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Výroční zpráva o činnosti školy
UAZVŘENÍ ŠKOL
Na úvod výroční zprávy je potřeba se pozastavit nad naprostou novou zkušeností
školního roku 2019/2020. Na jaře 2020 se objevil celosvětově naprosto nový a neznámý vir
SARS-coV-2s (jeho podoba je na úvodní stránce). Ten způsobuje onemocnění COVID-19. Po
prvním záchytu v Číně 1.12.2019 se velice rychle rozšířil do celého světa. V České republice
se objevily první případy 1.3.2020. Na základě nařízení Bezpečnostní rady České republiky
byly od 11.3.2020 uzavřeny všechny školy. Bylo to jedno z opatření, které mělo zamezit
masivnímu šíření nemoci v republice. Práce učitelů i žáků přešla na distanční vzdělávání.
Bylo to něco nového a zcela neznámého. Ze dne na den jsme všichni museli naprosto změnit
způsob výuky. Nastavovali jsme pravidla a systémy, kterými lze s rodiči a žáky nejenom
komunikovat, ale jim i předávat učební látku. Konkrétně u nás jsme k tomu začali naplno
využívat systém, který jsme používali již dříve v „běžném“ provozu. Evidenční systém
Bakaláři – moduly Komens, Nástěnka.
Nikdo jsme netušili, že neprodyšné uzavření bude až do 11.5.2020, kdy jsme mohli
rozběhnout alespoň přípravné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a
českého jazyka pro žáky devátých ročníků. Dalším „pootevřením“ školy bylo zahájení
dobrovolné prezenční výuky pro žáky prvního stupně od 25.5.2020. Ostatní děti se do budovy
až do konce školního roku 2019/2020 nevrátily.
Tato omezení velice ovlivnila i veškerou – jindy pravidelnou – činnost školy. Všechny
akce od uzavření školy byly zrušeny. Nakonaly se výlety, plavecké výcviky, soutěže, vodácký
kurz, loučení s deváťáky a spousta dalších tradičních a oblíbených věci u žáků.
Dopad přerušení prezenčního vzdělávání se odráží i v jednotlivých kapitolách
této výroční zprávy.
Bohužel nemoc není zažehnána. Na začátku školního roku 2020/2021 proběhla
celková vnitřní analýza distančního vzdělávání. Musí být doplněna látka z loňska, kterou
nebylo možné kvůli tomuto systému probrat. Musíme se ale bohužel rychle připravovat i na
možnost opětovného celkového či částečného uzavření škol.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace je zřízena Statutárním městem
Jihlava jako příspěvková organizace (od 1.1.2001).
typ školy:
školní rok:
počet tříd:
počet žáků v přípravné třídě:
počet žáků v běžných třídách:
počet oddělení školní družiny
počet žáků ve školní družině

Základní škola
2019/2020
24 + 1 přípravná třída
17 (stav k 30.9.2019)
583 (stav k 30.9.2019)
9
249 (stav k 31.10.2019)

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol (Identifikátor školy 600 117 201) . V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů.
Základní škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení
§ 44 školského zákona (561/2004 Sb.) Při své činnosti se škola řídí zejména školským
zákonem a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků v souladu s § 17 školského zákona a
poskytuje poradenské služby dle § 7 vyhlášky MŠMZ ČR č 72/2005 Sb.
Škola vytváří podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s § 16
školského zákona.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen
prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka podle vlastního ŠVP ZV „Ze střípků poznání
skládáme barevnou mozaiku života“ ve všech ročnících.
Ve školní roce 2019/2020 byla již poosmé otevřena přípravná třída. Pracovala podle ŠVP ZV
„Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života“ – pro přípravnou třídu.
Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků.
Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve
skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního
klubu.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty
a základní školní potřeby.
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Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Při škole pracuje Školská rada dle zákona 561/2004 Sb. §167 a §168. Tvoří ji šest členů (2
zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogické rady).
Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád
školy, schvaluje řády odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny a hřiště.
Škola organizuje adaptační kurzy, lyžařské kurzy, vodácký a plavecký výcvik žáků. Jejich
program schvaluje ředitel školy.
Škola organizuje školní výlety, exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací
činností školy.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému
využití pro činnosti zájmových organizací dětí v rámci doplňkové činnosti.
Součástí školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a
kontroluje jejich dodržování.
Škola poskytuje poradenské služby v souladu s §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.
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UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY
Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace pracovala ve školním roce
2019/2020 podle školního vzdělávacího programu „Ze střípků poznání skládáme barevnou
mozaiku života“ zpracovaného č.j. 27 002/2005-22 podle RVP ZV č.j. 504/2004-22 ve znění
pozdějších úprav.
Kromě níže uvedeného rozpisu povinných předmětů byla organizována výuka volitelných
předmětů:
v 8. ročníku: chemicko-biologická praktika, pohybové a sportovní aktivity, zdravý životní
styl, cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka
v 9.ročníku: chemicko-biologická praktika, pohybové a sportovní aktivity, zdravý životní styl,
cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky
V jednotlivých třídách se vyučovalo podle následujícího podrobného rozpisu učebních plánů :

Oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE
MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

1.
9

2.
9

3.
8
3

Ročník
4. 5. 6.
8
7
4
3
3
3

4

5

5

5

Informační a komunikační
Informatika
technologie

Prvouka
Přírodověda
člověk a jeho svět
Vlastivěda
Dějepis
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Občanská výchova
Chemie
Fyzika
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Přírodopis
Zeměpis
Rodinná výchova
Hudební výchova
UMĚNÍ A KULTURA
Výtvarná výchova
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti
Tělesná výchova
ČLOVĚK A ZDRAVÍ

2

2

7.
4
3
2

8.
4
3
2

9.
5
3
2

5

5

4

4

4

1

1

1

1

1

2
1

2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
2
2
2
2

2
1
2
2
1
2

3
2
2

2
2

1
1
1
2

1
2
1
2

1
1
1
2

1
2
1
2

1
1
2
2

1
2
1
3

1
2
1
2
0

1
1
1
2
0
1

1
1
1
2
1
1

20

22

24

26

26

29

30

31

32

Volitelné předměty 1
Volitelné předměty 2

Týdenní dotace
povinných předmětů
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín
9. 3. - 15. 3. 2020

Okresy
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Termíny pedagogických rad:

22.11., 28.1., 15.4. (zrušeno), 18.6.

Třídní schůzky:

7.11.

Pedagogická odpoledne:

15.1., 2.4. (zrušeno), 4.6. (zrušeno)

Zahájení činnosti zájmových kroužků:

30. září 2019

Ukončení činnosti zájmových kroužků:

6. března 2020

Dny otevřených dveří

3.4. a 4.4.2020 (zrušeno)

Zápis do 1.třídy:

17.4. – 18.4. 2020 (zrušeno)
15. 4. – 30. 4. 2020 - elektronicky
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH
1) Přehled úvazků – stav k 30.9.2019
Pedagogičtí pracovníci :
- ředitelé
- zástupci ředitelů
- speciální pedagog
- učitelé
- učitelé v přípravné třídě
- asistenti pedagoga
- vychovatelky ŠD
- vychovatelé ŠK
Ostatní pracovníci :
- pracovníci ekonomického úseku
- sekretářka
- prac.tech.úseku
včetně.dělnic.profesí
- nutriční terapeut
- školní jídelna - kuchařky
- školní jídelna – vedoucí +
administrativní pracovnice

Fyzický počet Počet dle úvazku
1
1,00
1
1,00
1
1,00
39
32,00
1
1,00
8
6,64
9
7,5
5
0,2
2
1

1,80
1

5

5,00

1
8

dle potřeby
8,00

2

2,00

Poznámka:

bez řed. a zás

vedoucí ZÚ

bez ŠJ

Aprobovanost výuky byla v průměru zajištěna na cca 94,9 %.
Neaprobovaně bylo vyučováno částečně informatice, praktickým činnostem a občanské
výchově. Vyučující však mají odpovídající pedagogickou způsobilost a neaprobovanost
výuky neměla výrazný vliv na kvalitu výuky. Problém aprobovanosti je řešen podle možností
při výběru nových pracovníků i při zastupování za učitele v pracovní neschopnosti.
Odpovídající vzdělání má i speciální pedagožka. Odpovídající vzdělání či odborné kurzy mají
i asistentky pedagoga.
Vychovatelky školní družiny jsou plně aprobované.
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1) Přehled pedagogických pracovníků

Seznam vyučujících ve školním roce 2019/2020
Jméno
Mgr. Zeman Tomáš
Mgr. Uhlířová Helena
Mgr. Kotenová Vladimíra

Zařazení
ředitele
zástupce
ředitele
speciální
pedagog

Vyučuje
(asistuje)

Aprobace
M,Zt

Inf

D, Vv

D, vv

Třídní
učitel(ka)

Poznámka

Spec. ped.

Asistenti pedagoga
Ďásková Marta

asistentka

2. stupeň

Chaloupková Romana

asistentka

1. stupeň

Jobbagyová Pavlína
Kučerová Eva

asistentka
asistentka

2. stupeň
1.stupeň

Pechová Božena Kateřina

asistentka

1.stupeň

Peštálová Jana

asistentka

1.stupeň

Stránská Lucie

asistentka

1.stupeň

Šromová Monika

asistentka

2.stupeň

od 18.10.2019
do 21.10.2019

1.stupeň
Mgr. Brhlíková Taťána

učitel(ka)

D,PVČ

Mgr. Brunnerová Jana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

Mgr. Habermannová Dagmar

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

Mgr. Hanzl Daniel

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

5.A

Mgr. Huďová Monika

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

3.C

Mgr. Kolčavová Libuše

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

3.B

Mgr. Korandová Jana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

4.D

Mgr. Kubátová Květoslava

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

4.C

Mgr. Kučerová Růžena

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

2.A

Mgr. Lupačová Pavla

učitel(ka)

1.st

1. stupeň

3.A

Mgr. Novotná Miroslava

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

1.A

Mgr. Pokorná Jitka

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

2.C

Mgr. Poštulková Ivana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

2.B

Mgr. Slavětínská Kateřina

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

4.B

Mgr. Václavková Eva

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

1.B

PT
5.B
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4.A

2. stupeň
Mgr. Francálek Jan

učitel(ka)

In, Ch

In, Ch, Pč

Mgr. Hloušková Renata

učitel(ka)

Rj, ped.

Mgr. Hromadová Radka

učitel(ka)

Čj, Nj

Mgr. Kaufholdová Naďa

učitel(ka)

Čj, Ov

Mgr. Konečná Marcela

učitel(ka)

Bi, Ch

Mgr. Kostková Dagmar

učitel(ka)

M, Bi

Aj, Pč, Rj
Čj, Nj, D,
Pč
Čj, Ov, Nj
Bi, Ch, Hv,
Ov
M, Př, Ov

Mgr. Maryšková Štěpánka

učitel(ka)

1. st., Vv

Vv

Mgr. Nixová Lenka

učitel(ka)

Tv, Bi

Tv, Př, Pč

7.A

Mgr. Petrů Jana

učitel(ka)

M,F

M, F, Ov

9.B

Mgr. Prudká Michaela

učitel(ka)

Aj

6.C

Mgr. Skála Milan

učitel(ka)

M, F

Mgr. Smejkalová Michaela

učitel(ka)

Čj, Aj

Mgr. Sova Josef

učitel(ka)

M, Z

Mgr. Štenglová Veronika

učitel(ka)

Spec. ped.

Mgr. Taras Jaroslav

učitel(ka)

Čj, D, Aj

Váchová Ivana

učitel(ka

Nj

Aj
M, F, In,
Ov
Aj, Č, Ovj
MA, Z,In,
Ov
Aj, Ov
Čj, D, Aj,
Ov
Nj

Mgr. Vencovská Jaroslava

učitel(ka)

M

M, F

Mgr. Vybíralová Petra

učitel(ka)

Čj, Hv

Hv

Mgr. Zatloukal Tomáš

učitel(ka)

Z,Tv

Z,Tv

Mgr. Zýbalová Monika

učitel(ka)

Čj, D

Čj, D, Aj
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Do 8.11.2019
6.A
9.A
6.B

do 30.6.2020

7.C
8.A
8.B
7.B
do 30.6.2020
od 11.11.2019

Přehled o vychovatelkách školní družiny a klubu
Jméno a příjmení
Kojzarová Lenka
Bartáková Gabriela
Bartoňová Lenka
Hřebenová Hana
Neckářová Hana
Pášová Anna
Pipková Jana
Pupíková Petra
Slavíková Hana
Šťávová Radka

Zařazení
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka - do 30.6.2020
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka – od 26.8.2019
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka – od 1.5.2020

Ve ŠK působili učitelé jako vedoucí zájmových kroužků
2) Přehled o provozních pracovnících
Jméno a příjmení
Gregorová Markéta
Hlávková Milada Ing.
Kounková Dana
Krajhanzlová Blanka
Lysáková Vlasta
Mikeš Pavel
Pokorná Věra
Ševčíková Andrea
Vyhnalíková Věra

Kvalifikace
SOU
VŠE
SEŠ
SOU
SOU
SOU
SPŠT
SEŠ
SOU

Zařazení
uklízečka
ekonomka
personalistka
uklízečka (dohoda)
uklízečka
školník
uklízečka
sekretářka
uklízečka

3) Pracovníci školní jídelny
Jméno a příjmení
Bobáňová Helena
Földešiová Ludmila
Hlávková Jaroslava
Janovská Ingrid
Kalná Jitka
Nováková Lenka
Sidimáková Helena
Stoklásková Helena
Šimková Věra
Štrejbarová Jitka
Vejmelková Lucie

Kvalifikace
ZŠ
SOU
SOU
SOU
SŠ
SOU
SHŠ
SOU
SOU
SOU
ZŠ

Zařazení
pomocná kuchařka
zaučená kuchařka
vyuč. kuchařka
vyuč. kuchařka
administrativní pracovnice
pomocná kuchařka
vedoucí ŠJ
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
ved. kuchařka
pomocná kuchařka
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Poznámka

od 24.8.2020

do 30.6.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zápis do 1. třídy – nastoupí v září 2020 – dle stavu k 31.8.2020
Do 1. ročníku bylo přijato 75 dětí
Bylo přijato 19 žáků do přípravné třídy (z toho jedno dítě je předškolního věku)
24 dětem byla na žádost rodičů, doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra a pediatra odložena povinná školní docházka o 1 rok.

ÚDAJE O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ
Ukončení školní docházky na ZŠ
V 9.ročníku

celkem
33

gymnázium
3

SOŠ + SOU
29

Neumístěno
1

V 5. – 8. ročníku

celkem
6

Vícel.g.
6

Spec.šk. OU,SOU
0
0

Neumístěno
0

Školní družina, školní klub
Školní družina
Školní klub

Počet zařazených dětí
249
50
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Počet oddělení
9
Kroužky ŠK

PŘEHLED ŠKOLY 2019/2020
Počet žáků
Chlapci dívky
11
6

Třída
PT

Třídní učitel(ka)
Brhlíková

PT

1 třída

11

6

17

1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B

Novotná
Václavková
Kučerová
Poštulková
Pokorná
Lupačová
Kolčavová
Huďová
Habermannová
Slavětínská
Kubátová
Korandová
Hanzl
Brunnerová

19
17
12
12
10
17
16
15
14
12
12
12
13
15

11
11
11
12
11
12
11
11
10
13
11
10
15
13

30
28
23
24
21
29
27
26
24
25
23
22
28
28

196

162

358

13
12
19
15
10
12
13
10
10
8

14
15
9
11
10
10
9
10
6
9

27
27
28
26
20
22
22
20
16
17

2.stupeň 10 tříd

122

103

225

25 tříd

329

271

600

1.stupeň 14 tříd
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B

Celkem

Kaufholdová
Kostková
Prudká
Nixová
Štenglová
Skála
Smejkalová
Sova
Konečná
Petrů

celkem
17

Poznámky :
➢ Počty žáků odpovídají stavu ke dni statistického výkazu – 30.09.2019
➢ Počty jsou uvedeny včetně přípravné třídy
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
1) Přehledy prospěchu
Přehledy prospěchu za jednotlivé třídy a školu jako celek jsou uvedeny v samostatných
tabulkách v příloze tohoto oddílu.
V přehledech jsou uvedeny i volitelné předměty.
Volitelné předměty mají za značkou předmětu písmeno v (např. Čjv český jazyk volitelný).
2) Přehled kázeňských opatření
Počty jsou uvedeny jako součet za obě pololetí školního roku 2019/2020
Dvojka z chování
Trojka z chování
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele

5
2
62
13

Pochvala
Důtka ředitele školy

69
9

3) Výsledky žáků v soutěžích
Výsledky žáků školy v předmětových olympiádách a dalších vědomostních, dovednostních a
sportovních soutěžích jsou uvedeny v přehledu v příloze tohoto oddílu.
4) Vycházející žáci
Umístění absolventů je uvedeno v příloze výroční zprávy.
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REALIZACE ÚKOLŮ STANOVENÝCH PLÁNEM ŠKOLY

Řízení školy
Personální oblast – společné vzdělávání – ve školním roce 2019/2020 pracovalo na
škole celkem sedm asistentek pedagoga. Počet dětí s asistencí se od září 2020 o dvě navýší.
Proto byly v srpnu přijaty dvě další asistentky – paní Blanka Schmiedová a Lucie Golisová.
Po celý rok jsme využívali i práce školní asistentky, která je hrazena v rámci projektu Šablony
II. Celou oblast společného vzdělávání řídí Mgr. Vladimíra Kotenová – speciální pedagog.
Změny na prvním stupni. Po celý rok pracoval kolektiv na prvním stupni v nezměněné
sestavě. Pouze na jeho začátku nastoupila Mgr. Tereza Venkrbcová na mateřskou dovolenou,
ale na její pozici byla již v srpnu 2019 přijata paní Mgr. Libuše Kolčavová. Vzhledem
k výsledku zápisu do prvních tříd – od září 2020 budeme otevírat tři třídy - byla v srpnu 2020
přijata nová učitelka na první stupeň paní Lucie Jakoubková.
Personální pohyb na druhém stupni. V říjnu 2019 byl ve zkušební době ukončen
pracovní poměr s Mgr. Radkou Hromadovou. Její úvazek byl rozdělen mezi několik
pracovnic. Nově jsme přijali paní Ivanu Váchovou na německý jazyk a český jazyk jsme
částečně pokryli ostatními učiteli a na část úvazku byl přijata důchodkyně paní Mgr.
Drahomíra Stojanová. V červnu ukončila po mnoha letech práce na škole svou činnost paní
učitelka matematiky a fyziky Mgr. Jana Petrů. Tato vynikající pracovnice odešla do
zaslouženého důchodu. Na její místo byl přijat učitel stejné aprobace pana Mgr. Aleše
Petráčka. Dále se podařilo domluvit s paní Mgr. Veronikou Kutlvašrovou, která má nastoupit
po mateřské dovolené zpět do školy v září 2020, že již v této době začala navštěvovat
dvouleté studium preventisty sociálně patologických jevů. Je to již třetí student tohoto oboru
za posledních pár let. Bohužel dva předchozí absolventi odešli pracovat na jiné školy.
Přijímání plně kvalifikovaných učitelů je čím dál tím těžší. Na trhu práce je zoufalý
nedostatek učitelů. V této situaci nelze dělat ani personální výběr. Jsme šťastni, že se nám
pozice vůbec podaří obsadit. Mám veliké obavy, že do budoucna to bude velký problém
českého školství..
Ve školní družině došlo k drobným změnám. Od září 2019 začala pracovat v družině
na 0,5 úvazku paní Anna Pášová. Druhou půlku úvazku si plní v roli školní asistentky.
S výhledem do dalšího školního roku byla od května 2020 přijata nová vychovatelka paní
Radka Šťávová a od srpna 2020 paní Blanka Schmiedová, která bude pracovat na částečný
úvazek ve školní družině a na 0,5 úvazku jako pedagogická asistentka u žáka v první třídě.
Pracovní poměr ukončila v červnu paní Lenka Bartoňová. Jsem rád, že díky navýšené
kapacitě školní družiny můžeme uspokojit veškeré zájemce z prvního stupně.
Zájmová činnost ve školním klubu je převážně zajišťována učiteli školy formou
vedlejšího pracovního poměru.
Ve školní kuchyni se personálně příliš nezměnilo. Pouze v červnu 2020 ukončila
pracovní poměr a odešla do penze pomocná kuchařka paní Věra Šimková a na její místo byla
v srpnu 2020 přijata paní Lenka Nováková. Nadále vaříme dva chody obědů a na dále také
poskytujeme našim dětem, ale i dětem z ostatních jihlavských škol bezlepkovou dietu.
Ve škole bylo celkem k 30.9.2019 41 učitelů. Přepočteno na plně zaměstnané 34,0.
Z tohoto počtu byly k 30.9.2019 bez kvalifikace pouze dělené hodiny v prvních třídách
(pracovní činnosti), kde učily na část úvazku vychovatelky ze školní družiny.
Z velké části neaprobovaně jsou vedeny hodiny občanské výchovy. Ty vyučují třídní
učitelé. Tento model se nám osvědčil v předchozích školních letech. Umožňuje větší kontakt
se svou třídou a možnost pracovat na projektech zaměřených například na otázky vzájemných
vztahů, prevence sociálně patologických jevů, práci v oblasti prevence šikany atd. Lze tak
využít znalostí získaných například v projektu MiŠ – Minimalizace šikany.
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Na kvalitě výuky se případná neaprobovanost v některých předmětech rozhodně
neprojevuje.
Na škole již osmým rokem fungovala přípravná třída. Třídní učitelka Mgr. Taťána
Brhlíková, která splňuje kvalifikační předpoklady.
Ve své činnosti pokračují i vedoucí předmětových týmů. Byli jmenováni garanti
jednotlivých vzdělávacích oblastí. Většina z nich je již v této funkci z let minulých.
Průběžně jsou aktualizovány vnitřní směrnice školy. Důvodem je jejich postupné
zdokonalování a hlavně se jedná o reakci na nově přijímanou legislativu ve školství.
Byla ponechána nadtarifní složka platu u většiny pracovníků na nule. Práce, která je
nad rámec pracovních povinností je řešena formou finančních odměn s přihlédnutím ke
stanoveným kritériím.
V průběhu celého školního roku docházelo k testování znalostí žáků a hlavně ke
srovnávání úrovně s ostatními školami.
Během celého roku jsme pečovali o pracovní prostředí. Je obnovována výzdoba ve
třídách a na chodbách z prací žáků. Průběžně probíhají drobné opravy.
Na podzim roku 2019 byla provedena oprava povrchu venkovního basketbalového
hřiště. Jednalo se o zacelení několika děr umělého povrchu. Na podzim proběhla instalace
zábradlí před vchodem do školy, které by mělo usnadnit přístup imobilním lidem. Toto
zábradlí lemuje nyní z obou stran rampu pro vozíčkáře. Ne jaře roku 2020 bylo provedeno
generální seřízení a promazání všech oken. Některá zcela nefunkční okna musela být
opravena. V průběhu letních měsíců byly nově vybudovány podesty u vstupu do školního
atria. Stará rozpadlá dlažba na schodu byla nahrazena zámkovou dlažbou. Byl zrušen i
schody, které jsou nyní nahrazeny nakloněnou rovinou. Ulehčí se tak i vjezd s ručním
nářadím při údržbě těchto prostor. O prázdninách byla provedena pravidelná výmalba
vytipovaných prostor školy.
V období školního roku 2019/2020 vyly nově vybaveny dvě učebny žákovským nábytkem.
V jednom případě se jednalo o obnovu již nevyhovujících židlí a lavic. V druhém případě
jsem museli odbornou pracovnu (zeměpis-dějepis) přebudovat na kmenovou třídu. Od září
2020 budeme mít totiž na škole o jednu třídu více. Do této místnosti byla koupena a
instalována i nová tabule. Musely být také přikoupeny šatní skříňky. Byly zakoupeny nové
pracovní stoly do kabinetu prvních tříd ve vedlejší budově.
Učitelé již šestým rokem využívají elektronickou žákovskou knížku. Kladné ohlasy
jsou jak ze strany učitelů, tak rodičů. Velmi se rozšířilo využívání modulu Komens –
vzájemná komunikace mezi školou a rodinou. Velké procento uživatelů využívá mobilní
aplikaci programu Bakaláři pro systém Android. Pro distanční vzdělávání mělo velký význam
oddělení rodičovských a žákovských účtů. Tato platforma se nám osvědčila v rámci
distančního vzdělávání v době jarní pandemie.
Úspěšně pokračuje i spolupráce s mateřskou školou Mozaika, zvláště s pracovišti
Resslova, Riegrova. Jsou to exkurze do prvních tříd budoucích prvňáčků, podávání informací
na schůzce rodičů, atd.
Na celé škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu: „Ze střípků poznání
skládáme barevnou mozaiku života“. Podle vlastního programu pracuje i přípravná třída či
školní družina.
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Na škole opět pracovalo velké množství zájmových kroužků. Celkem jich bylo 38 jak
z oblasti sportovní, vědomostní či rukodělné – viz. příloha. Organizačně jsou kroužky
zařazeny do doplňkové činnosti. Platba je 150,- Kč za každý navštěvovaný kroužek. Již
tradičně jsme pořádali i semináře pro přípravu žáků na přijímací řízení na střední školy.
Školní kuchyň pokračuje v zajišťování školního a závodního stravování pro okolní
školy – ZŠ Havlíčkova a ZŠ Jungmannova. Kapacita školní kuchyně je na 1300 porcí. Každý
den se opravdu připravuje více než 1000 porcí oběda.
Od září 2015 se začala vařit ve školní jídelně dieta s omezením lepku. Stali jsme se tak
jedinou základní školou v Jihlavě a dodnes to tak i zůstalo, která tuto stravu připravuje. I
proto jsme se dohodli se zřizovatelem a od ledna 2016 vyvážíme tuto dietu i na ostatní školy
v Jihlavě. V současné době se jedná o více jak 26 porcí vyvážených diet. Umožňujeme i
stravování dětem s diabetes 1. stupně.
Pokračuje i prodej výrobků pekárny Adélka Pelhřimov. Jedná se o prodej čerstvého
pečiva žákům a zaměstnancům. Nabízené produkty vyhovují tzv. „pamlskové“ vyhlášce.
Škola se zapojila do celostátního projektu – „Ovoce a zelenina do škol“ – 1. – 9.
ročník, včetně přípravné třídy - https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx .
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Výchovně vzdělávací proces a DVPP
Celá oblast výchovně vzdělávací procesu a DVPP byla silně ovlivněna uzavřením škol
v důsledku pandemie Covid-19. Veškeré akce byly od března 2020 silně omezeny a ve
většině případů byly zcela zastaveny. O těchto okolnostech pojednává samostatná kapitola
této výroční zprávy.
Ve školní roce 2019/2020 probíhala výuka podle vlastního vzdělávacího programu ve
všech třídách. Druhý cizí jazyk – německý a ruský jazyk je zařazen do učebního plánu již od
sedmé třídy po dvou vyučovacích hodinách.
Po několika letech jsme se pokusili opět aktivně obnovit práci školního parlamentu.
V minulých letech to byla spíše formální setkání. Vedením jeho činnosti byly od září 2019
pověřeny paní učitelky Mgr. Marcela Konečná a Mgr. Kateřina Slavětínská. Obě jsou pro tuto
práci velice zapálené a společně s dětmi rozjely činnost naplno. Do uzavření škol stihly
například nastavit pravidelné schůzky, spaní ve škole na stmelení členů parlamentu, vytvořily
parlamentní nástěnku a uspořádaly velkou a velmi úspěšnou sbírku pro jihlavský útulek. Pro
pejsky a kočičky se podařil od dárců shromáždit materiál a krmení přímo dle konkrétních
požadavků pracovníků útulku. Tím měli všichni stoprocentní jistotu, že bude vše použito ku
prospěchu zvířátek.
V oblasti prevenci sociálně-patologických jevů pracoval jako koordinátor Mgr.
Jaroslav Taras. Bohužel byl jeho pracovní poměr pouze na částečný pracovní úvazek. Tato
situace se ukázala jako naprosto nedostačující proto jsme se domluvili s paní Mgr. Veronikou
Kutlvašrovou, aby v době mateřské dovolené začala navštěvovat dvouleté studium preventisty
sociálně patologických jevů. Zpět do pracovního procesu bude nastupovat od září 2020 – tedy
uprostřed svého dalšího vzdělávání. Bude pověřena výkonem funkce školního preventisty
sociálně patologických jevů i proto, že pan Taras s námi definitivně ukončil spolupráci
v červnu 2020. Je sestaven plán činnosti v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
V prevenci proti šikaně jsme opět v průběhu roku použili několikrát náš zpracovaný program
a byly vyzkoušeny přesné postupy pro její detekování a práci jak s obětí, tak s agresory. Užší
realizační tým mapoval klima v několika vytipovaných třídách. V případě zjištění závadných
jevů v kolektivu bylo dál se třídou pracováno. Druhým rokem jsme byli zapojeni do projektu
„Nenech to být“ - NNTB, který umožňuje dětem prostřednictvím mobilní aplikace nahlásit
jakékoli podezření na šikanu - https://www.nntb.cz/. Škola spolupracuje s městskou policií.
Ta nám i pravidelně připravuje besedy pro žáky.
Na škole je realizován projekt v rámci operačního programu Výzkum, věda a
vzdělávání - Šablony II - ZŠ Kollárova Jihlava - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014042. Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Termín realizace je od 1.9.2019 do
31.8.2021. Základními oblastmi je školní asistent, vzdělávání pedagogického sboru, společné
vzdělávání žáků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vzájemná spolupráce
pedagogů, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, setkávání rodičů na odborně
zaměřených schůzkách z oblasti výchovy a vzdělávání. Velmi si slibujeme i od proškolení 21
učitelů v oblasti minimalizace šikany – MiŠ. Jedná se o preventivní program, který je na škole
používán již mnoho let a máme s ním ty nejlepší zkušenosti.
V rámci podpory technických předmětů v kraji Vysočina pracujeme se stavebnicemi
Roto, Merkur či Teifoc – dar kraje Vysočina. Tyto aktivita probíhají ve spolupráci se Střední
školou stavební v Jihlavě.
V prvním ročníku byla již tradičně realizována výuka čtení genetickou metodou.
S tímto typem učení máme již mnohaleté zkušenosti a je u dětí i rodičů velmi oblíbená.
Pro žáky šestého ročníku byl uspořádán seznamovací prožitkový kurz. Třídní učitelé
s učiteli tělesné výchovy vyjíždějí s žáky na pobyt mimo školu. Cílem třídenního kurzu je
utužení kolektivu a seznámení se s třídním učitelem. Tento způsob „nastartování“ vzájemné
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spolupráce se nám velice osvědčil. Místem pobytu byla turistická chata na Čeřínku, která se
nachází poblíž Kostelce u Jihlavy - http://www.chatacerinek.cz/ .
Žáci sedmého ročníku se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Vedení tohoto
kurzu jsme po velmi dobrých loňských zkušenostech opět objednali formou služby. Firma
zajistila dopravu, ubytování a hlavně odborné lektory. Škola dodala zdravotníka a učitelé
zajistili program pro děti v době mimo výcvik. Místo konání – Rokytnice nad Jizerou, Chata
Pod Lipami, Rokytno.
Pro některé ročníky se stihly realizovat tematické exkurze – rozpis je taktéž součástí
zprávy. V letošním roce jsme preferovali exkurze časově a finančně nenáročné. Snahou bylo
poznání nejbližšího regionu, ale také dostupnost pro všechny děti školy.
Školní výlety nebyly ve školním roce 2019/2020 realizovány vůbec. Nepořádal se ani
jindy tak populární kurz vodácký. Prázdný rozpis školních výletů je součástí příloh výroční
zprávy.
Žáci školy se pravidelně účastní velkého množství kulturních akcí, ať již
v Domě kultury, Horáckém divadle, Divadle Na kopečku či DIODu. Některé akce jsou
pořádány přímo v prostorách školy. Tyto programy chápeme jako součást výchovně
vzdělávacího procesu školy.
Pravidelnou součástí vzdělávacího procesu je i systém besed vedených Městskou
policií Jihlava. Určena je pro žáky všech ročníků školy. Jednotlivá témata jsou předem
konzultována s vedením školy. Je snahou jejich obsah co nejlépe přizpůsobit věku a potřebám
žáků. Pořádali jsme i kurz etikety pro žáky druhého stupně.
Byl zajištěn povinný plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. Probíhala výuka
dopravní výchovy a to jak součást vyučovacího procesu, tak mimo školu na dopravním hřišti.
Tradiční je i zapojování žáků do vědomostních a sportovních soutěží. Škola je členem
Asociace školních sportovních klubů. V posledních letech je znatelný posun spíše k účasti ve
sportovních soutěžích. Jako důvod vidíme menší náročnost ze strany žáků na přípravu.
Přehled výsledků je přiložen.
Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla zaměřena na potřeby
hlavně v oblasti výchovného procesu, práce se třídou a prevenci rizikového chování.
Probíhala také školení ve vztahu k vedení elektronické žákovské knížky. Bylo potřeba
doškolení v evidenčním programu žáků – Bakaláři. Speciální pedagožka absolvovala několik
seminářů na téma společného vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. U
vedení školy bylo vzdělávání zaměřeno na otázky související s výkonem funkce. Stejně tak
tomu bylo i u ekonomky a personalistky školy. Přesný rozpis akcí je obsahem tabulky, která
je také součástí výroční zprávy.
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Péče o integrované a talentované žáky
Od září 2016 integrujeme žáky do běžných tříd dle pravidel inkluze – společné
vzdělávání. Na škole velmi kvalitně pracuje speciální pedagog. Veškeré kroky jsou
realizovány na základě doporučení školních poradenských zařízení. Postupujeme dle
stanovených podpůrných opatření. Ve školním roce 2019/2020 u nás pracovalo 7 asistentek
pedagoga u žáků, jejichž stupeň postižení tuto pomoc vyžaduje. Asistentky jsou dětem
k dispozici nejenom v době výuky, ale i ve školní družině či při návštěvě zájmových kroužků.
Na škole – dle výkazu k 31.3.2020 bylo 81 integrovaných žáků. Bylo zpracováno 41
individuálních vzdělávacích plánů, které byly konzultovány s rodiči a odsouhlaseny
pracovníky pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra. Hlavní
součástí plánů byl individuální přístup ke každému a důsledné dodržování dohodnutých
pravidel jak ze strany školy, tak ze strany rodičů. V průběhu školního roku bylo rodičům i u
dalších žáků doporučeno pedagogicko-psychologické vyšetření. Na základě výsledků byla
operativně přijímána individuální opatření.
Velmi pozitivně je hodnocena i spolupráce s F-pointem v Jihlavě. Pracovnice
pravidelně navštěvují školu a věnují se žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština.
Byla věnována velké péče žákům s logopedickými potížemi zvláště v přípravné třídě.
Fungoval logopedický kroužek pod názvem Hravé mluvení, který byl rozdělen na malé
skupinky dle individuálních potřeb dětí, abychom dosáhli co největších úspěchů v této oblasti.
Talentovaní žáci měli možnost se rozvíjet v řadě zájmových kroužků (viz příloha).
Uskutečnily se i návštěvy Badatelského centra na gymnáziu v Jihlavě. Byla jim také
věnována individuální péče v běžných hodinách.
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Autoevaluace
Autoevaluace byla ve školním roce 2019/2020 prováděna na základě sebehodnotících
dotazníků, které vyplňovali všichni pedagogičtí pracovníci školy. Závěry nejsou součástí této
výroční zprávy. Dále byla prováděna průběžná šetření – formou testování znalostí žáků,
autoevaluční dotazníky pro rodiče, osobní pohovory se zaměstnanci, hospitační činnost atd.

Informační technologie
Ve školním roce 2019/2020 pracuje na škole koordinátor ICT Mgr. Jan Francálek. Je
zároveň i správce počítačové sítě. Jeho každodenní přítomnost je pro nás všechny velkým
přínosem.
Vybavení školy informační technologií je v současné době v dostatečném počtu jak pro
žáky, učitele či administrativní pracovníky. Daří se dokupování techniky i pro nově
nastupující paní učitelky v souvislosti s narůstajícím počtem žáků a inkluzí. Každý učitel má
k dispozici služební notebook. V odborných pracovnách jsou stolní počítače s připojením na
dataprojektor či interaktivní tabuli. Podařilo se dovybavit všechny i kmenové učebny
dataprojektory. U mnohých z nich byla zvolena varianta propojení přímo s pevným
počítačem. U všech je ale možné napojit služební notebook. U všech instalací bylo myšleno i
na možnost kvalitního ozvučení učeben. Vlastníme sady měřících přístrojů s napojením na
počítač atd…
Veškeré prostory školy jsou pokryty strukturovanou kabeláží. Vybrané části školy jsou
pokryty bezdrátovou sítí – WIFI.
Vlastní počítačovou síť tvoří dvě počítačové učebny (jedna je součástí multimediálního
centra), sborovna, kanceláře a kabinety učitelů. Učitelům jsou pro přípravu i prezentaci učiva
k dispozici notebooky. Samostatné jsou též počítače pro vedení a administrativu školy.
Ve dvou počítačových učebnách jsou PC z roku 2017 (horní pracovna) a 2018 (dolní
pracovna). Naprosto vyhovující je i samotný školní server, který byl pořízen v roce 2018.
Zapojili jsme se do programu firmy Microsoft, díky kterému můžeme na škole instalovat
poslední verze programů této firmy – Windows, Office atd. Licenční smlouva a roční
poplatek se odvíjí od počtu zaměstnanců.
Ve škole jsou čtyři interaktivní tabule a jedna interaktivní obrazovka v učebně jazyků.
Jsou průběžně aktualizovány internetové stránky školy. Ty jsou vedeny tzv. redakčním
systémem. To znamená, že učitelé mají možnost individuální práce se „svými“ konkrétními
stránkami. Evidence školy je vedena v systému Bakaláři, a to v jeho nejaktuálnější verzi.
Funguje elektronická žákovská knížka pro žáky od prvního do devátého ročníku. Kromě
webového rozhraní narůstá i počet uživatelů prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení.
Učitelům jsou navíc k dispozici síťová barevná tiskárna, barevný skener a dvě výkonné
kopírky. V červnu 2020 se podařilo zakoupit černobílé laserové tiskárny do kabinetů. Při
jejich koupi byl hlavně zohledňován levný tisk.
Strávníci školní jídelny mají (i v ostatních školách, pro něž stravování zajišťujeme)
možnost objednávat a odhlašovat stravu pomocí internetové aplikace či přímo z mobilního
telefonu pomocí speciální aplikace pro tato zařízení. Do školní jídelny bylo instalováno nové
dotykové zařízení pro možnost objednávání stravy.
Velice se nám osvědčila i možnost telefonních provoleb přímo do jednotlivých kabinetů.
Tato „drobnost“ velmi ulehčuje komunikaci mezi rodiči a samotnými učiteli.
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Ověřování školního vzdělávacího programu
Ve školní roce 2019/2020 byl ve všech ročnících školy ověřován vlastní školní vzdělávací
program „Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaika života“. Tento dokument byl
v průběhu roku aktualizován tak, aby byl v souladu s nejnovější verzí Rámcově vzdělávacího
programu.
Speciální pedagožka musela pro některé žáky (v rámci realizace podpůrných opatření)
upravit (snížit) výstupy ŠVP.
Nedílnou součástí je i program pro přípravnou třídu. Tato třída je na škole již osmým
rokem. Je jisté, že docházka do této třídy výrazně usnadňuje žákům s odkladem školní
docházky vstup do prvního ročníku.
Pro vnitřní potřeby jsou k dispozici učitelům i tematické plány, které chápeme jako
nedílnou součást ŠVP při výuce. Jedná se o nepovinnou pedagogickou dokumentaci.
Vzniklé učební materiály v rámci projektů jsou k dispozici všem učitelům na centrálním
datovém úložišti školy.

Partneři
Děti připravily různé kulturní programy: Vítání občánků, Domov důchodců.
Dalšími partnery jsou
Kraj Vysočina a firma Bosch a.s. – Merkur do škol, Stavebnice ROTO
Střední škola stavební Jihlava – podpora zájmu žáků základní škol o stavební obory
Gymnázium Jihlava – využití Badatelského centra žáky základních škol
MŠ Mozaika – vzájemná spolupráce
F point Jihlava – pomoc při výuce žáků, jejichž rodiče jsou cizinci
Městská policie Jihlava – cyklus besed pro žáky 1. až 9. ročníku
Centrum pro rodinu – tematické pořady pro žáky
Městská knihovna Jihlava – časté návštěvy nabízených programů
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MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
1) počty učeben
Celkový počet učeben
- z toho odborné učebny
z toho : jazykové
fyzika – chemie
přírodopis
zeměpis
počítačová učebna
hudební výchova
multimediální učebna
kuchyňka
výtvarná výchova

34
9
1
1
1
1
1
1

Poznámka

1
1
1

využívá i ŠD
využívá i ŠD

Počet tělocvičen

1

Místnost pro stolní tenis - herna
Místnosti školní družiny - samostatné
Místnosti školního klubu
Školní atrium
Školní hřiště

1
4
3
1
1

je zároveň i
kmenovou třídou

400 m2
26,1x15,35 m

2) Opravy, údržba, zvelebení školy
Kromě běžné údržby a oprav na základě kontroly BOZP byly provedeny tyto větší akce a
pořízení majetku :
-

oprava podhledů v šatnách a školní jídelně
oprava povrchu hřiště
oprava zábradlí před hlavním vchodem
oprava a seřízení a promazání oken
výmalba školy
oprava podesty do atria
pravidelná údržba vzduchotechniky pro školní kuchyň
nábytek do pracovny zeměpisu, tabule
šatní skříňky
veslařský trenažér – posilovna
nábytek do kabinetu 1. tříd (pracovní stoly)

Pro příští období byl zpracován plán oprav.
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KONTROLY
1) Hospodaření
a) Krajská hygienická stanice
Záznam z kontroly čj. KHSV/23661/2019/JI/HDM/Mar
Předmět kontroly:
1. Základní škola - prostorové podmínky, vybavení hygienických zařízení,
osvětlení, provozní podmínky, úklid, mikroklimatické podmínky, dokumentace
2. Školní jídelna – požadavky osobní a provozní hygieny, stavebně technický
stav provozu, skladování a manipulace s potravinami, nakládání s odpady, stav
kuchyňského náčiní a nářadí, dokumentace provozu
Termín: 24. 10. 2019
b) Vnitřní kontroly probíhají podle příslušných předpisů (zejména zák. č. 320/2001
Sb. A vyhlášky č. 64/2002 Sb.), vnitřních předpisů a plánu kontrolní a řídící
činnosti.
c) Hospodaření školy je předmětem rozboru hospodaření, který se zpracovává za
kalendářní rok.
2) Výchovně vzdělávací činnost
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná vnější kontrola v oblasti výchovně
vzdělávací činnosti.
a) Vnitřní kontrola je průběžně prováděna vedením školy ať již formou hospitační
činnosti nebo dalšími kontrolami.

3) Ostatní kontroly

a)
-

Kontroly vnitřní:
kontrola BOZP (interní)
kontrola PO (interní)
pravidelné revize dle příslušných předpisů - protokoly jsou uloženy u vedení
školy

Protokoly z kontrol a opatření přijatá na základě příslušných protokolů jsou uloženy u
ředitele školy.
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MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Pro prohloubení výchovné činnosti a v rámci prevence sociálně patologických jevům a
zneužívání návykových látek organizuje škola činnost zájmových útvarů a pořádá další akce
jako exkurze, sportovní soutěže a lyžařské kurzy atd.
Přehledy akcí jsou uvedeny níže.

Přehled soutěžních akcí
18.09.2019
Dopravní soutěž – Do přírody kolo – pěšky
20.09.2019
Branný závod Jihlava
02.10.2019
Přespolní běh – mladší a starší žáci
16.11.2019
Výtvarná soutěž – Helenín
18.11.2019
Olympiáda – dějepis – školní kolo
20.11.2019
Florbal Cup 1. stupně
23.11.2019
Šachový turnaj – „O Jihlavský koláč“
26.11.2019
Florbal – okresní kolo – starší žákyně
28.11.2019
Florbal – okresní kolo – starší žáci
28.11.2019
Olympiáda český jazyk – školní kolo
17.12.2019
Florbal – krajské kolo – 1. stupeň
19.12.2019
Okresní kolo přeboru družstev ZŠ a SŠ v šachu
14.01.2020
Olympiáda dějepis – okresní kolo
20.01.2020
Olympiáda - český jazyk – okresní kolo
28.01.2020
Basketbal – okresní kolo – mladší dívky
30.01.2020
Basketbal – okresní kolo – mladší žáci
04.02.2020
Florbal – okresní kolo – mladší žákyně
05.02.2020
Florbal – okresní kolo – mladší žáci
25.02.2020
Basketbal – okresní kolo – starší dívky
27.02.2020
Basketbal – okresní kolo – starší žáci
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27.02.2020
Anglický jazyk – konverzační soutěž
03.03.2020
Krajské kolo přeboru družstev ZŠ a SŠ v šachu – Žďár nad Sázavou
05.03.2020
Házená – okresní kolo – starší žáci
06.03.2020
Recitační soutěž – školní kolo
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Přehled ostatních akcí
Celoroční akce
Plavání povinné 3. a 4. ročník
Dopravní hřiště 4. ročník
Pravidelné návštěvy žáků prvního a druhého stupně knihovny Jihlava
Návštěvy přednášek – Muzeum Vysočiny
Cyklus besed s Městskou policií – 1. stupeň a 2. stupeň
Spolupráce s MŠ Mozaika – oddělení Resslova, Riegrova
Etická výchova pro žáky 2. stupně – cyklus přednášek
Rozhlasové relace ke státním svátkům
19.09.2019
Fotografování prvňáčků
25.09.2019
Zahajovací schůzka školního parlamentu
27.09.2019
Úřad práce – Volím svoje povolání
30.09. – 04.10. 2019
Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku – Čeřínek
11.10.2019
Centrum pro rodinu – „Svatá Anežka Česká“
11.10.2019
MěK Bedřichov – Hrátky s jazykem
17.10.2019
Střední škola stavební – exkurze
28.10.2019
Státní svátek očima deváťáků
04.11.2019
OGV Jihlava – návštěva výstavy – žáci 7. ročníku
04.11.2019
Střední škola služeb – exkurze
06.11.2019
Fotografování dětí – PT – 5. ročník
07.11.2019
Knihovna Bedřichov – beseda Ondřej Sekora
08.11.2019
Přehlídka středních škol v DKO
20.11.2019
Knihovna Bedřichov – Poslední vlaštovka
26.11.2019
Vánoční koncert a vernisáž pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava
26.11.2019
Autorské čtení knihy – Fanny a Berry spisovatelky Ivany Fexové a žáků gymnázia
27.11.2019
Badatelna – gymnázium Jihlava
28.11.2019
Zdobení vánočního stromečku
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28.11.2019
Knihovna Bedřichov – Kocour Modroočku
29.11.2019
Zdobení vánočních panelů na MMJ
29.11.2019
Keramická dílnička s názvem „Šupinka pro štěstí“
29.11.2019
Peklo v podzemí
04.12.2019
Badatelna – gymnázium Jihlava – Očima chřestýše
05.12.2019
Mikulášská nadílka
09.12.2019
Zahájení charitativní sbírky pro pejsky a kočičky
10.12.2019
Vánoční zvyky a obyčeje v Diodu – Dřeváček
11.12.2019
Vánoční besídka v MŠ Riegrova
12.12.2019
Pietní akce na Čestném pohřebišti sovětských vojáků
12.12.2019
Knihovna Bedřichov – Krteček a Vánoce
12.12.2019
Ukončení a předání darů sbírky pro pejsky a kočičky do jihlavského útulku
17.12.2019
Vánoční dílna v 5.B
17.12.2019
Vánoční besídka ve 4.B
17.12.2019
Městská knihovna Hluboká – Vánoční čas
18.12.2019
Vyhodnocení vánočních panelů na MMJ
20.12.2019
Knihovna Bedřichov – Hans Christian Andersen
20.12.2019
Muzeum Vysočiny – Vánoce v přírodních materiálech
20.12.2019
Vánoční výstava betlémů - Třešť
Prosinec 2019
Bruslení na jihlavském náměstí
21.01.2020
Návštěva muzea Vysočiny – 3. ročník
04.02.2020
Exkurze – Jihlavské kotelny – využití biomasy
11.02.2020
Knihovna Bedřichov – Kvak a žbluňk
12.02.2020
Karneval školní družiny
19.02.2020
Výukový program v ZOO – Putování skřítka lesníčka
19.02.2020
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Knihovna Bedřichov – Pravěk
26.02.2020
Lyžování na Šacberku
27.02.2020
Knihovna Hluboká – Literární žánry
17.02.2020
Horácké divadlo – Jak se dělá divadlo
01.03.2020 – 06.03.2020
Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
03.03.2020
Návštěva ZOO kroužku v DDM Jihlava
04.03.2020
Fórum mladých – Diod
05.03.2020
Pasování prvňáků – Městská knihovna Hluboká
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Školní exkurze 2019/2020
Třída
PT
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
4. D
5. A
5. B
6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
9. A
9. B

Místo

Termín

Vedoucí

DDM Jihlava – ZOO
koutek

3. 12. 19

Kučerová

Horácké divadlo – Jak se
dělá divadlo
Sklárna Karlov
Sklárna Karlov
Sklárna Karlov

27. 2. 20

Lupačová

Pupíková

2. 12. 20
2. 12. 20
2. 12. 20

Lupačová
Kolčavová
Huďová

?
Pášová
Stránská

Jihlavské kotelny

4. 2. 20

Kubátová

Chaloupková,
Peštálová

Muzeum Vysočina

20. 12. 20

Štenglová

-

Havlíčková

Petrů

Petrů

Havlíčková

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS 4. 11. 20
Jihlava
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS 4. 11. 20
Jihlava
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Doprovod

Sportovní akce
V rámci členství v AŠSK škola organizovala okresní soutěže ve florbalu, basketbalu a
fotbalu. Opět jsme organizovali lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku. Žáci školy se zúčastnili
soutěží vypsaných AŠSK v rámci sportovní ligy škol.
Výpis jednotlivých akcí je uveden v Přehledu soutěžních akcí – viz. výše.
Proběhly povinné plavecké kurzy pro žáky 3. a 4. ročníku.

Školní výlety 2019/2020
Školní výlety z důvodu uzavření škol nebyly organizovány.

Třída
PT
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
4. D
5. A
5. B
6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
9. A
9. B

Místo

Termín
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Vedoucí

Doprovod

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2019/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Název kroužku
Anglický jazyk pro 1. třídy - II. pololetí
Anglický jazyk pro 1. třídy - II. pololetí
Anglický jazyk pro 2. třídy
Anglický jazyk pro 2. třídy
Flétna pro mírně pokročilé
Flétna pro začátečníky
Florbal - chlapci
Hokejbalový
Hravé mluvení 1. (logopedický)
Hravé mluvení 2. (logopedický)
Hravé mluvení 3. (logopedický)
Hravé mluvení 4. (logopedický)
Individuální péče (dyslektický) I. - A
Individuální péče (dyslektický) I. - B
Individuální péče (dyslektický) I. - C
Individuální péče (dyslektický) I. - D
Keramický - čtvrtek (sudý týden)
Keramický - pondělí (lichý týden)
Kroužek volného času 1.
Kroužek volného času 2.
Seminář z českého jazyka
Seminář z českého jazyka
Seminář z matematiky
Seminář z matematiky
Stolní tenis - čtvrtek
Stolní tenis - středa
Stolní tenis - úterý
Šachový kroužek - začátečníci
Šachový kroužek - pokročilí
Šití
Školní časopis
Vaření - pokročilí
Vaření - začátečníci 1.
Vaření - začátečníci 2.
Věda nás baví
Volnočasové aktivity
Výtvarný (lichý týden)
Základy lezení na umělé stěně

Vedoucí kroužku
Novotná
Václavková
Novotná
Václavková
Lupačová
Pokorná
Zatloukal
Hermanová
Brhlíková
Brhlíková
Brhlíková
Brhlíková
Kotenová
Kotenová
Kotenová
Kotenová
Poštulková
Poštulková
Pokorná
Pokorná
Kaufholdová
Kaufholdová
Kostková
Petrů
Hřebenová
Hřebenová
Hřebenová
Skála
Brychta
Václavková
Smejkalová
Pokorná
Pokorná
Pokorná
Horáčková
Huďová
Poštulková
Zatloukal
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Pro koho určeno
1. ročník
1. ročník
2. ročník
2. ročník
3. ročník
1. ročník
5. - 9. ročník
1. - 6. ročník
PT - 1. ročník (2. ročník)
PT - 1. ročník (2. ročník)
PT - 1. ročník (2. ročník)
PT - 1. ročník (2. ročník)
1. - 8. ročník
1. - 5. ročník
1. - 5. ročník
1. - 5. ročník
1. - 7. ročník
1. - 7. ročník
2. - 4. ročník
2. - 4. ročník
9. A
9. B
9. A
9. B
5. - 9. ročník + pokročilí
3. - 4. ročník + začátečníci
3. - 4. ročník + začátečníci
1. - 9. ročník
1.- 9. ročník
6. ročník
6. - 9. ročník
4. - 5. ročník
3. - 4. ročník
3. - 4. ročník
2. - 5. ročník
3. - 5. ročník
1. - 5. ročník
5. - 9. ročník

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2019/2020

Září

Nábor žáků do seminářů českého jazyka.
Zjištění zájmu žáků o konzervatoře a umělecké školy.
Spolupráce s ÚP a vybranými SŠ na termínech vhodných pro návštěvu
žáků 9. ročníku.

Říjen

Volba povolání.
Předání informací o dnech otevřených dveří na SŠ.
Příprava na přijímací zkoušky.
Návštěva ÚP a vybraných SŠ, SOU a SOŠ.

Listopad

Evidence přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou.
Schůzka s rodiči k volbě povolání.
Návštěva Přehlídky SŠ.
Zkoušky nanečisto na SŠ s talentovou zkouškou.

Prosinec

Předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky na nástěnce
k volbě povolání.

Leden

Informace o zkouškách nanečisto na vybraných SŠ.

Únor, Březen

Evidence přihlášek na SŠ.
Předání zápisového lístku zákonným zástupcům žáků přijatých na SŠ s
talentovou zkouškou.

Duben

Zpracování výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ.
Dodatečné přihlášky pro nepřijaté žáky.
Předání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků přijatých na SŠ.

Květen

Pomoc při vypracování odvolání pro nepřijaté žáky.
Zpracování výsledků 2. kola přijímacího řízení na SŠ.

Červen

Statistika přijímacího řízení na SŠ.

Průběžná celoroční práce

Spolupráce s třídními učiteli.
Spolupráce s rodiči.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O DVPP
Ve školním roce 2019/2020 vycházel plán dalšího vzdělávání pracovníků z analýzy potřeb
dalšího vzdělávání a ze zaměření projektů, které na škole probíhají:
Zvýšení kvalifikace:
Zahájení studia - doplnění kvalifikace preventisty sociálně patologických jevů. Studium
metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Veronika Kutlvašrová – ukončení
červen 2021
Rozšiřující studium - učitelství pro 1. stupeň – Mgr. Jana Brunnerová – ukončení červen 2020
Prohlubování odborné kvalifikace:
průběžné studium a samostudium pedagogických pracovníků v klíčových oblastech:
-

pedagogické inovace
zvládání didaktické techniky (PC, interaktivní tabule, elektronická žákovská knížka)
implementace školního vzdělávacího programu
práce s talentovanými žáky
práce s problémovými žáky
rozvoj jazykových schopností učitelů
management školy, práce středního článku vedení
bezpečnost práce
autoevaluace školy
environmentální výchova

Adekvátní k těmto cílům bylo i rozdělení finančních prostředků na DVPP. Byly
využívány i semináře, které jsou pořádány zdarma v rámci různých projektů.
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2019/2020
Téma kurzu
Vysočina pro Zemi
Strategický plán sociálního začleňování
Setkání národního kabinetu učitelů matematiky
Základy bezpečnosti práce pro učitele Tv
Cesty spolu. Už vím, proč se tak chovám.
Kreativná techniky a nástroje pro kariérové
vzdělávání
Pedagogický seminář v Auschwitz – Birkenau
Základní norma zdravotnických znalostí
Děti na startu
Kurz první pomoci u dětí
Jóga pro děti
Agresivita dětí a rodičů
Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let
Sportuj ve škole
Inovativní způsoby výuky
Hlas – pracovní nástroj učitele
Učím(se) rád
Dlouhodobé záměry ve vzdělávání Kraje
Vysočina
Školní BOZP
Schůzka KAP II.
Polytechnické vzdělávání dětí
Povinnosti škol podle novely zákona o informací
– GDPR
Legislativa ve školství
Přírodovědný inspiromat 2020
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Kdo
Zatloukal
Zeman
Sova
Zatloukal
Kotenová

Kdy
3.9.2019
18.9.2019
19.9.2019
26.9.2019
30.9.2019

Štenglová

1.10.2019

Zýbalová, Taras
Ševčíková,
Kalná
Nixová
pedagogický
sbor
Lupačová,
Novotná,
Nixová
Hloušková
Sova
Zatloukal
Slavětínská,
Novotná
Brhlíková
Pokorná

3.10. – 6.10.2019

Zeman

27.11.2019

ŠD
Zeman
Kučerová

03.02.2020
05.02.2020
14.02.2020

Uhlířová

17.02.2020

Zeman
Vencovská

02.03.2020
03.03.2020

11.10.2019
11.10. – 12.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
17.10. – 18.10.2019
20.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
26.11.2019

HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V ROCE 2019 – 2020
Ve školní roce 2019 - 2020 pracovalo v naší školní družině 10 oddělení. Celý rok naši
práci s dětmi provázel skřítek Barvička, který dětem připravoval různé úkoly a soutěže.
Na začátku školního roku se všechny vychovatelky zaměřily na to, aby se děti
seznámily s prostředím a režimem školní družiny a dobře se orientovaly v prostorách celé
školy.
V listopadu se děti na besedě ,, O ježkovi Bodlince" dozvěděly mnoho zajímavostí ze
života ježků od pana Kunce, který s sebou několik ježků ze Záchranné stanice Pavlov přivezl.
V předvánočním čase jsme s dětmi již tradičně vyráběly dárky pro členy Senior klubu
a proběhly také besídky v jednotlivých odděleních.
V lednu jsme v naší školní družině přivítali oblíbené Maňáskové divadlo ze
Šternberku s pásmem veselých pohádek. Proběhl také karneval se spoustou krásných masek,
které tančily a soutěžily za velkého povzbuzování rodičů. Ti se jako každoročně zúčastnily
této akce v hojném počtu.
Pravidelně také pracoval kroužek stolního tenisu a probíhala i spolupráce s Městskou
knihovnou v Bedřichově.
Po jarních prázdninách byla činnost školní družiny z důvodu šíření nákazy COVID 19
přerušena. Od 25. května do konce školního roku pracovalo v režimu školní družiny za
přísných hygienických opatření 12 dětských skupin.

36

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Sportovní liga škol okresu Jihlava - pořadí škol 2019 - 2020
ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace - 4. místo

5. 3. 2020
6. místo
Okresní kolo v házené - Pachivka Vítek, Mlýnský matěj, Štefáček Rosislav, Štolfa Jan,
Prycl Adam, Šereda Ondřej, Zachariáš Šimon, Poul Ondřej , Lysý Jan , Mičke Tomáš ,
Valenta Ondřej
27. 2. 2020
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
9. - 11. místo Sácká Justýna
13. místo Kolman Daniel
27. 2. 20
4. - 6. místo
Okresní kolo v basketbalu starších chlapců - Musílek Daniel, Medvigy Dániel, Pecha
Tobiáš, Kyselica Marek, Sládek Jan, Nováček Vojtěch, Schmuttermeier Alexandr
25. 2. 2020
5. místo
Okresní kolo v basketbalu starších dívek - Levová Barbora, Kvášová Leona, Ryčková
Zuzana, Vebrová Tereza, Valová Tereza, Brabencová Monika, Fialová Šárka, Linhová
Zuzana, Vopravilová Romana, Provazníková Gabriela, Korandová Natálie, Smolíková
Barbora
5. 2. 2020
9. - 12. místo
Okresní kolo ve florbalu mladších žáků - Kyselica David, Drápela Vojtěch, Šimek
Jakub, Valda Jan, Hořínek Daniel, Prycl Adam, Pachivka Vítek, Mičke Tomáš, Valena
Ondřej, Poul Ondřej, Doucha Tomáš, Zachariáš Šimon
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4. 2. 2020
5. - 6. místo
Okresní kolo ve florbalu mladších žákyň - Brestovská Johana, Horská Markéta,
Kourková Bára, Kučerová Vendula, Oranyová Sylva, Žáková Andrea, Kořínková
Justina, Ryčková Ivana, Kocmánková Dominika, Samková Karolína, Zemanová Nicole,
Klíčová Adriana
28. 1. 2020
4. místo
Okresní kolo ve basketbalu mladších žákyň - Blažková Kateřina, Ryčková Ivana,
Samková Karolína, Šilhánová Barbora, Zemanová Nicole, Pospíšilová Lucie Jiřina,
Pechová Vendula, Oranyová Sylva, Kourková Bára, Kučerová Vendulka
29. 1. 2020
4. místo
Okresní kolo ve basketbalu mladších žáků - žatečka Tomáš, Šváb David, Hořínek
Daniel, Kyselica David, Pachivka Vítek, Štefáček Rostislav, Vítů Matyáš, Šereda
Ondřej, Mičke Tomáš, Zachariáš Šimon
20. 1. 2020
Okresní kolo olympiády z českého jazyka
6. - 8. místo Reitermann Ondřej
39. - 40. místo Pachivka Karolína
14. 1. 2020
Okresní kolo olympiády z dějepisu
17. místo Reitermann Ondřej
22. - 23. místo Kyselica Marek
19. 12. 2019
1. místo
Okresní kolo přeboru družstev ZŠ a SŠ v šachu - Rybáčková Lucie, Vondra Filip,
Tichánek Adam, Vacek Filip
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17. 12. 2019
2. místo
Krajské kolo ve florbalu 1. stupně - Bajer Martin, Tichánek Adam, Kohout Adam,
Šilhart filip, Rybáčková Lucie, Šimek Pavel, Tlačbaba Patrik, Kopic Dominik, Pospíchal
Ondřej

28. 11. 2019
bez umístění
O nejhezčí vánoční stromeček - Casková Pavlína, Pecháčková Nikola, Nováková Natálie,
Duru Mariah Amy Collé, Pospíšilová Lucie Jiřina, Štaubertová Tereza, Vránová Anna,
Doležalová Vendula, Mikší Matěj, Kolman Daniel
26. 11. 2019
13. - 14. místo
Florbalový turnaj starších žákyň - Levová Barbora, Eliášová Kristýna, Ryčková Ivana,
Fialová Šárka, Provazníková Gabriela, Smolíková Barbora, Brabencová Monika,
Sommerová Ivana
28. 11. 2019
13. - 16. místo
Florbalový turnaj starších žáků - Kyselica Marek, Musílek Daniel, Nováček Vojtěch,
Slavík Matyáš, Nečada Štěpán, Poul Daniel, Samek Daniel, Musil Vladimír, Medvigy
Daniel, Průša Pavel
20. 11. 2019
1. místo - postup do krajského kola
Florbal cup 1. stupně - Pospíchal Ondřej, Tlačbaba Patrik, Šilhart Filip, Kohout Adam,
Číhal Adam, Šimek Pavel, Bajer Martin, Kopic Dominik, Tichánek Adam, Rybáčková
Lucie
18. 11. 2019
Soutěž mladých chovatelů
2. místo Štěpánová Anežka, 3. místo Sedláček Petr
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24. 10. 2019
5. místo
Okresní kolo SLZŠ v minifotbalu - Nečada Štěpán, Nováček Tomáš, Poul Daniel, Samek
Daniel, Kyselica Marek, Musílek Daniel, Nováček Vojtěch, Musil Vladimír
16. 10. 2019
5. - 8. místo
Okresní kolo ve stolním tenise starších žáků - Nováček Vojtěch, Nečada Štěpán, Barák
Martin
10. - 11. místo
Okresní kolo ve stolním tenise starších žákyň - lavičková Nikola, Casková Pavlína
14. 10. 2019
9. - 12. místo
Okresní kolo ve stolním tenise mladších žáků - Bartušek Lukáš, Šimek Jakub, Čeloud
Daniel
4. - 6. místo
Okresní kolo ve stolním tenise mladších žákyň - Žáková Andrea, Blažková Kateřina
10. 10. 2019
2. místo
Kvalifikace do okresní kolo SLZŠ v minifotbalu - Nečada Štěpán, Nováček Tomáš,
Pavlásek Tomáš, Poul Daniel, Samek Daniel, Kyselica Marek, Musílek Daniel, Musil
Vladimír
2. 10. 2019
Okresní kolo v přespolním běhu
16. místo
straší žáci - Heberstein Michal, Musílek Daniel, Kyselica Marek, Pecha Tobiáš,
Schmuttermeier Alexandr, Hrazdílek James
15. místo
starší žákyně - Levová Barbora, Eliášová Kristýna, Korandová Natálie, Lavičková Nikola,
Musilová Veronika, Pachivka Karolína
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4. místo
mladší žáci - Stehlík Přemysl, Zach Martin, Strauss Patrik, Růžička Vojtěch
1. místo
mladší žákyně - Šilhánová Barbora, Kocmánková Dominika, Zemanová Nicola, Oranyová
Sylva, Kocmánková Klára

20. 9. 2019
3. místo
Branný závod chlapců - Musílek Daniel, Nováček Vojtěch, Pecha Tobiáš, Kyselica
Marek
15. místo
Branný závod dívek - Levová Barbora, Poláková Adriana, Poláková Karina, Veselivska
Jevhenija
18. 9. 2019
Do přírody kolo-pěšky
4. místo: Andělová Máša, Chlapík Vít, Kučerová Růžena, Blažková Karolína, Rychetský
Václav, Polák David
bez umístění: Fukasová Nela, Láník Matěj, Kříženecký Marek, Pytlík Jaroslav, Mráz
Václav, Gambová Adriana
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SEZNAM PŘÍLOH
1) Přílohy k výsledkům vzdělávání:
Veškeré přílohy jsou vypracovány pro 1. a 2. pololetí školní roku 2019/2020
Přehled prospěchu školy ve školním roce 2019/2020
Souhrnná statistika tříd – 1. stupeň
Souhrnná statistika tříd - 2. stupeň
Přehledy prospěchu jednotlivých tříd
Seznam žáků s vyznamenáním
Seznam žáků s nedostatečnou
Seznam žáků s neomluvenou absencí
Seznam žáků přijatých na víceletá gymnázia
Umístění vycházejících žáků

2) Kontroly
Protokoly a zápisy z kontrol jsou uloženy u ředitele školy a pověřeného zástupce.
Poznámka:
Přílohy k výroční zprávě jsou obsaženy v tištěných exemplářích zprávy. Jsou k nahlédnutí u
ředitele školy a zástupkyně ředitele školy.
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