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Výroční zpráva o činnosti školy
UZAVŘENÍ ŠKOL
Školní rok byl opět poznamenán onemocněním Covid-19. Vlastně vše se odehrálo ve
znamení omezení výuky, zavírání škol, distanční výuky, střídavé školní docházky, rotační
výuky, antigenních testů atd. Neustále přicházela nová nařízení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Distanční výuka se stala běžným
nástrojem vzdělávání v celé republice. Bylo nutné neustále vydávat nová a nová organizační
opatření. Bylo nezbytné opakovaně informovat a přesvědčovat rodiče a žáky o správnosti
aktuálních opatření. Ve školách byla zavedena povinnost testování žáků pomocí antigenních
testů.
Všechny akce od uzavření školy byly zrušeny. Zastaveny byly také zájmové kroužky.
Nekonaly se výlety, plavecké výcviky, soutěže, vodácký kurz, loučení s deváťáky a spousta
dalších tradičních a oblíbených činností u žáků.
Distanční výuka byla vedena pomocí dvou aplikací. První stupeň pracoval v programu
Zoom a druhý stupeň přešel kompletně na práci v aplikaci Microsoft Teams.
Obdiv v rychlosti a kvalitě přizpůsobení se novým výzvám patří nejenom žákům a
rodičům, ale hlavně samotným učitelům
Dopad přerušení prezenčního vzdělávání se odráží i v jednotlivých kapitolách
této výroční zprávy.
Na dokreslení změn uvádím tabulku, která nejlépe vypovídá o všem, na co jsme
museli ve školách reagovat.
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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
2020/2021
25 + 1 přípravná třída
19 (stav k 30.9.2020)
621 (stav k 30.9.2020)
10
251 (stav k 31.10.2020)

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 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon). 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 2020/2021 probíhala výuka podle vlastního ŠVP ZV „Ze střípků poznání
skládáme barevnou mozaiku života“ ve všech ročnících.
Ve školní roce 2020/2021 byla již podeváté 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 školským zákonem se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební
texty
a základní školní potřeby.
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
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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 – kurzy nebylo možné v tomto školním roce realizovat –
Covid-19.
Škola organizuje školní výlety, exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací
činností školy – většinu těchto akcí nebylo možné v tomto školním roce realizovat – Covid19.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému
využití pro činnosti zájmových organizací dětí v rámci doplňkové činnosti – i kroužky musely
být zastaveny.
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
2020/2021 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, ekonomická gramotnost
v 9.ročníku: chemicko-biologická praktika, pohybové a sportovní aktivity, cvičení z českého
jazyka, cvičení z matematiky, pokročilá informatika
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 2020/2021

Č. j.: MSMT-4849/2019-2
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín
1. 2. - 7. 2. 2021

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:

25.1.(distančně), 23.6.(prezenčně)

Třídní schůzky:

7.11.

Pedagogická odpoledne:

13.1. (distančně) , 9.6. (distančně)

Dny otevřených dveří

on-line - https://youtu.be/teFtIIzwyOA

Zápis do 1.třídy:

16.4. – 23.4. 2021 - elektronicky
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Přehled úvazků – stav k 30.9.2020
Pedagogičtí pracovníci :
- ředitelé

Fyzický počet Počet dle úvazku
1
1,00

- zástupci ředitelů

2

2,00

- 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

1
1
40
1
10
10
0

1,00
1,00
32,8
1,00
8,25
8,0
0

2
1

1,80
1

5

5,00

1
8

dle potřeby
8,00

2

2,00

Poznámka:
od 1.9.2020 do
1.12.2020
od 2.12.2020
bez řed. a zás

bez ŠJ

Aprobovanost výuky byla v průměru zajištěna na cca 95,2 %.
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
absolvovaly i asistentky pedagoga.
Vychovatelky školní družiny jsou plně aprobované.
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Přehled pedagogických pracovníků

Seznam vyučujících ve školním roce 2020/2021
Jméno
Mgr. Zeman Tomáš
Mgr. Uhlířová Helena
Mgr. Libuše Kolčavová
Mgr. Kotenová Vladimíra

Zařazení
ředitele
zástupce
ředitele
zástupce
ředitele
speciální
pedagog

Vyučuje
(asistuje)

Aprobace
M,Zt

Inf

D, Vv

D, vv

Třídní
učitel(ka)

Poznámka

do 1.12.2020

1.st.

od 1.9.2020

Spec. ped.

Asistenti pedagoga
Ďásková Marta

asistentka

2. stupeň

Golisová Lucie

asistentka

1. stupeň

od 1.9.2020

Chaloupková Romana
Kučerová Eva

asistentka
asistentka

1. stupeň
1.stupeň

do 30.6.2021

Pechová Božena Kateřina

asistentka

1.stupeň

Peštálová Jana

asistentka

1.stupeň

Schnmiedová Blanka

asistentka

1.stupeň

Stránská Lucie

asistentka

1.stupeň

Šromová Monika

asistentka

2.stupeň

od 24.8.2020

1.stupeň
Mgr. Brhlíková Taťána

učitel(ka)

D,PVČ

1. stupeň

PT

Mgr. Brunnerová Jana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

4.C

Mgr. Habermannová Dagmar

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

1.A

Mgr. Hanzl Daniel

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

3.B

Mgr. Hobzová Šárka

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

4.B

Mgr. Huďová Monika

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

1.C

Jakoubková Lucie

učitel(ka)

1.st Bc

1. stupeň

5.A

Mgr. Korandová Jana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

5.D

Mgr. Kubátová Květoslava

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

5.C

Mgr. Kučerová Růžena

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

3.A

Mgr. Lupačová Pavla

učitel(ka)

1.st

1. stupeň

4.A

Mgr. Novotná Miroslava

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

2.A

Mgr. Pokorná Jitka

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

3.C

Mgr. Poštulková Ivana

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

1.B

Mgr. Slavětínská Kateřina

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

5.B

Mgr. Václavková Eva

učitel(ka)

1.st.

1. stupeň

2.B
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do 30.6.2021
od 24.8.2020

2. stupeň
Mgr. Francálek Jan

učitel(ka)

In, Ch

In, Ch, Pč

Mgr. Hloušková Renata

učitel(ka)

Rj, ped.

Aj, Pč, Rj

Mgr. Jůzlová Kateřina

učitel(ka)

Čj, Nj

D, Ov, Pč

Mgr. Kaufholdová Naďa

učitel(ka)

Čj, Ov

7.A

Mgr. Konečná Marcela

učitel(ka)

Bi, Ch

Mgr. Kostková Dagmar

učitel(ka)

M, Bi

Čj, Ov, Nj
Bi, Ch, Hv,
Ov
M, Př, Ov

Mgr. Kutlvašrová Veronika

učitel(ka)

Čj, D

Čj, D, Ov

7.B

Mgr. Maryšková Štěpánka

učitel(ka)

1. st., Vv

Vv

Mgr. Nixová Lenka

učitel(ka)

Tv, Bi

Mgr. Petráček Aleš

učitel(ka)

M, F

Mgr. Prudká Michaela

učitel(ka)

Aj

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.

Tv, Př, Pč
M, F, In,
Ekg
Aj
M, F, In,
Ov
Aj, Č, Ovj
MA, Z,In,
Ov
Aj, Ov

Mgr. Tarasová Monika

učitel(ka)

Čj, D

Čj, D, Aj

Mgr. Váchová Ivana

učitel(ka)

Nj

Nj, Aj,

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
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od 18.1.2021

6.B

do 26.5.2021

7.B
nástup po RD
1.9.2020

8.A
6.A

od 24.8.2020

7.C
8.C
9.A
9.B
8.B
6.A

do 17.1.2021

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

Zařazení
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka – od 24.8.2020
vychovatelka
vychovatelka

Ve ŠK působili učitelé jako vedoucí zájmových kroužků

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

Pracovníci školní jídelny
Jméno a příjmení
Bobáňová Helena
Földešiová Ludmila
Hlávková Jaroslava
Janovská Ingrid
Mašterová Jolana
Nováková Lenka
Sidimáková Helena
Stoklásková Helena
Štrejbarová Jitka
Vejmelková Lucie

Kvalifikace
ZŠ
SOU
SOU
SOU
SŠ
SOU
SHŠ
SOU
SOU
ZŠ

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

od 13.10.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zápis do 1. třídy – do 1. ročníku nastoupí v září 2021 – dle stavu k 31.8.2021
Do 1. ročníku bylo přijato 67 dětí
Bylo přijato 12 žáků do přípravné třídy (z toho jedno dítě je předškolního věku)
20 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
9

SOŠ + SOU
30

Neumístěno
1 - nevíme

V 5. – 8. ročníku

celkem
7

Vícel.g.
7

Spec.šk. OU,SOU
0
0

Neumístěno
0

Školní družina, školní klub
Školní družina
Školní klub

Počet zařazených dětí
251
0
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Počet oddělení
10
0

PŘEHLED ŠKOLY 2020/2021
Počet žáků
Chlapci dívky
14
5

Třída
PT

Třídní učitel(ka)
Brhlíková

PT

1 třída

14

5

19

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

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

10
11
11
19
17
12
13
10
16
16
13
15
12
12
11

15
14
14
11
10
12
12
13
12
11
11
10
13
11
11

25
25
25
30
27
24
25
23
28
27
24
25
25
23
22

198

180

378

13
15
14
13
19
15
9
11
12
10

14
12
14
15
9
10
10
9
9
9

27
27
28
28
28
25
19
20
21
19

2.stupeň 10 tříd

131

111

242

26 tříd

343

296

639

1.stupeň 15 tříd
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B

Celkem

Zýbalová / Petráček
Konečná
Kaufholdová
Kostková / Kutlvašrová
Prudká
Nixová
Štenglová
Skála
Smejkalová
Sova

celkem
19

Poznámky :
➢ Počty žáků odpovídají stavu ke dni statistického výkazu – 30.09.2020
➢ Počty jsou uvedeny včetně přípravné třídy
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

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).

Přehled kázeňských opatření
Počty jsou uvedeny jako součet za obě pololetí školního roku 2020/2021
Dvojka z chování
Trojka z chování
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele

3
3
15
15

Pochvala
Důtka ředitele školy

26
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.

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 2020/2021 pracovalo na
škole celkem devět asistentek pedagoga. V červnu s námi ukončila spolupráci paní asistentka
Eva Kučerová a odešla do předčasného důchodu. V srpnu 2021 se bude vracet z rodičovské
dovolené asistentka Daniela Vašků a nově v srpnu nastoupila paní Blanka Petráková.
Všechny asistentky mají potřebné kurzy. Po celý rok jsme využívali i práce školní asistentky,
která je hrazena v rámci projektu Šablony II. Pokračovat bude i v dalším roce a její
financování bude opět probíhat prostřednictví projektu Šablony III. Celou oblast společného
vzdělávání řídí Mgr. Vladimíra Kotenová – speciální pedagog.
Změny na prvním stupni. Od září 2020 máme o jednu třídu na prvním stupně více.
Byla přijata nová pracovnice – paní Lucie Jakoubková. Byla také přijata na výpomoc na jeden
školní rok paní Mgr. Šárka Hobzová. Důvodem bylo, že paní Mgr. Libuše Kolčavová byla
jmenována zástupkyní ředitele. Na základě výsledku zápisu budeme v září 2021 otevírat tři
první třídy a jednu třídu přípravnou. Nebylo tedy nutné přijímat ani propouštět žádného
pracovníka a kolektiv tak bude pro další školní rok beze změny.
Personální pohyb na druhém stupni. Od září 2020 vyučuje nově na naší škole Mgr.
Aleš Petráček a po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Veronika Kutlvašrová. Na mateřskou
dovolenou nastoupila v prosinci 2020 paní zástupkyně Mgr. Helena Uhlířová. Od této doby
vykonává funkci zástupce ředitele paní Kolčavová. V lednu 2021 odešla taktéž na mateřskou
dovolenou paní Mgr. Monika Tarasová. Ji nahradila nová pracovnice Mgr. Kateřina Jůzlová.
Její nástup rozhodně nebyl lehký. Přebírala skupiny žáků v době distanční výuky. Začala tedy
pracovat s dětmi, které neznala, nikdy je neviděla a ještě celou řadu týdnů se s nimi ani
fyzicky nepotkala. V srpnu 2021 jsme v souvislosti s očekávaným nárůstem tříd na druhém
stupni od září 2021 přijmuly do pracovního poměru nové učitelky – Mgr. Simonu Plottovou –
Hv, Čj, Mgr. Kamilu Kaplanovou – Čj, Nj a Mgr. Evu Nowickou – Tv. Paní Mgr. Veronika
Kutlvašrová dokončila studium preventistky sociálně patologických jevů. Budeme tedy mít
od září 2021 opět kvalifikovaného člověka v této čím dále tím složitější funkci. Přijímání
plně kvalifikovaných učitelů je stále nelehkým úkolem. Na trhu práce je zoufalý nedostatek
učitelů. V této situaci nelze dělat ani personální výběr. Jsme šťastni, že se nám pozice vůbec
podaří obsadit. Již nyní je jasné, že je to velký problém českého školství.
Ve školní družině došlo k drobným změnám. Od září 2020 začala ve školní družině
pracovat na částečný úvazek paní Blanka Schmiedová. Ta je v dopoledních hodinách
asistentkou pedagoga a odpoledne vychovatelkou ve školní družině. Jinak je personální
obsazení v této oblasti stabilizované a všechny pracovnice jsou plně aprobované. Jsem rád, že
díky navýšené kapacitě školní družiny můžeme uspokojit veškeré zájemce z prvního stupně.
Zájmová činnost ve školním klubu nebyla v tomto školní roce realizována. Důvodem
bylo uzavření škol.
Ve školní kuchyni se personálně příliš nezměnilo. Pouze ukončila pracovní poměr
administrativní pracovnice paní Jitka Kalná a na její místo nastoupila paní Jolana Mašterová.
Nadále vaříme dva chody obědů a také poskytujeme našim dětem, ale i dětem z ostatních
jihlavských škol bezlepkovou dietu.
Ve škole bylo celkem k 30.9.2020 44 učitelů. Přepočteno na plně zaměstnané 36,8.
Z tohoto počtu byly k 30.9.2020 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
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vztahů, prevence sociálně patologických jevů, práci v oblasti prevence šikany atd. Lze tak
využít znalostí získaných například v projektu MiŠ – Minimalizace šikany.
Neaprobované jsou na druhém stupni také hodiny pracovních činností a částečně
informatiky.
Na kvalitě výuky se případná neaprobovanost v některých předmětech rozhodně
neprojevuje.
Na škole již devátým 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.
Během celého roku jsme pečovali o pracovní prostředí. Je obnovována výzdoba ve
třídách a na chodbách z prací žáků. Průběžně probíhají drobné opravy.
Vše bylo během roku ovlivněno nemocí Covid-19. A to i v čerpání provozního
rozpočtu. Neměli jsme po celý rok tušení, jaké nás čekají v této souvislosti náklady. Neuměli
jsme ani odhadnout leta známé položky, kterými jsou třeba spotřeby energií. Nebylo známo,
kdy a kolik dětí nastoupí do školy, zda se budeme podílet na testování žáků i finančně, jaký
bude obnos vlastních zdrojů. Nešlo ani rozpočtovat výnosy v doplňkové činnosti - netušili
jsme, zda například ještě rozjedeme zájmové kroužky či zda budeme moci pronajímat
tělocvičnu. Nevěděli jsme, kolik nás budou stát například jednorázové hygienické potřeby pro
zaměstnance a žáky. Byl to zkrátka rok plný nových a neznámých veličin.
Na podzim roku 2020 jsme nechali pouze kromě běžných oprav generálně opravit
nefunkční okno v suterénu ve vedlejší budově. Dokoupeny byly i šatní skříňky pro žáky. Od
jara jsme ale věděli, že nás čekají velké stavební úpravy v letních místností. V plánu byly dvě
velké změny. První byla rozdělení místnosti přípravné třídy na dvě menší - důvodem byl
nárůst počtu tříd ve škole. Jako druhou akci jsme plánovali estetickou a funkční změnu
vestibulu školy.
Nárůst počtu tříd od září 2021 si v létě vyžádal tyto práce a nákupy. Stavbu
sádrokartonové příčky v učebně přípravné třídy, nákup nové pylonové tabule, montáž a
napojení nového umyvadla, přeložení zabezpečovacího systému, nákup jednolavic a židlí do
přípravné třídy a nákup policových skříní do nové učebny.
V rámci úpravy vstupního vestibulu bylo nutné zajistit následující. Zpracování
projektové dokumentace, nová dlažba, kompletní nový systém čistících ploch na boty,
podhledy, nové osvětlení, sedací nábytek, dvoje hliníkové dveře, kryty původního
schodišťového zábradlí a kryty topení a další související práce. Nové jsou i výstavní panely ve
vestibulu i na chodbách hlavní budovy.
V rekonstruovaných prostorách byla provedena nová výmalba. Malování proběhlo i v
ostatních vytipovaných prostorách školy.
Poměrně velké nákupy proběhly i v oblasti výpočetní techniky. V souvislosti
s uzavřením škol jsme obdrželi značné finanční prostředky na vylepšení informačních
technologií. Za tyto peníze jsme nakoupili kompletní systém na streamování výuky
v informačním centru, 28 notebooků pro učitele, nové tablety na zapůjčení žákům, kterým
neumožňuje jejich vybavení připojení na on-line výuku. Pro potřeby distanční výuky byly
nakoupeny i nezbytné „maličkosti“, jako jsou mikrofony, sluchátka, náhlavní soupravy,
webové kamery, dokovací stanice atd. Do školní jídelny byl pořízen přístroj na bezkontaktní
vydávání nápojů.
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Pro zkvalitnění prostředí na chodbách bylo nakoupeno vybavení do relaxačních
koutků - lavice, křesílka a sedací pytle.
Učitelé již sedmým 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 pandemie.
Bohužel s délkou distančního vzdělávání se nám čím dál tím více ukazovaly
nedostatky této platformy pro vedení komplexní výuky. První stupeň proto používal
kombinaci aplikace Zoom a systému Bakaláři. Druhý stupeň jsme kompletně převedli na
daleko sofistikovanější způsob výuku - Microsoft Teams. I na tomto místě opět obdivuji a
děkuji všem žáků a hlavně učitelům, kteří se dokázali za tak krátkou dobu orientovat v tomto
novém prostředí a efektivně v něm pracovat.
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. I zde bylo ale znát omezení pandemií.
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.
V roce 2020/2021 jsme bohužel vůbec nerozjely ani naše oblíbené zájmové kroužky.
Pouze distančně fungovala příprava na příjímací zkoušky pro žáky devátých ročníků z
matematiky a částečně kroužky Hravého mluvení pro nejmenší.
Školní kuchyň také zažila rok plný nařízení, zkoušek a výzev. Měnila se organizace
vydávání obědů, povolená kapacita jídelny, vydávání do jídlonosičů v jídelně nebo výdej
obědů do jídlonosičů ale se zákazem vstupu do budovy. Při rotační výuce dostávaly děti
obědy i ve škole i do vlastních nádob. I nadále ale pokračuje školní kuchyně 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 - i toto číslo se ale měnilo ze dne na den.
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.
Dostali jsme se v tomto směru na pokraj našich kapacitních možností. Vítáme, že se k nám v
dietním směru přidá ZŠ Rošického, která si bude bezlepkovou dietou pokrývat alespoň své
žáky. Nadále budeme pokrčovat ve vyvážení bezlepkových porcí do ostatních jihlavských
škol. Umožňujeme i stravování dětem s diabetes 1. stupně.
Prodej výrobků pekárny Adélka Pelhřimov byl pozastaven pochopitelně v době, kdy
nám to nařízení vlády neumožňovalo. 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. V oblasti DVPP nastal ale docela pozitivní „převrat“. Velké
množství organizací začalo nabízet vzdělávání on-line. A překvapivě to přijalo i velké
procento pedagogické veřejnosti. O nemalé účasti na seminářích vypovídá i výpis konkrétních
navštívených akcí, který je součástí této výroční zprávy. Kladem také bylo, že většina
webinářů probíhala zdarma.
Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla zaměřena na aktuální
potřeby hlavně v oblasti vedení distanční výuky, hodnocení žáků, ověřování jejich znalostí,
zohledňování možností dětí atd.. Velkou práci odvedl „na dálku“ náš koordinátor ICT pan
Mgr. Jan Francálek. Dokázal nastavit výuku v Teamsech a zaškolit v práci děti i učitele.
vytvářel videonávody, které ostatním rozesílal. Byl neustále na telefonu a mailu a zodpovídal
všechny dotazy a odstraňoval vzniklé technické problémy. Snažil se i pomoci s nastavováním
domácích zařízení žáků.
Ve školní roce 2020/2021 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.
Velice smutné je, že se nám v roce 2019/2020 podařilo obnovit práci školního
parlamentu a najednou nastal útlum způsobený nepřítomností dětí ve škole. Práce opět přešla
na úroveň on-line setkávání. Věřím, že se „parlamentní jiskřička“ opět rozhoří po návratu do
lavic.
V oblasti prevence sociálně-patologických jevů máme novou koordinátorku - paní
Mgr. Veroniku Kutlvašrovou. Ta se vrátila do školy po rodičovské dovolené a dokončuje
druhý rok studia preventistky v tomto oboru. Studium ukončila v červnu 2021.
V prevenci proti šikaně jsme se přesunuli hlavně do virtuálního prostředí. I zde jsme
použili v průběhu roku několikrát náš zpracovaný program a byly vyzkoušeny přesné postupy
pro její detekování a práci jak s obětí, tak s agresory.
Škola spolupracuje s městskou policií. Ta nám pravidelně připravuje besedy pro žáky.
I ty byly ale značně omezeny.
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 aktivity 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.
Pravidelné a oblíbené adaptační kurzy žáků šestých ročníků byly taktéž v roce
2020/2021 zrušeny.
Stejně dopadl i lyžařský kurz. Pevně věříme, že se alespoň ten podaří v následujícím
školním roce dětem vynahradit a do hor vyrazí
Velice špatně dopadly i tradiční exkurze. Ty jsme vůbec pro děti nezajišťovali.
Školní výlety nebyly ve školním roce 2020/2021 realizovány vůbec. Nepořádal se ani
jindy tak populární kurz vodácký.
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Žáci se neúčastnili ani kulturních či sportovních akcí. Účast v soutěžích byla omezena
pouze na ty, které jejich organizátoři převedli na prezenční způsob.
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. Ano - témata byla nachystána a zkonzultována, ale k vlastní
realizaci nedošlo.
Nebyl realizován ani povinný plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. Neproběhla
ani výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti.
Asociace školních sportovních klubů, které je naše škola členem, zastavila svou
činnost.
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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 2020/2021 u nás pracovalo 10 asistentek
pedagoga u žáků, jejichž stupeň postižení tuto pomoc vyžaduje. Asistentky jsou dětem
k dispozici nejenom v době výuky, ale i ve školní družině. Byly dětem k dispozici také na
dálku v době distanční výuky. Dle možností je i osobně navštěvovaly přímo u nich doma. Na
škole – dle výkazu k 31.3.2021 bylo 64 integrovaných žáků. Bylo zpracováno 33
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. I zde
se podpora částečně přesunula do on-line prostředí.
Byla věnována velká 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.

Autoevaluace
Autoevaluace byla ve školním roce 2020/2021 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 2020/2021 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 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.
V průběhu letních prázdnin byla připravena kabeláž po celé škole na napojení vysílačů
WIFI. K pokrytí všech prostor školy by mělo dojít nejpozději v říjnu 2021.
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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 je 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.
Bylo dokoupeno vybavení pro distanční výuku a to jak pro učitele, tak i pro žáky
z ekonomicky slabého prostředí - viz kapitola Řízení školy.
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 2020/2021 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 devátým
rokem. Je jisté, že docházka do této třídy výrazně usnadňuje žákům s odkladem školní
docházky vstup do prvního ročníku. V přípravné třídě se velice obtížně realizovala distanční
výuka. Naprosto zde chyběla osobnost učitele při vzájemné každodenní spolupráci.
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
Domov důchodců - výroba dárků pro seniory
F point Jihlava – pomoc při výuce žáků, jejichž rodiče jsou cizinci - včetně distanční
pomoci
Městská policie Jihlava –pro žáky 1. až 9. ročníku - besedy byly pouze připraveny, ale
nebyly realizovány
Městská knihovna Jihlava – omezené návštěvy a programy
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MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Počty učeben
Celkový počet učeben
- z toho odborné učebny
z toho : jazykové
fyzika – chemie
přírodopis
počítačová učebna
hudební výchova

34
8
1
1
1
1
1

Poznámka

1
1
1

využívá i ŠD
využívá i ŠD

multimediální učebna
kuchyňka
výtvarná výchova
Počet tělocvičen

1

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

1
4
1
1

je zároveň i
kmenovou třídou

400 m2
26,1x15,35 m

Opravy, údržba, zvelebení školy
Kromě běžné údržby a oprav na základě kontroly BOZP byly provedeny tyto větší akce a
pořízení majetku. To bylo z velké části ovlivněno realizací distanční výuky – vybavení pro
učitele, vybavení učebny pro streaming výuky a v neposlední řadě pořízení tabletů, které jsme
zapůjčovali dětem, které nevlastní potřebnou techniku na připojování do výuky.
-

-

-

-

oprava okna na záchodě v suterénu
oprava sprch u tělocvičny
stavební úpravy (sádrokartonová příčka – rozdělení učebny)
stavební úpravy - vstupní hala
výmalba tříd
sedací pytle z ekokůže
webkamery, dokovací stanice, sluchátka
textilní tabule, úchyty tabulí, stojany
pylonová tabule
počítače, monitory, záložní zdroj
vířič nápojů Corfimell
nákup výpočetní techniky- 28 notebooků,
nákup tabletů
kamerový systém pro streaming vyučování
37 šatních skříní
školní lavice a židle GABI MULTIP Moravia
kovové branky a sítě na házenou DOR – SPORT
kovové lavice do vestibulu 3-místná
pylonová školní tabule včetně montáže TANA
skříně

Pro příští období byl zpracován plán oprav.
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KONTROLY

Hospodaření
a) Statutární město Jihlava
veřejnoprávní kontrola na místě
Útvar interního auditu a kontroly
Záznam z kontroly
čj. MMJ/P/206219/2020-VaE
UID: jihlvp20v02g30
Předmět kontroly:
1. Evidence smluv a uveřejňování v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“)
2. V návaznosti na zákon o registru smluv namátková kontrola veřejných výdajů a
řídící kontrola
Termín: 22. 09. 2020
b) Statutární město Jihlava
veřejnoprávní kontrola na místě
Útvar interního auditu a kontroly
Záznam z kontroly
čj. MMJ/P/33851/2021-MaL
UID: jihlvp21v00d6v
Předmět kontroly:
1. Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů podle zákona o rozpočtových
pravidlech
2. Kontrola přijatých darů podle zákona o rozpočtových pravidlech:
- peněžních (účelově určených a účelově neurčených)
- nepeněžních
Termín 17.02.2021

c) 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.
d) Hospodaření školy je předmětem rozboru hospodaření, který se zpracovává za
kalendářní rok.
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Výchovně vzdělávací činnost
a) Česká školní inspekce¨
Inspektorát v kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava
Záznam kontroly:
Čj. ČŠIJ-643/20-J
Předmět inspekční činnosti:
1. Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení (dále
„škola“) v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst 2 písm.
a) školského zákona
Termín: 2. 6. 2021 - 4. 6. 2021
b) Vnitřní kontrola je průběžně prováděna vedením školy ať již formou hospitační
činnosti nebo dalšími kontrolami.

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 jevů a
zneužívání návykových látek organizuje škola činnost zájmových útvarů a pořádá další akce
jako exkurze, sportovní soutěže a lyžařské kurzy atd.
Všechny tyto akce musely být výrazně utlumeny. Některé vědomostní soutěže probíhaly
distančně, sportovní nebyly vůbec. Zájmové kroužky jsme se nekonaly. Vše bylo podřízeno
vládním nařízení v souvislosti s celosvětovou pandemií.
Přehledy akcí jsou uvedeny níže.

Přehled soutěžních akcí
28.11.2020
O nejhezčí vánoční stromeček
27.01.2021
Okresní kolo matematické olympiády
16.03.2021
Krajské kolo matematické olympiády
19.03.2021
Školní kolo chemické olympiády
29.03.2021
Okresní kolo chemické olympiády
19.04.2021
Krajské kolo chemické olympiády

Přehled ostatních akcí
Celoroční akce
Rozhlasové relace ke státním svátkům
květen 2021
Projektový den ZOO – PT, 1. ročník a 2. ročník
červen 2021
Fotografování tříd

Školní exkurze 2020/2021
Z důvodu epidemiologické situace se exkurze nekonaly.

Sportovní akce
Z důvodu epidemiologické situace se exkurze nekonaly.
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Školní výlety 2020/2021
Školní výlety z důvodu uzavření škol nebyly organizovány.

Zájmové kroužky 2020/2021

Nebyly nabízeny z důvodu celosvětové pandemie.
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PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2020/2021

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2020/2021

Září

Nábor žáků do seminářů českého jazyka a matematiky.
Zjištění zájmu žáků o konzervatoře a umělecké školy.
Spolupráce s ÚP a vybranými SŠ na termínech vhodných pro návštěvu
žáků 9. ročníku.
Tvorba nástěnky VOLBA POVOLÁNÍ v Bakalářích.

Říjen

Volba povolání.
Předání informací o dnech otevřených dveří na SŠ.
Příprava na přijímací zkoušky.
On-line předání informací o SŠ, SOU a SOŠ.

Listopad

Evidence přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou.
Kontaktování rodičů k volbě povolání.
Zkoušky nanečisto na SŠ s talentovou zkouškou on-line.

Prosinec

Předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky na nástěnce
k volbě povolání a v on-line prostředí.

Leden

Informace o on-line 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 2020/2021 vycházel plán dalšího vzdělávání pracovníků z analýzy potřeb
dalšího vzdělávání a ze zaměření projektů, které na škole probíhají. Vzdělávání byla nově ve
velkém měřítku vedena distančním způsobem. Je ale pravdou, že způsob webinářů a
videosetkání se u učitelů setkal s velkou oblibou.
Zvýšení kvalifikace:
Druhý – závěrečný rok studia preventisty sociálně patologických jevů. Studium metodika
prevence sociálně patologických jevů Mgr. Veronika Kutlvašrová – ukončení červen 2021
Prvním rokem začala dálkově studovat paní Mgr. Kateřina Slavětínská výchovné poradenství.
Plánovaný termín dokončení celého kurzu je v červnu 2022.
Učitelství pro 1. stupeň – Mgr. Lucie Jakoubková – předpokládané ukončení září 2021
Prohlubování odborné kvalifikace:
průběžné studium a samostudium pedagogických pracovníků v klíčových oblastech:
-

práce s programem Zoom
práce s programem Teams
distanční vzdělávání žáků
pedagogické inovace
zvládání didaktické techniky (PC, webkamera, sluchátka + mikrofon, 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. Zdarma bylo
většinou i vzdělávání v oblasti distančního vzdělávání. Zde se všechny instituce snažily o
bezplatnou maximální podporu.
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2020/2021
Téma kurzu
Technické fórum
Posouzení vývoje čtení a psaní
Psychohygiena učitele
Vzdělávání cizinců
Geovíkend
Rizikové chování dětí a mládeže
Skupinová intervize 1. stupeň
Jednotné přijímací zkoušky z matematiky
Aktivity nejen do hodin matematiky
Práce s chybou
Zpátky do školy aneb návrat žáků
Krajský workschop ICT – revize RVP
Moderní fyzika – jednoduše a zajímavě
Sociokulturní specifika romských žáků
Sociokulturní specifika romských žáků
Paměťové techniky a jejich využití
Paměťové techniky a jejich využití
Efektivní komunikace
Efektivní komunikace
Vyučování trochu jinak
Vyučování trochu jinak
Rozvoj polytechniky – práce se dřevem
Mám ve třídě cizince
Řečová výchova u dětí
Aktivní učitel v matematice
Hry v on-line prostoru
První třída – na co se připravit
Kariérní poradenství pro ZŠ
Paměťové techniky v on-line výuce
Zkusíme učit geometrii jinak
Individuální výuka anglického jazyka – C1
Paměťový kurz pro pokročilé
Vývojová dysfázie v praxi
Vývojová dysfázie v praxi
Talent a jeho atributy
Třídní klima a psychohygiena učitele
Podpora autoevaluace s využitím INSPIS
Podpora autoevaluace s využitím INSPIS
Zátky do školy aneb návrat žáků
Formativní hodnocení v praxi
Problematika pravopisu na prvním stupni
Základy osobnostně sociálního rozvoje ped.
Rozvíjíme informatické myšlení
Skupinová intervize – náměty pro výuku Aj
Seminář pro koordinátora školního parlamentu
Rozvoj polytechniky
Seminář pro koordinátora školního parlamentu
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Kdo
Zeman
Kotenová
Kotenová
Kotenová
Nixová
Štenglová
Prudká
Sova
Sova
Pokorná
Kučerová
Francálek
Petráček
Kotenová
Zeman
Kotenová
Brunnerová
Štenglová
Prudká
Váchová
Kaufholdová
Jakoubková
Jakoubková
Jakoubková
Jakoubková
Lupačová
Lupačová
Štenglová
Novotná
Kučerová
Novotná
Kotenová
Pokorná
Golisová
Kotenová
Kolčavová
Kolčaová
Zeman
Poštulková
Novotná
Novotná
Novotná
Novotná
Novotná
Slavětínská
Slavětínská
Konečná

Formativní hodnocení v praxi
Motivace a sebemotivace
Jóga pro děti 1
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku
Riziková chování dětí a mládeže

Sova
Sova
Brhlíková
Brhlíková
Brhlíková

HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V ROCE 2020/2021
Ve školní roce 2020 - 2021 pracovalo ve školní družině deset oddělení.
Celý školní rok byl poznamenán nepříznivou pandemickou situací. Neproběhly žádné
společné akce, ale i tak byl program ve školní družině pro děti pestrý a zajímavý.
Pobyt a sportování na hřišti jsme vyměnili za vycházky do okolí školy.
Naše vycházky směřovaly k domům a do ulic, kde děti bydlí, sledovali jsme změny v přírodě,
pozorovali dopravu, poznávali dopravní značky a nová místa. Děti se tak naučily ukázněné
chůzi ve dvojicích po pravé straně chodníku a správně přecházet vozovku.
Ve školní družině jsme společně malovali, zkoušeli nové výtvarné techniky, vyráběli z
různých materiálů dekorace a hračky pro potěšení, skládali jsme z papíru. Také jsme luštili
křížovky, osmisměrky a hádali hádanky. Čas nám zůstal i na společné hry, četbu a vyprávění
zážitků.
Nabídkou zajímavých činností jsme se snažili děti zaujmout, aby nepocítily omezení,
která vyplynula z přísných covidových opatření.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

28. 11. 2020

O nejhezčí vánoční stromeček
Bez umístění – školní družina
27. 1. 2021

Okresní kolo matematické olympiády
8. - 9. místo Pachivka Karolína
10. - 12. místo Nečada Štěpán
16. 3. 2021

Krajské kolo matematické olympiády
Za naši školu se zúčastnili - distančně: Pachivka Karolína, Nečada Štěpán
19. 3. 2021

Školní kolo chemické olympiády
Vopravilová Romana 9.B
Nahodil Tomáš 9.A
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SEZNAM PŘÍLOH
1) Přílohy k výsledkům vzdělávání:
Veškeré přílohy jsou vypracovány pro 1. a 2. pololetí školní roku 2020/2021
Přehled prospěchu školy ve školním roce 2020/2021
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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