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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 2017/2018 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 podařilo rozšířit stávající prostory
o jednu hernu. Škola má dobré podmínky pro výuku přírodovědných předmětů /P, Ch,
F/. Ke sportovní činnosti slouží 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. Pro výtvarné a technické činnosti využíváme
učebnu a zázemí v budově gymnázia. 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 22 počítačů. Žáci i pedagogičtí pracovníci mohou využívat internet.
Naši žáci byli úspěšní zejména v jazykových, 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. Ve spolupráci s DDM Holice
organizujeme letní sportovní tábor.
Žáci školy se podílejí na vydávání časopisu „OBJEV“, který získal několik ocenění
v různých soutěžích. V tomto školním roce vyšly tři 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. Někteří žáci vystupovali na
Jevíčkovění. O akcích školy je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím našich
webových stránek a v Jevíčském zpravodaji. Ve spolupráci se SRPS jsme uspořádali 18.
školní ples a vánoční koncert s výstavkou prací žáků školy. V rámci prohloubení vztahů
školy a rodiny jsme uspořádali dvě třídní schůzky a dvakrát proběhly individuální
pohovory učitelů s rodiči a žáky. Spolupracujeme s plénem SRPS. Na škole je stabilní
pedagogický sbor, maximálně se využívá odborné způsobilosti pedagogů.
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Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů
v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Z finančních prostředků ve výši 1 042 164,00 Kč hradíme tyto aktivity:
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
(pro ZŠ)
II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Informace ohledně tohoto dotačního programu je možno rovněž nalézt na našich
webových stránkách.
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. 2016 jsou vydány
jako dodatek formou přílohy ke stávajícímu ŠVP
Ve speciálních třídách zřízených dle §16 odst. 9 v 1. - 5. ročníku probíhala výuka podle
RVP ZV s upravenými výstupy z důvodu LMP. Ve všech zbylých 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.
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Výsledky výchovně vzdělávací práce
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 389 žáků, byli rozděleni do 20 tříd
podle vzdělávacích programů.
Běžné třídy: základní škola - 372 žáků
● I. stupeň: 213 žáků /10 tříd/
● II. stupeň: 159 žáků /8 tříd/
Dvě třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 17 žáků.
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících a přehled prospěchu - viz příloha 1.
Do školy dojíždělo 134 žáků - viz příloha 2.
Součástí školy je školní družina, která má 3 oddělení - 89 dětí.
Hodnocení práce ve školní družině - viz příloha 3.

Přijímací řízení na střední školy, zápis do I. třídy
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 51 žáků devátých tříd.
Žáci, kteří ukončili základní vzdělání, pokračují ve studiu na středních školách, které si
zvolili. Jeden žák ze třídy zřízené podle § 16 ze zdravotních důvodů nikam nenastoupil.
Z V. třídy odešla na gymnázium 1 žákyně, k zápisu do první třídy se dostavilo 36 dětí.
Pět rodičů žádalo o odklad školní docházky a na základě závěrů z vyšetření PPP
a odborného lékaře jim bylo vyhověno.

Přehled o zaměstnancích
Podrobnější přehled - viz příloha 4.
● pedagogičtí pracovníci - 40 /z toho 13 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. Učitelé se mimo jiné zúčastňují
i seminářů týkajících se výchovného poradenství či prevence rizikového chování.
Zkušenosti získané na těchto akcích jsou předávány kolegům. V minulém školním roce
jsme zahájili projekt “Moderní formy výuky ZŠ Jevíčko”, který je zaměřen zejména na
žáky, ale částečně i na pedagogický rozvoj učitelů.
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Kontrolní činnost České školní inspekce
Ve školním roce 2017/2018 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 (5 útvarů)

Mgr. Ševčíková, Mgr. Kobylková, Mgr. Langerová,
Mgr. Havlíčková, Mgr. Jelínková

GYMATL (2 útvary)

Mgr. Parolková, Mgr. Ševčíková, Mgr. Valíčková

Přírodovědný kroužek (2 útvary)

Mgr. Richtrová

Logopedie

Mgr. Jenišová

Angličtina hrou (4 útvary)

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

Stolní tenis

Bc. Radek Grepl

Školní sbor

Mgr. Horáková, Mgr. Hřebecká, Mgr. Langerová

Výtvarný kroužek

Mgr. Podlezl

Zdravotnický kroužek

Jana Kalandrová

Šikulky (2 útvary)

Lucie Parolková DiS.

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

Nepovinné předměty
Angličtina hrou

V rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů působí ve škole Klub zábavné
logiky a deskových her a Čtenářský klub ( pro I. i II. stupeň).

strana 11/57
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2017/2018

Žákovská knihovna I. stupeň
Učitelé a žáci si půjčovali knihy v naší žákovské knihovně. Množství půjčovaných knih
svědčí o tom, že stále více žáků má o četbu zájem. Nejčastěji půjčovanými knihami jsou
pohádkové knihy, knihy s dětským hrdinou, encyklopedie a knihy určené k povinné
četbě. Učitelé si také půjčují knihy určené k celoroční četbě.
Čtenářství je rovněž podporováno projektem “Moderní formy výuky”. Díky tomuto
projektu tak vznikl “Čtenářský klub I. stupně”. V rámci tohoto klubu se žáci prvního
stupně v loňském školním roce pravidelně setkávali nad knihou - předčítali si, plnili
úkoly, prezentovali si oblíbené knihy.
Ve spolupráci se školní knihovnou také proběhla každoroční akce na podporu čtenářské
gramotnosti “Nocování s knihou”. V rámci této akce byly vyhodnoceny nejlepší
příběhy, které žáci buď namalovali jako komiks či napsali. Letošní noc byla inspirována
knihou Josefa Čapka “Pejsek a kočička” a knihou Jaroslava Foglara “Rychlé šípy”.

Čtenářský klub Káčko
Program ČK Káčko
(www.klubkacko.wordpress.com)
V roce 2018 je činnost klubu finančně podpořena Pardubickým krajem
Exkurze
Praha (září 2017, dvoudenní výlet)
- dvoudenní návštěva Prahy, navštívili jsme Vyšehrad, Slavín, redakci Albatrosu,
památky města
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Svitavy (listopad 2017)
- Den poezie v Městské knihovně Svitavy
Olomouc (květen 2018)
- divadelní představení v Divadle na cucky - Jsem do tebe, prohlídka památek města
Besedy
s P. Eliášem, šéfredaktorem Albatrosu (září 2017)
s E. Zámečníkovou, odbornicí na umělecký přednes (listopad 2017)
s O. Koudelkou, spisovatelem a novinářem (prosinec 2017)
s P. Vorlem, autorské čtení (únor 2018)
s J. Adámkem, hercem a moderátorem (květen 2018)

Tvůrčí psaní
- motivace, příprava na literární soutěže, literární olympiádu
- tvorba literárního časopisu OBJEV
Soutěž
O nejlepšího recitátora, školní kolo recitační soutěže, odborná a divácká porota z řad
čtenářů

strana 13/57
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2017/2018

Čtenářská setkání
Recitační kluby (říjen, listopad, prosinec 2017; leden, únor, březen 2018)
Literární stezka, setkání s dětmi z Ukrajiny
Literatura pro děti a mládež (Shel Silverstein, milostná poezie, dětský hrdina, vánoční
tematika, historická tematika, regionální
literatura, veršování, dramatizace, drobné
žánry - akrostich, limerik)
Výstavka knižních novinek, četba ukázek
- účast na programu literárního sdružení
HaJaJi
- prezentace klubu na veřejnosti
- předvedení knih, poradenství

Jevíčkovění (červen 2018)
- setkání s vypravěčem M. Nechutou
- vystoupení pro veřejnost - umělecký
přednes, scénické a autorské čtení,
prezentace literárního časopisu OBJEV

Žákovská knihovna II. stupně
Žákovská knihovna je součástí čtenářského klubu Káčko. Informační nástěnka
o půjčování knih a plánu činností je umístěna ve 3. patře u čtenářského klubu Káčko.
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Půjčovní doba v čtenářském klubu Káčko
- pravidelně 1x v týdnu pro jednotlivé ročníky, využití internetu
- knihovna je průběžně doplňována o nové tituly

XX. ročník školního časopisu OBJEV
ve školním roce 2017/2018 vyšla dvě čísla školního časopisu s literární tematikou

Soutěže
(organizace soutěží školních, účast v krajských i celostátních soutěžích podle nabídky
a zájmu žáků)
Pardubické střípky, literání soutěž Krajské knihovny Pardubice, 3. místo Sofie Dia
O pardubický pramínek, literání soutěž Krajské knihovny Pardubice, 3. místo Sofie Dia
Kde končí svět, literání soutěž Krajské knihovny Pardubice, 3. místo Klára Janíčková
Svitaská čtečka, literární olympiáda Městská knihovna Svitavy (pět žáků 9. ročníku)
Olympiáda v českém jazyce, okr. kolo Kateřina Gulichová 9. místo, Dado Dia 11. místo
Recitační soutěž Dětská scéna 2018, Anna Vymětalová - čestné uznání v okresním kole;
Magda Vymětalová čestné uznání v okresním kole
Vytvoř si svůj komiks, Gymnázium Jevíčko Anežka Humplová, cena za orginalitu

Divadlo
Listování – scénické čtení červen 2018, II. stupeň

Akce pro veřejnost a žáky
Čteme pověsti, 6. ročník, únor 2018
Žáci 6. ročníku se zapojili do literárního projektu v rámci literární výchovy.
Zdramatizování příběhů, scénické čtení – představení pro rodiče.
Deník malého poseroutky, 6. ročník, červen 2018
Scénické čtení, vystoupení v rámci ročníku.

Literární projekty v rámci hodin českého jazyka
●
●
●
●

Staré pověsti české, Deník malého poseroutky, Neznámé zvíře (6. ročník)
Bajka, Fimfárum, Limerik o Jevíčku (7. ročník)
Z hororových příběhů (8. ročník)
Romeo a Julie, Líčení (9. ročník)

Recitační soutěž
I. stupeň
Dne 15. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 57
žáků z první až páté třídy. Největší zastoupení měly I. třídy. Recitátoři byli snaživí
a porota měla velmi těžkou práci. Odměnu si zasloužili všichni, kteří se nebáli
a vystoupili. Nejlepší recitátoři (Jakub Fluksa, Štěpán Parolek, Nikola Vafková, Nela
Gloserová, Julie Němcová, Eva Žouželková, Elena Forethová, Laura Pospíšilová a Filip
Štindl) postoupili do kola obvodního, které proběhlo v Moravské Třebové. Odborná
porota čestným uznáním ocenila J. Fluksu, Š. Parolka a N. Vafkovou. Děkujeme všem
učitelům i rodičům, kteří žákům pomáhají s výběrem textů i s přednesem.
II. stupeň
V měsíci únoru se konalo obvodní kolo recitační soutěže v Moravské Třebové. Ve 3.
kategorii (6. a 7. třída) nás reprezentovali Sofie Dia, Adam Zádrapa, který si odvezl
čestné uznání, a Magda Vymětalová, která si vybojovala 1. místo a postup do okresního
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kola ve Svitavách. Ve 4. kategorii (8. a 9. třída) se všechny naše recitátorky dostaly do
okresního kola v následujícím pořadí. 3. místo obsadila Anna Vymětalová, 2. místo
získala Dado Dia a 1. místo si odvezla Eliška Mauerová. Z okresního kola si přivezla
čestné uznání Magda Vymětalová a taktéž Anna Vymětalová. A kteří autoři nás oslovili
tentokrát? Tradičně již Miloš Macourek, Karel Čapek, Květa Legátová, nově pak
Barbora Klárová a Tomáš Končinský a jejich Překlep a Škraloup či Jiří Suchý a jeho
monolog červa.

Školní časopis OBJEV
Ve školním roce 2017/2018 vyšla dvě čísla časopisu OBJEV s literární tematikou
a jedno číslo s ekologickou tematikou v rámci projektu Poradna pro spotřebitele.
Tvorbu ekologické přílohy finančně podpořil Pardubický kraj částkou 25 000 Kč. Na
tvorbě časopisu se podíleli zástupci jednotlivých tříd II. stupně a členové čtenářského
klubu Káčko. Literární časopis nabízí nejen rozhovory se spisovateli, informace
o soutěžích, projektech, zájezdech do divadel, ale i literární tvorbu žáků. Informuje
o čtenářských klubech Káčka.
V ekologické příloze Poradna pro spotřebitele žáci zpracovali výstupy, zážitky,
rozhovory a další aktivity z projektu Chovejme se jako rozumní spotřebitelé.
Žáci, kteří se podílejí na tvorbě časopisu, se v letošním roce zúčastnili několika
literárních soutěží a přispívali do literáního čtvrtletníku Iniciály Jevíčského zpravodaje.
Setkali se s P. Eliáš, šéfredaktorem Albatrosu, spisovatelem a novinářem O. Koudelkou.
V rámci Jevíčkovění představili literární časopis veřejnosti. Jednotlivá čísla časopisu
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jsou uložena v čtenářském klubu Káčko, umístěna k nahlédnutí na webových stránkách
školy (www.zsjevicko.cz) a nově na stránkách Káčka www.klubkacko.wordpress.com.

Školní sbor
Školní sbor pod vedením Jany Hřebecké, Lenky Horákové a Blanky Langerové
nacvičil program na Slavnostní odhalování pomníku obětem 1. světové války před
školou, na kterém zazpíval písně s válečnou tematikou. Dále Dárečkovou neděli, kde
žáci zapěli vánoční písně a koledy, také se uskutečnil Vánoční koncert, na jehož
přípravě se podílely i třídní kolektivy a starší žáci z Komorního sboru. Koncert se
uskutečnil 20. prosince 2017 v dopoledních hodinách pro školu a v odpoledních
hodinách pro veřejnost.

BRANNÝ DEN
Dne 22. 6. 2018 se uskutečnil Branný den, kterého se zúčastnili žáci 1. – 9. ročníku.
Tuto akci jsme organizovali ve spolupráci s jednotlivými složkami IZS. Zástupci
hasičského záchranného sboru si pro žáky připravili zajímavou přednášku o jejich práci,
doplněnou o názorné ukázky hasičského vybavení. Žáci se seznámili s celou šíří práce
hasičů, s nejčastějšími příčinami požárů, se správným postupem při ohlašování požáru,
s jednotlivými druhy hasičských přístrojů a jejich použitím, Policie si pro nás připravila
atraktivní ukázku zásahu proti pachateli ujíždějícímu v autě. Na děti tahle ukázka velmi
zapůsobila. Městská policie předvedla svoji výbavu včetně např. tyče na odchyt
toulavých zvířat, policisté dětem popovídali o své práci, děti měly možnost se ptát na
všechny aspekty jejich práce.
Další stanoviště si připravili sami učitelé. V průběhu celého dopoledne se žáci
seznámili:
- se zásadami poskytování první pomoci, měli možnost prakticky si vyzkoušet
základní obvazové techniky
a přenos zraněného
- se zásadami chování při
případné evakuaci, s
obsahem evakuačního
zavazadla
- se základy topografie, s
orientací na mapě včetně
práce s kompasem a
buzolou
- se základními dopravními
předpisy a dopravními
značkami se zaměřením na
bezpečnou jízdu na kole, s
jeho vybavením apod.
- s jednotlivými složkami
integrovaného záchranného systému včetně důležitých telefonních čísel a se
správným postupem při vedení telefonního hovoru
Branný den vzbudil u dětí velký zájem, aktivně se zapojili do jednotlivých činností.
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HODNOCENÍ VYCHÁZEK A EXKURZÍ I. STUPEŇ
1. ročník
exkurze:
- Za domácími zvířátky
vycházky:
- Okolí školy
- Okolí Jevíčka
Plánované exkurze a vycházky se uskutečnily podle plánu.

2. ročník
exkurze:
- Muzeum tvarůžků v Lošticích
vycházky:
- Okolí Jevíčka – pomníky
- Okolí škol
- Zimní vycházka ke krmelci doplněná povídáním pana hajného
Plánovaná exkurze do Arboreta v Borotíně byla nahrazena exkurzí do Loštic – Muzeum
tvarůžků.
Vycházky se uskutečnily podle plánu, jedna vycházka proběhla mimo plán.

3. ročník
exkurze:
- Pekárna Moravská Třebová
- Návštěva věže v Jevíčku
vycházky:
- Červený kopec – orientace v krajině
Plánovaná vycházka a exkurze se uskutečnila. Jedna exkurze proběhla mimo plán.

4. ročník
exkurze:
- Rudka – Zahrada smyslů
vycházky:
- Poznávání jarní a podzimní přírody
Plánovaná exkurze do Anthropos Brno byla nahrazena exkurzí do Zahrady smyslů.
Plánovaná vycházka se uskutečnila.
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5. ročník
exkurze:
- Sklárny Moravia Úsobrno
vycházky:
- Pozorování změn v živé přírodě
Plánovaná exkurze a vycházka proběhla.
V uplynulém školním roce z plánovaných exkurzí se dvě neuskutečnily. Dvě exkurze
proběhly nad rámec plánu. Všechny vycházky se uskutečnily podle plánu, jedna
vycházka se uskutečnila mimo plán.
Mezi nejzajímavější exkurze patřila návštěva skláren. Mezi oblíbené exkurze patří
každoročně cesta za telátky do Hanácké zemědělské společnosti v Jevíčku.

Exkurze - II. stupeň
Ve školním roce 2017/2018 byla naplánována pro každý ročník alespoň jedna exkurze.
Celkem se uskutečnily čtyři akce, zbytek z časových nebo finančních důvodů
neproběhl.
● Žáci šestých tříd jeli poznávat Toulovcovy maštale
● 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 navštívíli Kutnou Horu

Volba povolání
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 51 žáků devátých tříd.
Z toho bylo 25 hochů a 26 dívek. Všichni mají ukončené základní vzdělání a pokračují
ve studiu na středních školách, které si zvolili. Jeden žák ze třídy zřízené podle § 16 ze
zdravotních důvodů nikam nenastoupil. Z páté třídy odešla 1 žákyně na gymnázium.
Rozdělení absolventů 9. ročníku dle zaměření:
● Gymnázium – 23 žáků
● Střední školy technického zaměření – 6 žáků
● 3-leté učební obory – 15 žáků
● Ostatní střední školy – 6 žáků
Předtím, než žáci podávali přihlášky na střední školy, se mohli 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.
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.
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Žáci se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2017/2018 bylo 23 žákům doporučeno pedagogicko-psycholgickou
poradnou podpůrné opatření formou intervence. Intervence probíhala jednou týdně
v časové dotaci jedné vyučovací hodiny. Žáci pracovali v malých skupinách nebo
individuálně. Intervence byla zaměřena na rozvoj specifických funkcí potřebných pro
rozvoj čtení a aplikaci gramatických pravidel v praxi, především na rozvoj sluchové
analýzy a syntézy, optickou diferenciaci, nácvik čtení a upevňování správných
čtenářských návyků, obsah čteného a porozumění textu, orientaci v textu, délku
samohlásek, pravolevou a prostorovou orientaci. Probíhala také individuální reedukační
péče se zaměřením na potřeby jednotlivých dětí. Děti pracovaly nejvíce s pracovními
listy a tabulkami, které byly vytvořeny na základě individuálních potřeb. Využívány
byly také čtenářské tabulky, dysortografické tabulky, didaktické hry i programy na PC.
Se žáky, kteří mají vady výslovnosti, pracovala jedenkrát týdně Mgr. Pavla Jenišová.
Výchovná poradkyně ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, kariérovým
poradcem a metodikem prevence se příležitostně setkává na schůzkách školního
poradenského pracoviště, kde řeší všechny problémy týkající se daných oblastí, aktuálně
se vyhodnocují vzniklé problémové situace, kterými se následně zabývají zainteresovaní
vyučující. Úzce spolupracuje se všemi učiteli, zejména s třídními učiteli a s vedením
školy, které je o všech řešených případech vždy informováno.

Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 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 a cvičná kuchyň,
která je celkem dobře vybavena. Chlapci 7. - 9. ročníků využívají vybavenou dílnu na
gymnáziu. Již několikátým rokem využívají 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
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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 6. - 9. ročníku jsou ještě vyučováni podle vzdělávacího programu ŠVP ZV – LMP,
9-1/ 2007, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Ale v uvedeném
školním roce jsou žáci 1. - 5. ročníku vzděláváni podle individuálního vzdělávacího
plánu, který vychází z minimálních ročníkových výstupů ŠVP ZV. Tedy celkem 12
žáků pracovalo podle sestaveného IVP.
Ve školním roce 2017/2018 byly opět otevřeny dvě speciální třídy, ve kterých bylo k 1.
9. 2016 zapsáno 17 žáků, z toho 5 dívek a 12 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. Jana Klüglová
2., 3., 4., 5. ročník – celkem 8 žáků, z toho 3 žáci s více vadami

II. třída
● třídní učitelka Bc. Andrea Vymlátilová
● 6., 7., 8., 9. ročník - celkem 9 žáků, z toho 4 žáci s více vadami (IVP)
S dětmi ve speciálních třídách pracovaly dvě pedagogické asistentky a čtyři osobní
asistentky, které jsou zaměstnankyněmi Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy.

Společné aktivity
V každém roce na podzim sbíráme jablka na školní zahradě. Ve škole jsme je pak
využili ke zpracování v rámci pracovních činností jako např. sušení křížal, pečení
moučníku nebo vaření kompotu.
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.
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Akce tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
12. 9. 2017
22. 9. 2017
4. 11. 2017
5. 11. 2017
22. 11. 2017
4. 11. 2017
3. 12. 2017
5. 12. 2017
20. 12. 2017
příběh”
22. 12. 2017
22. 12. 2017
10. 1. 2018
21. 2. 2018
23. 2. 2018
6. 3. 2018
18. 3. 2018
21. 3. 2018
4. 4. 2018
6. 4. 2018
4. 2018
26. 4. 2018
4. 5 2018
9. 5. 2018
22. 5. 2018
24. 5. 2018
25. 5. 2018
31. 5. 2018
1. 6. 2018
7. 6. 2018
11. 6. 2018
20. 6. 2018
22. 6. 2018

Začátek plaveckého výcviku ve Svitavách
Vitamínový den (cvičný byt v ZŠ)
Odhalování pomníku padlých vojáků v I. světové válce - školní sbor
Zájezd do divadla Olomouc (spolupráce se školní družinou)
Kukátko – přehlídka divadel Moravská Třebová
Odhalování pomníku padlých vojáků v I. světové válce - školní sbor
Zpívání školního sboru ZŠ před Zámečkem – 1. adventní neděle
Návštěva Mikuláše s andělem a čertem - žáci ZŠ
Vánoční koncert a vystoupení žáků spec. tříd s divadlem “Vánoční
Vystoupení žáků ZUŠ (dechový kvintet)
Vánoční besídka I. a II. třídy
Návštěva jevíčského kostela s vyprávěním otce Josefa
Exkurse do skláren “Moravia Úsobrno”
Koncert skupiny Etien Band (kino - Jevíčko)
Olympijský víceboj - trénink s olympioniky (tělocvična ZŠ)
Zájezd do divadla Olomouc (spolupráce se školní družinou)
Jarní dílna
Jarní pěvecká soutěž - (Polička)
Noc s Andersenem
Školní kolo recitační soutěže
Krajské kolo recitační soutěže praktických a speciálních škol
Cykloodpoledne a malování na chodníku - děti a rodiče
Malování s pí. Matouškovou „Na cokoli“
Krajské kolo recitační soutěže praktických a speciálních škol
Den ekologie - projektový den
Hasičská historická jízda
Atletický čtyřboj speciálních škol (Ústí nad Orlicí)
Listování - autorské čtení
Návštěva jevíčské věže s výkladem
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko (kino)
Školní výlet - Pevnost poznání - Olomouc a muzeum kočárů
Branný den (1. - 9. ročník)

Pozn. Tučně vytištěné akce = akce konané jen v rámci speciálních tříd
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Fotogalerie činnosti tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jarní zpívání v Poličce

Recitační soutěž v Moravské Třebové
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Atletický čtyřboj v Ústí nad Orlicí - krajské kolo

Tomáš Stejskal – 2. místo

Izmael Tomko - 4. místo

Tomáš ještě reprezentoval jevíčskou školu v celostátním kole v Karlových Varech.
Přestože se neumístil na prvních třech místech, jeho výkony byly výborné a jsme na něj
všichni opravdu pyšní.

Sport I. stupeň
Přespolní běh Jevíčko, Polička
Oblastní kolo přespolního
běhu bylo v tomto školním
roce odloženo vzhledem
k nepříznivému počasí až na
26. 9. Z prvního stupně se
zúčastnilo celkem 22 žáků z
2.-5. ročníků. Mezi vítěze ve
své kategorii patří Miloslav
Parolek a Radek Martinec,
druhá místa obsadila Ester
Plhoňová, Jeremiáš Plhoň a
Marian Voicu, místa třetí
patří Anežce Parolkové,
Jakubu
Khýrovi,
Lili
Procházkové
a
Ondřeji
Nárožnému. Všichni zmínění
si v blátivé trase vybojovali
postup do kola okresního,
které se konalo 4. října
v Poličce.
V Poličce za poměrně pěkného počasí podali naši žáci nadprůměrné výkony. Ester
Plhoňová z druhé třídy doběhla na druhém místě, Jeremiáš Plhoň ze třídy třetí rovněž
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doběhl na druhém místě a Miloslav Parolek ze čtvrté třídy doběhl taktéž na druhém
místě.

Sportovní lezení Velké Opatovice a Polička
Na Základní škole ve Velkých Opatovicích 10. 11. 2017 proběhl již třetí ročník závodů
v lezení na umělé stěně. Dávno se zdá být první rok, kdy mezi sebou bojovali žáci
z Jevíčka a Velkých
Opatovic. Letos se
zúčastnilo
soutěže
celkem
79
žáků
z širokého
dalekého
okolí - od Moravské
Třebové přes Jevíčko,
Velké
Opatovice,
Knínice
až
po
Boskovice, Letovice a
Sloup. Sedák, helmu,
lezky a „maglajz“
použili
jak
malí
předškoláci,
tak
zkušení deváťáci.
Naši
školu
letos
reprezentovali: David
Alexa, Ester Plhoňová,
Jeremiáš Plhoň, Matyáš
Alexa, Matyáš Jirgl, Marek Gloc, Jakub Smékal, Nela Dostálová, Ondřej Alexa, Jan
Smékal, Ondřej Ambroz, Marek Ševčík a Vilém Seman.
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Každý závodník si vylezl nejméně tři cesty různých obtížností, které prověřily sílu,
pružnost, ale i vynalézavost a schopnost poskládat sám sebe do neuvěřitelných pozic.
Ve velké konkurenci nakonec Ester Plhoňová a Marek Ševčík zvítězili ve své kategorii,
Jeremiáš Plhoň a David Alexa obsadili druhé místo a Nela Dostálová obhájila místo
třetí.
Leden již tradičně patří okresnímu kolu ve sportovním lezení. Závod se každoročně
koná v Poličce a soutěží se v lezení na rychlost a v lezení na obtížnost.
V Poličce soutěží zvlášť chlapci a zvlášť děvčata, závodníci jsou rozděleni do tří
kategorií tj. žáci prvního stupně, žáci 6. - 7. ročníků a žáci 8. - 9. ročníku. Děti prvního
stupně tj. 1. - 5. ročník soutěží v jedné kategorii, což není pro některé závodníky - ty
nejmladší - úplně lehké, svou roli při lezení na obtížnost totiž hraje i výška závodníka.
Naši školu letos jelo reprezentovat děvet kluků a holek - všichni pravidelně trénují na
lezecké stěně ve Velkých Opatovicích a všichni školu už reprezentovali na závodech na
podzim. A jak to dopadlo? V závodech na rychlost zvítězil Marek Ševčík, Jeremiáš
Plhoň obsadil třetí místo. V závodech na obtížnost zvítězil Marek Ševčík a Jeremiáš
Plhoň, třetí místo obsadil Jan Smékal. Jen o půl bodu utekla medaile Nele Dostálové.
Kromě již zmiňovaných žáků se soutěže zúčastnili ještě Matyáš Jirgl, Matyáš Alexa,
Marek Gloc, Ester Plhoňová a Jakub Smékal.
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Švihadlový čtyřboj Moravská Třebová
Ve čtvrtek 25. února odjela výprava čítající 22 sportovců z prvního stupně do Moravské
Třebové na Švihadlový čtyřboj. Na tomto turnaji každý závodník skáče celkově čtyři
minuty - vpřed, vzad, po jedné noze a střídmonož.
V Moravské Třebové jsme byli nejpočetnější výprava. Naši žáci trénovali nejen v rámci
tělesné výchovy, ale i v rámci sportovních her či GymAtlu. A trénink se opravdu
vyplatil. Medaile se za první místo se letos houpala na krku Ondřeje Košťála a Jana
Košťála, druhé místo patřilo Jakubu Khýrovi a místo třetí obsadila Tea Durajová
a Tereza Kohoutková.
I. třída: Tea Durajová a Ondřej Košťál
II. třída:Anežka Parolková, Filip Ecler, Ester Plhoňová, Huvar Jakub, Tereza
Kohoutková, Černá Karolína, Pokorný Patrik
III. třída: Khýr Jakub, Jurčagová Adéla, Gloc Marek, Knotigová Irena, Alexa Matyáš,
Vedrová Markéta, Pospíšil Jakub, Ošlejšková Kamila, Bejdák Šimon, Letovská Sára,
Šimková Adriana, Košťál Jan, Plhoň Jeremiáš
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Gymnastický čtyřboj Moravská Třebová
Ve škole cvičí žáci v rámci tělesné výchovy v průběhu zimy a předjaří i gymnastiku.
A tak se těsně před soutěží o přestávkách kromě florbalu trénují i kotouly vpřed a vzad,
stoj na lopatkách a jiné předepsané gymnastické prvky.
Vrcholem snahy je vždy na konci března “Gymnastický čtyřboj” v Moravské Třebové.
Svoje předepsané cviky mají zvlášť žáci 1. - 3. ročníků a jiné předepsané cviky mají
žáci 4. - 5. ročníků. Letošní rok vyjelo do Moravské Třebové na gymnastiku třicet žáků
- kluků i holek, kteří nelenoší a cvičí. Žáci soutěžili s žáky z osmi škol v oblasti
Moravská Třebová.
Letošní rok se dařilo a sklizeň medailí byla veliká. Štěpán Parolek z první třídy obsadil
druhé místo, Ester Plhoňová z druhé třídy zvítězila, Anežka Parolková obsadila ve
stejné kategorii třetí místo. V kategorii třetích tříd zvítězil Jakub Khür a Jan Košťál
obsadil třetí místo. Františka Bojanovská v kategorii pátých tříd obsadila třetí místo
a Radek Martinec ve své kategorii zvítězil.
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Florbal
Počátek jara byl v naší škole ve znamení florbalu. O velkých přestávkách nadšeně
trénovali nejen chlapci, ale i děvčata. Postupně pak žáci vyjížděli na oblastní utkání do
Moravské Třebové.
Dívky 4.-5. ročníků - jmenovitě Kateřina Kosíková, Veronika Sedláková, Tereza
Trmačová, Františka Bojanovská, Lucie Kalousková a Kateřina Martincová - vyrazily
jen tak na zkušenou. Bojovaly v Moravské Třebové ve třech utkáních ze všech sil a
nakonec obsadily překrásné druhé místo, Veronika Sedláková byla vyhlášena nejlepší
střelkyní. Chlapci 4. - 5. ročníků nás tentokrát reprezentovali v tomto složení: Jan
Jelínek, Max Krejčí, Miloslav Parolek, Jakub a Jan Andrlíkovi, Radek Martinec, Ivo
Machálek,Martin Šebela a Matěj Luňáček. Chlapci nejprve bojovali v Moravské
Třebové, odtud postoupili do okresního kola v Dolním Újezdu u Litomyšle. Odtud se
sice vrátili bez medailových pozic, to ale nezabránilo jejich nadšení - o přestávkách
hrají florbal dál.
A završením školní florbalové horečky byl boj žáků 1. - 3. ročníků v oblastním kole,
opět v Moravské Třebové. Tady naši školu reprezentovali tito žáci: Ondřej Košťál,
Vítězslav Jelínek, Štěpán Parolek, Jakub Khýr, Ladislav Becha, Matyáš Jirgl, Jan
Košťál a Jeremiáš Plhoň. Kluci rovněž trénovali o velkých přestávkách, do hodin se
vraceli celí zpocení. Do Moravské Třebové jeli na zkušenou, o to bylo větší zklamání
v jejich řadách, když se dozvěděli, že o ztraceném druhém místě rozhodla jedna
netrefená branka.
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McDonalds´s cup 1. - 3. ročníků
V měsíci dubnu naši žáci reprezentovali školu v McDonalds Cupu I. - III. tříd (což je
první kategorie) a IV. - V. tříd (což je druhá kategorie). Oba zápasy se konaly na hřišti
TJ Slovan Moravská Třebová a chlapci si zápasy užili.
Chlapci z první kategorie jeli tzv. na zkoušku. Tohoto zápasu se zúčastnili následující:
z prvních tříd - Bombera Jan, Damo Alexandr, Rozčinský Jaromír, Parolek Štěpán,
Havlíček Petr, z druhých tříd pak hráli Damo Samuel, Pokorný Patrik a ze třetích tříd
školu reprezentovali Klíč Miroslav, Khýr Jakub a Becha Ladislav.
Chlapci z druhé kategorie postoupili z Moravské Třebové i do okresního kola této
celonárodní soutěže, které se konalo v Dolním Újezdě. Zde jim už síly na postup do
dalšího kola nestačily. Naši školu reprezentovali: Havlíček Ondřej, Krejčí Max, Jelínek
Jan, Krejčíř Lukáš, Parolek Miloslav, Prokš Štěpán, Andrlík Jakub, Andrlík Jan,
Hanousek Lukáš, Machálek Ivo a Martinec Radek.

ODM Velké Opatovice
Ve středu 30. května pořádala Základní škola ve Velkých Opatovicích již dvacátý
ročník Olympiády prvňáčků, které se zúčastnily nejen školy z okolí, ale i z Prahy.
Soutěžilo se tradičně v běhu na 50 a 400 metrů, skoku z místa a hodu míčkem. Na
olympijské zápolení dorazilo ve slunný den třiadvacet základních škol.
Naši školu reprezentovali tito chlapci: Parolek Štěpán, Košťál Ondřej, Havlíček Petr,
Rozčínský Jaromír a Jelínek Vítězslav. Dívky soutěžily tyto: Říhová Barbora,
Vašíčková Rozálie, Durajová Tea, Pechová Sára a Vafková Nikola.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Ondřej Košťál, který vyhrál první místo ve skoku do
dálky. Do celkového součtu bodů naší školy přispěl i Parolek Štěpán, který bodoval ve
skoku dalekém a Barbora Říhová, která bodovala v hodu kriketovým míčkem.
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Atletická všestrannost nejmladšího žactva Moravská Třebová,
Svitavy
Každý rok v červnu se koná atletický čtyřboj pro žáky 2. - 5. ročníků. Naše škola
každoročně vysílá do tohoto závodu dva týmy - závodí vždy chlapec a dívka z 2., 3., 4.
a 5. ročníku a bojují za svoje družstvo. Žáci sportují v následujících disciplínách: sprint
na 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, běh na 600 m (dívky) a na 800 m
(chlapci). Letos naše družstvo A (ve složení Ester Plhoňová, Filip Ecler, Jan Košťál,
Sára Letovská, Terezie Staňková, Miloslav Parolek, Kateřina Martincová, Radek
Martinec) pokořilo ZŠ Palackého a postoupili do kola okresního do Svitav.
14. června se konalo okresní kolo atletické všestrannosti na atletickém stadionu ve
Svitavách. Obrovský úspěch - všichni závodníci se oproti kolu oblastnímu zlepšili ve
svých výkonech a nakonec jim o pár bodů uteklo druhé místo.

Sportovní soutěže druhého stupně
Atletický čtyřboj
Okresní kolo 14. 9. 2017 v Litomyšli
Starší žákyně .....7. místo ( 6.258 bodů)
Starší žáci ....... ....3. místo (6.224 bodů)
Mladší žáci ..........2. místo (3.950 bodů)
Malá kopaná 8. – 9. ročník
Obvodní kolo 5. 10. 2017 v Jevíčku (Pořadatel ZŠ Jevíčko)
Družstvo naší školy obsadilo 2. místo
Přespolní běh
Obvodní kolo 26. 9. 2017 v Jevíčku (pořadatel ZŠ Jevíčko), účast 88 žáků, 56 žáků ze
ZŠ Jevíčko, nejlepší umístění a postup do okresního kola si vybojovalo 25 žáků.
Okresní kolo 4. 10. 2017 v Poličce, naši školu reprezentovalo 25 žáků, nejlepší
umístění:
Nejlepší umístění jednotlivci:
4. třída = Slávek Parolek
2. místo
3. třída = Plhoň Jeremiáš
2. místo
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších žákyň (8.-9. ročník)
1. místo - Junková Anna, Parolková Apolena, Zatloukalovbá Klára, Staňková Barbora
Krajské kolo: 10. 10. 2017 v Hlinsku = 4. místo
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Florbal 8. – 9. ročník hoši
Obvodní kolo 21. 11. 2017 Jaroměřice, 3. místo
Halová kopaná 8. – 9. ročniků
Obvodní kolo 20. 12. 2017 Městečko Trnávka 2. místo
Bombal – Školní turnaj žáků 6. - 7. ročníků
Tělocvična ZŠ Jevíčko, únor 2018
Turnaje se zúčastnila 4 družstva (23 žáků)
Bombal – Školní turnaj žáků 8. - 9. ročníků
Tělocvična ZŠ Jevíčko, listopad 2017
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev (26 žáků)
Basketbal chlapci 8. – 9. ročníků
Obvodní kolo 22. 2. 2018 v Moravské Třebové,
Okresní kolo 5. 3. 2018 ve Svitavách

1. místo
3. místo

Basketbal dívky 8. – 9. ročníků
Obvodní kolo 1. 3. 2018, Jevíčko
Okresní kolo 8. 3. 2018 v Moravské Třebové
Krajské kolo 27. 3. 2018 Chrudim

1. místo
1. místo
3. místo

Basketbal hoši 6. - 7. ročníků
Obvodní kolo 15. 2. 2018 v Moravské Třebové
Okresní kolo 7. 3. 2017 v Moravské Třebové

1. místo
2. místo

Basketbal dívky 6. - 7. ročníků
Okresní kolo 6. 3. 2018 v Moravské Třebové

2. místo!

Pohár Rozhlasu v atletice žactva
Obvodní kolo v Moravské Třebové 3. 5. 2018
Starší žákyně
1. místo
5.170 bodů
Starší žáci
2. místo
5.188 bodů
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Okresní kolo 10. 5. 2018 v Litomyšli
Starší žáci
2. místo
5.308 bodů
Starší dívky
3. místo
4.941 bodů
Učitel tělesné výchovy navrhuje všem reprezentantům pochvalu třídního učitele za
vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Účastníkům krajských kol
navrhujeme pochvalu ředitele školy.
ZÁVOD MÍRU NEJMLADŠÍCH - Pohár škol
V květnu se v Jevíčku konal již 42. ročník tohoto mezinárodního etapového
cyklistického závodu, v rámci kterého spoluorganizujeme otevřený závod školáků všech
věkových kategorií. Závodníci projíždí ulicemi města za stálého povzbuzování fanoušků
a kolemjdoucích. Naše škola má tradičně nejpočetnější zastoupení v celém startovním
poli a úspěšné závodníky na stupních vítězů. Letos se tohoto závodu zúčastnilo asi 30
cyklistů naší školy.
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Cyklistický závod “HLEDÁ SE VÍTĚZ”
Již tradičně proběhl 14. června v Moravské Třebové cyklistický závod seriálu “Hledá se
vítěz”. Na tento - mezi žáky populární - cyklistický závod nakonec odjelo patnáct žáků
a vedli si všichni velmi statečně. Svoje zástupce měli na závodech jak žáci tříd prvních,
tak žáci tříd devátých.
Na prvním místě se z naší školy ve své kategorii umístili: Filip Ecler, Miloslav Parolek,
Natálie Crhová a Apolena Parolková. Druhé místo letos ve své kategorii získali: Štěpán
Parolek a Jeremiáš Plhoň a na třetím místě skončil ve své kategorii: Ondřej Košťál a
Vilém Seman. V tomto závodě se první tři
žáci z každé kategorie nominují do krajského
finále, které se koná každoročně v září.
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Olympijský víceboj
Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do sportovního projektu Česko sportuje
Olympijský víceboj. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci naší školy, aby jim ukázal,
že každý si může najít sport, který mu půjde a bude ho bavit. Žáci během hodin tělesné
výchovy plní 8 sportovních disciplín. Získají tak Olympijský diplom s analýzou
pohybových předpokladů a doporučením vhodných sportů, který má za cíl motivovat
žáky k pravidelnému cvičení.
V roce 2017 vyhlásil Sazka Olympijský víceboj soutěž škol o JARNÍ TRÉNINK S
OLYMPIONIKEM. Škola, které se povede zapojit co největší počet žáků, splní všech
osm disciplín a vloží výsledky do adminu do prosince 2017, si zvýší šanci při losování.
A to byla pro nás výzva. Všichni učitelé, nejen tělesné výchovy, měřili, vážili,
zapisovali, stopovali, počítali a hlavně žáci cvičili, běhali, snažili se …………a
výsledek se dostavil!

Poslední týden v lednu pod dohledem notářky ze společnosti Sazka vylosoval sportovní
ředitel Českého Olympijského výboru a šéf české výpravy na ZOH v Pchjongčangu
Martin Doktor v každém kraji jednu školu, kam na jaře vyrazí tým Sazka Olympijského
víceboje na Trénink s olympionikem.
S radostí jsme mohli oznámit, že na Základní školu v Jevíčku dne 6. 3. 2018 přijede
současná JUNIORSKÁ MISTRYNĚ SVĚTA VE SKOKU DO VÝŠKY – MICHAELA
HRUBÁ v doprovodu atletky Šárky Kašpárkové a trenéra Michala Pogányho.
Trénink se tematicky věnoval olympijským hrám a tím se atmosféra olympiády na naší
škole ještě o pár týdnů prodloužila. Postaral se o to nejen tým z olympijského výboru,
ale i maskot letošních OH (bílý tygr), který předvedl své taneční umění. Také byli
představeni úspěšní a aktivní sportovci, jak bývalí, tak současní žáci naší školy jako
Radek Dvořák, David Dvořák, Anna Junková, Natálie Zikmundová. V úvodu tréninku
proběhla společná rozcvička, při které si děti protáhly celé tělo a připravily se tak na
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trénink. Žáci si jednotlivé cviky sami vyzkoušeli i v doprovodném programu. Celá akce
probíhala v rámci jednotlivých stanovišť formou kruhového tréninku. Na každém
stanovišti trenér vysvětlil správnou techniku, co je důležité při cvičení a proč je toto
cvičení důležité pro daný sport.
Na závěr programu proběhla krátká show s kouzelníkem a následně vyhlášení
nejúspěšnějšího družstva. Nechybělo rozdávání podpisových kartiček včetně
autogramiády, odměny i hromadné focení s Michaelou Hrubou. Celá akce byla skvělá
a atmosféra vynikající. Užili si ji nejen žáci, kteří se moc těšili ale i učitelé.

Minimální preventivní program
V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) proběhlo několik akcí.

„Spolu ruku v ruce“
V tomto duchu probíhal již tradičně třídenní zážitkový kurz konající se v září
v penzionu Eden nedaleko Jevíčka.
Pro žáky 6. ročníku byl připraven program nabitý nejrůznějšími sportovními soutěžemi,
aktivitami vedoucími ke vzájemné spolupráci a toleranci a hrami, ve kterých žáci
rozvíjeli komunikační dovednost a schopnost rozhodnout se. Zážitkový kurz 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. Žáci si vyzkoušeli práci ve skupinách, malých či větších, soutěžili,
otestovali svoji sílu a rozum, byli kreativní.
Akci financuje základní škola a SRPS při základní škole. Na realizaci se podílí taktéž
rodiče.

strana 36/57
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2017/2018

Bezpečně do školy
Začátkem školního roku se třídní učitelé na I. stupni věnovali tématu bezpečného
pohybu žáků na komunikacích. Konaly se vycházky do okolí školy, kde se žáci
seznamovali s dopravním značením a řešením křižovatek.

Zeměpisné exkurze
proběhly v 6. - 8. ročníku. Během exkurzí jsou žáci poučováni o rizikových sportech.

Jízda zručnosti
Na konci školního roku absolvovali žáci 4. ročníku absolvovali jízdu zručnosti, kde si
ověřili své dovednosti cyklisty. Součástí byla též ukázka správné výbavy kola.

Spolupráce základní školy a základní umělecké školy
Během školního roku pořádá Základní umělecká škola Jevíčko několik vystoupení pro
naši školu. Tradičně nechyběl koncert Etien Bandu a taneční vystoupení. Při těchto
akcích se mohou žáci nechat inspirovat spolužáky, jak lze vyplnit svůj volný čas.

Den zdravého životního stylu „Vitamínový den“
Probíhal na I. stupni v duchu zdravé svačinky a pohybu.
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Den pro zdraví
V rámci projektu Den pro zdraví realizovaného Gymnáziem Jevíčko se žáci 8. ročníku
zúčastnili programu, který pro ně připravili studenti gymnázia. Tématem byly sportovní
aktivity, logické hry, ochutnávka svačiny a výklad o škodlivosti některých potravin.

Branný den
Branného dne se zúčastnili žáci 6. – 8. ročníků. Žáci 9. ročníků se podíleli na organizaci
a pomáhali na jednotlivých stanovištích, která připravili učitelé. Branný den byl
koncipován jako součást tématu Ochrana člověka za mimořádných situací. Cílem bylo
zopakování a upevnění těchto znalostí a doplnění o praktické činnosti a nácvik chování
za mimořádných situací.
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„Den prevence“
Den prevence se konal na II. stupni, vedli ho třídní učitelé a ŠMP. Tématem pro 6.
ročník bylo bezpečné chování na internetu, žákům byl promítnut film z cyklu Seznam se
bezpečně. V 7. ročníku zhlédli žáci film Mezi stěnami, který je zaměřen na téma šikany.
Žáci 8. ročníku se zabývali tématem poruch příjmu potravy, který byl obsahem filmu
Sami. Po zhlédnutí filmů žáci pracovali ve skupinách, odpovídali na otázky, následovala
diskuse k jednotlivým příběhům.

Beseda o AIDS
Besedy se zúčastnili žáci 8. ročníku. Lektor Michal Hornych žákům převyprávěl svůj
životní příběh, ve kterém popsal vlastní zkušenosti s užíváním drog, následnou léčbou
a nákazou HIV. Seznámil žáky s tím, jak se s takovým onemocněním žije, jaká úskalí
musí denně překonávat. Spolu se žáky diskutovali nad možnostmi nákazy HIV.

Kulturní akce
Během školního roku proběhlo několik kulturních a sportovních akcí, 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.

Preventivní programy
Pod vedením lektorů z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí proběhly na
naší škole preventivní programy zaměřené na prevenci rizikového chování. Třídní učitel
každé třídy si vybral program z nabídky PPP Ústí nad Orlicí, v šestém ročníku byl
realizován program SORAD a následně Vrstevnický program. V V. A proběhl program
Střediska výchovné péče Alfa zaměřený na rozvoj spolupráce a komunikace mezi žáky.

Malování na chodníku
V květnu se konal Den pro rodiče a děti. Akce proběhla na náměstí v Jevíčku v rámci
cyklistického závodu Závod míru nejmladších.
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Vzdělávání učitelů
Metodik prevence se zúčastnil dvoudenního odborného semináře pro metodiky
prevence a výchovné poradce škol a školských zařízení a konference na téma bezpečné
klima ve škole. Akce organizovala Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.
Ředitel školy absolvoval dvoudenní seminář na téma kyberšikana.

Schůzky učitelů
Během školního roku se učitelé I. i II. 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.

Informovanost rodičů a veřejnosti
Rodiče a veřejnost jsou o aktivitách v rámci prevence rizikového chování informováni
na třídních schůzkách. K prezentaci slouží webové stránky školy, ale také nástěnka ve
škole, v neposlední řadě články v regionálním tisku, zj. v Jevíčském zpravodaji. Po
třídních schůzkách byli rodiče šestého ročníku informováni o adaptačním kurzu Spolu
ruku v ruce prostřednictvím prezentace projektu.

Hodnocení
environmentálního
výchovy a osvěty

vzdělávání,

Roční program (2017/2018) byl uskutečněn s ohledem na aktuální podmínky a možnosti
školy. Na jeho realizaci se podíleli všichni stálí členové pedagogického sboru.
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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 20 kg baterií, 208 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, květen)
Podzimní sběr 29 155 kg
Jarní sběr – 34 090 kg
Organizovaný sběr ve škole. Pokračujeme v třídění odpadu na chodbách a ve třídách
(papír, plast, tetrapaky, hliník). Byl ukončen sběr plastových víček.
Sběr kovů – hliník 220,5 kg, ostatní kovy 337,5 kg
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 v automatu)
Kompostování na školní zahradě – v praktických činnostech
Energie a jejich úspora ve třídách visí Desatero ekologie – letáček připravený žáky 8.
a 9. ročníku
Projekt „Ovoce do škol“
Projekt „Školní mléko“

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)
na I. stupni začleněna do všech vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět. Všechny třídy I. stupně pozorovaly změny v přírodě, poznávaly
rostliny v různých ročních obdobích. Nezapomněly ani na vánoční nadílku zvířatům
v lese.
na II. stupni povinně volitelný předmět: Tělesná výchova volitelná, EV začleněna
zejména do vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk
a příroda
- volnočasové aktivity
zájmové kroužky: Šikulky, sportovní kroužky, přírodovědný kroužek - úkoly
s ekologickou tématikou (kyselé deště, plasty a ŽP, hoření, poznávání živočichů
a rostlin)
čtenářský klub I. stupeň
stavěly na školním pozemku domečky pro hmyz a psaly příběhy ze života hmyzu
čtenářský klub Káčko II. stupeň
Praha – Vyšehrad, Salvín, památky, čtení o Praze
Tvůrčí psaní – příběhy o zvířatech, literární soutěž
Beseda s Oldřichem Koudelkou, novinářem a spisovatelem „Malohanácké Halali“
Vánoční kluby – tradice a zvyky
A. Goldflam: Příběhy o nepotřebných věcech (6. ročník)
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Školní družina
Lesní sobota pod názvem "Malí detektivové". Akce proběhla listopadovou sobotu
v přírodě poblíž Jevíčka. Akce se zúčastnilo 15 žáků.
V květnu proběhla víkendová akce "SPOLU". Zúčastnilo se 25 žáků. Hry a činnosti
byly zaměřeny na posílení vztahů ve skupině, orientaci v přírodě a poznávání světa
rostlin a zvířat.
- v projektech
Chovejme se jako rozumní spotřebitelé 1. - 9. ročník
Poradna pro spotřebitele – ekologická příloha školního časopisu OBJEV 1. – 9.
ročník
Během projektu se uskutečnily soutěže, besedy, exkurze, četly se knihy s ekologickou
tematikou. Vrcholem takto zaměřených aktivit byl EKODEN, během kterého každá
třída plnila rozmanité úkoly. Některé třídy se na přípravě dne i podílely. Sedmáci učili
mladší žáky třídit odpad a IX. A připravila pro žáky I. stupně soutěž O nejlepšího
maskota třídy. Hodnotila se úroveň spolupráce, originalita využití odpadového
materiálu a životní příběh nového člena třídy. Ve školním roce 2018/2019 každou
zúčastněnou třídu bude zdobit kalendář připomínající tento netradiční ekologický den.
IX. B zmapovala a vyklidila černé skládky v okolí Jevíčka a připravila informační
letáček pro domácnosti. Osmáci se setkali s Mgr. Miroslavem Šafářem, místostarostou
města. Projektovali nový sběrný dvůr a v anketě zjišťovali spokojnost občanů
s možností třídění opadů v našem městě a navrhli desatero pro ekologickou domácnost.
Žáci 6. ročníku psali příběhy o nepotřebných věcech. O svých aktivitách a zážitcích
napsali žáci do ekologické přílohy školního časopisu, která je dostupná na
www.zsjevicko.cz, v městské knihovně, infocentru, na městském úřadě. Oba projekty
finančně podpořil Pardubický kraj částkou 45 000 Kč.

Klíčení fazolí 3. ročník
Žáci dali vyklíčit fazole, potom je zasadili do kelímků s hlínou a následně vysázeli na
školní pozemek. O záhonek se pečlivě starali, pleli a zalévali, dali oporu k rostlinkám.
Ze své sklizně si společně uvařili fazolovou polévku.
Vývoj motýla 1. ročník
Žáci se dozvěděli, jaké druhy motýlů mohou uvidět v okolí, jakými fázemi vývoje
prochází, pod mikroskopem pozorovali housenku a larvu motýla. Dozvěděli se, kým
a čím je motýl nejvíce v přírodě ohrožený.
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Sledování stavby bobří hráze 4. ročník
Žáci se seznámili se životem bobrů u Finsterlovy hlubiny, několik měsíců sledovali
stavbu hráze a změny, ke kterým došlo na břehu nádrže – pokácené a ohlodané stromy.
Cesty 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
I. 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 z plánovaných exkurzí se dvě neuskutečnily. Dvě exkurze
proběhly nad rámec plánu. Všechny vycházky se uskutečnily podle plánu, jedna
vycházka se uskutečnila mimo plán.
Mezi nejzajímavější exkurze patřila návštěva skláren. Mezi oblíbené exkurze patří
každoročně cesta za telátky do Hanácké zemědělské společnosti v Jevíčku.
I. stupeň
1. ročník exkurze: Za domácími zvířátky, vycházky: okolí školy a Jevíčka
2. ročník Muzeum tvarůžků v Lošticích, vycházky: okolí Jevíčka – pomníky, okolí
školy
Zimní vycházka ke krmelci doplněná povídáním pana hajného
3. ročník exkurze: Pekárna Moravská Třebová, návštěva věže v Jevíčku, vycházky:
Červený kopec – orientace v krajině
4. ročník exkurze: Rudka – Zahrada smyslů, vycházky: poznávání jarní a podzimní
přírody
5. ročník exkurze: Sklárny Moravia Úsobrno, vycházky: Pozorování změn v živé
přírodě
II. stupeň - Toulovcovy maštale (6. ročník), Čenkovice (7. ročník), Pálava (8. ročník),
Praha – Vyšehrad, památky (ČK Káčko 6. – 9. ročník)
Spolu ruku v ruce - osobnostní kurz pro 6. ročník (září 2017)
- hry v přírodě, pro rozvoj spolupráce, relaxační, meditativní hry, projekt Žijeme zdravě
apod.
Školní zahrada
projekt Přírodní zahrada Základní školy Jevíčko - rozvoj venkovního zázemí za účelem
školního i mimoškolního vzdělávání, které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém
kontaktu s přírodou (rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zs Státního fondu
životního prostředí ČR, červenec 2018)

Zdravý životní styl
Lyžařský kurz – 7. ročník, lyžařský kurz rozšiřující - výběr žáků 1. – 9. ročník
Bombal - turnaj žáků 6. a 7. ročníku
Spolu ruku v ruce – osobnostní kurz (Žijeme zdravě, 6. ročník)
Školní mléko, Ovoce do škol
Světová škola (Člověk v tísni – Gymnázium Jevíčko, zdravý životní styl – 8. ročník)

strana 43/57
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2017/2018

Akce k významným dnům
Den Země – EKODEN v rámci projektu Chovejme se jako rozumní spotřebitelé (1. - 9.
ročník)

Soutěže
Poznávání živočichů (duben 2018), školního kola se zúčastnilo celkem 16 žáků 6. – 9.
ročníků. Do oblastního kola v DDM v Moravské Třebové konaného 9. 5. 2018
postoupilo celkem 7 žáků a zde jsme obdrželi dvě 4. místa.
Literární soutěž (krajská knihovna Pardubice) s přírodní tematikou Kde končí svět (3.
místo)
O nejlepšího maskota třídy, využití odpadového materiálu (I. stupeň)
Přírodovědná olympiáda (39 žáků 9. ročníku, Gymnázium Jevíčko)

Životní prostředí
Úklid okolí školy a lokalit města (1. – 9. ročník) – podle rozpisu tříd
Zmapování a úklid černých skládek (9. ročník)
Péče o zeleň a květiny ve škole
Třídění odpadu (sběrové dny, workshop pro žáky I. stupně)
Beseda s místostarostou města Jevíčka Mgr. M. Šafářem (7. ročník)
Návštěva sběrného dvora v Jevíčku (8. ročník)
Anketa ve městě (8. ročník)

Kulturní tradice, tradiční řemesla
Vánoční dílna – listopad 2017 (rodiče, veřejnost)
Vánoční koncert – prosinec 2017 (rodiče, veřejnost)
Jarní dílna – duben 2018 (družina, veřejnost)
Exkurze – návštěvy ekologických provozů a provozů s tradiční řemeslnou výrobou
(Projekt Cesty za poznáním)

Účast v matematických soutěžích
Pythagoriáda
Soutěže se zúčastnilo 138 žáků 5. - 8. ročníku. Z maximálního počtu 15 bodů získala 10
bodů Veronika Janíčková.

mezinárodní soutěž - Matematický klokan
Tohoto kola se zúčastnilo 306 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín
a Kadet.
CVRČEK
Soutěžilo celkem 88 žáků druhých a třetích tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 90.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Jirgl Matyáš
85 b
2. Pospíšil Jakub
75 b
3. Heger Michal
66 b
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KLOKÁNEK
Soutěžilo celkem 72 žáků čtvrtých a pátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Janíčková Veronika
100 b
2. Jelínek Jan
90 b
3. Štindl Filip
88 b
BENJAMÍN
Soutěžilo celkem 70 žáků šestých a sedmých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1. Staněk Jan
72 b
2. Nárožná Eliška
66 b
3. Dia Sofie
65 b
KADET
Soutěžilo celkem 76 žáků osmých a devátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii – 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1. Kučerová Klaudie
54 b
2. Zatloukalová Petra
52 b
3. Valík Filip
49 b
Matyáš Jirgl se s počtem 85 bodů umístil na 3. místě v kraji.

Zpráva za přírodopisnou oblast
Na II. stupni proběhla v rámci přírodopisné oblasti soutěž v poznávání živočichů.
Dne 24. 4. 2018 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků 6. - 9.
ročníků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie (žáci VI. a VII. tříd) a II.
kategorie (žáci VIII. a IX. tříd).
Nejlepší umístění:
I. kategorie: 1. místo: Marek Ševčík (VII. A)
2. místo: Alena Nárožná (VI. A)
3. místo: Kateřina Továrková (VII. B)
II. kategorie: 1. místo: Natálie Kážová (IX. B)
2. místo: Eliška Mauerová (VIII. A)
3. místo: Pavla Machálková (VIII. A)
Do oblastního kola v Moravské Třebové postoupili z I. a II. kategorie všichni jmenovaní
společně s Julií Kouřilovou (VII. A). V oblastním kole v DDM v Moravské Třebové,
které se uskutečnilo 9. 5. 2018, dosáhly nejlepších výsledků Alena Nárožná a Pavla
Machálková (obě 4. místo ve své kategorii).
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Mladí přírodovědci
olympiáda

aneb

Přírodovědecká

Gymnázium Jevíčko opět uspořádalo soutěž přírodovědného zaměření Mladí
přírodovědci aneb Přírodovědná olympiáda. Žáci zde řešili teoreticky i prakticky laděné
úkoly z oblasti biologie, chemie a ekologie. Naši školu reprezentovalo třináct
tříčlenných týmů složených z žáků devátých tříd. Nejlépe se umístil tým Music team
tvořený Dia Dado, Staňkovou Barborou a Parolkovou Apolénou. Tento tým obsadil
sedmé místo.

Soutěže v anglickém jazyce
Angliáda
Žáci naší školy se 18. 10. 2017 zúčastnili 4. ročníku Angliády pořádané Gymnáziem
Jevíčko. Jedná se o soutěž v anglickém jazyce pro žáky VIII. a IX. tříd základních škol
regionu Malá Haná a blízkého okolí. Předmětem je poslech a porozumění psanému
textu na úrovni znalosti jazyka A2 podle evropského referenčního rámce.
I přesto, že na naší škole proběhlo později také školní kolo olympiády v anglickém
jazyce, zájem o tuto relativně novou soutěž byl mezi oběma ročníky značný. Celkově se
zúčastnilo 19 žáků, kteří se umístili na celkovém druhém místě v konkurenci 12 škol
a důstojně tak reprezentovali naši školu. V kategorii jednotlivců byli nejlepší Miroslav
Martiš na celkovém 4. místě, Anna Junková na 7. místě a Tobiáš Štolfa na 12. místě
z celkového počtu 150 zúčastněných. Rozdíly v dosaženém počtu bodů byly především
v první desítce minimální.

Olympiáda v anglickém jazyce
29. 1. 2018 na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžící
byli rozděleni na dvě kategorie – starší VIII./IX. třída a mladší VI./VII. třída. Vítězové
obou kategorií postoupili do únorového okresního kola v Litomyšli, kde nás opět velice
dobře reprezentovali.
Všichni účastníci školního kola podstoupili nejprve poslech mluveného slova. Poté byli
nejlepší vybráni do ústní části, kde měli za úkol plynule komunikovat na dané obecné
téma, jako je rodina, škola, moje město, atp. V soutěži starších žáků opět zvítězil
Miroslav Martiš, druhý skončil Jonáš Binar a jako třetí se umístila Kateřina Grulichová.
Miroslav Martiš poté absolvoval v únoru okresní kolo na ZŠ Litomyšl, v němž si oproti
minulému roku polepšil a skončil na velice pěkném pátém místě. V soutěži mladších
žáků zvítězil Vít Dostál, na druhém místě byl Dominik Ženožička a jako třetí se
umístila Barbora Grulichová
Nejlepší tři soutěžící z obou kategorií si odnesli hodnotné ceny a hlavně motivaci do
další etapy cesty za zvládnutím tohoto krásného jazyka.

Letní tábor Suté Břehy
Již tradičně na konci srpna pořádáme společně s DDM Holice letní tábor, kterého se
zúčastnili převážně žáci naší školy. Prostředí řeky Orlice bylo letos o to lákavější, že
nabízelo možnost příjemného osvěžení v panujících parnech. I přes vysoké teploty byly
cyklovýlety součástí každodenního programu. Častou zastávkou byla klidná zátoka řeky
Orlice či zatopený pískovcový lom. Nechyběly tradiční závody tábornických
dovedností, vodácký výcvik, postřehový závod a oblíbené noční hlídky. Jen u ohníčku
jsme večer neposeděli - kvůli suchu byl vydán zákaz rozdělávání otevřeného ohně.
Letošní celodenní cyklovýlet byl pro všechny tři cyklooddíly velkou výzvou.
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Nejzdatnější cyklisti dojeli až k vodní nádrži Rozkoš, prostřední skupina do vojenské
pevnosti v Josefově a nejmladší bajkeři navštívili oboru s divočáky a pohádkový les.
Krásné zážitky, noví kamarádi a návrat domů bez zranění - to je odměna za deset dní
strávených v oblasti plné přírody a cyklostezek s prima partou táborníků a vedoucích.
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Hodnocení plánu kontrol BOZP
Celoroční plán kontrol BOZP a protipožární ochrany byl splněn. V přípravném týdnu
proběhlo školení BOZP nových 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.
Žáci se v červnu zúčastnili Branného dne, kde si také vyzkoušeli v praxi (na
jednotlivých stanovištích) teoretické znalosti a chování v době vyhlášení mimořádné
situace.

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: 32
Registrováno:
14
Místo úrazů: tělocvična
učebna
chodba
schodiště
hřiště
jiné

13
3
8
1
1
7

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, 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.
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B) učitelé a provozní zaměstnanci
Počet pracovních úrazů: 1
Počet zameškaných pracovních dnů: 21
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příloha č. 1
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Po vykonání opravných zkoušek žák postoupil do 8. ročníku.
příloha č. 2

Dojíždějící žáci
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.

BĚLÁ
BISKUPICE
BOROTÍN
BRNO
BRŤOV
BŘEZINA
BŘEZINKY
CETKOVICE
DLOUHÁ LOUČKA
HARTINKOV
CHORNICE
JAROMĚŘICE
JESENEC
KOJETÍN
OLÚ Jevíčko
OPATOV
PĚČÍKOV
PRAHA
PRŠTICE
ROUBANINA
SMOLNÁ
SVATAVA
ŠNEKOV
UHŘICE
ÚSOBRNO
VELKÉ OPATOVICE
VÍSKA
VRÁŽNÉ
VYSOKÁ
ZADNÍ ARNOŠTOV
celkem

21 žáků
9 žáků
1 žák
2 žáci
1 žák
1 žák
3 žáci
2 žáci
2 žáci
2 žáci
14 žáků
8 žáků
1 žák
1 žák
6 žáků
1 žák
1 žák
2 žáci
2 žáci
3 žáci
3 žáci
1 žák
1 žák
8 žáků
2 žáci
15 žáků
9 žáků
4 žáci
2 žáci
6 žáků
134 žáků
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příloha č. 3

Školní družina
Školní družina měla tři oddělení:
1. oddělení – „Dráčci“ (žáci 1. tříd)
2. oddělení – „Koťátka“ (žáci 1. a 2. tříd)
3. oddělení – „Broučci“ (žáci 2. a 3. tříd)

Bc. Radek Grepl
Jana Kalandrová
Dis. Lucie Parolková

ŠD byla v provozu v ranních hodinách od 5:45 do 7:40 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 15:30 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 přípravou
na vyučování (formou didaktických her). Při činnostech jsme využívali prostory ŠD,
malou i velkou tělocvičnu, učebnu s interaktivní tabulí, školní dvůr a park u budovy
zámečku.
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 let jsme ponechali pro komunikaci s rodiči
družinové deníčky.
V odpoledních hodinách probíhaly pod vedením vychovatelů tři zájmové útvary.
Paní vychovatelka Kalandrová vedla zdravotnický kroužek, který probíhal
každou středu od 15:00 do 16:00. Tento kroužek navštěvovali žáci z prvního a druhého
stupně. V květnu se žáci zúčastnili okresního kola „Hlídek mladých zdravotníků“
ve Svitavách.
V pondělí a ve čtvrtek probíhal pod vedením paní vychovatelky Parolkové kroužek
„Šikulky“. Tento kroužek navštěvovali žáci z prvního stupně. V pondělí pod vedením
Radka Grepla probíhal kroužek stolního tenisu, který navštěvovali žáci prvního
a druhého stupně.

Přehled akcí školní družiny
Září "Družinka je kamarád"
„Soutěžím se svým kamarádem“

Říjen "Barevný podzim"
„Stavíme domečky v přírodě“
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Listopad "Svět pohádek"
,,Divadlo Olomouc – představení Jája a Pája”

,,Lesní sobota”

,,Pohádkový karneval”
Prosinec "Vánoční čas"
,,Vánoční besídka”

Leden "Paní Zima je tu"
Únor "Místo, kde bydlím"
,,Návštěva hasičárny”

,,Návštěva knihovny”
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Výtvarná soutěž na téma ,,Místo, kde bydlím”

Březen "Příroda se probouzí"
,,Divadlo v Olomouci pohádka O princezně, která ráčkovala”

,,Jarní dílna”

Duben "Naše planeta Země"
,,Brněnské planetárium - Soumrak dinosaurů”

,,Návštěva městské věže”
Květen "Pozor, stůj, rozhlédni se!"
,,Malování s paní Matouškovou”

,,Beseda s městskou policií”
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,,Jízda zručnosti”

Červen "Všude žijí děti"
,,Družinová pouť”

,,Akce SPOLU”
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příloha č. 4

Údaje o pracovnících školy
Základní škola
Titul

Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka
praxe

učitelka

Ch - P

17

učitel

Tv - Bv

39

Mgr. ALEXOVÁ

Hana

Mgr. BOMBERA

Zdeněk

Mgr. ECLEROVÁ

Pavla

učitelka

Čj - D

4

Mgr. FINSTERLOVÁ

Jiřina

učitelka

Čj - Ov

27

Marie

učitelka

Mgr. HAVLÍČKOVÁ

Magdaléna

učitelka

I.

Mgr. HŘEBECKÁ

Jana

učitelka

M-P

12

Mgr. JENIŠOVÁ

Pavla

učitelka

I. st. + speciální
pedagogika

24

Mgr. JUNKOVÁ

Jana

učitelka

speciální pedagogika

22

KALANDROVÁ

Jana

vychovatelka

pedagog volného času

32

Mgr.

KLEIN

Zdeněk

učitel

M-F

10

Mgr.

KOBYLKOVÁ

Ivona

Mgr.

KYNCL

Jaroslav

učitel

Aj

4

Mgr.

LANGEROVÁ

Blanka

učitelka

I. st.

2

Mgr.

PAROLEK

Miloslav

ředitel

speciální pedagogika

27

Mgr.

PAROLKOVÁ

Jarmila

učitelka

I. st.

21

DiS.

PAROLKOVÁ

Lucie

vychovatelka

pedagog volného času

14

Mgr.

PODLEZL

Zdeněk

učitel

Vv - Pč

13

Mgr.

RICHTROVÁ

Jana

učitelka, školní
metodik prevence

Ch - P

9

Mgr.

SKÁCELOVÁ

Věra

zástupce ředitele

M - Dg

24

Mgr.

ŠEVČÍKOVÁ

Jana

učitelka

I. stupeň

15

Mgr.

VALÍČKOVÁ

Helena

učitelka

speciální pedagogika

23

Mgr.

VESELKOVÁ

Hana

učitelka

Čj - Ov

23

Mgr.

ZIKOVÁ

Pavla

učitelka,
výchovný poradce

I. st.

29

Ing.

GREGOROVÁ

učitelka

31

I.

st.

st.

1

16
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Pedagogičtí pracovníci na zkrácený úvazek
Titul

Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

BUŠINOVÁ

Zuzana

asistentka pedagoga

GREPL

Radek

učitel, asistent
pedagoga,

Nj - Vz

9

Mgr.

JELÍNKOVÁ

Jitka

učitelka

M-Z

38

Mgr.

KONEČNÁ

Kateřina

učitelka

Hv

Mgr.

PAROLEK

Vít

učitel

Hv - Tv

Mgr.

PODLEZLOVÁ

Miluše

TAJOVSKÁ

Vendula

Bc.

Bc.

DiS.

učitelka

14
9

asistentka pedagoga

VYMLÁTILOVÁ Andrea

asistentka pedagoga

1

WALLOVÁ

Klára

asistentka pedagoga

1

WALLOVÁ

Tereza

asistentka pedagoga

1

Speciální třídy
Mgr.

HORÁKOVÁ

Lenka

učitelka

Mgr.

KLŰGLOVÁ

Jana

učitelka

speciální
pedagogika
speciální
pedagogika

31
14

Pracovníci na zkrácený úvazek
učitelka, asistenka
pedagoga

15

Jana

asistentka pedagoga

3

Blanka

asistentka pedagoga

Mgr.

DOBEŠOVÁ

Vendula

DiS.

MRVOVÁ

Bc.

KOLÁŘOVÁ

Provozní pracovníci
DiS.

NÁROŽNÁ

Petra

účetní

ZÁDRAPOVÁ

Michaela

účetní

DVOŘÁKOVÁ

Věra

uklízečka

DVOŘÁKOVÁ

Dana

uklízečka

HOTAŘOVÁ

Vladimíra

uklízečka

MACHÁLKOVÁ

Jana

uklízečka

SKÁCEL

František

školník, údržbář, topič

VYKYDAL

Petr

pomocný pracovník údržby budov

ŽENATOVÁ

Vlasta

uklízečka
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Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
V Jevíčku 29. 9. 2018, Mgr. Miloslav Parolek.

