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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, 5 odborných pracoven /pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek tříd slouží
jako kmenová třída/, učebnu výpočetní techniky a 2 tělocvičny s umělým povrchem. Stav
budovy je dobrý. Přetrvávají problémy s okny a spojovacími dveřmi na chodbách. 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 2010/2011 zajišťovala škola výuku a výchovu žáků prvního
až devátého ročníku. Kromě výchovy a vzdělání v rámci vyučování nabízela škola
prostřednictvím 17 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. Škola má dobré podmínky pro výuku přírodovědných předmětů
/Př, Ch, F/ a pro sportovní činnost - 2 tělocvičny s umělým povrchem. Nemáme vlastní
školní hřiště, využíváme hřiště gymnázia s umělým povrchem pro míčové sporty a hřiště
pro atletiku, které je v nevyhovujícím stavu. Uspořádali jsme oblastní 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 a recitačních. Pro žáky 6. ročníku organizujeme adaptační kurz pro
bezproblémový přechod na II. stupeň školy pod názvem „Spolu ruku v ruce“. Pro žáky
7. ročníků organizujeme lyžařský výcvik. Rozšiřující lyžařský výcvik byl určen
pokročilým samostatným lyžařům. Pro žáky 8. a 9. ročníku v rámci prevence zneužívání
návykových látek byly zorganizovány besedy. Žáci byli zapojeni do sběru léčivých rostlin,
nejlepší sběrači byli oceněni. Ve spolupráci s DDM Holice organizujeme letní sportovní
tábor v Českém ráji.
Žáci školy vydávají časopis „OBJEV“, který obsahuje informace pro žáky i rodiče,
jsou v něm sdělení o kroužcích, kulturní a sportovní činnosti ve škole, různé zajímavosti,
soutěže a rébusy. Tento časopis získal několik ocenění v soutěži vyhlášené společností
Transgas, a. s. Na veřejnosti byla práce školy prezentována na akcích SPOZu města při
vítání občánků a besed s důchodci. Ve spolupráci se SRPS jsme uspořádali 11. školní ples
a vánoční koncert s výstavkou prací žáků školy. V rámci prohloubení vztahů školy
a rodiny jsme uspořádali 2x třídní schůzky a 2x individuální konzultace 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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Vzdělávací programy
Výuka v 5. ročníku probíhala podle vzdělávacího programu č. j. 16 847/96-2,
Základní škola. Ve všech ostatních ročnících I. i II. stupně probíhala výuka podle školního
vzdělávacího programu: ŠVP ZV č. j. 9-1/2007.
Ve speciálních třídách s programem ZŠ praktické v 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9.
ročníku probíhala výuka dle ŠVP ZV – LMP č. j. 9-1/2007. Pouze v 5. ročníku probíhala
výuka dle vzdělávacího programu Zvláštní škola, č. j. 22980/97-22.
Byl kladen důraz na přiměřený a individuální přístup speciálních pedagogů
k věkovým zvláštnostem a schopnostem žáků.

Výsledky výchovně vzdělávací práce
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 384 žáků, byli rozděleni do 20 tříd
podle vzdělávacích programů.
Běžné třídy: Základní škola – 363 žáků
• I. stupeň: 218 žáků /10 tříd/
• II. stupeň: 145 žáků /8 tříd/
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících a přehled prospěchu - viz příloha 1.
2 třídy ZŠ praktické - 21 žáků. Zpráva o činnosti ZŠ praktické - viz příloha 4.
Do školy dojíždělo 144 žáků - viz příloha 2.
Součástí školy je školní družina, která má 3 oddělení - 75 dětí.
Hodnocení práce ve školní družině - viz příloha 3.

Přijímací řízení na střední školy, zápis do 1. třídy
Ze školy odešlo 31 žáků devátých tříd ZŠ a 7 žáků ZŠ praktické, všichni žáci byli
přijatí do vybraných středních škol.
K zápisu do první třídy se dostavilo 53 dětí, 10 rodičů žádalo o odklad školní
docházky a na základě závěrů z vyšetření PPP a lékaře jim bylo vyhověno.

Přehled o zaměstnancích



pedagogičtí pracovníci - 38 /z toho 14 na zkrácený úvazek/
provozní zaměstnanci - 7 /z toho 1 na zkrácený úvazek/

Podrobnější přehled - viz příloha 5.
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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. Jsme zapojeni do
tříletého programu: "Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe,
měníme školu.“ V rámci tohoto projektu všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 32
hodin seminářů ve škole a 36 hodin výjezdních seminářů. Všechny naplánované vzdělávací
akce již proběhly. Tento projekt je plně hrazen z peněz evropských strukturálních fondů.
Škola tak ušetří nemalé finanční prostředky na nákup učebnic a pomůcek pro žáky školy.

Učitelé v akci III
Učitelé se mimo jiné zúčastňují i seminářů týkajících se výchovného poradenství či
prevence rizikového chování. Zkušenosti získané na těchto akcích jsou předávány
kolegům. Bylo tomu tak i ve školním roce 2010/2011. O Velikonočních prázdninách
proběhl zážitkový seminář pro učitele naší školy v Šubířově v penzionu Pohoda. Během
dvou dní se učitelé vžívali do rolí žáků, hráli hry, v nichž si měřili své psychické i fyzické
síly, vzájemně si pomáhali, spolupracovali ve skupinách, tvořili zajímavé práce
a v neposlední řadě si užili spoustu legrace.

Kontrolní činnost České školní inspekce
Ve školním roce 2010/2011 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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Zpráva o průběhu projektu "EU peníze školám"
OP VK - IP oblast podpory 1.4
V rámci projektu "EU peníze školám" OP VK 1.4. - Moderní škola Jevíčko jsme
získali částku 1 951 078,-.
Částka je určena na ICT vybavení, interaktivní a prezentační techniku, výukové
programy, DVPP a odměny pedagogům za vytvořené sady digitálních učebních materiálů.
Odeslání žádosti projektu MŠMT ČR
Schválení projektu
Akceptace žádosti projektu
Vyhlášení výběrového řízení část A
Vyhlášení výběrového řízení část B
Ukončení výběrového řízení část A
Ukončení výběrového řízení část B

2. 3. 2011
29. 3. 2011
1. 6. 2011
20. 6. 2011 v 8:00
21. 6. 2011 v 8:00
28. 6. 2011 ve 14:00
29. 6. 2011 ve 14:00

část A - ICT vybavení v částce 590 000,- bez DPH
část B - Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb v částce 190 000,- bez DPH
V části A byl vybrán dodavatel: BOXED s.r.o.
V části B byl vybrán dodavatel: T-E-V Pardubice s.r.o.
Dodávka vybavení a instalace zařízení probíhala během hlavních prázdnin.
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Aktivity školy
V rámci mimoškolní činnosti pracovaly tyto kroužky:

Sportovní hry (5 útvarů)

Mgr. Ptáčníková, Mgr. Mauerová,
Mgr. Kobylková, Mgr. Boková, Mgr. Bombera

Aerobik (4 útvary)

Mgr. Valíčková, Mgr. Jelínková

Logopedie

Mgr. Jenišová

Angličtina hrou (2 útvary)

Mgr. Jenišová, Mgr. Valíčková, Mgr. Ševčíková

Informatika (2 útvary)

Mgr. Boková

Zdravotnický kroužek (2 útvary)

p. vych. Kalandrová

Dramatický kroužek

Mgr. Junková, Mgr. Mauerová

Šikovné ručičky

Bc. Federová

Dyslektický kroužek

Mgr. Dražilová

Školní sbor

Mgr. Mauerová, Mgr. Ptáčníková

Německý jazyk (2 útvary)

Mgr. Macků

Dopravní kroužek

Mgr. Macků

Volitelné předměty
Konverzace v Aj

Informatika

Seminář a praktika z chemie

Tělesná výchova volitelná

Seminář z dějepisu

Ekologický seminář

Německý jazyk

Nepovinné předměty
Dyslexie

Čtení a psaní hravě

Angličtina hrou

Sportovní hry

Mediální výchova
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Kultura
Hosté na naší škole







Žáci 1. stupně zhlédli:
Vodnická pohádka (divadlo MRAK) - říjen
Pasování na čtenáře - knihovna, 2. roč. - říjen
Výchovný koncert skupiny Marbo - listopad
Měsíc knihy - návštěva knihovny s programem, 4. a 5. roč. - březen
Hudební vystoupení skupiny Etien Band - březen
Perníková chaloupka (divadelní představení) - duben

Žáci 2. stupně zhlédli dramatizaci knihy Memento. Cestopisné přednášky manželů
Špillarových mají tradičně úspěch, tentokrát jsme se vydali na jihovýchod USA. Hezkou
tečkou na konci školního roku bylo vystoupení Základní umělecké školy Jevíčko. Ukázka
secvičených skladeb tanečního oboru nadchla nejednoho diváka.

Akce pořádané školou
Během školního roku bylo na škole pořádáno několik kulturních akcí, na kterých se
schází žáci, učitelé i veřejnost.









Vánoční dílna pro školu a rodiče
Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost
Školní ples
Recitační soutěž - školní kolo pro žáky I. a II. stupně
Pěvecká soutěž - školní kolo pro žáky I. a II. stupně
Velikonoční dílna pro školu a rodiče
Noc s Andersenem pro žáky I. stupně a II. stupně
Školní akademie

Za kulturou do města
Starší žáci vyrazili za kulturou do města, a sice navštívili divadlo Polárku v Brně.
Šesťáci zhlédli divadelní představení Staré řecké báje a pověsti, starší žáci večerní
představení Povídky z jedné kapsy od Karla Čapka. Po představení se zúčastnili rozboru
díla, diskutovali, tvořili ve skupinách práce na dané téma.

Úspěšní recitátoři a zpěváci
Každoročně pořádáme školní kolo v recitační i pěvecké soutěži. Pěvecká soutěž
končí kolem obvodním, zde tradičně získávají naši žáci ocenění. Zpěváci přivezli nejen
čestná uznání, ale i diplomy za první, druhé a třetí místo. Nikola Richtrová dokonce získala
dvě nejvyšší ocenění, a sice v kategorii lidová píseň a píseň moderní.
Výrazně jsme zabodovali také v recitační soutěži. Dařilo se nám totiž v postupovém kole,
a tak k naší radosti osm recitátorek postoupilo až do kola krajského, zástupce jsme měli ve
všech kategoriích. Krajské kolo se konalo v měsíci dubnu již tradičně v Pardubicích
a i odtud jsme dovezli ocenění. Čestné uznání získala Anna Ševčíková a Natálie
Finsterlová si dovezla ocenění nejvyšší.
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Dramatický kroužek
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo Dramatický kroužek celkem 19 dětí, které
se pod vedením Blanky Mauerové a Jany Junkové setkávaly jednou týdně. Kroužek
navštěvovali žáci a žákyně z 1. – 7. tříd.
Po celý rok jsme hráli různé smyslové a pohybové hry, improvizovali jsme, zkoušeli
hraní různých rolí, komunikovali.
První vystoupení nás čekalo v prosinci. Ve spolupráci se školním sborem vzniklo
vánoční představení s názvem „Ztracené Vánoce“. Vánoční koncert jsme uspořádali 16.
prosince 2010 pro rodiče a 17. prosince 2010 pro spolužáky a učitele. 1. dubna 2011 se
uskutečnila Noc s Andersenem. Pro tuto příležitost jsme nacvičili dvě pohádky,
„Večerníček“ a „Rozum a Štěstí“.
Celoroční práci a snahu svých dětí pak mohli rodiče ocenit při 3. školní akademii
aneb od nás pro vás, která proběhla 16. června 2011.
Členové:
Dianka Vedrová
Míša Pipreková
Ivanka Ertlová
Zdeňka Mauerová
Sabča Bašičová
Josef Zemánek
Terezka Vašíčková
Filip Kaderka
Kačka Konečná
Tonička Kosinová

Pája Ertlová
Eliška Mauerová
Kubík Mauer
Dia Dado
Anička Junková
Míša Kadlecová
Honza Hader
Kristýna Portyšová
Evča Kohoutková
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Školní sbor
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školní sbor 22 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.
Letošní repertoár byl v 1. pololetí zaměřen na vánoční koledy, jimiž děti doprovodily
vystoupení dramatického kroužku na Vánočním koncertě, který se uskutečnil 16. prosince
2010 pro rodiče a 17. prosince 2010 pro učitele a žáky naší školy.
Od 2. pololetí jsme si vybrali několik lidových a dětských písní, se kterými jsme se
již podruhé zúčastnili krajského kola XXI. Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů
v Chrudimi. Tentokrát jsme se umístili ve stříbrném pásmu.
Se stejným programem jsme vystoupili na 1. ročníku přehlídky pěveckých sborů
„Okolo Jevíčka“, konané 10. dubna 2011.
Krátkým vystoupení jsme se také snažili potěšit všechny ženy, které se sešly na
Zámečku na akci Den pro ženy.
Poslední vystoupení nás čekalo 16. června 2011 na 3. školní akademii.
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Školní časopis OBJEV
Ve školním roce 2010/2011 vyšla tři čísla (náklad 100 výtisků, rozsah 25 – 30 stran).
Na tvorbě a distribuci časopisu se podílelo 18 žáků 2. stupně, kteří navštěvovali
1x týdně nepovinný předmět „Mediální výchova“. Časopis má ustálené rubriky
a je opatřen tiráží. Je zdrojem informací pro učitele, rodiče i žáky. Informuje o životě
v naší škole i našem městě, poukazuje na výrazné úspěchy žáků v soutěžích, v kulturní
rubrice je prostor pro první literární pokusy. Do časopisu přispívají i dopisovatelé
z jednotlivých tříd.
Redaktoři se zúčastnili jako porotci recitační soutěže (únor). Vyhlásili výsledky
literární soutěže Andersenova tužka na Noci s Andersenem (duben). Díky vítězství
v projektu „První setkání s Prahou“ navštívili Prahu (září).
V rámci projektu „Jak na elektroodpad“ finančně podporovaného fondem Asekol
(grantové řízení roku 2011) žáci připravili interaktivní přednášku pro žáky 4. ročníku
(květen, spolupráce s městem Jevíčko).
Během školního roku několikrát svými články přispěli do místního tisku. Do
Jevíčského zpravodaje připravili informační leták o třídění vysloužilých elektrospotřebičů.
Jednotlivá čísla jsou umístěna k nahlédnutí na webových stránkách školy
(www.zsjevicko.cz).

„Jak na odpady.“ Přednáška pro 4. ročník.

DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Ve školním roce 2010 - 2011 se konal na naší škole již počtvrté projekt, který
aktivně zapojil do práce všechny žáky 1. stupně.
Na přípravách a organizaci tohoto rozsáhlého projektu nazvaného Den zdravého
životního stylu se tentokrát podíleli žáci 6. ročníku. Cílem projektu bylo ukázat našim
školákům, jaké jsou možnosti zdravého stravování a trávení volného času.
K tomuto cíli směřovaly všechny aktivity, které si během jednoho dne žáci
vyzkoušeli na 6 různých stanovištích.
Dvě stanoviště byla věnována zdravé výživě a čtyři stanoviště byla pohybová.
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Na 1. stanovišti se žáci zabývali základními složkami potravy, vyhledávali, které
potraviny lidskému zdraví svědčí a které naopak. Dozvěděli se také mnoho informací
o vitamínech, minerál. látkách, vláknině a dalších složkách potravy. Děti se snažily
s pomocí šesťáků dokonce sestavit jídelníček podle zásad zdravé výživy a volily aktivity,
které jim pomohou zbavit se přebytečné energie, pokud přece jen není v jídelníčku vše
v pořádku.
Na 2. stanovišti připravily žákyně 6. tříd ukázku zdravé svačinky. Každá třída dostala
celozrnné chleby, plátkový sýr a množství zeleniny a ovoce. Ve třídách si potom žáci sami
pod dohledem třídních učitelek připravili zdravou svačinku. Na dalších třech stanovištích
šesťáci připravili ukázky možností pohybových aktivit. K tomuto účelu posloužily obě
tělocvičny a velký dvůr za školou, kde děti soutěžily v mnoha sportovních disciplínách,
a dokonce si i podle hudby zatancovaly.
Každá třída prošla všemi stanovišti. Děti vyplňovaly pracovní listy, cvičily,
tancovaly a ještě i zdravě posvačily.
Žákům se projektový den velmi líbil. Dozvěděli se mnoho nových informací.
Žáci 6. ročníků si také velmi posílili svoje sebevědomí, neboť dokázali, že jsou schopni
vytvořit, organizovat a předvést velkolepý projekt, na který si v minulých letech troufli jen
deváťáci.
Na Den zdravého životního stylu nám přispěli tito sponzoři: Ledeko, a. s.Letovice
nám věnovala celozrný chléb; Miltra, a. s. Městečko Trnávka nám dodala vynikající
plátkové sýry a Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s. nám poskytla peníze
na nákup zeleniny a ovoce.

Branný den
Dne 24. 6. 2011 se uskutečnil Branný den, kterého se zúčastnili žáci 1. – 9. tříd. Tuto
akci jsme organizovali ve spolupráci s jednotlivými složkami IZS.
Žáci druhého stupně absolvovali na dvoře školy jednotlivá stanoviště, kde se
seznámili se zásadami poskytování první pomoci, se zásadami chování při případné
evakuaci, s obsahem evakuačního zavazadla, s náležitým vybavením jízdního kola i se
základními dopravními předpisy a dopravními značkami. Mohli si prakticky vyzkoušet
resuscitaci. Nechyběly ani základy topografie a zásady vedení telefonického hovoru se
složkami IZS. Žáci měli rovněž možnost prohlédnout si výzbroj a výstroj policistů.
Žákům prvního stupně byla předvedena názorná ukázka práce policejního psovoda výcvik služebního psa i zneškodnění pachatele.
V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci se zástupci Armády
České republiky. Výsledkem této spolupráce bylo přistání bojového vrtulníku MI-17
včetně možnosti prohlédnutí jeho vnitřního vybavení a ukázky seskoku parašutistů.
Všechny zaujal i přelet bojových letounů Jas 39 Gripen.
Celkově lze branný den hodnotit jako zdařilý a přínosný.
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Chemické soutěže
Šest žáků se zúčastnilo školního kola chemické olympiády, nejlépe se umístila
Kristýna Valíčková.
Vybraní žáci devátých tříd se zúčastnili chemické soutěže o Putovní pohár
Jaroslava Heyrovského, kterou tradičně pořádalo Gymnázium Jevíčko. Nejlépe se v této
soutěži umístila Kristýna Valíčková.

Výchovné poradenství – žáci s SPU
Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s vedením školy při řešení vážných
kázeňských přestupků, absence a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a výchovném
opatření. Během školního roku jsme řešili jeden případ záškoláctví s Komisí sociálně
právní ochrany dětí v Boskovicích.

Žáci se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2010/2011 evidovala škola na 1. stupni 24 žáků se specifickými
poruchami učení, kteří navštěvovali dyslektický kroužek. Odbornou pomoc poskytovala
škola 1x týdně ve dvou nápravných skupinách od 2. – 5. ročníku.
8. 4. 2011 se tým pěti žáků z 1. stupně zúčastnil 4. ročníku olympiády pro děti se
specifickými poruchami učení DYS-KO-HRY, pořádané Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Boskovicích. V soutěži bojovalo 16 týmů. Jevíčské družstvo obsadilo krásné
3. místo v kategorii mladších žáků.
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Karierové poradenství
V oblasti volby povolání se uskutečnily tyto akce:
 na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni se změnami v podávání přihlášek na
střední školy
 každý rodič dostal metodický návod jak postupovat při přijímacím řízení
 rodiče byli seznámeni se situací na trhu práce (o uplatnění absolventů různých
středních škol) - zástupci středních škol z Brna, Mohelnice, Lanškrouna, Poličky,
Ústí nad Orlicí, Jedovnic, Blanska a Letovic seznámili rodiče s obory svých
středních škol
 žáci 9. tříd navštívili "Přehlídku středních škol" ve Svitavách
 žákům 9. tříd byl vysvětlen postup při podávání přihlášek a postup při přijímacím
řízení
 s žáky 9. tříd byly individuálně vedeny pohovory, byli seznamováni s propagačními
materiály středních škol
 každý žák dostal přehled středních škol Pardubického kraje a blízkého okolí
 pro žáky 9. tříd bylo zajištěno pedagogicko-psychologické vyšetření PPP Svitavy
 rodiče žáků 5. tříd se seznámili s podmínkami odchodu na gymnázium
 všem přijatým žákům byly předány "zápisové lístky "

Volba povolání
Ve školním roce 2010/2011 ukončilo povinnou školní docházku 31 žáků devátých
tříd. Všichni mají ukončené základní vzdělání a pokračují ve studiu na středních školách.
Gymnázium 8 žáků
4-leté školy s maturitou 13 žáků
3-leté učební obory 10 žáků
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Účast v matematických soutěžích
Mezinárodní soutěž - Matematický klokan
Tohoto kola se zúčastnilo 329 žáků ve čtyřech kategoriích:
Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.

CVRČEK
Soutěžilo celkem 79 žáků druhých a třetích tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 60.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
 1. Vítězslav Vedra III.B 54 b
 2. Marián Janíček
III.B 50 b
 3. Vojtěch Václavek III.B 49 b

KLOKÁNEK
Soutěžilo celkem 120 žáků čtvrtých a pátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
 1. Matěj Mőller
IV. B 83 b
 2. Petr Janíček
IV. B 79 b
 3. Denis Mrvoljak
IV. A 64 b

BENJAMÍN
Soutěžilo celkem 66 žáků šestých a sedmých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
 1. Kristýna Bažantová
VII. A 71 b
 2. Monika Křivánková
VI. A 64 b
 3. Martin Ochrana
VI. B 62 b

KADET
Soutěžilo celkem 64 žáci osmé a deváté třídy.
Maximální počet bodů v této kategorii – 120 b
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
 1. Marek Mrva
VIII. B
71 b
 2. Michaela Kážová IX. B
57 b
 3. Tereza Finsterlová VIII. B
56 b

PYTHAGORIÁDA
- soutěž pro žáky 6., 7. a 8. ročníku.
Školního kola soutěže se zúčastnilo 85 žáků šestých, sedmých a osmých tříd.
V okresním kole naši školu reprezentovali tito žáci Zdeňka Mauerová - VI. A, Monika
Křivánková - VI.A, Ondřej Šnobl - VII.A, Radka Staňková - VIII.A a Veronika
Macounová - VIII.A.
Monika Křivánková se umístila na 3. místě.
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Zpráva za přírodopisnou oblast
Ve školním roce 2010/2011 proběhla v rámci přírodopisné oblasti na II. stupni
soutěž v poznávání živočichů.
Dne 15. 3. 2010 proběhlo školní kolo soutěže v poznávání živočichů, kterého se
zúčastnilo celkem 20 žáků 6. - 9. tříd.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie (žáci 6. a 7. tříd) a II. kategorie (žáci 8. a 9.
tříd). Nejlepší umístění byla tato:
I. kategorie: 1. místo: Aneta Nárožná (7. B)
2. místo: Michaela Pipreková (7. A)
3. místo: Andrea Pocklanová (7. A), Kateřina Knapová (7. B)
II. kategorie: 1. místo: Markéta Jenišová (9. A)
2. místo: Jana Mazalová (8. A)
3. místo Michal Šich (8. B)
Do oblastního kola v Moravské Třebové postoupili všichni jmenovaní žáci
společně s další úspěšnou žákyní ze školního kola - Terezou Šafářovou (8. A).
V oblastním kole v Moravské Třebové, které se uskutečnilo 21. 3. 2010,
žáci dosáhli těchto výsledků:
kategorie:
7. třídy:

1. místo Aneta Nárožná
3. místo Michaela Pipreková
8. místo Andrea Pocklanová
11. místo Kateřina Knapová
Celkem v této kategorii soutěžilo 30 žáků.
8. třídy:

1. místo Jana Mazalová
5. místo Michal Šich
7. místo Tereza Šafářová
Celkem v této kategorii soutěžilo 21 žáků.
9. třídy:
6. místo Markéta Jenišová
Celkem v této kategorii soutěžilo 13 žáků.
Do okresního škola konaného 6. 4. 2010 v Litomyšli postoupily Aneta Nárožná
a Jana Mazalová. Aneta Nárožná ve své kategorii 7. tříd obsadila 1. místo a Jana Mazalová
za 8. třídy 3. místo.
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SPORT NA PRVNÍM STUPNI
I školní rok 2010/2011 byl již tradičně na naší škole ve znamení sportu. Naši žáci se
zúčastnili přespolního běhu, florbalového turnaje, Mc´Donalds cupu v minifotbale,
Atletické olympiády žáků prvních tříd, Atletické všestrannosti nejmladšího žactva či
Gymnastického čtyřboje. Nově jsme měli malé reprezentanty školy i v Alpine-cupu
v lezení na umělé stěně či v cyklistické soutěži GP Matoušek. Naši žáci byli více či méně
úspěšní a školu reprezentovali nejen na okrskové úrovni, ale i na úrovni okresní.
Sportovat a soutěžit jsme začali již na konci měsíce září. Nejdříve se žáci utkali se
svými soupeři v přespolním běhu. Oblastní kolo se konalo v Jevíčku v areálu Žlíbek. Naši
žáci s převahou předběhli děti z Jaroměřic, Městečka Trnávky či Chornic. Letošní rok jsme
dosáhli těchto výsledků:
3. třídy:
1. místo - Finsterlová Natálie, Šmedek Kryštof
2. místo - Ševčíková Anna, Richtr Tomáš
3. místo - Konečná Simona, Bažant Martin
4. třídy:

1. místo - Parolková Magdalena
2. místo - Wolfová Michaela
3. místo - Vrbický Jakub

5. třídy:

1. místo - Kubitová Petra
2. místo - Jeřábková Simona
3. místo - Strouhal Patrik
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Výše jmenovaní žáci postoupili do okresního kola v Poličce. Zde už nám tolik
nepřálo počasí - chvílemi pršelo, teplota nepřesáhla 10 stupňů Celsia. Žáci však bojovali,
seč jim síly stačily. V letošním roce se běhu v Poličce zúčastnili i žáci 3. tříd a své
premiéry se zhostili se ctí. Mezi naše nejúspěšnější patřila Petra Kubitová, která
vybojovala 4. místo a Simona Jeřábková, na kterou zbylo 5. místo.

Po tomto závodě v běhu přichází zdánlivá pomlka, ta je vyplněna obdobím tréninku
na další sportovní akce.
V měsíci únoru byla letos poprvé organizována soutěž v lezení na obtížnost na umělé
stěně. Tato akce byla zaštítěna městem Moravská Třebová a nesla název: Alpine cup
v lezení na umělé stěně. Z naší školy se zúčastnili: Anna Ševčíková, Vojtěch Václavek
a Kristýna Bažantová.
V kategorii 1. – 3. tříd zvítězila Anna Ševčíková
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Po úspěchu v lezení na umělé stěně jsme se v měsíci únoru zúčastnili turnaje ve
florbalu. Reprezentovali nás tito žáci 4. a 5. tříd: Novotný Cyril, Mauer Jakub, Mőller
Matěj, Knotig Jan, Dostál Roman, Vašek Ladislav, Straka Jiří, Guštár Marián. Bohužel,
chlapci obsadili až 5. místo, a i když bojovali jako lvi, nestačily jim síly na technicky
vyspělejší družstva.
V březnu jsme se zúčastnili v Moravské Třebové Švihadlového turnaje. Na soutěž se
pečlivě připravovalo mnoho žáků z prvního stupně, trénink vrcholil skákáním přes švihadla
ve třídách i na chodbách školy. Nakonec jsme však našli největšího soupeře v bacilu
chřipky. Naši školu nakonec reprezentovala tři děvčata z druhých tříd a jeden chlapec ze
třetích tříd. Reprezentovali nás tito žáci: Spáčilová Denisa, Machorková Simona, Kolínská
Jana a Podlezl Martin.

V měsíci dubnu jsme se utkali se soupeři v Moravské Třebové v dlouho očekávaném
Gymnastickém čtyřboji. Na tento čtyřboj se děti poctivě připravují nejen v hodinách
tělesné výchovy, ale i o přestávkách na chodbách školy či na několika společných ranních
trénincích. Můžeme říci, že účast v tomto čtyřboji patří mezi naše nejúspěšnější sportovní
klání. Trénink a poctivá práce i letos donesla svoje výsledky:

1. – 3. třídy chlapci:
1. místo – Podlezl Martin
3. místo – Richtr Tomáš
4. – 5. třídy dívky:
1. místo – Zezulová Sára
3. místo – Vaňousová Kristýna
4. – 5. třídy chlapci:
1. místo – Novotný Cyril
2. místo – Dvořák David
3. místo – Vašek Ladislav
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Konec dubna a začátek května patří už tradičně Mc ´Donald cupu v minifotbale.
Soutěží se ve dvou kategoriích: 1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Hraje sedm hráčů v poli plus
brankář na polovině fotbalového hřiště. Naše škola patří k pravidelným účastníkům těchto
turnajů. V mladší kategorii jsme se letos turnaje po dlouhé době vůbec nezúčastnili –
nebyli jsme schopni sestavit družstvo, které by mělo zkušenosti na fotbalovém trávníku.
Ve starší kategorii jsme v okrskovém kole podlehli soupeřům a skončili jsme na
4. nepostupovém místě. Tým tentokrát tvořili tito hráči: Mauer Jakub, Novotný Cyril,
Mrvoljak Denis, Prokš Rudolf, Stavinoha Lukáš, Vrbický Jakub, Janíček Petr, Hejna Jan,
Strouhal Patrik, Štindl Ondřej, Dvořák David, Dostál Roman.
Nově se žáci zúčastnili cyklistického závodu GP Matoušek v rámci Závodu míru
nejmladších. Závodní okruh byl veden v ulicích našeho města. Každý z účastníků závodu
dostal malý upomínkový předmět a vítězové v jednotlivých kategoriích poháry a věcné
ceny.
V kategorii chlapců, rok narození 2002 a mladší se umístil:
2. místo – Kavan Tomáš .
V kategorii děvčat, rok narození 2002 a mladší se umístily:
1. místo – Junková Anna
2. místo – Novotná Julie
3. místo – Parolková Apolena.
V kategorii děvčat, rok narození 2001 a starší:
1. místo – Parolková Magdalena.
V kategorii chlapců rok, narození 2001 a starší:
1. místo – Bažant Martin.
Koncem května se uskutečnila tradiční Olympiáda prvních tříd ve Velkých
Opatovicích.
Naši prvňáčci se zúčastnili již 13. ročníku olympiády. Letos se do Velkých Opatovic
sjelo celkem 220 mladých sportovců z 26 škol. O vysoké úrovni této soutěže svědčí i fakt,
že zde po celou dobu sportovního zápolení byli přítomni dva členové Českého
olympijského výboru.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to v běhu na 400 m, v běhu na 50 m, ve skoku
dalekém z místa a v hodu kriketovým míčkem. Sportovci, kteří závodili ve všech čtyřech
disciplínách, byli zařazeni do atletického čtyřboje.
Naši školu reprezentovalo celkem
10 žáků, 5 dívek a 5 chlapců: Kučerová
Klaudie, Kadlecová Klára, Mauerová
Eliška, Tihonová Barbora, Kadlec Jakub,
Lexman Pavel, Rozbořil Adam, Vrbová
Veronika, Luňáček Jan a Valík Filip.
Letošní olympiáda byla doslova
nabita skvělými sportovci. Naši zástupci
se snažili být co nejlepší, v konečném
zúčtování se nám podařilo získat jednu
medaili, a to zásluhou Filipa Valíka,
který obsadil skvělé druhé místo ve
skoku do dálky.
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Na atlety z prvních tříd navázali atleti 2. - 5. tříd v Atletické všestrannosti
nejmladšího žactva. Tým je tvořen vždy jedním chlapcem a dívkou z 2. - 5. ročníku
a soutěží se v běhu na 50 m, 600/800m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
V letošním roce jsme měli tolik závodníků, že byly nakonec do okrskového kola
nahlášeny dva týmy reprezentující naši školu. Výkony všech dětí byly tak vyrovnané, že
přišly na řadu atletické tabulky a bylo opravdu velmi těžké rozhodnout, koho zařadit do
týmu A či koho do týmu B. Nakonec se ukázala tato snaha jako úplně zbytečná. Do hry
o prvenství se totiž letos dostal soupeř těžko porazitelný – počasí. Hrozilo, že závody
budou pro nepřízeň počasí úplně zrušeny, nakonec však byly přesunuty do haly zimního
stadionu TJ Slovan. Zde se však nesoutěžilo ve skoku dalekém a ostatní disciplíny byly
zkráceny.
Tým A reprezentovali: Junková Anna, Konečná Simona, Parolková Magdalena,
Kubitová Petra, Kavan Tomáš, Richter Tomáš, Novotný Cyril, Dvořák David.
Tým B reprezentovali: Trčková Eliška, Vašíčková Andrea, Volfová Michaela,
Jeřábková Simona, Seman Vilém, Podlezl Martin, Vrbický Jakub, Hejna Jan.
Nakonec tým A obsadil 3. místo a tým B místo páté.
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Sportovní soutěže druhého stupně
Přespolní běh
Obvodní kolo 22. 9. 2010 v Jevíčku (pořadatel ZŠ)
účast 120 žáků, 40 závodníků ze ZŠ Jevíčko, 31 žáků si vybojovalo postup do okresního
kola, byli jsme jednoznačně nejúspěšnější školou obvodu Jevíčko.
Okresní kolo 6. 10. 2010 v Poličce
naši školu reprezentovalo 31 žáků, nejlepší umístění:
 2. místo obsadila Petra Kubitová,
 3. místo obsadil Tomáš Ertl a Simona Jeřábková
V soutěži družstev obsadili starší žáci i starší žákyně 4. místo, mladší žáci 2. místo
a mladší žákyně 1. místo s postupem do krajského kola.
Krajské kolo v Pardubicích
mladší dívky obsadily 4. místo (Ertlová, Zapalačová, Mauerová, Bažantová, Pocklanová)

Malá kopaná 6. – 7. třída
•
•

Obvodní kolo 20. 9. 2010 v Jevíčku, (pořadatel ZŠ) 1. místo
Okresní kolo 6. 10. 2010 – 1. místo

Malá kopaná 8. – 9. třída
•
•

Obvodní kolo 7. 10. 2010 v Jevíčku 1. místo
Okresní kolo 11. 10. 2010 ve Svitavách 5. místo

Halová kopaná 8. – 9. tříd
•
•

Obvodní kolo 15. 12. 2010 v Městečku Trnávka 1. místo
Okresní kolo se neuskutečnilo

Halová kopaná 5. – 7. tříd
•

Obvodní kolo 21. 12. 2010 v Městečku Trnávka, 2. místo

Basketbal smíšená družstva
Školní turnaj listopad – prosinec, turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Bylo odehráno 28
pěkných zápasů. Družstva tvořili chlapci a děvčata 7. – 9. tříd. Mezi žáky zvítězilo
družstvo devátých tříd pod vedením Ant. Staňka a Luboše Vykydala.
Tohoto turnaje se zúčastnilo také družstvo pedagogů, které v turnaji neztratilo ani
jeden bod!

Florbal 6. – 7. třída hoši
•

Obvodní kolo 22. 11. 2010 Jaroměřice, 2. místo

Florbal 8. – 9. třída hoši
•
•

Obvodní kolo 24. 11. 2010 Jaroměřice, 1. místo
Okresní kolo 16. 12. 2010 Svitavy, 4. místo
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Stolní tenis

• Obvodní kolo 1. místo (Moravská Třebová, 23. 10. 2010)
• Okresní kolo 1. místo (Litomyšl, 6. 11. 2010)
• Krajské kolo 3. místo (Pardubice, 14. 11. 2010)
Naši školu reprezentovali: Patrik Šafář, Luboš Vykydal, Filip Hanousek a Michal Vašíček
•
•
•
•

Basketbal chlapci 8. – 9. tříd
Obvodní kolo 14. 2. 2011 v Jevíčku (pořadatel ZŠ), 1. místo
Okresní kolo 29. 3. 2011 v Litomyšli chlapci obsadili v silné konkurenci 2. místo

Basketbal dívky 7. – 9. tříd
Obvodní kolo 15. 3. 2011 v Městečku Trnávce 1. místo
Okresní kolo 17. 3. 2011 v Městečku Trnávce 3. místo

Pohár Českého rozhlasu v atletice žactva
10. a 11. 5. 2011
•
•
•
•

Obvodní kolo v Moravské Třebové
Mladší žákyně3. místo (3768 bodů)
Starší žákyně 5. místo (4603 bodů)
Mladší žáci 1. místo (3878 bodů)
Starší žáci
2. místo (5111 bodů)

•
•

Okresní kolo 18. 5. 2011 ve Svitavách
Mladší žáci 1. místo (3837)
Starší žáci
5. místo (5041)

•

Krajské kolo 24. 5. 2011 v Pardubicích
Mladší žáci 2. místo (3533)

Atletický čtyřboj
Okresní kolo se uskutečnilo 20. 5. 2011 v Moravské Třebové
• Mladší žáci 4. místo
• Starší žáci
4. místo
Školní rok 2010 – 2011 byl po sportovní stránce velmi úspěšný. Dařilo se nám
v atletických soutěžích, kde jsme se dostali s družstvem mladších žáků do krajského kola
a tam obsadili krásné 2. místo. Dařilo se nám také ve stolním tenise, naše družstvo se
umístilo na 3. místě v krajském kole.
Učitel tělesné výchovy navrhuje všem reprezentantům pochvalu třídního učitele za
vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Účastníkům krajských kol
navrhujeme pochvalu ředitele školy.

Dětský aerobik
Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v kroužku aerobiku 47 dívek a 2 chlapci
ve věku 6 – 15 let rozdělených do tří skupin podle věku a výkonnosti. Všichni pilně
trénovali dvakrát týdně, připravovali se na jarní kola soutěže Děti fitness aneb sportem
proti drogám v kategorii týmových choreografií.
16. dubna 2011 se konalo semifinálové kolo této soutěže v Otrokovicích. V letošním
roce se soutěže zúčastnily nejstarší dívky. Svojí skladbou Wimbledon zaujaly porotu
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i diváky a obsadily 4. místo v kategorii „Starší“. Tímto umístěním si vybojovaly postup do
celostátního finále, které se konalo 28. května v Praze. Ani zde se dívky navzdory
mimořádně silné konkurenci nejlepších týmů z České republiky a ze Slovenska neztratily
a skončily na krásném 8. místě.
V letošním roce se děvčata poprvé zúčastnila soutěže O pohár města Kunštátu, která
se konala 26. února. I zde se jejich vystoupení setkala s velkým ohlasem. V kategorii
„Junior“ jsme se skladbou Sólo pro smyčce získali pohár za 3. místo. Zastoupení jsme měli
i v kategorii „Děti“, kde jsme obsadili 6. místo se skladbou Dělání a 7. místo se skladbou
Eko-show. Svým vystoupením jsme obohatili rovněž doprovodný kulturní program
v rámci Závodu míru nejmladších a školní akademii.

Minimální preventivní program
V rámci Minimálního preventivního programu proběhlo ve školním roce 2010/2011
několik akcí:

„Spolu ruku v ruce“
v tomto duchu probíhal třídenní zážitkový seminář konající se v září 2010 na
Šubířově v penzionu Pohoda.
Pro žáky 6. ročníku naší školy byl připraven program nabitý nejrůznějšími
sportovními aktivitami, hrami, soutěžemi. Seminář (probíhající již tradičně) je zaměřen na
prevenci rizikového chování (tj. šikana, užívání návykových látek, závislost na alkoholu
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.
Základní škola získala na uskutečnění této akce finanční podporu z města Jevíčka
(grant), na akci přispěli rodiče žáků a SRPS Základní školy Jevíčko.
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Beseda s policisty ČR
Během školního roku zavítali na naši školu příslušníci Policie České republiky, aby
s žáky pobesedovali o přestupcích, trestných činech, o odpovědnosti za své jednání
a v neposlední řadě o kriminalitě mládeže v našem městě.

Branný den
V měsíci červnu proběhla v rámci Branného dne ve školním dvoře ukázka práce
Policie ČR, žáci si mohli prohlédnout policejní vůz, mohli si vyzkoušet policejní výstroj
i výzbroj. Velice zajímavá byla ukázka práce s policejními psy. Vyvrcholením dne bylo
přistání vrtulníku, jeho prohlídka a následný seskok parašutistů – vojáků.

Děti fitness aneb sportem proti drogám
Tradičně děvčata cvičící aerobik vybojovala postup do celostátního kola v soutěži
Děti fitness aneb sportem proti drogám. Dařilo se týmovým skladbám. Starší žákyně
postoupily z výborného čtvrtého místa v semifinálovém kole a v silné konkurenci obsadily
v republikovém kole 8. místo.

Proměny - přednáška
V měsíci červnu proběhla pro dívky 6. ročníku přednáška o dospívání.

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 koncert jsou názornou ukázkou
toho, jak lze smysluplně naplnit svůj volný čas. Představení mají vždy velký úspěch.

Beseda o AIDS
Ke konci školního roku využili žáci devátých tříd možnost pobesedovat o doposud
nevyléčitelné nemoci AIDS v Poličce. Beseda o nemoci samotné byla spojena
s promítáním a hlavně poučením, jak se této nemoci vyhnout, jak se před touto nemocí
chránit. Beseda byla zajímavá také tím, že ji vedl člověk HIV pozitivní. Jeho životní
zkušenosti se staly prevencí v pravém slova smyslu.

Sociometrické šetření
V pátých až osmých třídách proběhlo sociometrické šetření zaměřené na zjištění
vztahů v jednotlivých třídách, výsledky šetření mohou odhalit případné zárodky
nezdravých vztahů v třídním kolektivu či šikany. Naše škola využila nabídku Pedagogickopsychologické poradny Ústí nad Orlicí.

„Mezi stěnami“
je název filmu, který byl promítnut v sedmých třídách v rámci prevence rizikového
chování, konkrétně šikany. Film byl natočen podle skutečné události, po jeho zhlédnutí byl
s žáky proveden rozbor filmu, žáci na dané téma diskutovali.

Představení „Memento“
Na téma knihy Radka Johna Memento proběhlo představení zaměřené na prevenci
zneužívání návykových látek. Úspěšnou dramatizaci zhlédli žáci osmého a devátého
ročníku.
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Environmentální výchova na 1. stupni
Ve všech třídách působí učitelé během každodenní výuky na vytváření kladného
vztahu dítěte k přírodě prostřednictvím jejich rozumu, citu a srdce. Učitelé poskytují dětem
příležitost získat znalosti, přijmout hodnoty, postoje, závazky a dovednosti vhodnou
formou přitažlivou pro děti. Typickým ekologickým výukovým programem jsou hlavně
tematické vycházky a exkurze do okolí Jevíčka. Např. Červený kopec - poznávání rostlin,
Finsterlova hlubina - hnízdiště ptáků, čistička odpadních vod - ochrana vodních zdrojů,
zemědělské družstvo – chov skotu a výroba biopotravin, jeskyně Sloupsko-šošůvská
- přírodní jevy. Tyto aktivity doplňovaly a rozšiřovaly školní vyučování.
V měsíci dubnu oslavili žáci Den Země pobytem v přírodě, kde si k ní vhodně
zaměřeným programem vytvářeli pozitivní vztah. Náměty projektů byly např. Včely,
Zdravý les, Mravenci. Žáci 4. tříd využili nabídku Ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka, kde
absolvovali blok ekologických činností.
Ve všech třídách se kladl důraz na aktivní zapojení žáků do třídění odpadu a sběru
hliníku. Někteří žáci se podíleli na sběru papíru při sběrovém dni. Všechny třídy se
zapojily do aktivit zaměřených na péči o přírodu v okolí školy.
Děti měli možnost pečovat o plodiny ve školní zahradě a využívat školní altán
k výuce v přírodním prostředí.
S problematikou ochrany přírody CHKO Moravský kras seznámil žáky 4.tříd
Ing. Dominik Franc, pracovník CHKO MK.

Hodnocení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Roční program (2010/2011) byl uskutečněn s ohledem na aktuální podmínky
a možnosti školy. Na jeho realizaci se podíleli všichni stálí členové pedagogického sboru.

Ekologizace provozu školy
 zpětný odběr baterií a elektrozařízení v rámci dlouhodobého recyklačního
programu Recyklohraní (www.recyklohrani.cz)
 odevzdali jsme k recyklaci 84 televizí a 47 monitorů.
 díky projektu se žáci dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo
třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola v roce 2010 předala k recyklaci také staré
televize a monitory. Tím jsme, jak vyplývá z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL, uspořili 20 kWh elektřiny, 386 litrů ropy, 98 161
litrů vody a 882 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 6 tun CO2 ekv. A produkci nebezpečných odpadů o 20 tun.
 třídění tetrapackových krabiček (kontejnery jsou umístěny na chodbách)
 třídění odpadů (plast, papír) probíhá v některých třídách, ve sborovně se třídí papír,
kontejnery jsou umístěny i na chodbách školy
 organizovaný sběr papíru (září, duben- lepenka - 5 535 kg, měkký papír - 7 565 kg,
směsný papír - 360 kg)
 „Akce hliník“ - sběr hliníku (třídy 1. – 6. ročník, VIII. B)
 květinová výzdoba ve třídách (služby ve třídách)
 péče o zeleň a květiny v okolí školy, úklid – v praktických činnostech, rozpis
služeb jednotlivých tříd je umístěn ve sborovně
 dodržování pitného režimu
 kompostování na školní zahradě – v praktických činnostech
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 šetřit energií (zhasínat na chodbách během vyučovacích hodin, zhasínat ve třídách
při odchodu do jiné učebny, častěji, ale krátce větrat během hodin apod.) – zajišťuje
služba ve třídách, učitelé vykonávající dohled nad žáky během přestávek…)
 ve cvičném bytě je využíván solární kolektor pro ohřev vody a fotovoltaický článek
pro výrobu elektřiny (učební pomůcka)
 1. stupeň projekt „Ovoce do škol“
 2. stupeň projekt „Školní mléko“

Informační zdroje a pomůcky, prezentace






na chodbě školy je aktualizována nástěnka – problematika třídění odpadů
průběžně jsou aktualizovány webové stránky školy
prezentace projektů: „Jak na energie“, „Jak na odpady“ www.zsjevicko.cz,
www.jevicko.cz
příspěvky v regionálním tisku
nástěnka školního časopisu – ekologická příloha školního časopisu: „Jak na odpady
a energie.“

Environmentální výchova byla realizována


ve vyučovacích předmětech (podle školního vzdělávacího programu)
školní rok 2010/2011:
 na 1. stupni začleněna do všech vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět.
 na 2. st. povinně volitelný předmět: Ekologický seminář, Seminář a praktika
z chemie, Tělesná výchova volitelná
 nepovinný předmět: Mediální výchova
 zájmové kroužky: šikovné ručičky, sportovní kroužky
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v projektech
Naše cesta ekologicky myslet - ekologicky žít - celoroční projekt
Den ekologie – Jak na energie? Desatero pro ekologicky šetrný školní život a život
domácnosti – 20. 4. 2011
Den zdravého životního stylu – červen
stupeň – aktivity organizovali žáci 9. ročníku
stupeň – s třídními učiteli – pohybové aktivity
„Jak na odpady“ – přednáška pro 4. ročník
V rámci projektu „Jak na elektroodpad“ finančně podporovaného fondem Asekol
(grantové řízení roku 2011), proběhla na Základní škole Jevíčko interaktivní
přednáška pro žáky 4. ročniku. Redaktoři školního časopisu OBJEV, navštěvující
nepovinný předmět mediální výchova, hravou formou odpověděli mladším
spolužákům na otázky: co je recyklace, kdo je Asekol, kam s vysloužilými
elektrospotřebiči.
Žáci si prohlédli výrobky z recyklovaných materiálů a na konci vyučovací hodiny
plnili ve skupinkách jednoduché úkoly sloužící k upevnění spotřebitelských
návyků. Netradičně rozvíjeli ekologicky šetrné jednání a chování v každodenních
situacích nejen žáci 4. tříd, ale díky přípravě programu a pracovních listů
i redaktoři školního časopisu.

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.
Uskutečněné exkurze a vycházky podněcovaly zájem dětí o přírodu, aktivizovaly jejich
zájem o danou problematiku a vedly je ke zpracování dalších informací.

Školní sport (zdravý životní styl)
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2010)
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Spolu ruku v ruce




- osobnostní kurz pro 6. ročník 1. – 3. září 2010 (žáci 6. ročníku)
hry v přírodě, pro rozvoj spolupráce, relaxační, meditativní apod.
Branný den (živelní pohromy, ochrana obyvatelstva, orientace v přírodě atd.),
1. - 9. ročník, červen 2011
Školní časopis – Ekologická příloha školního časopisu, červen 2011

Spolupráce s občanským sdružením Společnost Renata
provozující ekocentrum a ekoporadnu v Bělé u Jevíčka

Stromy - list do herbáře
Výtvarná soutěž pro žáky 6. - 9. ročníku organizovaná žákovskou knihovnou
2. stupně ve spolupráci s Ekocentrem Renata proběhla v měsíci květnu. Vítězové
přemalovali stromy na stěny pokojů v ekocentru v Bělé u Jevíčka. Diplomy a odměny
předali výtvarník František Žáček a Luboš Huvar, ředitel ekocentra, za přítomnosti všech
účastníků soutěže.

Zdravý životní styl






Den zdravého životního stylu (1. - 9. ročník, červen 2011)
Beseda prevence zdraví (dívky 6. a 7. ročník, červen 2011)
Školní sport - Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec
2010)
Spolu ruku v ruce – osobnostní kurz (6. ročník, 1. – 3. září 2010)
Sbírání léčivých bylin – průběžně

Akce k významným dnům




22. 4. - Den Země – „Jak na energie“ (1. - 9. ročník) projekt ve třídách
Cíl:
Osvojit si prostřednictvím přímých prožitků základy spotřebitelských návyků
a ekologicky šetrného jednání v každodenních situacích v oblasti hospodaření
s energiemi.
Hodnotit své návyky, poznat své možnosti v oblasti hospodaření s energiemi,
uvědomit si význam sebe sama jako významného nositele změn k lepšímu.

Soutěže





Poznávání živočichů
Poznávání rostlin
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2010)
Stromy – výtvarná soutěž



Úklid okolí školy a lokalit města (1. – 9. ročník) – podle rozpisu tříd




Vánoční dílna – 25. listopad 2010 (rodiče, veřejnost)
Vánoční koncert – prosinec 2010 (rodiče, veřejnost)

Životní prostředí
Kulturní tradice, tradiční řemesla
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Evropský program eTwinning
Naše škola se zapojila do evropského programu eTwinning aktivitou u4energy, která
se snaží formou soutěže přimět učitele, jejich žáky i veřejnost k zamyšlení nad spotřebou
energie a možnostmi šetření s ní. Přihlásili jsme se do kategorie „Nejlepší informační
kampaň“ a v rámci projektového dne jsme ve škole, ale i v domácnostech provedli různá
šetření a ankety. Navrhli jsme desatero úsporných opatření ve škole i v domácnostech.
Pravidla ekologicky šetrného školního života se stala základem kalendáře pro školní rok
2011/2012. Dokumenty zaslané do soutěže na portál evropské aktivity eTwinning jsme
uložili k nahlédnutí na www.zsjevicko.cz a www.jevicko.cz.

Hodnocení environmentální výchovy ŠD
• Vycházky do přírody
Zařazujeme pravidelně během celého školního roku. Pozorujeme hlavně změny v přírodě
a chování lidí k životnímu prostředí. Vycházky také využíváme ke sběru přírodních
materiálů, které používáme ve výtvarných a pracovních činnostech.
• Čistota prostředí a jeho úprava
Provádíme během celého školního roku – úklid v okolí školy, péče o květiny v prostorech
ŠD, výstava výkresů dětí v přízemí školy.
• Třídění odpadu
Ve školní družině provádíme třídění odpadu každý den do čtyř barevně odlišených
kontejnerů (papír, plast, hliník, tetrapakové obaly)
•

Soutěže
o v září výtvarná soutěž „Malujeme jednou tužkou“ (III. oddělení)
o v únoru celoškolní výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“
(I. oddělení)
o celodružinová výtvarná soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“
o v květnu malování na chodník
o dopravní soutěž „Jízda zručnosti“
o v červnu tělovýchovná soutěž „Družinová pouť“

• Pracovní činnosti a výtvarné práce
Tyto činnosti zařazujeme v průběhu celého roku. Velmi často využíváme přírodní
a odpadový materiál.
Pro rodiče a děti jsme v dubnu připravili "Jarní dílnu", na které nám pomáhaly učitelky
z prvního stupně.
• Tradiční řemesla
4. května 2011 proběhlo "Malování s paní Matouškovou" - malování na keramiku, trička,
hedvábí, dřevěné obrázky, prostírání, apod.
• Zdravý životní styl
V rámci zdravého životního stylu jsme každý den zařazovali pohybové aktivity a hry
v areálu školy, v tělocvičně, na školní zahradě. Během celého školního roku jsme dětem
zajišťovali pitný režim.
• Příroda v literatuře
V souladu s tematickými bloky jsme pracovali s encyklopediemi, knihami i časopisy.
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VYCHÁZKY A EXKURZE
I. STUPEŇ
I. ročník
- exkurze
- vycházky

- Za domácími zvířaty
- Okolí školy
- Okolí Jevíčka - Finsterlova hlubina
Plánované vycházky a exkurze proběhly přesně v plánovaném rozsahu.

II. ročník
- exkurze
- vycházky

- Arboretum Borotín
- Okolí Jevíčka - pomníky
- Finsterlova hlubina
- jarní přírodou
Jedna exkurze byla nahrazena dvěma vycházkami. Z plánovaných dvou exkurzí se
uskutečnila jedna. Dvě vycházky se uskutečnily mimo plán.
III. ročník
- exkurze
- vycházky

- Muzeum Jevíčko a věž
- Červený kopec - orientace v krajině
- Pomníky v okolí Jevíčka - p. Napoleonských válek
Z plánovaných tří exkurzí se uskutečnila jedna. Jedna vycházka se uskutečnila mimo plán.

IV. ročník
- exkurze

- Isarno Letovice
- Antropos Brno
Plánované exkurze proběhly přesně v plánovaném rozsahu. Vycházka se neuskutečnila
žádná.
V. ročník
- exkurze

- Isarno Letovice
- Praha - památky
- návštěva knihovny
- vycházky
- Finsterlova hlubina
- Jevíčko - památky
Počet plánovaných exkurzí byl dodržen. Téma bylo změněno podle aktuálních potřeb.
Jedna vycházka se uskutečnila mimo plán.
V letošním školním roce se neuskutečnily všechny plánované vycházky a exkurze.
Děti 1. stupně se zúčastnily osmi exkurzí a vypravily se na deset vycházek v okolí Jevíčka.

II. STUPEŇ

• Exkurze:
Během tohoto školního roku se žáci zúčastnili poznávacích exkurzí, které vhodně
korespondují se vzdělávacím plánem. Byly to:
- 6. třída- Toulovcovy maštale
- 7. třída- Čenkovice
- 8. třída- Pálava
- 9. třída- Dlouhé Stráně
- Černá Hora
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Ve školním roce 2010/2011 byly naplánovány pro každý ročník 2 exkurze. Celkem se
uskutečnily v každé třídě 1 – 2 akce (poznávací, turistické, …). Zbytek plánovaných akcí
z časových nebo finančních důvodů neproběhl.

Žákovská knihovna I. stupeň
Knihovna na 1. stupni zahrnuje pohádkové knížky a encyklopedie. Knihy si půjčují
jak učitelé, tak i žáci. Ve školním roce 2010/2011 bylo vypůjčeno celkem 252 knih.
V tomto roce bylo také zakoupeno 28 kusů nových knih (převážně pro starší žáky)
v celkové hodnotě 2200,- Kč.

Žákovská knihovna II. stupeň
XIII. ročník školního časopisu OBJEV
ve školním roce 2010/2011 vyšla 2 čísla a ekologická příloha: „Jak na odpady a energie.“
(náklad 100 výtisků), byla založena do žákovské knihovny.

Zájezdy na divadelní představení – divadlo Polárka Brno
 6. ročník – Starořecké báje a pověsti
 8. ročník – Bitva u Lipan
 2. stupeň (podle zájmu, večerní představení) – Povídky z jedné a druhé kapsy

Noc s Andersenem
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.
Žáci 2. stupně ji nestrávili na půdě školy, nýbrž v divadle Polárka. Inscenace byla
inspirována knihami Povídky z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka. Scénář hry napsali
Konrád Popel a Bronislava Krchňáková. Hned po představení se besedovalo s Michalem
Sopuchem a Broňou Krchňákovou.

Soutěže
Olympiáda – český jazyk (únor 2011)
Soutěže se zúčastnilo 32 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci museli prokázat nejen jazykové
vědomosti a dovednosti,
ale i stylistické.


Recitační
soutěž
(únor 2011)
Tereza Finsterlová – účast v krajském kole – postup do užšího finále
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 Literární soutěž Andersenova tužka (1. – 9. ročník, březen 2011, 150 žáků))
třídní kolo – tři postupující do školního kola
školní kolo – v každém ročníku vyhodnoceny tři nejzdařilejší práce


Výtvarná soutěž – Stromy – list do herbáře, logo Pěvecké sbory Jevíčko

Výstavy
Regionální literatura – návštěva Městské knihovny v Jevíčku



Besedy
Arnošt Vašíček, cestovatel (únor) – 8. a 9. ročník



Půjčovní doba
pravidelně 1x v týdnu o velké přestávce
přístup na internet (dva počítače), možnost tisku referátů
využití encyklopedií, knih z žákovské knihovny, internetu ke skupinové práci v hodinách
českého jazyka (tvorba výpisků apod.).
nejčastěji půjčované knihy (encyklopedie, knihy v anglickém jazyce, knihy určené
k povinné četbě v rámci českého jazyka)

Zakoupené knihy:
J. K. Rowlingová: Harry Potter a princ dvojí krve, Harry Potter a relikvie smrti; Jan
Werich: Fimfárum; L. Carroll: Alenka v říši divů (dvojjazyčná kniha); R. L. Stevenson:
Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda (dvojjazyčná kniha)
Knihovna nově půjčuje stolní hry: např.: Aktivity, Česko, Evropa atd..

Projekt: Čteme s prvňáčky
Týdenní projekt „Čteme s prvňáčky“, ve kterém se v příjemné atmosféře setkávali
a společně četli žáci 1. tříd a deváťáci, předčil očekávání všech zúčastněných. Mnozí
prvňáčci ukázali, že je čtení baví a jsou již zdatnými čtenáři. Přicházeli nadšeni a plní
zvědavosti, co je dnes čeká, z hodin odcházeli hrdi na své dovednosti. Pro všechny žáky
byla přitažlivá odlišnost od běžné výuky v lavicích, převzetí role učitele či rádce. Deváťáci
se stali přirozenými vzory pro menší děti. Spolupráce starších a mladších dětí přerostla
mnohdy v kamarádství.
Užitečnost a úspěšnost projektu zaručila týdenní zodpovědná a kvalitní příprava
v hodinách českého jazyka. Žáci devátých tříd vyhledávali vhodné knihy a ukázky,
vytvářeli pracovní listy, četli ve dvojicích, pracovali s textem, formulovali vhodné otázky
a odpovědi, připravovali se na možné reakce dětí z prvních tříd. Po každé vyučovací
hodině se podělili o zážitky, hledali řešení.
Dojmy z projektu lze shrnout slovy samotných deváťáků: „Bylo skvělé s prvňáky
pracovat, četli s radostí, vyprávěli s nadšením své zážitky, byli šťastní, že je posloucháme
a zajímáme se o ně, záleželo jen na nás, zda vzbudíme jejich pozornost, bylo příjemné,
když se nám to dařilo, stále nás zdraví, chodí za námi do třídy a píšou nám dopisy, snad co
nejdříve navštíví knihovnu v Jevíčku, kde jsme jim zábavnou formou předali informace
o půjčování nabízených knih, přečtou si knihy, které jsme jim věnovali z vlastní
knihovny…“
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Věřím, že žáci nezapomenou,
jak je čtení i povídání užitečné,
zábavné
a
důležité,
že
napomáhá
nejen
rozvíjet
osobnost,
ale
i
navázat
a vytvořit pevné vztahy
a přátelství. Přeji jim, aby
v nich zůstaly nadlouho tyto
skvělé zážitky, vybavily se jim,
kdykoli sáhnou po knize,
a nezapomněli na společné
čtení, až budou rodiči.

Noc s Andersenem 2011 na 1. stupni
Dne 1. dubna 2011 proběhla na Základní škole v Jevíčku Noc s Andersenem.
V letošním roce jsme se zaměřili na Václava Čtvrtka, který by 4. dubna 2011 oslavil sté
narozeniny.
Večerníček – to bylo také téma, na
kterém děti pracovaly se svými třídními
učitelkami již několik dní před samotnou
Nocí s Andersenem. Měly za úkol seznámit
se s co největším počtem knih, nejen od
Václava Čtvrtka, ale i od ostatních autorů,
jako je například Zdeněk Miler a jeho
Krteček, Miloš Macourek s Machem
a Šebestovou a jiní.
Samotná noc s Andersenem letos
částečné probíhala v kině, kde byl pro žáky
připraven program plný pohádek, písniček
a soutěží.
Program
v
kině
zakončily
cvičenky z aerobiku, které si zde odbyly
svoji premiéru se skladbou Wimbledon.
Závěrečné
vyhodnocení
soutěže
Andersenovy tužky pak bylo pomyslnou
třešničkou na dortu, obzvlášť pro ty, kteří
si za svá literární díla odnesli diplomy.
Každou třídu 1. stupně ještě čekalo
velké objevování pokladu. Nakonec se
všichni sešli v tělocvičně a společně si
zatancovali na diskotéce.
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Hodnocení plánu kontrol BOZP
Celoroční plán kontrol BOZP a protipožární ochrany byl důsledně plněn.
V přípravném týdnu, na začátku školního roku, v měsíci květnu při prověrkách BOZP
a pravidelně každý měsíc byla sledována připravenost tříd, dílen, škol. pozemku i ostatních
školních prostor po stránce bezpečnosti a protipožární ochrany žáků, vyučujících
i 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
si v červnu také vyzkoušeli v praxi /na jednotlivých stanovištích/ teoretické znalosti
a chování v době vyhlášení mimořádné situace /za účasti policie a hasičů/.
Plán BOZP byl SPLNĚN.

Školní řád
Vnitřní řád školy byl na začátku šk. roku projednán a schválen pedagog. radou.
Žáci školy byli třídními učiteli poučeni o BOZP a seznámeni se školním řádem na začátku
šk. roku a při zahájení 2. pololetí. Poučeni o BOZP byli žáci 7. tříd před lyž. výcvikem,
žáci 3. tříd před plaveckým výcvikem a žáci všech tříd před exkurzemi a výlety.
Rodiče byli se škol. řádem seznámeni na prvních schůzkách s tř. učiteli a opětovně
v dubnu na schůzkách rodičů s učiteli.
Pokud se během roku vyskytly závažné výchovné problémy, byly ihned řešeny třídním
učitelem za účasti rodičů, popř. řed. školy.
Důtky a snížené známky z chování - viz zápis o prospěchu a chování.
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ROZBOR ÚRAZOVOSTI
A) žáci
-

Evidované úrazy: 54
Registrováno: 33

o Místo úrazů:
- tělocvična 25
- učebna 2
- chodba 1
- zahrada 1
- družina 1
- hřiště 1
- okolí školy 2
o 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.

B) učitelé a provozní zaměstnanci
Počet pracovních úrazů: 0
Počet zameškaných pracovních dnů: 0

strana 40 / 53
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2010/2011
příloha číslo 1

Přehled o počtu žáků v jednotlivých ročnících
a přehled prospěchu

6

0

6

100

3

50

3

50

1,50

2,5

1,8

291

48,50

Kluglová

PŠ II.

16

12

4

16

100

5

31

11

68,8

1,73

2,73 2,06

985

61,56

Junková

1276

58,00

PŠ I. - II. 22

18

4

22

100

8

36

14

63,6

1,62

2,62 1,93

1,09

1,42 1,10

859

45,21

Jenišová

1,02

1,16 1,00

752

39,58

Mauerová

1,09

1,32 1,12

1015

40,60

Ševčíková

2

2

3.st.

6

%

2.st.

PŠ I.

%

opak.roč.

O/N

Třída

matematika

φ

Třídní učitel

zameškané
hodiny

PRŮMĚRY
český jazyk

%

chování

všech

%

neprospěli

Dívky

prospěli

Chlapci

Z TOHO
vyznam.

Počet žáků

PROSPĚLI

%

I.A

19

9

10

17

89

17

89

0

0

I.B

19

7

12

19

100

19

100

0

0

II.A

25

13

12

25

100

24

96

1

II.B

21

9

12

21

100

21

100

0

0

1,08

1,40 1,14

805

38,33

Kobylková

III.A

23

13

10

23

100

15

65

8

34,8

1,38

1,95 1,55

857

37,26

Valíčková

III.B

22

12

10

22

100

16

73

6

27,3

1,32

1,72 1,59

1092

49,64

Ptáčníková

IV.A

21

8

13

21

100

13

62

8

38,1

1,34

2,19 1,71

1471

70,05

Dražilová

IV.B

22

9

13

22

100

10

45

12

54,5

1,49

2,27 2,00

983

44,68

Macků

V.A

26

15

11

26

100

17

65

9

34,6

1,33

1,92 1,58

1775

68,27

Ziková

V.B

25

10

15

25

100

13

52

12

48

1,44

1,76 2,04

882

35,28

Boková

I.-V.

223 105 118 221

99

165

74

56

25,1

2

1,26

1,71 1,48 10491

VI.A

19

8

11

18

95

8

42

10

52,6

1

1,58

2,32 2,53

VI.B

20

10

10

19

95

6

30

13

65

1

1,64

2,85 2,85

VII.A

17

10

7

17

100

3

18

14

82,4

1,87

2,88 2,82 694 / 1 40,82

VII.B

18

12

6

16

89

4

22

12

66,7

2,03

3,05 2,70

911

50,61

Klein

VIII.A

21

10

11

21

100

9

43

12

57,1

1,69

2,29 2,67

1172

55,81

Jelínková

VIII.B

22

13

9

20

91

8

36

13

59,1

1,82

2,50 2,77

1433

65,14

Veselková

IX.A

15

8

7

15

100

6

40

9

60

1,62

2,40 2,33

801

53,40

Hřebecká

IX.B

16

10

6

16

100

1

6,3

15

93,8

0

1,85

2,94 2,69

1615

100,94

Bomera

148 81

67

142 96,2

45

30

98

66,2

5

3,4

1,76

2,65 2,67 8662 / 1 58,53

371 186 185 363 96,6 210

57

154 41,5

7

1,9

1,72

2,56 2,56 19153/1 51,63

VI.-IX

I.-IX

0,9

1

2

2
0

1

47,04

857

45,11

1179

58,95

Gregorová
Podlezl
Finsterlová
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Dojíždějící žáci
POČTY DOJÍŽDĚJÍCÍCH ŽÁKŮ
- BĚLÁ
12 žáků
- BEZDĚČÍ U TRNÁVKY 1 žák
- BISKUPICE
4 žáci
- BOROTÍN
1 žák
- BORŠOV
1 žák
- BRNO
3 žáci
- BŘEZINA
6 žáků
- BŘEZINKY
1 žák
- CETKOVICE
5 žáků
- HORNÍ SMRŽOV
3 žáci
- CHORNICE
19 žáků
- JAROMĚŘIC
9 žáků
- MĚSTEČKO TRNÁVKA 1 žák
- OLÚ Jevíčko
10 žáků
1 žák
- PĚČÍKOV
- PRAHA
1 žák
- SLATINA
4 žáci
- SMOLNÁ
4 žáci
- ŠNEKOV
1 žák
- UHŘICE
22 žáků
- ÚSOBRNO
1 žák
- VANOVICE
1 žák
- VELKÁ ROUDKA
1 žák
- VELKÉ OPATOVICE
15 žáků
- VÍSKA
9 žáků
- VRANOVÁ LHOTA
1 žák
- VRÁŽNÉ
2 žáci
- ZADNÍ ARNOŠTOV
5 žáků
=============================
celkem
144 žáků
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Výroční zpráva školní družiny „Barevný kvítek“
Školní družina měla tři oddělení:
1. oddělení - "Koťátka" (žáci 1. tříd)
2. oddělení - "Broučci" (žáci 2. tříd)
3. oddělení - "Dráčci" (žáci 2. a 3. tříd)

Kalandrová Jana
Blahová Iveta
Bc. Federová Veronika

ŠD byla v provozu v ranních hodinách od 5:45 - 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 svou
vychovatelku, která si ihned po vyučování děti převzala od třídní učitelky. Po třetí hodině
byl již počet dětí nižší, proto se oddělení spojovala pouze do dvou. Do 3. oddělení
docházeli dva žáci z praktické školy, z toho jeden s osobní asistentkou.
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 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.
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.
V letošním školním roce jsme zavedli pro lepší komunikaci s rodiči družinové deníčky.
V odpoledních hodinách probíhaly pod vedením vychovatelek dva zájmové útvary.
Paní vychovatelka Kalandrová vedla zdravotnický kroužek, který probíhal každé pondělí
a středu od 15:00 do 16:00. Z prvního stupně navštěvovalo kroužek 8 děvčat a jeden
chlapec, z druhého stupně 10 dívek. 10. května 2011 se účastnili okresního kola
„Hlídek mladých zdravotníků“, kde vyhráli a postoupili do krajského kola (9. června
v Rychnově nad Kněžnou).
V úterý a ve čtvrtek probíhaly pod vedením paní vychovatelky Federové „Šikovné
ručičky“. Kroužek navštěvovalo 32 dětí z I. stupně a jedna dívka z II. stupně. Z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí byl kroužek od pololetí zrušen.

Přehled akcí školní družiny:
Září: "Družinka je kamarád"
 výtvarná soutěž „Společné malování jednou tužkou“ (III. oddělení)


Říjen: "Barevný podzim"
 podzimní výzdoba družinky
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Listopad: "Svět pohádek"
 pomoc na „Vánoční dílně“
 návštěva výstavy fotografií v městské knihovně


Prosinec: "Vánoční čas"
 autobusový zájezd na lední revue Mrazík do Olomouce
 vánoční besídka s „Ježíškem“


Leden: "Paní Zima je tu"
 výroba dárečků k zápisu


Únor: "Místo, kde bydlím"
 oddělení se zapojilo do celoškolní soutěže „Požární ochrana očima dětí“
 návštěva hasičské zbrojnice a městského muzea


strana 44 / 53
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2010/2011
Březen: "Příroda se probouzí"
 jarní výzdoba prostor školní družiny
 návštěva knihovny na téma českých pohádek a výroba záložek pro návštěvníky
knihovny


Duben: "Naše planeta Země"
 18. dubna proběhla „Jarní dílna“
 30. dubna výlet do Prahy (děti z III. oddělení)
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Květen: "Pozor, stůj, rozhlédni se!"
 celodružinové výtvarné soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“, „Malujeme na
chodník“
 tvořivá dílna „Malování s paní Matouškovou“


 dopravní soutěž „Jízda zručnosti“
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Červen: "Všude žijí děti"
 celodružinový táborák


 24. června „Družinová pouť“
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Základní škola praktická
Třídy Základní školy praktické v Jevíčku zabezpečují speciálně pedagogickou péči
dětem se zdravotním postižením ze širokého okolí Jevíčka. Škola je umístěna v prvním
patře budovy bývalých jeslí, která je majetkem Města Jevíčka. Ve škole jsou od školního
roku 2008/2009 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 ZŠ.
Na základní škole máme k dispozici 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 vyjímečně zde probíhá
i výuka.
Žáci jsou ve škole vyučováni podle vzdělávacího programu zvláštní školy. Tento
program schválilo MŠMT čj.: 22980/97-22 dne 20. 6. 1997 jako učební dokument pro
zvláštní školy ve smyslu § 39 odstavce 1 zákona číslo 258/1996 Sb. s platností
od 1. 9. 1997. Od 1. 9. 2007 byli žáci prvního a šestého ročníku vzděláváni podle ŠVP ZV
– LMP 9-1/2007. Letos byli podle tohoto programu vzděláváni již všichni žáci kromě
5. ročníku. V uvedeném školním roce mělo individuální vzdělávací plán 5 žáků a 1 žák byl
vzděláván podle programu ŠVP ZV 9-1/2007.
Ve školním roce 2010/2011 byli v naší škole dvě třídy. Celkem bylo zapsáno
22 žáků, z toho v druhém pololetí nastoupil 1 žák ze Základní školy Velké Opatovice.
Z toho 4 dívky a 18 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 Klőglová , vyučující Mgr. Lenka Horáková
1., 2. a 3. ročník – celkem 6 žáků, z toho 3 žáci s kombinovanou vadou
do této třídy byli nově vřazeni sourozenci Jan a Josef Beserlovi z Jevíčka (1. ročník)

II.třída
Třídní učitelka Mgr. Jana Junková, vyučující Mgr. Lenka Horáková
5., 8. a 9. ročník – celkem 15 žáků
do této třídy byl nově vřazen Michal Beránek ze Slatiny (8. ročník) s programem ŠVP ZV
a ve druhém pololetí žák Jiří Holub z Borotína (4. ročník)

Nadále na naší škole pracují dvě pedagogické asistentky: Alice Grulichová Dis.
(I. třída) a Miroslava Štoudková (II. třída). S žákem Janem Šichem pracovala osobní
asistentka Pavla Kuchařová, která odešla na mateřskou dovolenou a vystřídala ji Lucie
Dosedlová (absolventka Spgš Boskovice). S žákem Janem Beserlem pracovala osobní
asistentka Marie Richtrová (Středisko sociálních služeb Salvia).
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Aktivity základní školy praktické
 V každém roce na podzim sbíráme jablka na školní zahradě. Úroda byla odvezena
do moštárny a ve škole využita pro žáky k obohacení pitného režimu.
 V rámci možností se zúčastňujeme projektu „Zdravá škola“. Žáci měli možnost
opět odebírat mléčné výrobky poskytované Mlékárnou Hlinsko, s. r. o.
 V letošním roce jsme se též zapojili do projektu „Ovoce do škol“ - schváleném
MŠMT pro žáky 1. - 5. ročníku.
 4. 10. 2010 - Výchovný koncert skupiny „Marbo“
 8. 10. 2010 - "Pasování na čtenáře“ - pro žáky 4. ročníku (budova zámečku v
Jevíčku)
 15. 10. 2010 - Zahájení plavecké výcviku 3. ročníku (Městské lázně Boskovice)
 20. 10. 2010 - Exkurze do České televize Praha /viz příloha foto č. 1/
 25. 10. 2010 - Vodnická pohádka“ (kino Jevíčko)
 4. 11. 2010 - Přehlídka malých divadelních forem „Kukátko“ (Moravská
Třebová)
 25. 11. 2010 - Vánoční dílna (budova ZŠ Jevíčko)
 17. 12. 2010 - Vánoční koncert (kino Jevíčko)
 20 12. 2010 - Soutěž – Výroba vánoční dekorace (budova zámečku v Jevíčku)
 22. 12. 2010 - Vánoční besídka žáků
 3. 2. 2011 - Zápis žáků do prvních tříd
 25. 3. 2011 - Výchovný koncert skupiny „Etien band“ (kino Jevíčko)
 4. 2011 - „Noc s Andersenem“
 7. 4. 2011 - Školní kolo recitační soutěže
 12. 4. 2011 - Krajské kolo recitační soutěže praktických a speciálních škol
(Moravská Třebová)
 12. 4. 2011 - Divadelní představení „Perníková chaloupka“
 18. 4. 2011 - Jarní dílna (budova ZŠ Jevíčko)
 20. 4. 2011 - Den Země („Obnovitelné zdroje země“)
 27. 4. 2011 - Pěvecká soutěž „Karaoke“ (Polička) /viz. příloha foto č. 2/
 4. 5. 2011 - Malování na „cokoli“ - paní Matoušková (budova Pš)
 10. 5. 2011 - SHM v atletickém čtyřboji (Litomyšl) /viz. příloha foto č. 3 a 4/
 12. 5. 2011 - Dopravní soutěž s jízdou zručnosti (Žlíbka)
 6. 2011 - Dětský den (aktivity v přírodě)
 6. 2011 - Školní výlet ZOO Olomouc /viz. příloha foto č. 5/
 17. 6. 2011 - Školní akademie (kino Jevíčko)
 21. 6. 2011 - Taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko (kino Jevíčko)
 23. 6. 2011 - Den zdravého životního stylu (ZŠ Jevíčko)
 24. 6. 2011 - Branný den (areál ZŠ Jevíčko) /viz. příloha foto č. 6 a 7/

Úspěchy žáků základní školy praktické
V recitační soutěži se umístili 2 žáci naší školy, David Šimek (3. místo) a Kateřina
Kovářová (2. místo).
David Šimek (žák 9. ročníku) se zúčastnil krajského kola SHM (sportovní hry
mládeže speciálních škol) v Ústí nad Orlicí, kde se umístil na prvním místě a postoupil do
národního kola SHM (speciálních škol), které se konalo v Tachově u Mariánských Lázních
ve dnech 15., 16. a 17. 6. 2011. Již potřetí nás tento žák reprezentoval v celostátním kole
SHM a umístil se v první dvacítce.
Pozn. Tučně vytištěné akce = akce konané jen v rámci praktické školy
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příloha číslo 5

Údaje

o

pracovnících školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

učitelka

I.st.

31

učitel

Tv - Bv

32

učitleka

I.st. + spec.
pedagogika

2

vychovatelka

spec. pedagogika

3

Čj - Ov

20

Mgr. BOKOVÁ

Marie

Mgr. BOMBERA

Zdeněk

Mgr. DRAŽILOVÁ

Alena

Bc. FEDEROVÁ

Veronika

Mgr. FINSTERLOVÁ

Jiřina

učitelka

Ing. GREGOROVÁ

Marie

učitelka

Mgr. HŘEBECKÁ

Jana

učitelka

M- P

5

Mgr. JELÍNKOVÁ

Jitka

karierový
poradce

M-Z

31

Mgr. JENIŠOVÁ

Pavla

učitelka

I. st. spec. ped.

17

Jana

vychovatelka

KALANDROVÁ
Mgr. KLEIN

Zdeněk

Mgr. KOBYLKOVÁ

24

25

učitel

M-F

3

Ivona

učitelka

I.st.

9

Mgr. MACKŮ

Zdeňka

učitelka

I.st.

34

Mgr. MAUEROVÁ

Blanka

učitelka

I. st.

4

Mgr. PAROLEK

Miloslav

ředitel

spec. pedagogika

20

Mgr. PODLEZL

Zdeněk

učitel

Vv - Pč

7

Mgr. PTÁČNÍKOVÁ

Iva

učitelka

I.st.

13

Mgr. SKÁCELOVÁ

Věra

zástupce
ředitele

M - Dg

16

Mgr. ŠEVČÍKOVÁ

Jana

učitelka

I. st.

4

Mgr. VALÍČKOVÁ

Helena

učitelka

spec. pedagogika

17

Mgr. VESELKOVÁ

Hana

učitelka

Čj - Ov

17

Mgr. ZIKOVÁ

Pavla

vých.
poradce

I. st.

23
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Pedagogičtí pracovníci na zkrácený úvazek
Příjmení
Mgr. BAŽANT

Jméno
Ondřej

Funkce

Aprobace

Délka
praxe

učitel

Aj - M

15

7

vychovatelka
asistentka

BLAHOVÁ

Iveta

GREPL

Radek

asistent

Mgr. HRAZDIROVÁ

Jana

učitelka

Aj - Hv

Mgr. KORBEL

Martin

učitel

informatika

Mgr. PAROLEK

Vít

učitel

Hv - Tv

8

Mgr. RICHTROVÁ

Jana

učitelka

Ch - P

2

Bc. SKŘEBSKÁ

Jitka

učitelka

ČJ - D

Mgr. ŠPONEROVÁ

Dita

učitelka

Nj - D

Mgr. HORÁKOVÁ

Lenka

učitelka

spec. pedagogika

Mgr. JUNKOVÁ

Jana

učitelka

PRAKTICKÁ ŠKOLA
24
15

Pracovníci na zkrácený úvazek
Mgr. KLŐGLOVÁ

Jana

DiS. GRULICHOVÁ

Alice

ŠTOUDKOVÁ

Miroslava

učitelka

spec. pedagogika

pedag.
asistent
pedag.
asistent

3
3

Provozní pracovníci
DiS. NÁROŽNÁ

Petra

8

účetní

SKÁCEL

František

školník, údržbář, topič

DVOŘÁKOVÁ

Věra

uklízečka

DVOŘÁKOVÁ

Dana

uklízečka

HOTAŘOVÁ

Vladimíra

uklízečka

MACHÁLKOVÁ

Jana

uklízečka

ŽENATOVÁ

Vlasta

uklízečka
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Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011
V Jevíčku 29. 9. 2011

