Bezpečné chování doma, Tyflocentrum, Alkohol a tabákové 

výrobky 

- POD POVRCH – V lese, Život u vody, Cesta kolem světa, Zvířata na dlani, Mazlíčci, Šelmy na vlastní 

oči 

- Zdravá pětka – Párty se zdravou 5, Nakupujeme zdravě 

- VRAKBAR – Kamarádství, Vztahy v kolektivu, Šikana, Moje bezpečí, Virtuální svět, Prevence závislosti 

- Mikulášská nadílka 

- besedy v knihovně  

- Beseda s PČR – Bezpečí 

- Horácké divadlo – O Perníčkovi 

- Zdravé zoubky 

- Den vody – tematická výuka 

- Den Země – muzeum, Masarykovo náměstí 

- Svět je velký orchestr – galerie Gustava Mahlera 

- Den s lesníkem 
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- výuka na dopravním hřišti (4. A, 4. B) 

- Farmeko – projekt „Velcí malým“ 

- Den prevence ve spolupráci s IZS 

- výstavy, vycházky  

- využití školních výletů k poznávání zajímavostí naší vlasti a k doplnění znalostí získaných ve výuce 

(Kamenice nad Lipou – Fábula, Praha – Petřín, Pražský hrad, Malá strana, Karlův most, Staroměstské 

náměstí)  

- účast na sportovních akcích  

K ověřování znalostí žáků bylo využíváno písemného (testy dle tematických celků) i ústního zkoušení, 

žáci byli vedeni k sebehodnocení i k hodnocení sebe navzájem. 

V rámci zlepšení efektivnosti výuky bylo využito práce pedagogických asistentek.  

 

Občanská výchova, dějepis 

Podmínky pro vzdělávání a výchovu  

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. 

Průběh vzdělávání a výchovy  

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. Od příštího školního roku bude provedena změna v ŠVP z důvodu 

nedostatečné hodinové dotace v devátém ročníku (dějepis). 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.  

Podklady pro klasifikaci  

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. 
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Soutěže  

Školního kola Dějepisné olympiády se v současném školním roce účastnili pouze žáci 8. a 9. ročníku. 

Do okresního kola pak postoupila Klára Zámková, kde se umístila na 26. – 29. místě. V občanské 

výchově vybraní žáci reprezentovali naši školu na Fóru mladých aneb Desatero příležitostí/problémů 

města Jihlavy očima žáků jihlavských škol. Už po několikáté se žákyně zúčastnily také soutěže Příběhy 

našich sousedů. V tomto projektu se žákyně setkávají s autentickými vzpomínkami pamětníků, které 

následně kreativně různými způsoby zpracují. Výsledky práce pak prezentují v radniční síni 

magistrátu. 

Ostatní  

Schůzky metodického sdružení probíhaly podle naplánovaného harmonogramu za přítomnosti vedení 

školy, ze kterých jsou řádné zápisy. Předmětem jednání byly soutěže, hodinové dotace v předmětu, 

projekty, skupinová práce a tematická výuka. Žákyně neklasifikované budou skládat zkoušku 

k doplnění klasifikace v srpnu 2019. 

 

Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis  

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. 

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. Ve všech třídách byly využívány dostupné programy na PC, nástěnné 

tabule, mapy. V některých třídách také moderní digitální technologie (interaktivní tabule). Právě 

pomocí digitálních technologií bylo v některých třídách zajištěno oživení klasické frontální výuky.  

Znalosti žáků byly průběžně kontrolovány písemnými pracemi a ústním zkoušením. Na konci školního 

roku byly výsledky žáků porovnány výstupními testy v každém ročníku. Výsledky jsou podrobně 

zapsány do tabulky, kde jsou porovnány průměry výsledných známek na vysvědčení se známkami 

výstupních testů. Přiloženo v tabulce. 

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

Žáci neklasifikovaní budou skládat komisionální zkoušku v srpnu 2019. Žáci neprospívající budou 
konat opravnou zkoušku také v srpnu 2019. 

V průběhu roku se žáci účastnili okresního kola zeměpisné olympiády v DDM Jihlava, kde Serhii 
Hlebena skončil na 9. místě. Žáci naší školy rovněž zkusili změřit své síly s ostatními školami ve 
srovnávací soutěži Přírodovědný klokan. Žáci Filip Vondrák a Jan Ventluka se umístil na 4. místě 
v prakticko-fyzikální soutěži Postav dům snů, kterou pořádala SŠ Stavební Jihlava. 
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Velmi pěkných výsledků naše škola dosáhla i v soutěži „Zemědělství na Vysočině“, kde 10. místo 

obsadila Eva Kremláčková z 8. A třídy a měla možnost jet na aktivní a zajímavý dvoudenní výlet 

s programem. 

Zeměpisné cítění a cestovatelské touhy žáků škola podpořila besedou s cestovateli z agentury 

Pohodáři. Účast naší školy na těchto besedách se začíná stávat tradiční záležitostí. 

 

Tělesná výchova 

Tělesná výchova 1. stupeň 

Vybíjená 

Dne 7. 5. 2019 proběhlo okresní kolo ve vybíjené. Soutěžilo se v otevřené kategorii ve sportovní hale 

SK Jihlava, Okružní 2. Naši žáci obsadili 4. místo. 
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McDonald´s Cup 2018 – 2019 

Okrsková soutěž v minikopané proběhla dne 9. 4. 2019 na hřišti u ZŠ E. Rošického v kategorii A naši 

žáci obsadili 6. místo. Následující den 10. 4. 2019 v kategorii B se se umístili na 8. místě. 
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Tělesná výchova 2. stupeň  

Září  

 
Schůze AŠSK – 6. 9. 2018. Žádost o dotaci z Všesportovního kolegia: 50 žáků. 
 
Říjen  

 
2. 10. 2018 - Přespolní běh –19 žáků. Mladší žáci – Patrik Fiala – 66. místo, Marián Achenit – 77. 
místo, Karel Belatka – 95. místo, Dominik Supek – 97. místo, NguyenManh Hung – 100. místo a 
Roman Grigorashchenko – 101. místo. Mladší žákyně – Emilie Doležalová – 36. místo, Pavla 
Homolová – 57. místo, Dana Pacltová – 58. místo, Natálie Táborská – 77. místo a TetyanaMaksymiv – 
79. místo. Starší žáci – Eva Kremláčková – 53. místo, Markéta Hrdličková – 55. místo, Martina 
Borošová – 85. místo a Kristýna Nováčková – 86. místo. Starší žáci – Vojtěch Rod – 75. místo, 
František Sokol – 82. místo, Jan Ventluka – 92. místo a OlexijKolesničenko – 94. místo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 10. 2018 – okresní kolo Minifotbal 
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15. 10. 2018 – stolní tenis – 12. místo – mladší žáci, 11. místo – mladší žákyně  
17. 10. 2018 – stolní tenis – 7. místo – starší žákyně 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. ročník Branného závodu 

Dne 23. 10. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili nultého ročníku branného závodu, který pořádal 
Magistrát města Jihlavy ve spolupráci se Střední školou Trivis. Naši žáci získali 2 první místa. 1. místo v 
kategorii dopravní bezpečnost a 1. místo za fyzickou zdatnost. Závodu se zúčastnilo 10 žáků a 2 
žákyně, kteří i přes nepřízeň počasí dosáhli vynikajících výsledků.  
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Listopad 
 
Florbal mladších žáků – 15. 11. 2018 – 14. místo z 16. 
 
 
Florbal starších žáků – 22. 11. 2018 – 7. místo z 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosinec 

 
Mikulášská vybíjená – 5. 12. 2018, vyhrála třída 9. A. 
9. A – kapitánka – kapitánka – Kristýna Nováčková, Martina, Borošová, Markéta Ohnútová, Kristýna 

Jaklová, Klára Juzelová, Klára Zámková, Markéta Homolková, Nicol Kašíková, Tereza Veselá, Carla 

Roldanová 

8. A, B – kapitánka – Markéta Hrdličková, Lucie Jonášová, Sára Neuwirthová, Sara Popescu, Mája 

LeThi Anh, Viktorie Vejmělková, Petra Laštovičková, Eliška Janáková, Eva Kremláčková, Kristýna 

Musilová 

7. A, B – kapitánka -Dana Pacltová, Pavla Homolová, Emilie Doležalová, Eliška Fialová, Natálie 

Dirdová, Monika Šteflová, Kristýna Sáblíková, Klára Patkaňová, Natálie Staňková, Klára Václavíková, 

Eva Cínová – náhradnice 

6. A, B – kapitánka – Lenka Bendová, Simona Lengsfeldová, Agáta Juzelová, Natálie Táborská, 

TetyanaMaksymiv, Klára Jaklová, Martina Wassebauerová, Melánie Oláhová, Zuzana Staňková, Marie 

Bažová 
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Vánoční florbal –12. 12. 2018, vyhrála třída 9. A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor 
 
 
 
 
 
 

 

Lyžařský výcvikový kurz  4. 2. - 8. 2. 2019 - ŠACBERK 

Lyžařský výcvik probíhal v týdnu od 4. 2. do 8. 2. 2019 v lyžařském areálu Šacberk v jihlavské 
příměstské části Zborná, kam jsme se každý den dopravili městskou dopravou. 
Akci zajišťovaly: Mgr. Martina Achcenitová, učitel TV, instruktor lyžování, zdravotník 
                           Mgr. Kateřina Pisková, instruktor lyžování 
                           Renata Simbartlová, instruktor lyžování, zdravotník 
                           Mgr. Michaela Vacková, pedagogický dozor 
  
Výcviku se zúčastnili žáci sedmých a osmých ročníků, kteří byli v pátek doplněni o zájemce o lyžování 
z řad žáků deváté třídy. 
Z celého kurzu byla pouze jedna žákyně lyžař - začátečník, ostatní se kurzu zúčastnili již v loňském 
roce nebo si základy lyžování přinesli z domácí výuky. Mohli jsme tedy navázat na základní znalosti a 
věnovali jsme se zdokonalování techniky, procvičování a upevňování správného a bezpečného 
lyžování. Využili jsme i krátké lyže, které máme ve vybavení kabinetu TV ke zpestření a  rozšíření 
dovedností. 
Kurz započalo 13 žáků, v úterý byla ze zdravotních důvodů omluvena 1 žákyně. Od středy se 
neúčastnil 1 žák pro nemoc. Žádné další zdravotní komplikace ani úrazy kurz nenarušily. 
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Březen 

22. 3. 2019 - Silák roku 
Marián Achcenit obsadil 3. místo v kategorii 7. ročníků, 
Petr Adam  získal 2. místo, Patrik Matějíček 6. místo a Lukáš Sedlák 10. místo v kategorii 9. ročníků.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všem sportovcům a sportovkyním patří velké poděkování.  
 
Duben 
 
9. 4. 2019 – McDonaldś Cup – 8. místo 
 
Květen 

 
Pohár rozhlasu se uskutečnil jako každý rok na hřišti Na Stoupách ve dnech 14. - 15. 5.  Celkové 

pořadí – mladší žáci – 13. místo, mladší žákyně – 14. místo, starší žáci – 8. místo a starší žákyně – 13. 

místo.  

Minifotbal – 29. 5. 2019 - mladší žáci – 12. místo 
 
V pátek 3. května 2019 se na naší škole uskutečnil první ročník ATLETOBOJE na stadionu Na Stoupách. 
Žáci a žákyně 6. – 9. ročníků měli možnost si vyzkoušet hned několik atletických disciplín: štafetu, běh 
na 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, běh na vzdálenost 600 m, 800 
m a 1500 m.  
Všichni žáci a žákyně se snažili podat maximální výkony. Jako správní sportovci bojovali v duchu fair 
play a vzájemně se podporovali.  
 
Výsledky: 6. – 7. třídy 

1. Achcenit Marián, Doležalová Emilie 
2. Adam Tomáš, Pacltová Dana 
3. Kováč Zdeněk, Homolová Pavla 

 
Výsledky: 8. – 9. třídy 

1. Kálay Martin, Jaklová Kristýna 
2. Matějíček Patrik, Ohnútová Markéta 
3. Staněk Jan, Hrdličková Markéta  
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Červen 
 

Olympijský běh – 19. 6. 2019 

 
Dne 19. 6. se uskutečnil T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH v areálu letního kina. Dosáhli jsme velmi 
pěkných výsledků. Jan Staněk obsadil 1. místo a Pavel Jindra – 4. místo. 
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Celkové pořadí ve sportovní lize škol za rok 2018/2019  - 17. místo z 28.  
 
V rámci zájmových útvarů je zajištěn provoz těchto kroužků pro žáky: 
Sportovní hry I. – III. IV – V., fotbal III. – V. a horostěna a taneční kroužek. 
 

Hodnocení LVK 

Lyžařský výcvik probíhal v týdnu od 4. 2. do 8. 2. 2019 v lyžařském areálu Šacberk v jihlavské 

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

Akci zajišťovaly: Mgr. Martina Achcenitová, učitel TV, Instruktor lyžování, zdravotník 

                             Mgr. Kateřina Pisková, instruktor lyžování 

                             Renata Simbartlová, instruktor lyžování, zdravotník 

                             Mgr. Michaela Vacková, pedagogický dozor 

 

Výcviku se zúčastnili žáci sedmých a osmých ročníků, kteří byli v pátek doplněni o zájemce o lyžování 

z řad žáků deváté třídy. 

Z celého kurzu byla pouze jedna žákyně lyžař - začátečník, ostatní se kurzu zúčastnili již v loňském 

roce nebo si základy lyžování přinesli z domácí výuky. Mohli jsme tedy navázat na základní znalosti a 

věnovali jsme se zdokonalování techniky, procvičování a upevňování správného a bezpečného 

lyžování. Využili jsme i krátké lyže, které máme ve vybavení kabinetu TV ke zpestření a rozšíření 

dovedností. 

Kurz započalo 13 žáků, v úterý byla ze zdravotních důvodů omluvena 1 žákyně. Od středy se 

neúčastnil 1 žák pro nemoc. Žádné další zdravotní komplikace ani úrazy kurz nenarušily. 

Chování žáků bylo bezproblémové.  
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Poděkování patří všem p. učitelkám, které se podílely na zdárném průběhu výcviku, rovněž rodičům 

za podporu při organizování rozšířených školních aktivit dětí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informatika 1. a 2. stupeň 
Výuka informatiky probíhá ve specializované učebně s 25 počítači připojenými na internet. Probíhá 
výuka informatiky jako předmětu povinného, žáci z prvního stupně navštěvují kroužek informatiky. 
Stále probíhá spolupráce s Magistrátem města Jihlavy, který společně řeší nedostatky, které se 
vyskytují. V průběhu školního roku jsou postupně měněny zastaralé počítače za nové. Vizualizéry jsou 
koupeny již téměř do každé třídy. Každý učitel má vytvořen profil v programu Bakalář a postupně 
přecházíme na Žákovskou knížku on-line.  

Téměř v každé třídě je již dataprojektor s interaktivní tabulí. Výuka probíhá v 5. až 9. ročníku při 
hodinové dotaci. V 5. a 6. ročníku je psaní na klávesnici pomocí programu ATF. Využíváme i volně 
dostupného programu na www.nedatluj.cz. 
 

V období školního roku byly modernizovány datové projektory v kmenových třídách a notebooky 
využitelné pro projekt. V průběhu roku proběhly čtyři schůzky předmětové komise, na kterých byly 
projednány řády učeben výpočetní techniky, modernizace školních vzdělávacích programů, 
modernizace IT vybavení školy a další aktuální problémy. 

http://www.nedatluj.cz/
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Hodnocení činnosti dyslektického a logopedického poradce 

Hodnocení je vypracováno na základě pracovního plánu školního speciálního pedagoga, 

vypracovaného v září 2018 na školní rok 2018/2019: 

- účastnila jsem se schůzek školního poradenského pracoviště, na kterých byly řešeny 

kompetence členů pracoviště, byli jsme seznámeni s plánem práce, se zprávami PPP a SPC, 

byly přiděleny úkoly 

- během školního roku jsem se vzdělávala, účastnila se potřebných školení a seminářů, 

doporučovala jsem vzdělávací programy a semináře ostatním vyučujícím 

- v průběhu celého školního roku jsem spolupracovala s třídními učiteli 1. a 2. stupně, kteří 

mají ve třídách žáky s podpůrnými opatřeními nebo kteří mají IVP podle zpráv z dřívější doby 

- vypracovala jsem přehled žáků s vyšetřeními z PPP a SPC, podle „starého“ i „nového“ 

způsobu vyšetření žáků, vedla jsem evidenci podle nutnosti dalšího vyšetření. Třídní učitelé 

byli vždy s předstihem informováni o nutnosti nového vyšetření – tuto informaci předávali 

rodičům žáků 

- pomáhala jsem vyučujícím s objasňováním závěrů nových zpráv, pomáhala jsem při realizaci 

doporučení ze zpráv PPP a SPC, předávala jsem třídním učitelům formuláře k vypracování 

PLPP a IVP podle nových pravidel a pomáhala jsem jim s vyplňováním podle zpráv 

- podle potřeby a zájmu vyučujících jsem s nimi projednávala informace uvedené v PLPP a IVP, 

vysvětlovala jsem důležité pojmy a práci s těmito žáky 

- poskytovala jsem metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky 

učitelům 1. a 2. stupně a pomáhala jsem jim při jejich aplikaci 

- s paní ředitelkou jsem se účastnila setkání s pracovnicí PPP, se kterou jsme domlouvali další 

postupy spolupráce a konzultovali jednotlivé zprávy z vyšetření našich žáků 

- aktivně jsem se zúčastnila zápisu žáků do 1. tříd, kde jsem pomáhala učitelkám i rodičům ve 

sporných případech odkladů.  

 

Péče o integrované žáky ve školním roce 2018/2019 

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

v dyslektických a speciálních třídách. V rámci probíhající inkluze v letošním roce zůstaly 2 dyslektické 

třídy – 7. B a 8. B. Ostatní žáci s podpůrnými opatřeními byli integrováni do běžných tříd.  

V letošním školním roce evidujeme 82 integrovaných žáků. 

 Na 1. stupni je 47 integrovaných žáků, z toho 2 žáci s PO1,23 s PO2, 22 s PO3. Žáků s IVP je 43, při 

práci se žáky s PO pomáhá 7 asistentek pedagoga. 

Na 2. stupni je 35 integrovaných žáků, z toho je 15 ve dvou speciálních třídách. PO1 má 1 žák, PO2 16 

žáků a PO3 18 žáků. Na 2. stupni je 17 žáků s IVP. Pracují zde 2 asistentky pedagoga v 6. a 8. ročníku. 

PO1 a PLPP jsou plně v kompetenci třídních učitelů na 1. i 2. stupni. 
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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, IVP pomáhá vyučujícím speciální pedagožka. Ta také vede logopedický kroužek – 

někteří žáci mají logopedickou péči přímo v PO. Logopedickou prevenci provádí i v přípravném 

ročníku. Podílí se také na pedagogické intervenci. 

V letošním školním roce nebyl ve škole realizován předmět speciálně pedagogické péče. Pedagogická 

intervence byla realizována formou doučování nad rámec vyučování v odpoledních hodinách. Pro 

žáky s jiným rodným jazykem, než je český jazyk, byla pedagogická intervence realizována i v rámci 

vyučování, mimo to škola spolupracuje i s F POINTEM Jihlava. 

I v letošním školním roce proběhla v Třebíči tradiční Dyslektická olympiáda. Dvě tříčlenná družstva 
žáků naší školy soutěžila ve sportovních disciplínách, v přírodovědném kvízu, plnila matematické 
úkoly i skládala puzzle. A jako každý rok, i letos byli úspěšní. 1. místo ve skládání puzzle a 2. 
místo v matematickém kvízu získalo družstvo ve složení Petra Kabátková z 5. A, Lukáš Bařina 
 ze 4. A a Lukáš Fiala z 5. A. Na krásném 3. místě se umístili v disciplíně botanická stezka Matěj 
Václavík z 2. B, Petr Čtveráček ze 4. A a Filip Plíva z 5. A.  
 
  

ICT plán a zhodnocení činnosti metodických sdružení 

Učitelé detailně plánují způsoby integrace ICT do vlastních výukových aktivit. Učitelé využívají ICT jak 
pro plánování výuky, tak i jako nástroj podporující jejich výukovou činnost.  Žáci využívají ICT při 
vyučování příležitostně (např. tvorbou vlastních digitálních materiálů). Někteří učitelé ojediněle 
využívají ICT při práci na výukových projektech. Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jež je 
synchronizován se ŠVP, sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů školy. Všechny 
prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. 
Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. Učitelé 
digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí 
nové, které následně pro potřeby ostatních publikují (DUM). Kromě specializované učebny jsou 
počítači, data-projektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. 
Někteří z učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Mezi učiteli je vzrůstající 
tendence využívat ICT ve výuce. Využití ICT je obecně zaměřeno především na hledání vhodných 
výukových zdrojů a na podporu výuky všech žáků bez rozdílu. 

 

Hodnocení EVVO 

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  
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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.  

V průběhu roku byli žáci informováni i o jednotlivých dnech významných pro životní prostředí a 

probíhaly diskuse na daná témata. Žáci pečovali o květinovou výzdobu školy. Žáci byli vedeni k tomu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aby udržovali čisté okolí školy a školní dvůr- akce Čistá Vysočina.  
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Ve škole se třídí odpad a sbírá papír a hliník, elektroodpad. Koordinátor EVVO ukončil 
specializační studium. 
 

Škola pravidelně spolupracuje se ZOO – Pod Povrch.  

Škola je zapojena do programu Recyklohraní. 

 

Hodnocení činnosti školní družiny  

Školní družina v letošním roce měla 3 oddělení, ve kterých bylo 71 žáků. Školní družina kromě 
pravidelné činnosti organizuje každoročně akce pro celý první stupeň, na nich je účast dobrovolná, 
zájem žáků svědčí o jejich úspěšnosti. Některé se opakují každý rok a děti se na ně těší. Dokonce se 
zajímají, jestli se „letos“ zase uskuteční.  
Tematický plán „ Máme rádi Česko“ byl zaměřen na všeobecné znalosti o naší zemi. Děti se podívaly 
do historie, seznámily se se státními symboly, s naším krajem Vysočina, poznaly některé tradice, 
krásu českého jazyka, poznávaly naše sousedy (kraje i státy), prožily „Svátek Země“ a poznaly 
osobnosti z řad spisovatelů, hudebních skladatelů a sportovců. Plán se podařilo splnit. Doufáme, že si 
děti rozšířily obecné vědomosti a něco z toho, co se dozvěděly, si zapamatují. 
Při výchovné činnosti spoléháme na spolupráci s rodiči.  U většiny rodičů máme podporu a jednotným 
přístupem můžeme zefektivnit výchovnou práci. I zde jsou ještě malé rezervy a je co zlepšovat. 
Materiální podmínky školní družiny jsou na velmi dobré úrovni. Vedení školy naše požadavky 
respektuje a vychází nám vstříc. Spolupráce školní družiny s paní ředitelkou je na vynikající úrovni. 
Spolupráce s mateřskými školami byla podle všech velmi dobrá, její hodnocení je předloženo 
samostatně.  
Celkovou práci ŠD v letošním školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Práce probíhala kontinuálně s 
aktivním přístupem všech vychovatelek.  

 
 

Hodnocení činnosti školního klubu 
V rámci školního klubu v letošním roce pracovalo 23 zájmových sekcí. Vedoucími byli učitelé, 
vychovatelky a 2 externisté. Činnost jednotlivých sekcí byla zahájena 1. 10. 2018 a ukončena 31. 5. 
2019. 
Školní klub se zapojil do projektu „Podpora pohybu – podpora zdraví“ realizovaného a financovaného 

v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 z rozpočtu statutárního města Jihlava. Kroužek 

pohybových aktivit byl zaměřen na taneční průpravu. Pravidelně ho navštěvovalo v průměru 19 žáků. 

V prvním pololetí všechny zájmové sekce pracovaly pravidelně. Po pololetí se zhoršila docházka žáků 

druhého stupně. Někteří žáci už ani na druhé pololetí nezaplatili. Pro malý počet žáků musela být 

ukončena činnost zájmových sekcí ruský jazyk, fotografický a od dubna i výtvarný kroužek. Ostatní 

zájmové sekce pracovaly pravidelně, do činnosti se každý měsíc zapojovali všichni přihlášení žáci, 

někteří navštěvovali dvě a více zájmových sekcí. Zapojení žáků do zájmových aktivit je jednou z cest 

jak předcházet sociálně patologickým jevům a naučit je smysluplnému využívání volného času. 

Bohužel s přibývajícím věkem je zájem žáků o zájmovou činnost čím dál menší, což se projevuje na 

obsazenosti zájmových útvarů na druhém stupni. Zájmovou sekci ruský jazyk jsme otevřeli na základě 

zájmu žáků, ten jim však nevydržel déle než čtyři měsíce. Upoutat dlouhodobě zájem žáků zejména 

na druhém stupni je výzva, která před námi stojí 
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Přehled soutěží a akcí školní družiny  2018/2019                  
 

      
  

Září   Pouštění draků V. A + MŠ Romana Havelky 52 dětí 

  
 

26. 9. 2 + 3 učitelky 

  
 

Pouštění draků VI. A + MŠ Mahenova 48 dětí 

  
 

27. 9. 2+ 2 učitelky 

        

Říjen   Pouštění draků a vlaštovek IV. B + MŠ Na Stoupách  66 dětí 

  
 

10. 10. 2 + 3 učitelky 

  
 

Pouštění draků I. B + MŠ Fibichova 35 dětí 

  
 

23. 10. 2+2 učitelky 

  
  

  

Listopad   Realizace panelu "Vánoční výstava" ve vetibulu magistrátu 2 vychovatelky 

  
 

29. 11.   

  
 

Zdobení stromečku na náměstí 5 dětí 

  
 

30. 11. 2 vychovatelky 

        

Prosinec 
 

Vánoční jarmark 4 vychovatelky 

  
 

5. 12.   

        

Leden 
 

Keramická dílna MŠ Fibichova 34 dětí 

  
 

22. 1. 2 + 2 učitelky 

  
 

Keramická dílna MŠ Mahenova12 dětí 34 dětí 

  
  

2 +1 učitelky 

  
 

Keramická dílna pro MŠ Mahenova 26 dětí 

  
  

2 + 3 učitelky 

        

Únor   Keramická dílna MŠ Romana Havelky 24 dětí 

  
 

11. 2. 2+ 3 učitelky 

  
 

Keramická dílna MŠ Romana Havelky 25 dětí 

  
 

12. 2. 2 +2 učitelky 

  
 

Keramická dílna MŠ Na Stoupách 22 dětí 

  
 

19. 2. 2 + 2 učitelky 

  
 

Keramická dílna MŠ Na Stoupách 23 dětí 

  
 

21. 2. 2+ 3 učitelky 

        

Duben   Výměna ZŠ x MŠ 14 + 57 dětí 

  
 

2. 4. 1+ 6 učitelek 

  
 

Výměna ZŠ x MŠ 16 + 57 dětí 
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3. 4. 2 + 7 učitelek 
 

  
  

  

  
 

Šátkový jarmark + den otevřených dveří   

  
 

4. 4. 4 vychovatelky 

  
 

Dílničky pro budoucí prvňáky 2 vychovatelky 

  
 

4. 4.    

  
 

Zápis do prvních tříd 1 vychovatelka 

  
 

12. 4.   

        

Květen 

  Tradiční karneval pro I. stupeň "Slet čarodějnic" 48 dětí 

 
7. 4. 24 žáků pomocníků 

  
  

4 vychovatelky 

  
 

Sportovní dopoledne pro MŠ atletický stadion Na Stoupách 274 dětí 

  
 

pomoc při organizaci IX. A 20 žáků pomoc 

  
 

35. 5. 2 vychovatelky 

  
  

22 učitelek 

        

Červen 
 

Výlet na "Okrouhlík" v týdnu ředitelského volna 7 dětí 

  
 

26. 6. 3 vychovatelky 

  
 

Družinové vaření   

  
 

28. 6. 2 vychovatelky 

        

 

Hodnocení spolupráce s mateřskými školami   

V letošním školním roce probíhala spolupráce s mateřskými školami Mahenova, Fibichova, 
Na Stoupách, Romana Havelky a Dvořákova. 
Spolupráce probíhala podle vypracovaného plánu a jednotlivé body byly splněny takto: 

1. Pouštění draků  
- 26. 9. létali draci a vlaštovky na prostranství u Penny marketu. Žáci V. A s paní 

vychovatelkou Renatou Simbartlovou a paní asistentkou Alenou Kalendovou tady 
společně s dětmi MŠ Romana Havelky soutěžili v házení vlaštovkami 

- 27. 9. se vypravila IV. A s paní učitelkou Hanou Krichťákovou ke Křížku na pouštění draků 
s dětmi MŠ Mahenova 

- 10. 10. se tradičně sešly děti z MŠ Na Stoupách a paní učitelka Pavlína Ondráková, paní 
asistentka Hana Adamcová se IV. B v areálu letního kina na soutěže v házení vlaštovek 

- 23. 10. proběhlo také pouštění draků na Křížku. Potkali se zde žáci I. B s paní učitelkou 
Miroslavou Růžičkovou a paní asistentkou Štěpánkou Vejvarovou s dětmi z MŠ Fibichova. 
 

2. Keramické dílny 
V dílnách pracovaly děti MŠ Na Stoupách, Mahenova, Romana Havelky a Fibichova ve 14 
skupinách v lednu a únoru. Dílny vedly paní vychovatelky Renata Simbartlová a Lenka 
Němcová. Letos se vyráběly domečky. Výrobky dostaly maminky jako dárek ke Dni matek. 
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3. Schůzkyrodičů předškolních dětí z MŠ s učitelkami ZŠ 

V dubnu proběhly schůzky s rodiči předškoláků. Informace o průběhu zápisu, požadavky  
na dovednosti dětí a představení naší školy v jednotlivých MŠ zajistily paní učitelka Pavlína 
Ondráková, Zdeňka Široká, Milena Boudová a Martina Chocholoušová. 
 

 
4. Výměna 

Oblíbená část spolupráce se uskutečnila 2. a 3. 4. 2019, Předškoláci ze všech MŠ se stali na 
dvě hodiny školáky. Paní učitelky Milena Boudová a Miroslava Růžičková s dětmi pracovaly ve 
třídách s interaktivní tabulí. Ve druhé hodině si děti vyzkoušely výukové programy v učebně 
PC a zasportovaly si ve školní tělocvičně. Žáci I. A s paní vychovatelkou Renatou Simbartlovou 
a paní asistentkou Janou Vlkovou navštívili MŠ Mahenova, kde strávili dopoledne společně 
s dětmi MŠ při jejich zaměstnání.  I. B s paní vychovatelkou Renatou Simbartlovou a paní 
asistentkou Štěpánkou Vejvarovou za stejným účelem navštívila MŠ Na Stoupách.  
 

5. Den otevřených dveří 
Rodiče s dětmi mohli navštívit naši školu 4. 4. 2019 v rámci Dne otevřených dveří. Pro 
návštěvy byl připraven program: vystoupení pěveckého sboru, rukodělné dílničky, prohlídka 
tříd a učeben a ,,Šátkový jarmark“. 
 

6. Sportovní dopoledne  
Proběhlo tradičně na atletickém stadionu Na Stoupách. Sportovních klání se zúčastnila celá 
MŠ Na Stoupách, Mahenova, Romana Havelky, celkem 274 dětí. 
Bylo pro ně připraveno 19 stanovišť. Využili jsme sadu atletických pomůcek „Atletika pro 
děti“, zapůjčenou atletickým klubem. Organizaci zajišťuje ŠD, paní vychovatelky Lenka 
Němcová a Renata Simbartlová  s pomocí třídy IX. A a s třídním učitelem Jaroslavem Pátkem. 
 
 
MŠ Stoupy, stejně jako v předchozích letech, využívá naši tělocvičnu, kterou má v nájmu   
jednu hodinu každý čtvrtek. 
 
Spolupráce v tomto roce byla splněna ve všech bodech plánu. Do činností byla opět zapojena 
velká část pedagogů i žáků.  Mateřské školy mají o spolupráci s naší školou nadále zájem.  
 

        

Hodnocení činnosti Školního poradenského 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, záškoláctví, neomluvená absence i nošení a užívání návykových látek na půdě 

školy. Dokumenty 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, náslechy ve speciálních 

třídách, konzultace s ostatními pedagogy. 
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Schůzky ŠPP probíhaly dle předchozí domluvy v pravidelných intervalech. Předmětem řešení byla 

vždy aktuální situace ve školním prostředí. Škola tak byla pravidelně monitorována, rizikové situace 

byly neprodleně řešeny, výchovné problémy včas potlačeny. Přesto byla uložena řada kázeňských 

opatření, v pololetí i na konci školního roku byli žáci hodnoceni 2. i 3. stupněm z chování. 

 

8. Volba povolání/ kariérní výchova  
 

 Výchovné poradenství 

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

třídními učiteli i ostatními pedagogy. Řešil výchovné problémy s žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Spolupracoval s institucemi mimo školu – školní poradenská zařízení (PPP a SPC Jihlava), OSPOD 

Magistrátu města Jihlavy, Policie ČR. Byl nápomocen zákonným zástupcům a žákům samotným. 

Kariérové poradenství 

Výchovný poradce předával vycházejícím žákům aktuální informace ohledně volby povolání, 

průběžně aktualizoval nástěnku. Zajistil besedu v IPS při Úřadu práce Jihlava, kde žáci obdrželi Atlasy 

škol. Zorganizoval pro žáky návštěvu SŠ Stavební Jihlava a SŠ průmyslové, technické a automobilní 

Jihlava. 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 kontroloval vyplněné přihlášky. V průběhu celého školního roku poskytoval dle potřeby 

konzultace učitelům, rodičům i žákům. Rozšiřoval povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a 

termínech dnů otevřených dveří SŠ, přijímaček nanečisto apod. V závěru školního roku po přijímacím 

řízení provedl statistiku, na které střední školy byli žáci přijati (viz tabulka). 

 

Seznam žáků ukončující povinnou školní docházku 

     

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

2 SŠ Stavební Jihlava Stavebnictví Jihlava JI 

4 
OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS 
Jihlava Kuchař - číšník Jihlava JI 

1 Gymnázium AD FONTES Gymnázium Jihlava JI 

2 

OA, VOŠZ A SZŠ, SOŠS 
Jihlava Obchodní akademie Jihlava JI 

2 SŠ PTA Jihlava Inf. technologie Jihlava JI 

1 Farmeko - VOŠZ A SOŠ Zdravotnické lyceum Jihlava JI 
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1 
SOŠ veterinární Hradec 

Králové 
veterinární technik 

laborant Hradec Králové HK 

1 SŠ PTA Jihlava Hodinář Jihlava JI 

1 ŠECR, s.r.o. Pravní administrativa Jihlava JI 

1 SŠ PTA Jihlava Strojní mechanik Jihlava JI 

1 SŠ PTA Jihlava Karosář Jihlava JI 

1 SŠ Stavební Jihlava Truhlář Jihlava JI 

1 SŠ PTA Jihlava Elektrikář - Silnoproud Jihlava JI 

1 
VOŠ a SŠ Hotelová 
SČMSD Pelhřimov Cukrář Pelhřimov PE 

1 SPŠCH Pardubice Chemik Pardubice PA 

2 SŠ PTA Jihlava Automechanik Jihlava JI 

1   nepodaná přihláška     

2 Gymnázium Jihlava VG Jihlava JI 

          

 

Celkový počet žáků UPŠD je 24. 

V příloze č. 4 Výsledky přijímacího řízení CERMAT 
 
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku v dubnu 2019 
 

Zapsáno Dodatečně 
přihlášení 

Nastoupí Odklady Přechod na jinou 
školu 

36 0 25 11 1 

 

9. Prevence, spolupráce s dalšími organizacemi a partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 

Prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2018/2019 ukončili specializační studium výchovného poradce Mgr. Jaroslav Pátek  

a studium školního metodika prevence Mgr. Kateřina Pisková. Oba získali kvalifikační osvědčení.  

Od loňského školního roku funguje ve škole ŠPP, jehož předsedou je p. uč. Pátek. Členové se schází 

minimálně čtvrtletně, dle potřeby častěji. Jako nejefektivnější se ukázalo řešit kritické situace ihned, 

členové se sejdou a provedou diskuzi problému a jeho následné řešení. Během školního roku se 

podařilo zmírnit největší projevy rizikového chování a tím je v současné době nevhodné chování žáků 

v kolektivu, k pedagogickým pracovníkům, záškoláctví a hrozící školní neúspěšnost. V menším 

měřítku se řešilo užívání návykových látek a vzájemné napadání. 
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Specifická prevence  

Programy primární prevence  

Ve všech třídách 1. i 2. stupně naší školy byly realizovány programy primární prevence. Pro oba 

stupně školy byly programy zajištěny od Městské policie, Centra Vrakbar a Centra pro rodinu. 

S uvedenými organizacemi škola dlouhodobě pracuje. Programy realizovány MP jsou pro žáky 

zdarma, Vrakbar je částečně hrazen ze SRPDŠ a zbytek si žáci doplácí, letos to byla částka 50,- Kč.  

Programy na 1. stupni byly zaměřeny především na vzájemné vztahy a toleranci, základy slušného 

chování, šikanu, prevenci závislostí na návykových látkách, bezpečné chování doma, komunikaci 

apod. Programy na 2. stupni na bezpečné chování na internetu a využívání komunikačních 

technologií, partnerské vztahy, toleranci, vzájemné vztahy ve třídě a prevenci závislostí. Třídy se 

speciálními vzdělávacími potřebami pravidelně docházely do PPP Jihlava. 

Jako intervenční program byla zajištěna spolupráce s  SVP Jihlava, a to s oběma třídami 7. ročníku. 

Napříč ročníkem byly zaznamenány nevhodné, konfliktní a nezdravé vztahy mezi jednotlivými žáky. 

Situace byla vyhodnocena jako krizová, proto byla zajištěn indikovaný preventivní program. Dále pak 

protidrogového programu Revolutiontrain – zážitkové vzdělávání v oblasti  

Jako každý rok se čtvrté ročníky účastnily vzdělání v oblasti silničního provozu, kde žáci obou tříd 

dvakrát ročně chodí na dopravní hřiště. 

Další akcí specifické prevence byla beseda pro žáky 7. a 8. ročníků Nehodou to začíná, kterou 

zajišťovala společnost DEKRA. Žáci byli vzděláni v oblasti bezpečného chování na silnicích, jak se 

zachovat v případě nehody, koho kontaktovat apod. Dále byli poučeni o nebezpečí užívání drog za 

volantem.  

O alkoholu a jeho rizicích pak byli informováni formou besedy o alkoholu. 

Jak zdravě sexuálně žít instruoval žáky 8. ročníku MUDr. Radim Uzel formou besedy a diskuze. Dále 

prošli programem První pomoc do škol, seznámení se s pravidly první pomoci a funkcí IZS. 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s odsouzenými ženami, kterou každoročně pořádá MP v divadle 

Diod. Informace o Extremismu a extremistickém chování se formou besedy dozvěděli žáci 9. ročníku. 

 

Programy MP 

 1. třída Základy bezpečného chování 

 2. třída Bezpečné chování doma 

 3. třídy Tyflocentrum 

 4. třída Šikana 

 5. třída Alkohol a tabákové výrobky 
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 6. třídy Kyberšikana 

 7. třídy Právní povědomí 

 8. třídy Předsudky a integrace cizinců 

 9. třídy Trestní právo 

 

Programy Vrakbar 

 3. třídy Kamarádství, Moje bezpečí 

 4. třída Vztahy v kolektivu, Šikana 

 5. třída Virtuální svět, Prevence závislostí 

 6. třídy Vztahy v kolektivu, Kyberšikana 

 7. třídy Naše třída, Virtuální svět 

 8. třídy Umění tolerance, Prevence závislostí 

 9. třídy Partnerské a sexuální vztahy 

 

Programy Centra pro rodinu 

 1. třída Jsem školák  

 2. třída Komunikace 

 3. třídy Tolerance 

 4. třída Můj názor 

 5. třída Nezištnost 

 8. třídy Náhradní rodinná péče 

  

Zdravý životní styl 

Již poněkolikáté žáci prošli programem Zdravá5, kde v dvouhodinovém bloku projdou nejdříve 

nutnou teorií, následně si vyzkouší zdravé recepty vařit, tentokrát byl program na téma Párty se 

Zdravou5. Letos se podařilo uskutečnit projektové dny Zdravý životní styl pro celou školu. První ze 

dvou dnů si žáci teoreticky povídali o zdravém životním stylu, jak ovlivňuje jejich život. Druhý den ve 

skupinách vařili, tvořili projekty, vyrazili na horostěnu, do přírody, do tělocvičny. 
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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. Pro školní rok 2018/2019 se jedná o tyto příklady NP: 

vánoční besídky, spolupráce s MŠ, sportovní soutěže, projektové dny, soutěž o nejhezčí vánoční 

stromeček, školní ples, recitační soutěž, akce Čistá Vysočina, návštěva knihovny a Muzea Vysočina, 

olympiády, zeměpisné besedy, divadlo, anglické divadlo, oslavy 100. let výročí založení republiky, 

školní exkurze a zahraniční exkurze, školní výlety, návštěva úřadu práce, přírodovědné soutěže, 

kroužky, akce školní družiny apod. Další akce jsou podrobněji uvedeny ve vyhodnocení MPP 

2018/2019. 

 

Schránka důvěry 

Byla zřízena elektronická schránka důvěry a pro tento rok v ní nebyl žádný vzkaz. Dva vzkazy byly 

přijaty přes aplikaci Nenech to být, následně byly řešeny. 

Vzdělání pedagogů 

Všichni členové pedagogického sboru byli proškolení v oblasti šikany, prodělali 8 hodinové školní  

na téma Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně. 

Rizikové chování žáků 

Během školního roku 2018/2019řešeny případy rizikového chování žáků, bylo již však méně než 

v roce přechozím. Na řešení problémů se podíleli třídní učitelé, školní metodik prevence, výchovný 

poradce  

a vedení školy. Nejčastěji se řešily problémy v třídním kolektivu, posmívání, nadávky, napadání,  

podvodná jednání, záškoláctví, vnášení návykových látek do budovy školy, neúspěšní žáci.  

Další práce v oblasti prevence 

Školní metodička prevence spolupracuje s PPP a SPC Jihlava, s oblastní metodičkou prevence paní  

Mgr. Marií Vyhnanovskou, dále se Střediskem výchovné péče Jihlava. Škola taktéž kooperuje s OSPOD 

Magistrátu města Jihlava, kde sociální pracovnice dochází do školy na výchovné komise, případně 

přestupkové komise, které byly v současném školním roce opět realizovány. Byl prováděn čtvrtletní 

monitoring tříd, dále sumář výchovných opatření. Žáci po preventivní akci zpracovávají jednoduchý 

dotazník, který ŠMP zapracuje do MPP. Žáci 9. ročníku vyplňovali dotazník pro hodnocení 

preventivních akcí v oblasti prevence rizikového chování. Vše bude zpracováno a vyhodnoceno 

v cílech MPP pro školní rok 2018/2019 a budou stanoveny cíle pro následující školní rok. 
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11. Hospodaření v roce 2018 
 

Základní údaje o hospodaření školy  

 

Hlavní činnost 

1. Příjmy 
Druh příjmu Částka v Kč 

Schválený provozní příspěvek - zřizovatel 2.759.000,00 

Navýšení provozního příspěvku – pro žáky se SVP, třídění odpadu 254.000,00 

Dotace Krajský úřad – úhrada přímých výdajů na vzdělávání 18.570.489,00 

Dotace krajský úřad – podpora financování asistentů pedagoga 265.472,00 

Šablony – UZ 33063 342.526,00 

Čerpání fondu odměn 205.000,00 

Čerpání rezervního fondu – dary 39.354,00 

Čerpání rezervního fondu – ze zlepšeného HV 486.273,70 

Čerpání FKSP 15.854,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní družina, školní klub 143.600,00 

Výnosy z hlavní činnosti – školní jídelna 843.082,74 

Ostatní výnosy z činnosti  83.624,00 

Přijaté úroky na běžný účet 1.701,05 

Celkem 24.009.976,49 

 

2. Výdaje 
Investiční  Částka v Kč 

Z prostředků zřizovatele 0,00 

Z prostředků FRIM 0,00 
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Neinvestiční – z prostředků státního rozpočtu Částka v Kč 

Náklady na platy pracovníků školy 13.442.754,00 

OPPP 309.007,00 

Zákonné pojištění, FKSP 4.911.827,00 

Školení, OOPP, Zdrav.prohlídky  43.190,00 

Učební pomůcky, školní potřeby 153.068,81 

Cestovné 6.753,00 

Ostatní služby 96.672,19 

DHM 121.088,00 

Náhrady za nemoc 94.127,00 

Celkem 
19.178.487,00 

 

Neinvestiční – z prostředků zřizovatele Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 1.318.932,77 

Spotřeba energií 763.350,00 

Opravy a udržování 891.473,61 

Ostatní služby 586.725,22 

Mzdové náklady 434.953,00 

Zákonné sociální pojištění, ostatní soc.náklady 162.005,00 

Odvody FKSP 6.099,00 

Odpisy 141.864,00 

Náklady z DHM 364.706,00 

Celkem 4.670.108,60 
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V účetním období roku 2018 vznikl kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 

161.380,89 Kč. 

 

Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33457 byly v plné výši 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 opravy školy a na 

úhradu nákladů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly plně vyčerpány. 

 

Doplňková činnost 

 

1. Příjmy 
 

Druh příjmu Částka v Kč 

Výnosy z pronájmu 213.401.00 

Celkem 213.401,00 

 

2. Výdaje 
 

Druh výdaje Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 12.756,00 

Spotřeba energií 65.495,00 

Opravy a udržování 1.695,00 

Ostatní služby 3.548,00 

Mzdové náklady 15.000,00 

Náklady na pořízení DHM 62.485.00 

Celkem 160.979,00 
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V účetním období roku 2018 vznikl kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 

54.422,00 Kč. Finanční prostředky z doplňkové činnosti byly použity na nákup DHM a ostatních 

služeb.  

 

Usnesením Rady města Jihlavy č. 368/19-RM ze dne 4. 4. 2019 byla naší organizaci bez výhrad 

schválena účetní závěrka za rok 2018 včetně výše výsledku hospodaření za rok 2018. 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 213.802,89 Kč byl rozdělen takto: 

- Fond odměn   50.000,00 Kč 
- Rezervní fond                 163.802,89 Kč 

 

Opravy a údržba 

V roce 2018/2019 byly provedeny následující opravy a údržba majetku většího rozsahu: 

 Oprava výtahu školy 

 Oprava osvětlení v tělocvičně 

 Výměna zámků, samozavíračů – dveře tříd 

 I. etapa zprovoznění školního rozhlasu 

 Zabezpečení oken zámečky na kličkách 

 

Pořízený drobný dlouhodobý majetek 2018/2019 

 Tělocvičné nářadí 

 Stavebnice MERKUR 

 Projektory, vizualizéry 

 Balanční podložky 

 Skříně na míče do tělocvičny 

 Čistička vzduchu Therapy Air Ion 

 Tiskárny HP color 

 Pracovní nářadí pro údržbu školy 

 Didaktické koberce 

 Fotoplakáty, naučné závěsné mapy 

 Vzdělávací pomůcky – Corinth 
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 Tablety 

 Kovové lavice do vestibulu 

 Videotelefony 

 

Stravování 

V roce 2018 bylo uvařeno celkem 33 343 obědů, z toho 27 323 pro žáky školy a 6020 pro 

zaměstnance školy. 

Prevence rizik a školní úrazy: 

Školní úrazy ve školním roce 2018/2019 

Počet úrazů: 

Počet záznamů v knize úrazů 13 

Počet odeslaných záznamů o úrazu ČŠI 8 

Počet odškodněných úrazů / celková částka 7 / 44.000,00 Kč 

 

Rozbor hlášených úrazů: 

Ve většině zaznamenaných úrazů došlo k naraženinám končetin, odřeninám. Příčinou těchto úrazů 

byla nepozornost a nešťastná náhoda. K úrazům často docházelo při skupinových hrách v hodinách 

tělesné výchovy. 

 

Vyhodnocení úrazů: 

Místo úrazu Počet úrazů 

Učebna 1 

Chodby, šatny, WC 1 

Prostor mimo budovu školy 2 

Tělocvična 9 
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Opatření: 

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

 

13. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2018 – 2019 byly provedeny v ZŠ Jihlava, Křížová33, příspěvkovém organizaci tyto 
kontroly: 
 

1. Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy  
Veřejnosprávní kontrola týkající se nakládání s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací. 
Předmětem kontroly bylo posouzení dodržení stanovených závazných ukazatelů a účelově 
určených prostředků a kontrola hospodaření podle rozpočtu. 

       Závěr kontroly: nebyly shledány žádné nedostatky 
 

2. Okresní správa sociálního zabezpečení 
Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenské pojištění, plnění povinností v oblasti 
pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění. 
Závěr kontroly: nebyly shledány žádné nedostatky  
 
3. Česká školní inspekce 
Kontrola dodržování právních předpisů podle §174 odst.2 písm. d) zákona č 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Předmětem inspekční činnosti v souladu s § 174 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb.,               
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  
a) Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti školy zapsané do školského 

rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy, 
b) Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušného 

školního vzdělávacího programu 
c) Zjišťování a naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a 

rámcovým vzdělávacím programem 

 
Protokoly o kontrolním zjištění a inspekční zpráva jsou uloženy u ředitelky školy. 

 
Podklady pro výroční zprávu poskytli všichni vyučující, materiály zpracovávaly: 
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ředitelka školy  
Mgr. Lenka Picková- zástupkyně ředitelky 
Hana Hudecová - ekonomka školy  
 
 
 
 



65 
 

 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 30. 9. 2019 a školské radě ke schválení 
byla předložena dne 9. 10. 2019 
 
Výroční zprávu vydala dne 10. 10. 2019 Mgr. Jana Nováková Hotařová – ředitelka školy 
 
 

        Mgr. Jana Nováková Hotařová 
        ředitelka školy 



 
Příloha č. 1 
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

Jana Nováková Hotařová, Mgr. Kontrolní systém a 

hospitační činnost ve škole 

ředitelka školy 28. 11. 2018 

Jana  Nováková Hotařová, Mgr. Informační semináře ke 

společnému vzdělávání 

ředitelka školy 06. 06. 2019 

Jana Nováková Hotařová, Mgr. Strategické řízení a 

plánování ve školách 

ředitelka školy 17. 05. 2019 

Jana Nováková Hotařová, Mgr. Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání na úrovni 

školy 

ředitelka školy 08. 02. 2019 

Štěpánka  Vejvarová, DiS.       Primární logopedické prevence asistentka pedagoga 21. 06. 2019 

Kateřina Pisková, Mgr. Studium k výkonu 

specializovaných činností – 

prevence sociálně 

patologických jevů 

učitelka 20. 05. 2019 
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Kateřina  Pisková, Mgr. Školení pro začínající 

uživatele verze Premium 

učitelka – metodička prevence 20. 08. 2019 

Jaroslav  Pátek, Mgr. Studium pro výchovné poradce Učitel – výchovný poradce 16. 01. 2019 

Iva Melounová Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol asistentka pedagoga 24. 04. 2019 

Jana Hajduchová, Mgr. Vzdělávání žáků- cizinců v praxi škol asistentka pedagoga 24. 04. 2019 

Jana  Hajduchová, Mgr. Psychoterapie asistentka pedagoga 10. 04. 2019 

Jana Vlková Dítě s dětským autismem asistentka pedagoga 27. 08. 2019 

Jaroslava Sedláková Dítě s dětským autismem asistentka pedagoga 27. 08. 2019 

Lenka Picková, Mgr. Cizinec – dítě se 

sociokulturní odlišností 

v naší škole 

učitelka 16. 10. 2019 

Lenka Picková, Mgr. Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol učitelka 12. 09. 2019 
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Lenka Picková, Mgr. Školení pro začínající 

uživatele verze Premium 

zástupkyně ředitelky školy 20. 08. 2019 

Hana Adamcová Psychoterapie asistentka pedagoga 10. 04. 2019 

Leona  Nováková Cizinec v naší škole asistentka pedagoga 28. 05. 2019 

Jaroslava Kettnerová Cizinec v naší škole asistentka pedagoga 28. 05. 2019 

Pavlína Ondráková, Mgr. Role školního speciálního 

pedagoga v systému 

poradenských služeb 

učitelka  – spec. pedagožka 22. 05. 2019 

Pavlína Ondráková, Mgr. Informační semináře ke 

společnému vzdělávání – 

Právní rámec vztahů mezi 

PLPP, IVP s ŠVP a RVP 

obsažený v inkluzivní 

novele ŠZ 

učitelka  – spec. pedagožka 23. 05. 2019 

 

 



ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN   
           

Příloha č.2 
  

                 
Vzdělávací Vzdělávací   1. stupeň         min.   2. stupeň       min 

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

celke
m   

čas.d
. 

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

  Anglický jazyk   2 3 3 3 9+2   9 3 3 3 3+1 12+1   12 

komunikace Německý jazyk                   2 2 2 6   6 

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

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

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6   12                   x 

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

    
 

      

Člověk a Dějepis                    x 2 2 2 1 7   11 

společnost Občanská výchova                    x 1 1 1 1 4     

  Fyzika   
    

         x 1 1+1 2 2 6+1     

Člověk a příroda Chemie   
    

         x     2 2 4   21 

  Přírodopis   
    

         x 2 1+1 2 1 6+1     

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

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

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

Člověk a Rodinná výchova                    x 0 0 1 1 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 

volitelné předměty    
 

  
 

    
 

    
 

0 0 0 0   0 

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

Celková povinná časová dotace   20 22 25 25 26 118   118 28 30 32 32 122   122 
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Poznámky: 
                 Hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů přehledně udává tabulka, disponibilní hodiny jsou využity tak, aby celková časová dotace 

odpovídala 

požadavkům RVP ZV. 
                 Výuka cizího jazyka je zařazena od 2. ročníku, nabízený je anglický a německý jazyk, upozorňujeme rodiče, že v případě volby 

    německého jazyka nemusí být zajištěna návaznost ve výuce tohoto předmětu při přestupu žáka na jinou školu  
      Po zařazení 2. cizího jazyka od 7. roč. jsou zařazovány volitelné předměty do učebního plánu v omezeném počtu, žákům jsou 

nabízeny 
   podobné aktivity především v rámci zájmových sekcí školního klubu. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019                              
(2. pololetí) 

      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 676 42,25 4 0,25 13 3 0 16 0 0 
 

1. B 807 57,64 12 0,86 11 2 1 13 1 0 
 

2. A 1136 59,79 27 1,42 8 10 1 15 2 2 
 

2. B 1013 63,31 5 0,313 8 8 0 16 0 0 
 

3. A 1185 47,4 6 0,24 11 12 1 22 1 1 
 

4. A 1389 57,88 10 0,42 6 18 0 24 0 0 
 

4. B 761 36,24 0 0 10 11 0 21 0 0 
 

5. A 1376 49,14 16 0,57 10 18 0 27 0 1 
 

6. A 2071 69,03 13 0,43 4 25 0 17 9 3 
 

7. A 2075 83,00 39 1,56 5 17 3 19 2 4 
 

7. B 842 93,56 57 6,33 0 7 2 5 2 2 
 

8. A 1861 74,44 14 0,56 8 15 1 23 2 0 
 

8. B 601 100,16 0 0 1 5 0 6 0 0 
 

9. A 1601 66,71 24 1,00 4 20 0 21 1 2 
 

celkem 17394 62,34 227 0,81 99 171 9 245 20 15 
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Příloha č.4 : Výsledky přijímacího řízení Cermat 

  
  NÁZEV 

ŠKOLY:

IZO ŠKOLY: izo_103619470
SÍDLO 

ŠKOLY:

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 64 606 63 262 50,0 59,1 44,0 60,0 74,0 100,0 64 606 63 548 50,0 43,1 26,0 42,0 60,0 100,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5 603 5 543 50,0 56,8 44,0 56,0 70,0 100,0 5 603 5 551 50,0 48,4 34,0 48,0 62,0 98,0

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 19 550 19 311 50,0 52,6 38,0 52,0 68,0 100,0 19 550 19 321 50,0 41,2 24,0 38,0 56,0 100,0

CELKEM 18 18 - - - - - - 18 18 - - - - - -

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 4 4 40,2 47,0 - - - - 4 4 31,0 31,0 - - - -

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 14 14 49,0 58,6 40,0 58,0 76,0 84,0 14 14 43,0 37,4 18,0 44,0 50,0 66,0

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ 

PERCENTIL. 

UMÍSTĚNÍ
KONALI

PRŮMĚRNÉ 

PERCENTIL. 

UMÍSTĚNÍ

% SKÓR

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

2019

VÝSLEDKOVÁ SESTAVA

Základní škola Jihlava, Křížová 33

ŠKOLA

CELÁ ČR

Křížová 1367/33, Jihlava

% SKÓR

PŘIHLÁŠENI

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA
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  Příloha č. 5:  

Prezentace školy v tisku 
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