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Charakteristika školy
Základní škola Jevíčko je moderní škola s velmi dobrým vnitřním vybavením.
Je jedinou základní školou v Jevíčku, byla dána do provozu v roce 1996. Má 16 kmenových
tříd, pět odborných pracoven /pracovna výtvarné výchovy a původní dílna pro nedostatek tříd
slouží jako kmenová třída/, učebnu výpočetní techniky a dvě tělocvičny s umělým povrchem.
Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí, proběhla oprava a zateplení plochých střech a od
června do listopadu 2014 byl realizován projekt: Snížení energetické náročnosti objektu
Základní školy v Jevíčku. V rámci tohoto projektu došlo k výměně otvorových prvků
a zateplení obvodového pláště z důvodu minimalizace tepelných ztrát.
Od listopadu 2002 je základní škola sloučena s tehdejší zvláštní školou a od 1. 1. 2003
se škola v Jevíčku stala příspěvkovou organizací pod názvem Základní škola a Zvláštní škola
Jevíčko, okres Svitavy. Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu školy na Základní škola Jevíčko.
Zřizovatelem školy je Město Jevíčko. Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Miloslav Parolek.
K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy, která je tříčlenná.
Ve školním roce 2014/2015 zajišťovala škola výuku a výchovu žáků prvního až
devátého ročníku. Kromě výchovy a vzdělání v rámci vyučování nabízela škola
prostřednictvím cca 20 kroužků a ostatních mimoškolních aktivit racionální využití volného
času žáků. Součástí školy je školní družina, která je umístěna v budově školy a již několik let
kapacitně nevyhovuje, ačkoli se v minulém roce podařilo rozšířit stávající prostory o jednu
hernu. Škola má dobré podmínky pro výuku přírodovědných předmětů /P, Ch, F/. Pro
sportovní činnost - dvě tělocvičny s umělým povrchem. Nemáme vlastní školní hřiště,
využíváme hřiště gymnázia s umělým povrchem pro míčové sporty a hřiště pro atletiku, které
patří městu. Od minulého školního roku máme pronajatou učebnu a zázemí pro výtvarné
a technické činnosti.
Pořádáme obvodní kola v atletice, košíkové, vybíjené. V rámci smlouvy o pronájmu s TJ
Sokol Jevíčko je školní tělovýchovné zařízení využíváno pro sportovní aktivity jevíčské
populace. Učebna informatiky má v síti zapojeno 21 počítačů. Žáci i pedagogičtí pracovníci
v kabinetech mohou využívat internet.
Naši žáci byli úspěšní zejména ve sportovních a přírodovědných soutěžích, ale také
v pěveckých, recitačních a literárních. Pro žáky 6. ročníku organizujeme adaptační kurz pro
bezproblémový přechod na II. stupeň školy pod názvem „Spolu ruku v ruce“. Pro žáky
7. ročníku organizujeme lyžařský výcvik. Rozšiřující lyžařský výcvik byl určen pokročilým
samostatným lyžařům. Žáci byli zapojeni do sběru léčivých rostlin, nejlepší sběrači byli
oceněni. Ve spolupráci s DDM Holice organizujeme letní sportovní tábor.
Žáci školy vydávají časopis „OBJEV“, který získal několik ocenění v různých
soutěžích. V tomto školním roce vyšly dvě literární přílohy tohoto časopisu.
Na veřejnosti byla práce školy prezentována např. na Dni pro rodiče a děti, taktéž na
akcích SPOZu města při vítání občánků a besed s důchodci. Žáci vystoupili na Gymfestu
nebo přijali pozvání do Městské knihovny v Jevíčku na Literární podvečer. O akcích školy je
veřejnost pravidelně informována prostřednictvím webových stránek a v Jevíčském
zpravodaji. Ve spolupráci se SRPS jsme uspořádali 15. školní ples a vánoční koncert
s výstavkou prací žáků školy. V rámci prohloubení vztahů školy a rodiny jsme uspořádali dvě
třídní schůzky a proběhly dva individuální pohovory učitelů s rodiči a žáky. Spolupracujeme
s plénem SRPS. Na škole je stabilní pedagogický sbor, maximálně se využívá odborné
způsobilosti pedagogů.
Naše škola začala v dubnu 2013 realizovat projekt podporovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky pod názvem Centrum integrované podpory –
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Do projektu byli zapojeni zejména zkušení speciální
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pedagogové, kteří na vybraných základních a mateřských školách našeho regionu ověřovali
možnosti speciálně pedagogické podpory v běžných školách. Jednalo se o podporu dětí, které
je nutné připravit speciálně pedagogickými formami práce na docházku do základní školy
a podporu žáků základních škol, kteří se během svého vzdělávání setkávají s problémy ať už
vzdělávacími či výchovnými. Projekt byl ukončen v prosinci 2014. Od září školního roku
2014/2015 jsme realizovali projekt: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, který
měl za cíl zejména zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních
mobilních dotykových zařízení ve výuce.
Vzdělávací programy
Ve všech ročnících I. i II. stupně probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu:
ŠVP ZV č. j. 9-1/2007.
Školní vzdělávací program – změny:
●

úpravy a změny ŠVP na základě upraveného RVP ZV k 1. 9. 2013 jsou vydány jako dodatek
formou přílohy ke stávajícímu ŠVP

Ve speciálních třídách s programem ZŠ praktické ve všech ročnících probíhala výuka dle
ŠVP ZV – LMP č. j. 9-1/2007. Byl kladen důraz na přiměřený a individuální přístup
speciálních pedagogů k věkovým zvláštnostem a schopnostem žáků.

Výsledky výchovně vzdělávací práce
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 398 žáků, byli rozděleni do 21 tříd podle
vzdělávacích programů.
Běžné třídy: Základní škola – 377 žáků
● I. stupeň: 192 žáků /10 tříd/
● II. stupeň: 185 žáků /8 tříd/
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících a přehled prospěchu - viz příloha 1.
Tři třídy pro žáky se zdravotním postižením - 21 žáků. Zpráva o činnosti - viz příloha 4.
Do školy dojíždělo 150 žáků - viz příloha 2.
Součástí školy je školní družina, která má 3 oddělení - 84 dětí.
Hodnocení práce ve školní družině - viz příloha 3.

Přijímací řízení na střední školy, zápis do 1. třídy
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 49 žáků devátých tříd, jeden
žák osmé třídy a dvě žákyně ze třídy pro žáky se zdravotním postižením. Žáci, kteří ukončili
základní vzdělání pokračují ve studiu na středních školách, které si zvolili. Dvě žákyně odešly
z 5. třídy na gymnázium.
K zápisu do první třídy se dostavilo 60 dětí, 19 rodičů žádalo o odklad školní docházky a na
základě závěrů z vyšetření PPP a lékaře jim bylo vyhověno.
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Přehled o zaměstnancích
Podrobnější přehled - viz příloha 5.
● pedagogičtí pracovníci - 40 /z toho 17 na zkrácený úvazek/
● provozní zaměstnanci - 7 /z toho 1 na zkrácený úvazek/

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy i pedagogičtí
pracovníci se zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných různými vzdělávacími
organizacemi, např.: CCV Pardubice a NIDV, a zejména těch, které proběhly ve Svitavách.
Dojíždění z Jevíčka do Pardubic je časově náročné a placení odsuplovaných hodin za
nepřítomné kolegy je z finančního hlediska pro školu nákladné. Několik vzdělávacích akcí
proběhlo přímo ve škole. Například vzdělávání v projektu “Tablety do škol”. Učitelé se mimo
jiné zúčastňují i seminářů týkajících se výchovného poradenství či prevence rizikového
chování. Zkušenosti získané na těchto akcích jsou předávány kolegům.

Kontrolní činnost České školní inspekce
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena kontrola ČŠI.

Závěr
Škola je funkčním celkem zajišťující vzdělávací a výchovné úkoly dané statutem školy.
I v příštím školním roce budeme oceňovat kvalitní práci pedagogů, podporovat jejich
iniciativu a další vzdělávání. Vytvoříme podmínky pro naplňování volného času dětí,
zaměříme se na rozvoj tvořivého myšlení žáků, budeme systematicky působit proti
vandalismu, násilí, šikaně a zneužívání návykových látek.
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Aktivity školy
V rámci mimoškolní činnosti pracovaly tyto kroužky:

Sportovní hry (4 útvary)

Mgr. Kobylková, Mgr. Mauerová,
Mgr. Jelínková, Mgr. Ševčíková

Aerobik (3 útvary)

Mgr. Valíčková, Mgr. Jelínková R.

GYMATL

Mgr. Parolková, Mgr. Valíčková

Přírodovědný kroužek

Mgr. Richtrová

Logopedie

Mgr. Jenišová

Angličtina hrou (4 útvary)

Mgr. Jenišová, Mgr. Parolková, Mgr. Ševčíková,
Mgr. Valíčková

Dyslektický kroužek

Mgr. Dražilová

Školní sbor

Mgr. Mauerová, Mgr. Ptáčníková,
Mgr. Hřebecká, Mgr. Horáková

Německý jazyk

Mgr. Macků

Zdravotnický kroužek

Jana Kalandrová

Šikovné ručičky

Lucie Dosedlová

Volitelné předměty
Tělesná výchova volitelná
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z dějepisu
Cvičení z matematiky

Nepovinné předměty
Angličtina hrou

Náprava SPU

Dyslexie

Cvičení z matematiky
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Žákovská knihovna I. stupeň
Ve školním roce 2014/2015 si učitelé a žáci vypůjčili 198 knih. Nejčastěji půjčovanými
knihami jsou pohádkové knihy, encyklopedie a knihy určené k povinné četbě. Letos bylo
do knihovny zakoupeno 42 kusů nových knih.
Zakoupené knihy:
Dětský ilustrovaný atlas Evropa - P. Fantová, Malý český poutník - O. Hník, Encyklopedie
pro žáčky - J. Žáček, Bajky - J. de La Fontaine, putování českými dějinami 2 - R. Kučerová,
Paní Láryfáry - B. MacDonaldová.
V rámci školní knihovny se děti z 1. stupně naší základní školy zapojily i v letošním roce
do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, jehož cílem je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také podpora čtenářství prostřednictvím
výměny záložek do knih a práce s knihou. Naší partnerskou školou na Slovensku se stala
košická základní škola. Ihned po přihlášení do projektu, začali žáci v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností tvořit záložky do knihy se svými oblíbenými literárními hrdiny
pro své slovenské kamarády. Tvorbě předcházelo povídání o oblíbených knížkách, postavách,
čtení z knih. Do projektu jsme zapojili i mladší žáky z praktické školy.

Žákovská knihovna II. stupně
Plán činností žákovské knihovny II. stupně je vyvěšen na nástěnce v 2. patře školy v blízkosti
kabinetu, kde je umístěna žákovská knihovna.
XVII. ročník školního časopisu OBJEV

- ve školním roce 2014/2015 vyšla dvě čísla literárního školního časopisu (náklad
50 výtisků).
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Divadlo
● Divadlo Polárka Brno (organizace divadel pro všechny ročníky ve spolupráci s učiteli českého
jazyka)
6. ročník – Ondráš Juráš (říjen 2014)
7. ročník – Ondráš a Juráš (říjen 2014)
8. ročník – Drákula (listopad 2014)
9. ročník – PESkvil (říjen 2014), Sherlock Holmes Explosion (červen 2015)
Žáci se po představení zúčastnili diváckého semináře (rozbor představení s herci
a dramaturgem).
●

Divadelní spolek ZJEV – detektivní komedie Jak je důležité míti Ezopa (červen 2015, 2.
stupeň)

Noc s Andersenem (duben)

-

-

Oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na
památku narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Záměrem je podpořit dětské
čtenářství a vzbudit zájem o četbu, literaturu a divadlo.
Divadlo Polárka: Hynku, Viléme, Jarmilo, literární hry v divadle (45 žáků 6. – 9.
ročníku, duben 2015)
Žáci 9. ročníku pomáhali s organizací na 1. stupni.

Soutěže
(organizace soutěží školních, účast v krajských i celostátních soutěžích podle nabídky a zájmu žáků)
-

Literární soutěž Pardubické střípky (listopad 2014)
Do soutěže bylo zasláno šest příspěvků.
2. místo Jakub Mauer v kategorii 8. – 9. tříd.
Čestné uznání Klára Mrvová v kategorii 8. – 9. tříd.

-

Literární soutěž Andersenova tužka
(1. – 9. ročník, březen 2015, 150 žáků)
třídní kolo – tři postupující do školního kola
školní kolo – v každém ročníku vyhodnoceny tři nejzdařilejší práce, žáci získali hodnotné
odměny, které byly získány z projektu Recyklohraní

-

Literární soutěž O pardubický pramínek
Jakub Mauer – 1. místo v kategorii 6. - 7. ročník

-

Recitační soutěž (únor 2015)
1.místo v krajském kole Diplom s postupem do republikového kola - Natálie Finsterlová
3. místo v krajském kole Diplom bez postupu Petr Veselka

-

Vánoční skok z místa
(organizace třída 8. B, 6. – 9. ročník, prosinec 2014) Soutěž třídních kolektivů.

-

Mladý Demosthenes
mezinárodní soutěž v řečnickém umění
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Natálie Finsterlová – 3. místo v regionálním kole, Jakub Mauer – 2. místo v regionálním kole
-

Čtenář na jevišti
Scénické čtení - Deník malého poseroutky (říjen 2014, žáci 7. ročníku).

-

Vytvoř si svůj komiks (listopad 2014, 10 žáků 8. a 9. ročníku, org. GY Jevíčko).
Téma: Ekologie
2. místo Klára Mrvová, 3. místo Markéta Ondroušková

Besedy

-

Listování – scénické čtení (květen 2015, 2. stupeň), M. Ollivier: Život k sežrání

Akce pro veřejnost a žáky
● Literární podvečer (redaktoři školního časopisu, recitátoři, účastníci liter. soutěží)
○ ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jevíčku (prosinec 2014)
● Deník malého poseroutky (6. ročník, červen 2015)
Žáci 6. ročníku se zapojili do literárního projektu v rámci literární výchovy.
Zdramatizování příběhů, scénické čtení – představení pro rodiče (červen 2015)
●

Účast na GYMFESTu GY Jevíčko – Natálie Finsterlová, Jakub Mauer, Petr Veselka, Anna
Ševčíková - recitace (literární kroužek, červen 2015)

Literární projekty v rámci hodin českého jazyka:
● Bajka, Fimfárum, Limeriky (7. ročník)
● Z hororových příběhů (8. ročník)
● Staré pověsti české, Deník malého poseroutky (6. ročník)
Půjčovní doba

- pravidelně 1x v týdnu o velké přestávce
- knihovna je průběžně doplňována o nové tituly

Recitační soutěž
Na konci února letošního roku proběhlo v Moravské Třebové obvodní kolo v recitaci.
Základní školu Jevíčko reprezentovali žáci, kteří byli oceněni v kole školním. Odborná porota
do okresního kola poslala šest našich recitátorů, Magdu Vymětalovou (2. místo), Annu
Vymětalovou (1. místo), Annu Ševčíkovou (1. místo), Natálii Finsterlovou (3. místo), Jakuba
Mauera (2. místo) a Petra Veselku (3. místo). Marie Anna Schillerová a Eliška Beranová byly
oceněny čestným uznáním.
Okresní kolo se konalo v měsíci březnu. I zde porota naše recitátory ocenila. Čestné uznání
si přivezla Magda Vymětalová, Anna Vymětalová a Anna Ševčíková. Natálie Finsterlová
(1. místo) a Petr Veselka (2. místo) si svým umístěním zajistili postup do kola krajského.
Recitátoři získali na rozborovém semináři s porotou cenné rady, ocenili jsme i kritické
připomínky.
V měsíci dubnu proběhlo v Pardubicích krajské kolo dětských recitátorů „Dětská scéna
2015“. Natálie Finsterlová a Petr Veselka si v silné konkurenci nejlepších recitátorů
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Pardubického kraje vedli velmi dobře. Natálie Finsterlová (III. kategorie) byla odbornou
porotou oceněna za přednes Bajek od Karla Čapka. Natálii se podařilo zopakovat úspěch
z roku 2013, neboť si z krajské přehlídky odvezla Diplom s nominací na Dětskou scénu.
Zajistila si tak účast v celostátním kole. Petr Veselka (IV. kategorie) zaujal přednesem textu
O. Henryho Paměti žlutého psa. Za svůj výkon získal Diplom. Zůstal tak těsně za branami
celostátního kola. Oba recitátoři se zúčastnili rozborového semináře s porotou, kde byly jejich
výkony zhodnoceny. Z Pardubic si tak kromě ocenění a kulturního zážitku odvezli i odborné
rady do další práce.

Čtenářem na jevišti již podruhé
I ve školním roce 2014/2015 jsme se zúčastnili v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěže
Čtenář na jevišti. Do projektu se zapojili žáci 7. ročníku, kteří přečetli všechny díly Malého
poseroutky Jeffa Kinneyho a z každého dílu ve trojicích vybrali a následně secvičili scénky.
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Žáci četli, diskutovali, pracovali ve skupinách, psali scénář, vyráběli rekvizity, vybírali
kostýmy, zkoušeli, fotili a natáčeli.
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Ocenění v řečnické soutěži Mladý Demosthenes
V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do mezinárodní soutěže Mladý
Demosthenes. Účastník soutěží v řečnickém umění. Ve školním, regionálním, krajském,
celostátním kole a v rámci mezinárodního festivalu předvede 1 až 2 minutový monolog na
libovolné téma. Zásadní podmínkou je, že účastník ve svém vystoupení hovoří na téma, které
si sám vymyslel. V žádném případě nesmí použít text jiného autora. Téma se vztahuje
k některému z nabídnutých tematických okruhů.
Soutěže se zúčastnila Natálie Finsterlová (7. ročník) a Jakub Mauer (8. ročník), kteří získali
v regionálním kole ocenění. Natálie si připravila monolog na téma Člověk a společnost a za
své vystoupení obdržela diplom za 3. místo. Jakub řečnil na téma Rodina a byl oceněn
2. místem. Oba získali Certifikát na vzdělávání v Demosthenově škole řečnického umění.
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Školní sbor
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní sbor 19 dětí z 1. a 2. stupně, které se pod
vedením Jany Hřebecké, Lenky Horákové, Blanky Mauerové a Ivy Ptáčníkové scházely
1x týdně na 60 minut.
Po celý rok se děti zdokonalovaly ve svém zpěvu pomocí různých hlasových a dechových
cvičení, hrály různé rytmické a pohybové hry.
V letošním školním roce jsme opět nechyběli na Dárečkové neděli, kde jsme zpívali koledy.
Vánoční koncert, na jehož přípravě se podílely i třídní kolektivy 3. A, 3. B, 5. A, 5. B
a prvňáčci z pohybového kroužku, se uskutečnil 10. prosince 2014 v dopoledních hodinách
pro školu a v odpoledních hodinách pro veřejnost.
Ve druhém pololetí jsme s dětmi ze školního sboru nacvičovaly operetku O Červené
Karkulce, ve které děti nejen zpívaly, ale také hrály divadlo. Operetku děti zahrály na
Kulturním dýchánku, který se uskutečnil 10. června 2015.

Školní časopis OBJEV
Ve školním roce 2014/2015 vyšla dvě čísla literární přílohy školního časopisu OBJEV
(náklad 50 výtisků, rozsah do 20-ti stran). Na tvorbě a distribuci časopisu se podílelo asi 15
žáků 2. stupně.
Literární časopis nabízí nejen rozhovory se spisovateli, informace o soutěžích, projektech,
zájezdech do divadel, ale i literární tvorbu žáků.
Redaktoři se v letošním roce zúčastnili několika literárních soutěží. Klára Mrvová
v soutěži Pardubické střípky získala čestné uznání. Jakub Mauer získal v této soutěži 2. místo
a v soutěži O pardubický pramínek zvítězil. Redaktoři vypomáhali s organizací soutěže
Andersenova tužka a s vyhlášením výsledků, které proběhlo v rámci Noci s Andersenem.
V synagoze se redakce zúčastnila křtu nové knihy Milana Valenty Muřinoh a Krchomilka.
Při této příležitosti se s autorem redaktoři setkali a besedovali o jeho tvorbě a práci.
V dubnu se uskutečnil dvoudenní zájezd do Divadla Polárka v Brně, kde redaktoři zhlédli
divadelní představení Hynku! Viléme! Jarmilo! Po představení besedovali s herci.
Ve spolupráci s Městkou knihovnou v Jevíčku redaktoři společně s úspěšnými recitátory
připravili Literární podvečer pro rodiče a veřejnost.
Nově jsme začali přispívat do literárního čtvrtletníku Iniciály, který je součástí Zpravodaje
města Jevíčka.
Jednotlivá čísla literárního časopisu jsou umístěna k nahlédnutí na webových stránkách
školy (www.zsjevicko.cz) a uložena v žákovské knihovně.

Den pro rodiče a děti
Dne 7. května 2015 pořádala Základní škola Jevíčko sportovně dopravní Den pro rodiče
a děti. Příchozí si mohli vyzkoušet chůzi po slack line, hod na koš, nechyběla ani soutěžní
disciplína - skok přes švihadlo. Dalším lákadlem bylo olympijské stanoviště, na kterém si
všichni mohli vyzkoušet disciplíny z olympijského víceboje, do kterého se naše škola
s velkým úspěchem zapojila. Na dopravních stanovištích si žáci mohli mimo jiné vyzkoušet,
jak se vyměňuje píchlá duše, kterak dofouknout kolo či jak zavázat poraněné koleno,
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připraveny byly i dopravní testy. SDH Jevíčko přistavil hasičské auto, které si návštěvníci
mohli prohlédnout. Nejvíce však děti zaujalo dopravní hřiště, na kterém řídil dopravu sám pan
policista. Učil je, jak se bezpečně pohybovat na silnici v roli cyklisty či chodce. Součástí
odpoledne bylo také sportovní vystoupení našich žáků, kteří předvedli krátké cvičební sestavy
z gymnastiky, atletiky, street ballu.
Příjemné odpoledne zakončila hudebním vystoupením skupina Epicentrum.

Kulturní dýchánek
Dne 10. června 2015 se v Městském kině v Jevíčku konal Kulturní dýchánek, který
spolupořádaly Základní škola Jevíčko a ZUŠ Jevíčko. Na Kulturním dýchánku vystoupili žáci
ze Školního sboru s operetkou O Červené Karkulce, děti z 2. A zahrály pohádku Kuřátko
a obilí, žáci z 5. zabubnovali na boomwhacker, děti ze ZŠ Praktické zahrály divadlo s názvem
Volba ptačího krále. Celé vystoupení krásným zpěvem za doprovodu boomwhacker zakončili
žáci ZUŠ Jevíčko.
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Branný den
Dne 29. 5. 2015 se žáci 1. stupně a 6. tříd zúčastnili v rámci Branného dne preventivně
vzdělávacího dne v
oblasti
požární
ochrany,
první
pomoci, bezpečnosti
silničního
provozu
a ukázky zajištění
evakuace osob při
živelných pohromách,
jejich
ubytování
a hygienické zázemí.
Tuto akci pořádalo
okresní
sdružení
hasičů ve Svitavách
ve
spolupráci
s
Hasičským
záchranným sborem SDH Jevíčko a SDH Jaroměřice, Žáci postupně procházeli několika
stanovišti. U policejního auta si prohlédli výzbroj a výstroj policistů, policisté rovněž
zodpovídali jejich zvídavé otázky. Na stanovišti hasičů bylo pro děti připraveno několik
úkolů, které prověřily znalosti žáků o této tematice. Za odměnu si potom mohli podrobně
prohlédnout hasičské auto.
Na stanovišti první pomoci si žáci zopakovali a rozšířili znalosti zásad poskytování první
pomoci, pod vedením záchranářů si mohli vyzkoušet i masáž srdce.
Velmi poutavá byla ukázka ubytování a hygienického zázemí při evakuaci osob, postižených
živelnou pohromou. Žáci měli možnost vidět stany, systém jejich vytápění, postele, sprchy
apod.
Na závěr hasiči předvedli vyproštění osob z havarovaného auta.
Nejzajímavějším stanovištěm byla pro mnohé děti právě ukázka věnovaná evakuaci osob při
živelních pohromách. S tímto se běžně nemají možnost seznámit. Tahle forma branného dne
je pro děti velice atraktivní a současně přínosná.
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Vycházky a exkurze - I. stupeň
I. ročník:
- exkurze:
- vycházky:

Za domácími zvířátky
Okolí školy
Okolí Jevíčka
Plánované exkurze a vycházky se uskutečnily podle plánu.
II. ročník:
- exkurze:

-

vycházky:

Arboretum Borotín
Pekárna Moravská Třebová
Muzeum tvarůžků Loštice
Okolí Jevíčka – pomníky
Okolí školy

Plánované vycházky a exkurze se uskutečnily podle plánu.
III. ročník:
- vycházky:

Červený kopec – orientace v krajině

Plánované exkurze neproběhly, plánovaná vycházka se uskutečnila.
IV. ročník:
- exkurze:
- vycházky:

Anthropos Brno
Poznávání jarní a podzimní přírody

Plánované vycházky a exkurze se uskutečnily podle plánu.
V. ročník:
- exkurze:

-

vycházky:

Sklárny Moravia Úsobrno
Městský úřad Jevíčko
Hlavní město Praha
Poznávání změn v živé přírodě

Dvě plánované exkurze byly nahrazeny třemi exkurzemi na jiné téma. Plánovaná vycházka
proběhla.
V uplynulém školním roce se všechny vycházky uskutečnily podle plánu. Z plánovaných
exkurzí pět neproběhlo ale uskutečnily se tři neplánované exkurze.
Mezi nejzajímavější exkurze patřila návštěva Skláren Moravia v Úsobrně a pekárny
v Moravské Třebové. Mezi oblíbené patří cesta za telátky do Hanácké zemědělské společnosti
v Jevíčku.

Exkurze - II. stupeň
Ve školním roce 2014/2015 byla naplánována pro každý ročník alespoň jedna exkurze.
Celkem se uskutečnilo šest akcí, zbytek z časových nebo finančních důvodů neproběhl. Obě
šesté třídy si prošly Toulovcovy maštale a žáci se dozvěděli zajímavosti o místním regionu.
Vědomosti o astronomii si doplnili v Planetáriu v Hradci Králové.

strana 19 / 65
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2014/2015
Obě sedmé třídy se jely podívat na letní Čenkovice, na zimním lyžařském kurzu je pak žáci
uviděli úplně jinak.
Žáci osmého ročníku byli na Pálavě a v Mikulově.. Žáci devátých tříd absolvovali den
otevřených dveří ve Střední škole automobilové v Ustí nad Orlicí. Prohlédli si Židovské
město v Boskovicích, navštívili sklárny v Usobrně a výstavu skalniček v Borotíně.

Volba povolání
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 49 žáků devátých tříd, jeden
žák osmé třídy a dvě žákyně ze třídy pro žáky se zdravotním postižením. Žáci, kteří ukončili
základní vzdělání pokračují ve studiu na středních školách, které si zvolili. Dvě žákyně odešly
z 5. třídy na gymnázium.
- gymnázium – 23 žáků
- střední školy technického zaměření – 10 žáků
- 3-leté učební obory – 11 žáků
- ostatní střední školy – 9 žáků
Předtím, než žáci podávali přihlášky na střední školy, mohli se zúčastnit „Burzy škol“ ve
Svitavách. Všichni toho společně s rodiči využili. Na naší škole jsme v říjnu uspořádali menší
burzu škol, kterou mohli navštívit i žáci z okolních škol, a také žáci nižších ročníků mohli
získat informace, které třeba využijí později. Také byli uvolňováni na dny otevřených dveří
vybraných škol. Pro představu o práci v průmyslovém závodě navštívili žáci 9. tříd Rehau
Jevíčko a žáci 7. tříd Junkers Boskovice.
Na žádost rodičů někteří žáci absolvovali psychologické vyšetření, které jim mohlo napovědět
při výběru střední školy.
Žáci si vyzkoušeli také „Zkoušky nanečisto“, které pořádalo Gymnázium Jevíčko.

Žáci se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2014/2015 evidovala škola na 1. stupni 11 žáků, na 2. stupni 21 žáků se
specifickými poruchami učení, kteří navštěvovali dyslektický kroužek. Odbornou pomoc
poskytovala škola 1x týdně ve dvou nápravných skupinách.

Sportovní soutěže I. stupně
PŘESPOLNÍ BĚH
Obvodní kolo Jevíčko
Každý školní rok začíná pro naše žáky stejnou sportovní akcí a to “přespolním během” na Žlibkách
v Jevíčku. Z naší školy se běhu v září 2014 zúčastnilo celkem 15 žáků z prvního stupně
1. místo: Tomáš Červinka (3.tř.), Anna Korbelová (3.tř.), Marek Ševčík (4.tř.), Angelika
Dvořáková (4.tř.)
2. místo: Petr Bažant (3.tř.), Anna Kosíková (4.tř.), Dominik Macháček (4.tř.), David Ženožička
(5.tř.)
3. místo: Jaroslav Stejskal (3.tř.), Pavel Lexmann (5.tř.)
Okresní kolo Polička
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Žáci, kteří uspěli v Jevíčku, pak naši školu jako tradičně reprezentovali v Poličce. Závod
v Poličce je vyhlášen nehostinným podzimním počasím a náročnějším terénem, přesto žáci
bojovali co mohli a dali do závodu opravdu vše.
Výraznějšího úspěchu dosáhla Anna Korbelová.
3. místo : Anna Korbelová (3.tř.)

ŠVIHADLOVÝ ČTYŘBOJ
V tomto školním roce jsme se zúčastnili v lednu 2015 i 20. ročníku “Švihadlového čtyřboje”
v Moravské Třebové. Tento čtyřboj byl původně určen jen pro děvčata, ale sedm let se mohou
účastnit i kluci. Čtyřboj organizuje DDM Moravská Třebová pod záštitou projektu Zdravé
město Moravská Třebová. Disciplíny jsou nelehké - od přeskoku snožmo vpřed, přeskoku
snožmo vzad až po přeskoky střídmonož a jednonož.
Naši školu reprezentovalo celkem deset třeťáků. Medaili si odvezl jeden závodník.
2. místo: Tomáš Červinka

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ
Lezení na umělé stěně a soutěže v této sportovní disciplíně nejsou na naší škole novinkou.
Lezení na umělé stěně má disciplíny: obtížnost a rychlost. Letos jsme se zúčastnili dvou
závodů a v obou závodech jsme obstáli.

Obvodní kolo Velké Opatovice
Naši školu odjelo reprezentovat v lednu 2015 celkem čtrnáct žáků.
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Obtížnost:
1. místo: Marek Ševčík, Anna Ševčíková
2. místo: Ondřej Ambroz, Martin Bažant, Magdaléna Parolková
3. místo: Jan Smékal, Eliška Mauerová, Jakub Mauer, Apolena Parolková
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Okresní kolo Polička
V Poličce byla vzhledem k velikosti lezecké stěny zařazena ještě disciplína na rychlost.
S lezci pořádně “zacvičila” nervozita a ta hraje v tomto sportu obrovskou roli - sportovec
musí být silný fyzicky i psychicky.
Obtížnost
1. místo: Marek Ševčík, Vilém Seman
3. místo: Jan Smékal, Apolena Parolková
Rychlost
1. místo: Marek Ševčík, Martin Bažant
2. místo: Anna Ševčíková, Vilém Seman
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GYMNASTICKÝ ČTYŘBOJ
Účast na gymnastickém čtyřboji v Moravské Třebové je pro jevíčské žáky již několik let
příjemnou tradicí. Každý rok se pravidelně této soutěže zúčastňujeme a pravidelně z této
soutěže vozíme i pěkná umístění. Školní rok 2014/2015 nebyl výjimkou. Na čtyřboj jelo letos
rekordních devatenáct dětí, a i mezi prvňáky se našlo šest velmi šikovných dětí. Medaile letos
vybojovali:
1. místo: Marie Anna Schillerová (1.tř.)
2. místo: Adrian Kolář (4.tř.)
3. místo: Klaudie Kučerová (5.tř.)
McDONALD CUP VE FOTBALE
Po roční odmlce se naši žáci v dubnu 2015 zúčastnili i fotbalového turnaje McDonald´s cup
v Moravské Třebové. Na turnaj odjela postupně dvě družstva.
Mladší družstvo (tj. žáci 1. - 3. tříd): Tomáš Červinka, Jakub Khýr, Lukáš Khýr, Lukáš
Krejčíř, Ivoš Machálek, Kateřina Martincová, Radek Martinec, Miloslav Parolek, Štěpán
Prokš, Tomáš Tichý, Filip Ženožička.
Starší družstvo (tj. žáci 4. a 5. tříd): Pavel Lexman, Filip Valík, David Ženožička, Adrian
Kolář, Jakub Kadlec, Tomáš Stejskal, Adam Rozbořil, Felner Tomáš, Mauerová Eliška,
Kadlecová Klára.
OLYMPIÁDA PRVNÍCH TŘÍD ODM
Tradiční ODM 1. ročníků ve Velkých Opatovicích se tentokrát uskutečnila 20. 5. 2015.
Všichni závodníci podávali skvělé výkony. XVII. ODM 1. ročníků se zúčastnilo 227 mladých
sportovců z 26 základních škol Blanenska, Svitavska, Prostějovska a ze ZŠ Praha 4.
Soutěžilo se ve 4 dílčích disciplínách: v běhu na 50 m, v běhu na 400 m, ve skoku dalekém
z místa a v hodu kriketovým míčkem v kategoriích chlapci a dívky. Prvních šest míst v každé
disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno (6, 5, 4, 3, 2 a 1 b.).
Závodníci, kteří absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického
čtyřboje.

strana 24 / 65
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2014/2015
Na základě součtu bodů všech závodníků každé školy bylo provedeno celkové hodnocení
škol.
Reprezentanti naší školy: Terezie Staňková, Tereza Trmačová, Veronika Sedláková, Karolína
Veselá, Justýna Koutná, Miloslav Parolek, Jan Jelínek, Ondřej Havlíček, Lukáš Krejčíř,
Lukáš Eisner.

Naše škola se umístila na celkovém druhém místě mezi všemi školami, od místa prvního nás
dělily pouhé dva body. Největší zásluhu na celkovém umístění měla Terezie Staňková, která
ve čtyřboji skončila na druhém místě a Tereza Trmačová, která se ve čtyřboji umístila na
místě čtvrtém.
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD “HLEDÁ SE VÍTĚZ”
Na začátku června se “roztrhl pytel” s různými sportovními soutěžemi. Tak se stalo, že 4. 6.
část žáků odjela na cyklistické závody do Moravské Třebové a část žáků vyrazila na atletický
čtyřboj do Moravské Třebové. Na cyklistické závody nakonec odjelo dvacet dva žáků a vedli
si všichni velmi statečně. Svoje zástupce měli na závodech jak žáci tříd prvních, tak žáci tříd
devátých.
1. místo: Petr Bažant (3.tř.), Vilém Seman (6.tř.), Martin Bažant (7.tř.),
Magdaléna Parolková (8.tř.)
2. místo: Ondřej Alexa (3.tř.), Simona Jeřábková (9.tř.)
3. místo: Miloslav Parolek (1.tř.), Apolena Parolková (6.tř.)
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ATL
ETICKÝ ČTYŘBOJ DRUŽSTEV
Oblastní kolo Moravská Třebová
Do oblastního kola v atletickém čtyřboji družstev jsme i letos vyslali dvě družstva. Každé
družstvo je složeno z chlapce a dívky z druhé až páté třídy. Každý závodník absolvuje běh
na 50 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 600 m (dívky) či 800 m
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(chlapci). Každý výkon závodníka je dle tabulek ohodnocen určitým počtem bodů. Všechny
body se potom sčítají ve prospěch družstva.
I.
družstvo: Kateřina Martincová, Radek Martinec, Tomáš Červinka, Anna Korbelová,
Angelika Dvořáková, Marek Ševčík, Eliška Mauerová, Pavel Lexmann
II.
družstvo: Terezie Staňková, Ondřej Nárožný, Ondřej Blcha, Kateřina Vašková, Sofie
Dia, Adrian Kolář, Klára Kadlecová, Jakub Kadlec
Nejlepších individuálních výsledků dosáhly z dívek Kateřina Martincová a Angelika
Dvořáková, které se umístily na celkovém prvním místě a Marek Ševčík, který se rovněž
umístil na prvním místě. První družstvo se v konečném součtu bodů umístilo na celkovém
druhém místě a postoupilo do okresního kola v Litomyšli.
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Okresní kolo Litomyšl
Okresní kolo se tradičně koná už téměř na konci školního roku. Letos odjelo do Litomyšle
jedno družstvo žáků 2. až 5. tříd. I přes některé vynikající individuální výsledky nakonec naše
družstvo nedosáhlo na pomyslnou bednu a pro tento rok na Jevíčko zbyla “bramborová”
medaile.
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Sportovní soutěže II. stupně
Malá kopaná 8. – 9. třída
Obvodní kolo - 24. 9. 2014 v Jevíčku

2. místo

Přespolní běh
Obvodní kolo - 17. 9. 2014 v Jevíčku (pořadatel ZŠ), účast 84 žáků, 42 žáků ze ZŠ Jevíčko,
nejlepší umístění a postup do okresního kola si vybojovalo 24 žáků
Okresní kolo - 30. 9. 2014 v Poličce, naši školu reprezentovalo 24 žáků, nejlepší umístění:
Jeřábková Simona 2. místo v jednotlivcích,
Družstva:
Mladší žákyně 3. místo
Starší žákyně 1. místo = postup do Krajského kola
Krajské kolo - 9. 10. 2014 v Pardubicích, žákyně vybojovaly 3. místo (Jeřábková Simona,
Parolková Magdalena, Kašparová Viktorie, Popelková Kateřina, Kubitová
Petra, Kohoutková Eva).

Stolní tenis 8. - 9. třída
Obvodní kolo - 18. 10. 2014 v Moravské Třebové 1. místo
Okresní kolo - 1. 11. 2014 v Litomyšli 1. místo (Vrbický, Novotný, Seman, Štindl).

Florbal 6. – 7. třída hoši
Obvodní kolo - 28. 11. 2014 Jaroměřice, 2. místo

Florbal 8. – 9. třída hoši
Obvodní kolo - 20. 11. 2014 Jaroměřice, 3. místo

Halová kopaná 8. – 9. tříd
Obvodní kolo - 22. 1. 2015 Městečku Trnávka 2. místo

Basketbal smíšená družstva
Školní turnaj leden - únor, turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Bylo odehráno 15 pěkných
zápasů. Družstva tvořili chlapci a děvčata 7. – 9. tříd.
1. místo obsadilo družstvo: Mauer, Mrvoljak, Parolková M., Ševčíková, Finsterlová,
Konečná, Langerová.

Basketbal chlapci 8. – 9. tříd
Okresní kolo - 26.2.2015 v Litomyšli

2. místo

Basketbal dívky 8. – 9. tříd
Obvodní kolo - 22. 2. 2015 v Jevíčku 1. místo
Okresní kolo - 24.2.2015 v Moravské Třebové 2. místo

Basketbal hoši 6. - 7. tříd
Okresní kolo - 11. 3. 2015 v Moravské Třebové
V silné konkurenci 9 družstev jsme obsadili 2. místo!
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Basketbal dívky 6. - 7- tříd
Okresní kolo - 10. 3. 2015 v Moravské Třebové 2. místo!

Pohár Rozhlasu v atletice žactva
Obvodní kolo v Moravské Třebové
Mladší žáci a žákyně 5. 5. 2015
Mladší žáci
1. místo
4.109 bodů
Mladší žákyně
3. místo
3.970 bodů
Starší žáci a žákyně 6. 5. 2015
Starší žáci
1. místo
5.090 bodů
Starší žákyně
2. místo
4.865 bodů
Okresní kolo 13. 5. 2015 v Litomyšli
Mladší žáci
1. místo
4.161 bodů
Mladší dívky
5. místo
4.253 bodů
Starší žáci
4. místo
4.972 bodů
Starší dívky
4. místo
5.039 bodů
Krajské kolo Poháru rozhlasu - 19. 5. 2015 Pardubice mladší žáci obsadili 6. místo.

Atletický čtyřboj
Okresní kolo - se uskutečnilo 15. 5. 2015 ve Svitavách
Starší žáci
1. místo
6.719 bodů
Starší dívky
2. místo
6.263 bodů
Mladší žáci
3. místo
4.950 bodů
Mladší dívky
4. místo
4.676 bodů
Krajské kolo - 21. 5. 2015 v Pardubicích
Starší žáci obsadili krásné 3. místo (7.537 bodů)
Naši školu reprezentovali: David Dvořák, Ladislav Vašek, Jan Ošlejšek, Jakub Mauer, Petr
Nevolník.
David Dvořák obsadil mezi jednotlivci 1. místo (2.449 bodů!!!) a stal se tak nejlepším
atletem pardubického kraje.

účastníci krajského kola v Pardubicích
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Olympijský víceboj
V školním roce 2014/2015 se celá škola zúčastnila projektu Sazka Olympijský víceboj, který
se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší
výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit do všech osmi disciplín co
nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních gymnázií.
Disciplíny:
1. ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500m (1.st.) a 1000m (2.st.)
7. Výbušnost: Skok z místa (1.st.), trojskok z místa (2. st.)
8. Síla: Hod basketbalovým míčem
Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíce půjdou. Po splnění všech osmi disciplín žáci
dostali sportovní vysvědčení - unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukázala,
pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve
svém okolí mohou věnovat. Žáci 1. - 3. tříd také získali sportovní žákovskou knížku, díky níž
plnili různé zábavné pohybové a výchovné aktivity mimo vyučování.
Naše škola plnila všech 8 disciplín s nadšením, i když ne vždy nám přálo počasí a bylo to
jednoduché. Snažili jsme se o to, aby naši školu přijela navštívit olympijská hlídka, kterou
tvořili čeští olympionici jako např. Ondřej Bank, Vavřinec Hradílek či Markéta Sluková.
Podmínkou bylo zapojit co nejvíce žáků. Nám se podařilo zapojit 99 % a to bohužel nestačilo.
Pouze 1 % rozhodlo. Ale nevadí, i tak si naše škola vedla velmi dobře. Mezi ostatními
školami stejného typu v ČR jsme se umístili na 17. místě.V Pardubickém kraji jsme skončili
na 11. místě. Pokud bychom zkombinovali kategorii a kraj, pak jsme na místě 2. Což je
opravdu skvělý výsledek. Těšíme se na další ročník Olympijského víceboje a budeme bojovat
o to více.
Máme
co
zlepšovat.
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Minimální preventivní program
V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) proběhlo ve školním roce 2014/2015
několik akcí.

„Spolu ruku v ruce“
v tomto duchu probíhal již tradičně třídenní zážitkový seminář konající se v září
v penzionu Eden nedaleko Jevíčka.
Pro žáky 6. ročníku byl připraven program nabitý nejrůznějšími sportovními aktivitami,
hrami, soutěžemi. Seminář je zaměřen na prevenci rizikového chování (tj. šikana, užívání
návykových látek, závislost na alkoholu, zdravá výživa apod.), vede ke stmelení kolektivu,
k vytvoření kladných vztahů mezi žáky a učiteli.
K aktivitám jsme využívali nejen prostory přímo v penzionu, ale také krásné prostředí v jeho
okolí. Blízkost lesa a prostorné louky nám sloužily k nejedné činnosti. Děti si vyzkoušely
práci ve skupinách, malých či větších, soutěžily, vyzkoušely s i svoji sílu a rozum, byly
kreativní.
Akci financuje základní škola a SRPS při základní škole. Na akci také přispívají rodiče žáků.
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Bezpečně do školy
Na začátku školního roku se tomuto tématu věnovali třídní učitelé na I. stupni. V podobném
duchu se konaly vycházky do okolí školy zaměřené na řešení křižovatek a poznávání
dopravních značek.

Zeměpisné exkurze
proběhly v 6., 7. a 8. ročníku, jejich prostřednictvím jsou mimo jiné žáci poučováni
o rizikových sportech.

Jízda zručnosti
Žáci 4. ročníku absolvovali jízdu zručnosti. Součástí byla též ukázka správné výbavy kola.

Nehulíme, kreslíme
preventivní pořad pro 8. ročník týkající se problematiky adiktologie.

Dračí polévka
v rámci projektu Listování proběhl pořad s tematikou rasismu, xenofobie, šikany a agrese pro
4. - 7. ročník.

Život k sežrání
v rámci projektu Listování proběhl pořad s tematikou poruch příjmu potravy pro 6. – 9.
ročník.

Čas proměn
přednáška o dospívání pro dívky 6. ročníku.
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Spolupráce základní školy a základní školy umělecké
Žáci Základní umělecké školy Jevíčko se tradičně ke konci školního roku chlubí svými
výsledky. Taneční vystoupení jednotlivých skupin či koncerty jsou názornou ukázkou toho,
jak lze smysluplně naplnit svůj volný čas. Představení mají vždy velký úspěch.

Síla lidskosti
preventivní program s tematikou rasismu, xenofobie pro 5. – 9. ročník.

Den zdravého životního stylu „Vitamínový den“
Probíhal na 1. stupni v duchu zdravé svačinky a pohybu.

Branný den
V měsíci květnu žáci 1. – 6. ročníku zhlédli ukázku hasičů a policie na Branném dni
v nedalekých Jaroměřicích.

„Den prevence“
Na konci školního roku proběhl v 6., 7. a 8. třídách Den prevence. Mladším žákům byl
promítnut film z cyklu Seznam se bezpečně. V sedmém ročníku sledovali žáci film Mezi
stěnami a v 8. ročníku film Sami. Po zhlédnutí filmů žáci pracovali ve skupinách, odpovídali
na otázky, následovala diskuse k jednotlivým příběhům.

Kulturní akce
Během školního roku proběhlo několik kulturních a sportovních akcí či výchovných koncertů,
které žákům ukazují, jak smysluplně trávit volný čas. V některých zhlédnutých pořadech
mohli vidět své spolužáky, kteří např. hrají na hudební nástroj či zvládnou divadelní roli.

Sociometrická šetření
Naše škola využila opět nabídku Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. V
šestých třídácj proběhl program SORAD, taktéž ve třídě 7. B, program Stonožka byl
realizován ve třídách čtvrtách.

Den pro rodiče a děti
proběhl v měsíci květnu. Aktivity byly zaměřeny na dopravu a pohyb.

Vzdělávání učitelů
Metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy se zúčastnili na podzim a na jaře
dvoudenního setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které každoročně organizuje
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.
V měsíci říjnu proběhly vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Učitelé se zúčastnili
semináře Žák dlouhodobě selhávající ve výuce a dvoudenního výjezdního semináře Rozvoj
sociálních kompetencí učitele.

Schůzky učitelů
Během školního roku se učitelé 1. i 2. stupně pravidelně scházeli a diskutovali o vztazích
žáků v jednotlivých třídách, o podezření na záškoláctví, neplnění školních povinností apod.
V případě problému společně hledali řešení, a to ve spolupráci s vedením školy a rodinou.
Učitelé si tímto způsobem předávali zkušenosti a byli tak informováni o dění v jednotlivých
třídách. Učitelé samozřejmě nezapomínali své žáky chválit.
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Informovanost rodičů a veřejnosti
Rodiče a veřejnost jsou o aktivitách v rámci prevence rizikového chování informováni na
třídních schůzkách. K prezentaci sloužil školní časopis OBJEV, webové stránky školy, ale
také nástěnka ve škole, v neposlední řadě články v regionálním tisku, zj. v Jevíčském
zpravodaji.
Na třídních schůzkách rodiče 6. ročníku obdrželi letáky I kyberšikana bolí.
Po třídních schůzkách byli rodiče informováni o semináři Spolu ruku v ruce prostřednictvím
prezentace projektu.

Hodnocení environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty
Roční program (2014/2015) byl uskutečněn s ohledem na aktuální podmínky a možnosti
školy. Na jeho realizaci se podíleli všichni stálí členové pedagogického sboru.

Ekologizace provozu školy
● Projekt Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) – pokračujeme ve zpětném odběru
baterií a elektrozařízení v rámci dlouhodobého recyklačního programu. Ve škole jsou
rozmístěny kartonové krabice a boxy na třídění odpadu získané v rámci projektu
● Během školního roku bylo vytříděno 22 kg baterií, 250 kg elektrozařízení
● Za vytříděné baterie a elektrozařízení získává škola učební pomůcky, hry, knihy,
odměny pro žáky, výukové materiály.
● Organizovaný sběr papíru ve spolupráci s městem (říjen, duben) do sběru se zapojily
všechny třídy školy. Rodičům a žákům se za pomoci zaměstnanců města podařilo ve
dnech 23. – 24. října vytřídit 25 305 kg papíru, 9. – 10. dubna
24 389 kg papíru.
● Organizovaný sběr ve škole. Pokračujeme v třídění odpadu na chodbách a v některých
třídách. Pokračuje sběr plastových víček.
● Péče o zeleň a květiny - v okolí školy, úklid – v praktických činnostech, rozpis služeb
jednotlivých tříd je umístěn ve sborovně, květinová výzdoba ve třídách (služby ve
třídách)
● Pitný režim (možnost zakoupení ve školním bufetu, automatu)
● Energie a jejich úspora (v některých třídách visí Desatero pro ekologicky šetrný školní
život - vytvořené žáky ve školním roce 2010/2011 v rámci Dne ekologie)
● 1. stupeň projekt „Ovoce do škol“
● 1. a 2. stupeň projekt „Školní mléko“
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Informační zdroje a pomůcky, prezentace
- na chodbě školy je aktualizována nástěnka – problematika třídění odpadů
- průběžně jsou aktualizovány webové stránky školy
- příspěvky v regionálním tisku
Environmentální výchova byla realizována
- ve vyučovacích předmětech (podle školního vzdělávacího programu)
školní rok 2014/2015: na 1. stupni začleněna do všech vyučovacích předmětů, zejména do
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
na 2. stupni povinně volitelný předmět: Tělesná výchova volitelná, EV začleněna zejména do
vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda
zájmové kroužky: Šikovné ručičky, sportovní kroužky, přírodovědný kroužek
- v projektech
● Naše cesta ekologicky myslet - ekologicky žít - celoroční projekt
Den ekologie – sběr odpadků, hry s ekologickou tematikou (1. stupeň, duben)
Den zdravého životního stylu – (1. stupeň, červen 2015, org. žáci 2. stupně)
Světový den vody (2. – 5. ročník, březen 2015) „DO ODPADU aneb Co do kanalizace
nepatří". Světový den vody, společnost ČEVAK a.s. vzdělávací program pro žáky základních
škol. Žáci se na výukových hodinách interaktivní formou dozvěděli, co se stane s odpadní
vodou, než se vrátí opět do přírody a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je
provedla postavička kocoura AGIho, který je zároveň symbolem celého projektu.
Výukový program: (1. stupeň) „Pojďte si hrát s kytkami" pro žáky v zámeckém parku - Velké
Opatovice
Děti se učily zábavnou formou poznávat rostliny, jejich plody. Dozvěděly se, na co se
jednotlivé rostliny používají. Vyrobily si vlastní herbář. Plnily různé úkoly a řešily rébusy
s přírodovědnou tematikou. Děti se seznámily s knihami o přírodě, ve kterých mohou získat
další informace o přírodě.
● Cesta za poznáním (exkurze, vycházky)
Poznávání přírody okolí Jevíčka
Poznávání přírodních krás a kulturních památek, poznávání přírodních zákonitostí, návštěva
ekologických provozů a provozů s tradiční řemeslnou výrobou (např. arboretum, sklárny,
pekárna)
1. stupeň - Uskutečněné exkurze a vycházky podněcovaly zájem dětí o přírodu, aktivizovaly
jejich zájem o danou problematiku a vedly je ke zpracování dalších informací. V uplynulém
školním roce se všechny vycházky a většina exkurzí uskutečnily podle plánu.
2. stupeň - Toulovcovy maštale (6. ročník), Čenkovice (7. ročník), Pálava (8. ročník)
● Školní sport (zdravý životní styl)
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2014)
Lyžařský kurz – 7. ročník (březen 2015)
Lyžařský kurz rozšiřující - výběr žáků (únor 2015)
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● Spolu ruku v ruce - osobnostní kurz pro 6. ročník (září 2014)
hry v přírodě, pro rozvoj spolupráce, relaxační, meditativní hry, projekt Žijeme zdravě apod.
Zdravý životní styl
Den zdravého životního stylu (1. stupeň červen 2015, organizovali žáci 2. stupně)
Školní sport - Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2014)
Spolu ruku v ruce – osobnostní kurz (Žijeme zdravě, 6. ročník, září 2014)
Sbírání léčivých bylin – průběžně
Školní mléko, Ovoce do škol
Akce k významným dnům
Den Země – projektový Den ekologie (1. stupeň, duben 2015)
Soutěže
Poznávání živočichů (2. stupeň)
Poznávání rostlin (2. stupeň)
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2014)
Životní prostředí
Úklid okolí školy a lokalit města (1. – 9. ročník) – podle rozpisu tříd
Péče o zeleň a květiny
Třídění odpadu
Kulturní tradice, tradiční řemesla
Vánoční dílna – listopad 2014 (rodiče, veřejnost)
Vánoční koncert – prosinec 2014 (rodiče, veřejnost)
Jarní dílna – duben 2015 (družina, veřejnost)

Účast v matematických soutěžích
mezinárodní soutěž - Matematický klokan
Tohoto kola se zúčastnilo 239 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.

CVRČEK
Soutěžilo celkem 68 žáků druhých a třetích tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 90.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Staněk Jan
61 b
2. Forethová Elena
58 b
Khýr Lukáš
58 b
3. Műller Jakub
54 b
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KLOKÁNEK
Soutěžilo celkem 61 žáků čtvrtých a pátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Machálková Pavla
86 b
2. Hlubinka David
81 b
3. Mauerová Eliška
77 b
Valík Filip
77 b

BENJAMÍN
Soutěžilo celkem 47 žáků šestých a sedmých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1.Humplová Anežka
69 b
2. Janíčková Marie
64 b
3. Seman Vilém
60 b

KADET
Soutěžilo celkem 63 žáků osmých a devátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii – 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1. Hader Jan
74 b
2. Janíček Petr
58 b
Minářová Natálie
58 b
3. Kohoutková Eva
54 b
Mauer Jakub

PYTHAGORIÁDA - soutěž pro žáky 5., 6., 7. a 8. ročníku
Školního kola soutěže se zúčastnilo 140 žáků. Okresního kola se zúčastnili Filip Valík,
Prokop Štindl, Marie Janíčková, Dado Dia, Martin Bažant, Petr Janíček, Jan Hader.

Zpráva za přírodopisnou oblast
Ve školním roce 2014/2015 proběhla v rámci přírodopisné oblasti na II. stupni soutěž
v poznávání živočichů.
Dne 7. 4. 2015 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 11 žáků 5. - 9. tříd.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie (žáci 5. a 6. tříd) a II. kategorie (žáci 7., 8.
a 9. tříd).
Nejlepší umístění byla tato:
I. kategorie: 1. místo: Michaela Krejčířová (5. A)
2. místo: Julie Dokoupilová (5. A)
3. místo: Matěj Řehoř (6. A)
II. kategorie: 1. místo: Kateřina Konečná (8. A)
2. místo: Martin Hrubý (9. B)
3. místo: Klára Mrvová (8. B)
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Do oblastního kola v Moravské Třebové postoupili z I. kategorie Michaela Krejčířová (5. A)
a Julie Dokoupilová (5. A), z II. kategorie Kateřina Konečná (8.A), Martin Hrubý (9. B),
Klára Mrvová (8. B), Kristýna Živná (8. A), Klára Vašíková (7. B) a Josef Knap (7. B).
V oblastním kole v DDM v Moravské Třebové, které se uskutečnilo 22. 4. 2015, žáci dosáhli
těchto výsledků:
kategorie:
5. třídy:
6. místo Julie Dokoupilová
7. místo Michaela Krejčířová (celkem 8 soutěžících)
7. třídy:

7. místo Klára Vašíková
8. místo Josef Knap (celkem 26 soutěžících)

8. třídy:

2. místo Kateřina Konečná
4. místo Klára Mrvová
6. místo Kristýna Živná (celkem 15 soutěžících)

9. třídy:

2. místo Martin Hrubý (celkem 14 soutěžících)

Okresní kolo konané obvykle v DDM v Litomyšli, kam by postoupili z 2. místa dva naši žáci,
se bohužel v letošním školním roce nekonalo.
Soutěž v poznávání rostlin v tomto školním roce neproběhla.

Přírodovědecká olympiáda
Letošní školní rok pořádalo Gymnázium Jevíčko novou soutěž Přírodovědecká olympiáda,
která navázala na tradiční klání O putovní pohár Jaroslava Heyrovského. Akce se zúčastnili
zájemci z osmého a devátého ročníku naší školy. Celkem vytvořili sedm tříčlenných
soutěžních posádek. Čekal je teoretický test znalostí a praktické úkoly z oblasti přírodních
věd. Celý program byl zpestřen přípravou a ochutnávkou hmyzích specialit. Při celkovém
hodnocení se naši žáci objevili na stupních vítězů – jedna z posádek obsadila třetí místo.

Letní tábor Suté Břehy
Konec prázdnin strávili zájemci z řad našich žáků na letním táboře pořádaným DDM Holice.
Letos je čekala nová lokalita, a to Suté Břehy nedaleko Týniště nad Orlicí. Tábořiště je
obklopeno ze tří stran lesy a ze čtvrté řekou Orlicí se zátopovými loukami. Děti si rychle
zvykly na krásné prostředí protkané cyklostezkami a turistickými trasami, které hojně
využíval cyklooddíl pana ředitele i méně zdatnější cyklisté pod vedením ostatních vedoucích.
Vedle cyklistiky program nabízel další aktivity. Tradičně se konal postřehový závod, závod
tábornických dovedností, bojovka a večerní disko. Nově se objevil badminton, který uchvátil
většinu táborníků. Byly proto pořádány badmintonové turnaje jednotlivců i dvojic. Novinkou
byl také raft. Všechny děti prošly základním výcvikem a kochaly se meandry řeky Orlice.
Počasí se letos vydařilo, program byl pestrý, nový pan kuchař se osvědčil a pod dohledem
zdravotníků nedošlo k vážné újmě na zdraví. Letošní tábor se tedy vydařil a děti odjížděly
spokojené domů.
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Příměstský tábor se sportovním zaměřením
“ SPORTUJEME 2015”
Letos poprvé se konal pro žáky naší školy příměstský tábor se sportovním zaměřením. Tábora
se zúčastnilo 32 sportem nadšených dětí, které si za pět dnů tábora pořádně protáhly celé tělo.
Každé ráno začínalo lehkoatletickou průpravou, po svačině se program každý den lišil. První
den to byly sportovní hry a hry s míčem, druhý den balanční cvičení a seznámení s hrou Kinball, den třetí se nesl v duchu tradičních táborových her a aktivit, čtvrtý den jsme vyrazili na
horolezeckou stěnu a zkusili běh v terénu. Nechyběla ani střelba ze vzduchovky či chůze na
slackline. Poslední závěrečný den proběhla táborová olympiáda. Součástí tábora bylo
i
vytváření táborového deníku, do kterého si děti zapisovaly nejen své výkony,
ale
i zajímavosti o sportovcích z celého světa. Díky krásnému počasí proběhlo také koupání a
vodní hrátky.
Pět programem nabitých dnů bylo zakončeno za přítomnosti rodičů slavnostním táborákem,
u kterého byla snaha a vynikající výkony oceněny diplomem a medailí.
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Hodnocení plánu kontrol BOZP
Celoroční plán kontrol BOZP a protipožární ochrany byl důsledně plněn. V přípravném týdnu
proběhlo školení BOZP všech pracovníků školy. Na začátku školního roku a pravidelně každý
měsíc byla sledována připravenost tříd, dílen, školního pozemku i ostatních školních prostor
po stránce bezpečnosti a protipožární ochrany žáků, vyučujících a provozních zaměstnanců.
Během školního roku nedošlo k úrazu s následující školní absencí zaviněnému stavem učeben
a zařízení školy.
Průběžně bylo sledováno vytápění tříd i všech vnitřních prostor školy. Sledováno bylo také
pravidelné větrání tříd.
Při kontrolách byl sledován stav hygienických zařízení, osvětlení tříd i odpovídající oblečení
žáků podle teploty ve třídách.
V červnu proběhla v rámci dopravní výchovy jízda zručnosti žáků 4. ročníku. Žáci se
v květnu zúčastnili Branného dne, kde si také vyzkoušeli v praxi (na jednotlivých
stanovištích) teoretické znalosti a chování v době vyhlášení mimořádné situace.
Plán BOZP byl SPLNĚN.

Školní řád
Vnitřní řád školy byl na začátku školního roku projednán a schválen pedagogickou radou.
Žáci školy byli třídními učiteli poučeni o BOZP a seznámeni se školním řádem na začátku
školního roku a při zahájení 2. pololetí. Poučeni o BOZP byli žáci 7. ročníku před lyžařským
výcvikem, žáci 3. a 4. ročníku před plaveckým výcvikem a žáci všech tříd před exkurzemi
a výlety.
Rodiče byli se školním řádem seznámeni na prvních a únorových třídních schůzkách třídními
učiteli.
Pokud se během roku vyskytly výchovné problémy, byly ihned řešeny třídním učitelem za
účasti rodičů, popř. ředitele školy. Důtky a snížené známky z chování - viz zápis o prospěchu
a chování.

Rozbor úrazovosti
A) žáci
Evidované úrazy:
Registrováno:
Místo úrazů:
tělocvična
učebna
chodba
schodiště
hřiště
sjezdovka

50
28
21
3
1
1
1
1 (lyžařský kurz)

Opatření:
Žáci jsou poučeni o BOZP na začátku školního roku a opakovaně v druhém pololetí školního
roku. Zvlášť jsou žáci poučeni v hodinách tělesné výchovy, praktických činnostech,
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přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Poučeni jsou také před každou vycházkou, exkurzí,
výletem, plaveckým a lyžařským výcvikem.
Všechna tato poučení jsou zapisována do tabulky na formuláři, který je vložen do třídní
knihy.

B) učitelé a provozní zaměstnanci
Počet pracovních úrazů: 1
Počet zameškaných pracovních dnů: 40
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příloha č. 1

Přehled o počtu a prospěchu žáků v jednotlivých
ročnících
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příloha č. 2

Dojíždějící žáci
POČTY DOJÍŽDĚJÍCÍCH ŽÁKŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

BĚLÁ
20 žáků
BEZDĚČÍ U TRNÁVKY
2 žáci
BISKUPICE
9 žáků
BOROTÍN
2 žáci
BRNO
4 žáci
BRŤOV
1 žák
BŘEZINA
5 žáků
BŘEZINKY
2 žáci
BŘEZOVÁ nad Svitavou
1 žák
CETKOVICE
1 žák
DEŠTNÁ
1 žák
HORNÍ SMRŽOV
2 žáci
CHORNICE
15 žáků
JAROMĚŘICE
8 žáků
JESENEC
2 žáci
KOJETÍN
1 žák
LETOVICE
1 žák
MĚSTEČKO TRNÁVKA 1 žák
OLÚ Jevíčko
11 žáků
PRAHA
2 žáci
ROUBANINA
3 žáci
SKOČOVÁ LHOTA
1 žák
SLATINA
1 žák
SMOLNÁ
3 žáci
UHŘICE
12 žáků
ÚSOBRNO
2 žáci
VELKÉ OPATOVICE
20 žáků
VÍSKA
7 žáků
VRÁŽNÉ
3 žáci
VYSOKÁ
1 žák
ZADNÍ ARNOŠTOV
6 žáků

celkem

150 žáků
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příloha č. 3

Školní družina
Školní družina měla tři oddělení:
1. oddělení - "Broučci" (žáci 1. tříd)
2. oddělení - "Koťátka" (žáci 2. tříd)
3. oddělení - "Dráčci“ (žáci 3. tříd)

Lucie Dosedlová
Jana Kalandrová
Radek Grepl

ŠD byla v provozu v ranních hodinách od 5:45 do 8:00 hodin a v odpoledních hodinách
od 11:30 -16:15 hodin. Ranní družinu navštěvovaly i děti, které nejsou do ŠD přihlášené
a dojíždějící děti ze starších ročníků. Každé družinové oddělení mělo svého vychovatele,
který si ihned po vyučování děti převzal od třídní učitelky. Od půl čtvrté byl již počet dětí
nižší, proto se oddělení spojovala do dvou.
Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány v týdenní skladbě zaměstnání podle ŠVP
školní družiny. Zaměřovali jsme se na činnosti - tělovýchovné, estetické, pracovní, výtvarné,
přírodovědné, hudební, literární, dopravní a v neposlední řadě na přípravu na vyučování
(formou didaktických her). Při činnostech jsme využívali prostory ŠD, malou i velkou
tělocvičnu, učebnu informatiky, učebnu s interaktivní tabulí, školní dvůr a park u budovy
zámečku. Ve druhém pololetí jsme rozšířili prostory školní družiny o relaxační místnost.
Činnosti jsme pravidelně střídali a přizpůsobovali je schopnostem a věku dětí.
Pro prezentaci prací dětí jsme využívali prostory šaten, nástěnky a vestibul.
Velkou pozornost jsme věnovali environmentální výchově (třídění odpadu, čistota prostředí
a jeho úprava, tradiční řemesla, zdravý životní styl, využití přírodních materiálů).
Velký důraz jsme také kladli na pravidla slušného chování a každodenními činnostmi jsme se
snažili o utváření a podporu mezilidských vztahů a vzájemné komunikace.
Po zkušenosti z minulých školních roků jsme ponechali pro komunikaci s rodiči družinové
deníčky.
V odpoledních hodinách probíhaly pod vedením vychovatelek dva zájmové útvary.
Paní vychovatelka Kalandrová vedla zdravotnický kroužek, který probíhal každé úterý
a středu od 15:00 do 16:00. Z prvního stupně navštěvovalo tento kroužek 21 dětí a z druhého
stupně 1 dívka. V květnu se děti zúčastnily okresního kola „Hlídek mladých zdravotníků“
ve Svitavách, kde se umístily na druhém místě.
Ve čtvrtek probíhal pod vedením paní vychovatelky Dosedlové kroužek „Šikovné ručičky“.
Tento kroužek navštěvovalo 26 dětí z prvního stupně.

strana 51 / 65
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2014/2015

Přehled akcí školní družiny:
Září: "Družinka je kamarád"
Výtvarná soutěž – „Namaluj svého kamaráda“

Říjen: "Barevný podzim"
15. 10. jsme byli na návštěvě u Rozbořilů (ukázka andulek).
Soutěž ve stavění z přírodního materiálu
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Listopad: "Svět pohádek"
23. 11. Návštěva divadla v Olomouci na pohádce „Princezna se zlatou hvězdou na čele“

Prosinec: "Vánoční čas"
15. 12. Vánoční besídka
17. 12. Návštěva místního kostela
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Leden: "Paní Zima je tu"
Soutěž v „Chůzi na lyžích“

Únor: "Místo, kde bydlím"
Výtvarná soutěž na téma „Místo, kde bydlím“
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Březen: "Příroda se probouzí"
Jarní výzdoba školy a školní družiny

Duben: "Naše planeta Země"
1. 4. Jarní dílna
15. 4. Návštěva brněnského planetária na představení „Se zvířátky o vesmír“
28. 4. Malování s paní Matouškovou

Květen: "Pozor, stůj, rozhlédni se!"
25. 5. Jízda zručnosti
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Červen: "Všude žijí děti"
17. 6. Družinová pouť
Výtvarná soutěž „Všude žijí děti“
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příloha č. 4

Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením
Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením zabezpečují speciálně pedagogickou péči
dětem ze širokého okolí Jevíčka. Třídy skupinově integrovaných žáků jsou umístěny v prvním
patře budovy bývalých jeslí, která je majetkem Města Jevíčka. Od školního roku 2008/2009
jsou tu dvě kmenové učebny, cvičná kuchyň, která je celkem dobře vybavena a malá dílna,
sloužící k výuce pracovního vyučování. Chlapci 7. - 9. ročníků využívají vybavenou dílnu na
ZŠ. Již třetím rokem využíváme v plné míře školního pozemku základní školy. Na základní
škole využíváme obě tělocvičny, sportovní hřiště a prostory cvičného bytu.
Dětem je i ve škole mimo jiné zajištěn plavecký výcvik, lyžařský výcvik a cykloturistika.
Horská kola jsou ve vybavení školy. Režim školy je přizpůsoben psychice mentálně
postižených dětí. Snažíme se o posilování mezipředmětových vztahů, jednotlivé činnosti se
střídají s relaxačními a tělovýchovnými chvilkami. K tomuto účelu je za příznivého počasí
využívána zahrada, kde žáci tráví přestávky a výjimečně zde probíhá i výuka.
Žáci jsou ve škole vyučováni podle vzdělávacího programu ŠVP ZV – LMP, 9-1/ 2007,
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V uvedeném školním roce mělo
individuální vzdělávací plán 7 žáků. Jsou to ti žáci, kteří mají kombinované vady a vzdělávací
plán musí být přizpůsoben jejich postižení. Jeden žák byl vzděláván podle programu ŠVP ZV
Ve školním roce 2014/2015 byly otevřeny tři speciální třídy, ve kterých bylo k 1. 9. 2014
zapsáno 22 žáků. Celkem bylo v těchto třídách 22 žáků, z toho 5 dívek a 17 chlapců.
Žáci se učí v pěkných slunných třídách a třetí třída slouží jako pracovna pro žáky
s individuálním vzdělávacím programem společně s jejich asistentkami. Při výuce využíváme
interaktivní tabuli, která je pro vyučování velkým přínosem.

I. třída
-

třídní učitelka Mgr. Vendula Střechová
1., 2., 3. ročník – celkem 5 žáků, z toho 1 žák s více vadami (IVP)
do této třídy byl nově vřazen 1 žák 1. ročníku (od 1. 9. 2014)

II. třída
-

třídní učitelka Mgr. Lenka Horáková
4., 5., 6. ročník – celkem 8 žáků, z toho 4 žáci s více vadami (IVP)
do této třídy byl nově vřazen 1 žák (od 9.10. 2014)

III. třída
-

třídní učitelka Mgr Jana Junková
7., 8., 9. ročník - celkem 9 žáků, z toho 2 žáci s více vadami (IVP)

S dětmi ve speciálních třídách pracují tři pedagogičtí asistenti, Mgr Vendula Střechová,
Jana Mrvová a Zdeněk Jurdič. Nadále působí tři osobní asistenky, Ludmila Nečasová, Pavlína
Kuchařová a Ludmila Palašová (od II. pololetí). Všechny tři osobní asistentky jsou
zaměstnankyně Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy.
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Společné aktivity
V každém roce na podzim sbíráme jablka na školní zahradě. Úroda byla odvezena a s pomocí
města Jevíčka dále zpracována v moštárně. Ve škole jsme ji pak využili k obohacení pitného
režimu žáků.
V rámci možností se zúčastňujeme projektu „Zdravá škola“. Žáci měli možnost opět odebírat
mléčné výrobky. V tomto roce jsme se též zapojili do projektu „Ovoce do škol“ - schváleném
MŠMT pro žáky 1. - 5. ročníku.
9. 9. 2014 Začátek plaveckého výcviku ve Svitavách
17. 10. 2014 Pasování na čtenáře (knihovna)
3. 11. 2014 Tonda Obal - ekologická beseda - ZŠ
14. 11. 2014 Autorské čtení – Kapřík Metlík
23. 11. 2014 Divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou” - Olomouc
26. 11. 2014 Kukátko – přehlídka divadel Moravská Třebová
27. 11. 2014 Vánoční dílna (budova ZŠ)
2. 12. 2014 Zpívání školního sboru ZŠ před Zámečkem – 1. adventní neděle
5. 12. 2014 Návštěva Mikuláše s andělem a čertem
10. 12. 2014 Vánoční koncert (kino Jevíčko)
19. 12. 2014 Vystoupení žáků ZUŠ (dechový kvintet)
20. 12. 2014 Vánoční besídka I., II. a III. třídy
13. 1. 2015 Návštěva jevíčské knihovny – beseda nad knihou
20. 3. 2015 Nosáčova dobrodružství - ( divadlo Velké Opatovice)
30. 3. 2015 Velikonoční jarmark (budova zámečku)
31. 3. 2015 Olympijský den
1. 4. 2015 Jarní dílna
8. 4. 2015 Bubnujeme pro radost (ZŠ)
10. 4. 2015 Noc s Andersenem“
16. 4. 2015 Školní kolo recitační soutěže
23. 4. 2015 Krajské kolo recitační soutěže praktických a speciálních škol
22. 4. 2015 Den Země (budova ZŠ)
28. 4. 2015 Malování s pí. Matouškovou „Na cokoli“
29. 4. 2015 Den tance
7. 5. 2015 Pěvecká soutěž „Karaoke“ (Polička)
7. 5. 2015 Den pro rodiče a děti
14. 5. 2015 Výchovný koncert skupiny “Marbo”
19. 5. 2015 Sportovní hry mládeže (Litomyšl)
21. 5. 2015 Listování
29. 5. 2015 Den integrovaného systému (Jaroměřice)
23. 5. 2015 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko
2. 6. 2015 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
7. 6. 2015 JEVÍČKOVĚNÍ“ - bubnování( synagoga)
10. 6. 2015 Kulturní dýchánek (kino Jevíčko)
16. 6. 2015 Jízda zručnosti – (areál Žlíbka)
18. 6. 2015 Školní výlet - Boršovský les
25. 6. 2015 Ovocný den - (ZŠ Jevíčko)
Pozn. Tučně vytištěné akce = akce konané jen v rámci speciálních tříd
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Údaje o pracovnících školy
Základní škola
Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

Mgr. BAŽANT

Ondřej

učitel

Aj

19

Mgr. BOMBERA

Zdeněk

učitel

Tv - Bv

36

Lucie

vychovatelka

pedagog volného
času

3

Jiřina

učitelka,
školní metodik
prevence

Čj - Ov

24

Marie

učitelka

Mgr. HŘEBECKÁ

Jana

učitelka

M-P

Mgr. JELÍNKOVÁ

Radka

učitelka

I. st.

Mgr. JENIŠOVÁ

Pavla

učitelka

Jana

vychovatelka

DOSEDLOVÁ

Mgr. FINSTERLOVÁ
Ing.

GREGOROVÁ

KALANDROVÁ

28

I. st. + speciální
pedagogika
pedagog volného
času

9

21
29

Mgr. KLEIN

Zdeněk

učitel

M-F

7

Mgr. MACKŮ

Zdeňka

učitelka

I. st.

38

Mgr. MAUEROVÁ

Blanka

učitelka

I. st.

8

Mgr. PAROLEK

Miloslav

ředitel

speciální
pedagogika

24

Mgr. PAROLKOVÁ

Jarmila

učitelka

I. st.

18

Mgr. PODLEZL

Zdeněk

učitel

Vv - Pč

11

Mgr. PTÁČNÍKOVÁ

Iva

učitelka

I. st.

17

Mgr. SKÁCELOVÁ

Věra

zástupce ředitele

M - Dg

20

Mgr. ŠEVČÍKOVÁ

Jana

učitelka

I. stupeň

13

Mgr. VALÍČKOVÁ

Helena

učitelka

speciální
pedagogika

21

Mgr. VESELKOVÁ

Hana

učitelka

Čj - Ov

21

Mgr. ZIKOVÁ

Pavla

učitelka,
výchovný poradce

I. st.

27
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Pedagogičtí pracovníci na zkrácený úvazek
Titul

Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

Ch - P

14

Mgr.

ALEXOVÁ

Hana

učitelka

Mgr.

BARANOK

Jaromír

učitel

BLAHOVÁ

Iveta

asistentka pedagoga

BOKOVÁ

Marie

učitelka

I.st.

Bc.

BUDIGOVÁ

Jitka

učitelka

Čj - D

5

Mgr.

DRAŽILOVÁ

Alena

učitelka

I. st. + speciální
pedagogika

6

GREPL

Radek

asistent pedagoga

Mgr.

JELÍNKOVÁ

Jitka

učitelka,
karierový poradce

M-Z

35

Mgr.

KOBYLKOVÁ

Ivona

učitelka

I. st.

13

Mgr.

PAROLEK

Vít

učitel

Hv - Tv

11

Mgr.

RICHTROVÁ

Jana

učitelka

Ch - P

6

Mgr.

ŠPONEROVÁ

Dita

učitelka

Nj

Zdeňka

učitelka

D

Mgr.

PhDr. VALČÍKOVÁ
Mgr.

ŽENOŽIČKOVÁ Lucie

asistentka pedagoga

D
15

6

speciální
pedagogika

3

Speciální třídy
Mgr.

HORÁKOVÁ

Lenka

učitelka

Mgr.

JUNKOVÁ

Jana

učitelka

speciální
pedagogika
speciální
pedagogika

28
19

Pracovníci na zkrácený úvazek
JURDIČ

Zdeněk

asistent pedagoga

DiS.

MRVOVÁ

Jana

asistentka pedagoga

Mgr.

STŘECHOVÁ

Vendula

učitelka

Provozní pracovníci
Bc.

NÁROŽNÁ

Petra

účetní

ZÁDRAPOVÁ

Michaela

účetní

SKÁCEL

František

školník, údržbář, topič

DVOŘÁKOVÁ

Věra

uklízečka

DVOŘÁKOVÁ

Dana

uklízečka

HOTAŘOVÁ

Vladimíra

uklízečka

MACHÁLKOVÁ

Jana

uklízečka

pedagogické
asistenství

12
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ŽENATOVÁ

Vlasta

uklízečka

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
V Jevíčku 30. 9. 2015 Mgr. Miloslav Parolek.

