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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní škola Měřín má právní subjektivitu a je zapsána ve školském rejstříku. 

Identifikátor právnické osoby: 600 130 169 

            IČO: 48 895 288 

            IZO: 102 943 061 

Při škole je zřízena školní družina. Součástí školy je školní jídelna. ŠJ vaří pro žáky, 

zaměstnance a v rámci doplňkové činnosti i pro cizí strávníky. 

 Zřizovatelem Základní školy je Městys Měřín se sídlem Měřín, Náměstí 106, 594 

42 Měřín. 

 Základní škola poskytuje základní vzdělání, 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. Škola měla ve školním roce 2019/2020 celkem 19 tříd a 437 žáků. 

Tři žáci se vyučovali dle § 41 Školského zákona – individuální vzdělávání. Vyučování 

probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci se 

specifickými poruchami učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučováni dle 

individuálních plánů.  

Škola zřizuje dle zájmu dětí i zájmové kroužky. 

Škola je zařazena v programu „Škola podporující zdraví“. 

Ředitelka školy zřizuje Pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, jejími členy jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Při škole je zřízena i školská rada, jejímiž členy jsou: 

 za Městys Měřín   Ivo Rohovský, Karel Pacal 

 za ZŠ Měřín   Mgr. Alena Pařízková, Mgr. Lenka Kühtreiberová 

 za rodiče   Karel Kocanda, Lenka 

Hlaváčová      

            

Školská rada schvaluje: 

výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, školní řád, vyjadřuje se ke Školnímu 

vzdělávacímu programu a koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem a 

rodičovskou veřejností.  

Schází se nejméně 2 x do roka. 

 

 K činnosti školy slouží budova školy a přilehlé školní hřiště.  
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UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
        

          

          

  Ročník 

Povinné předměty ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 9 10 7 7 4 4 4 4 

Anglický jazyk     3 4 4 4 4 4 3 

Německý jazyk             2 2 2 

Dějepis           2 2 2 2 

Občanská výchova                   

Výchova k občanství           1 1 1 1 

Rodinná výchova               1 1 

Zeměpis           2 2 2 1 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

Člověk a jeho svět 2 2 2 3           

Prvouka                   

Vlastivěda *         2         

Přírodověda *         2         

Přírodopis           2 2 2 2 

Fyzika           2 2 2 2 

Chemie               2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika         1 1 1     

Volitelné předměty           1 1 0 2 

Celkem 20 22 25 25 26 29 30 32 31 

          

          

          

Volitelné předměty          

          

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Německý jazyk II                   

Přírodovědné praktikum                   

Konverzace v  AJ                   

Seminář z českého jazyka                 0+1 

Seminář z matematiky                 0+1 

Sportovní činnosti                 0+1 

Psaní strojem           0+1       

Informatika                 0+1 

Pracovní výchova             0+1     

          

Nepovinné předměty         

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Mimořádná opatření školního roku 2019/2020 

 

 

 

 

 

Již začátek školního roku byl maličko mimořádný. Z důvodu probíhající kompletní 

rekonstrukce školní kuchyně se prvních 14 dní nevařilo a tudíž výuka i na 2. stupni 

probíhala jen v dopoledních hodinách tak, aby dojíždějící žáci stihli první autobusy a 

mohli se naobědvat doma. Toto opatření se však vyplatilo. Teď máme zbrusu novou 

školní kuchyni včetně podlah, obkladů i vybavení, do kuchyně přibyl mimo jiné další 

konvektomat, druhá myčka na velké nádobí a multifunkční pánev, která umožňuje 

pozvolnou přípravu jídel, zejména hovězího masa. Rekonstrukcí prošlo i zázemí 

v suterénu, kde prakticky nezůstal kámen na kameni. Největší radost mají paní 

kuchařky ze dvou moderních chlaďáků, velkého mrazicího boxu a z nové šatny. 

Podle harmonogramu jsme ukončili první pololetí a 6. 3. odešli na jarní prázdniny. A 

pak to přišlo! Od 11. 3. byly uzavřeny všechny školy z důvodu nařízení vlády v důsledku 

obav před nákazou koronavirovou infekcí. Celý pedagogický sbor se sešel na poradě 16. 

3. a společně jsme řešili, jakým způsobem zabezpečit náhradní výuku dětí. Úkoly pro 

domácí přípravu byly zadávány na webových stránkách školy a všichni doufali, že to tak 

nepotrvá dlouho. Nestalo se. Nouzový stav v ČR byl prodloužen a tím se zmenšila i 

naděje na návrat do školy.  

Postupné uvolňování bezpečnostních opatření umožnilo od 18. 5. návrat deváťáků a 

jejich přípravu na přijímací zkoušky. Scházeli se ve třech skupinách dvakrát v týdnu a 

trénovali matematiku, český jazyk a angličtinu. 

V pondělí 25. 5. se do školy vrátili i žáci prvního stupně, zatím však jen dobrovolně. 

Prakticky všechny třídy byly rozděleny na poloviny a učily se odděleně, na pomoc jsme 

povolali i vychovatelky a asistentky. 8. 6. se školy mohly otevřít i pro žáky 2. stupně, 

naše škola však z kapacitních důvodů toto neumožnila a dál se pokračovalo s výukou 

on-line. V posledním červnovém týdnu se i tito žáci do školy na jeden den vrátili, to 

proto, aby odevzdali učebnice a odnesli si vysvědčení. 2. pololetí bylo ukončeno 

v pátek 26. 6. 2020. 

Nepřítomnosti žáků ve škole využilo i vedení obce k urychlení rekonstrukce školního 

dvora. Stávající už nevyhovující povrch byl nahrazen žulovými kostkami. Před tím byly 

ale do země zapuštěny tři nádrže na zachycení dešťové vody a do nich svedeny okapové 

roury ze střech pavilonů 2. stupně a nad tělocvičnou. V celém prostoru školního dvora 

byly vyměněny kanály a též zazděna okna do kotelny, kterými soustavně zatékalo. Nový 

asfaltový povrch dostala i příjezdová cesta ke škole. 

 

 

  

         

           



6 
 

           

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE    

     

1. školní rok 2019/2020 - celkem 19 tříd a 437 žáků  

     

Ročník Počet tříd Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 

1 2 41 22 19 

2 2 44 23 21 

3 2 37 19 18 

4 2 46 20 26 

5 2 52 21 31 

6 2 45 24 21 

7 3 64 36 28 

8 2 51 26 25 

9 2 57 26 31 

celkem 19 437 217 220 

 
 
 

  2. třídy, třídní učitelé, počty žáků ve třídách 2019/2020    

         

třída třídní žáků CH D Dojíždí Opakoval končí ŠD 

  učitel         některý  docházku   

            ročník     

1.A PAŽOURKOVÁ EVA 22 11 11 16     19 

1.B VAVERKOVÁ LENKA 19 11 8 11     17 

2.A KÜHTREIBEROVÁ LENKA  22 11 11 13     19 

2.B PACALOVÁ HANA  22 12 10 12     18 

3.A DRÁPELOVÁ JANA 18 9 9 7       8 

3.B ŚPAČKOVÁ ALENA 19 10 9  12     11 

4.A JŮDOVÁ BARBORA 24 11 13 11      6 

4.B VESELÁ JANA 22 9 13 12    13 

5.A MAREK JIŘÍ 26 11 15 12      

5.B TOMAN RADEK 26 10 16 11       

6.A FILIPOVÁ JANA 23 13 10 11       

6.B ŹIVĆIC PAVOL 22 11 11 16       

7.A MUSILOVÁ PETRA 24 12 12 12    

7.B STRNADOVÁ JANA 24 15 9 14      

7.C SKLENÁŘ VLADIMÍR 16 9 7 9       

8.A SYSEL JAROSLAV  27 14 13 17       

8.B BLAŽKOVÁ EVA 24 12 12 15       

9.A BRADÁČOVÁ LENKA 29 12 17 19   29   

9.B PAŘÍZKOVÁ ALENA 28 14 14 15   28   

  437 217 220 245 0 57 
 

111 
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Souhrnná statistika tříd     1. pololetí školního roku 2019/2020 

    z toho hodnoceni snížená  průměrný  absence na žáka   třídní učitel 

třída žáků V P 5 N známka CH prospěch omluv. neomluv.     

1.A 22 22 0 - - - 1,000 12,04 - Mgr. Pažourková Eva 

1.B 19 19 0 - - - 1,015 27,31 - Mgr. Vaverková Lenka 

2.A 21 21 0 - - - 1,061 25,23 - Mgr. Kühtreiberová Lenka 

2.B 22 22 0 - - - 1,039 19,45 - Mgr. Pacalová Hana 

3.A 17 16 1 - - - 1,169 26,52 - Mgr. Drápelová Jana 

3.B 19 18 1 - - - 1,125 24,68 - Mgr. Špačková Alena 

4.A 24 24 0 - - - 1,047 21,79 - Mgr. Jůdová Barbora 

4.B 22 19 3 - - - 1,301 16,27 - Mgr. Veselá Jana 

5.A 27 19 8 - - - 1,333 32,29 - Mgr. Marek Jijří 

5.B 25 15 10   - - 1,456 31,68 - Mgr. Toman Radek 

6.A 23 11 12 - - - 1,655 27,73 - Mgr.. Filipová Jana 

6.B 21 10 11 - - - 1,571 46,38 - Mgr. Živčic Pavol 

7.A 24 10 13 1  - - 1,586 23,41 - Mgr. Musilová Petra 

7.B 24 10 14 - - - 1,644 35,62 - Mgr. Strnadová Jana 

7.C 16 6 10 - - - 1,688 25,12 - Mgr. Sklenář Vladimír 

8.A 27 11 16 - - - 1,580 43,44 - Mgr. Sysel Jaroslav 

8.B 24 8 15 1 - - 1,761 30,29 - Mgr. Blažková Eva 

9.A 29 15 14 -  - 1,509 39,68  Mgr. Bradáčová Lenka 

9.B 28 10 16 2 - 3(3+0) 1,790 43,14 - Mgr. Pařízková Alena 

            

            

            

Souhrnná statistika tříd     2. pololetí školního roku 2019/2020 

    z toho hodnoceni snížená  průměrný  absence na žáka   třídní učitel 

třída žáků V P 5 N známka CH prospěch omluv. neomluv.     

1.A 22 22 0 - - - 1,000 22,81 - Mgr. Pažourková Eva 

1.B 19 19 0 - - - 1,015 25,68 - Mgr. Vaverková Lenka 

2.A 21 21 0 - - - 1,061 16,47 - Mgr. Kühtreiberová Lenka 

2.B 22 22 0 - - - 1,039 25,13 - Mgr. Pacalová Hana 

3.A 17 14 3 - - - 1,154 25,47 - Mgr. Drápelová Jana 

3.B 19 18 1 - - - 1,118 15,42 - Mgr. Špačková Alena 

4.A 24 24 0 - - - 1,036 19,20 - Mgr. Jůdová Barbora 

4.B 22 19 3 - - - 1,239 13,45 - Mgr. Veselá Jana 

5.A 27 20 7 - - - 1,281 28,29 - Mgr. Marek Jijří 

5.B 25 16 9 - - - 1,396 31,40 - Mgr. Toman Radek 

6.A 23 11 12 - - - 1,575 8,13 - Mgr.  Filipová Jana 

6.B 21  10 11 - - - 1,510 17,19 - Mgr. Živčic Pavol 

7.A 24 15 9 - - - 1,390 8,79 - Mgr. Musilová Petra 

7.B 24 15 9 - - - 1,503 21,41 0,21 Mgr. Strnadová Jana 

7.C 16 8 8 - - - 1,580 13,50 -   Mgr. Sklenář Vladimír 

8.A 27  14 13 - - - 1,440 14,07 - Mgr. Sysel Jaroslav 

8.B 24 10 14 - - - 1,675 13,04 - Mgr. Blažková Eva 

9.A 29 17 12 - - - 1,464 17,93 - Mgr. Bradáčová Lenka 

9.B 28 10 18 - -  1,687 16,14  Mgr. Pařízková Alena 

            
Legenda :         V - prospěl s vyznamenáním              P - prospěl                5 – neprospěl                   N - nehodnocen 
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   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

   Zapsáno do 1. třídy:   52      

   Odklad školní docházky:  15   

   Přijato:    37 

 

 

 

  PŘEHLED ŽÁKŮ ZŠ MĚŘÍN DLE BYDLIŠTĚ   

  ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

   

  ARNOLEC   4  

  BLÍZKOV                                    29  

  BRNO   1  

  CVIKOV                                   1  

  ČERNÁ    23  

  DĚDKOV   1  

  GERŠOV   4  

  HORNÍ RADSLAVICE  3  

  CHLUMEK   9  

  JERSÍN    5  

  KOCHÁNOV   4  

  LAVIČKY    2  

  MĚŘÍN    192  

  MEZIŘÍČKO   19  

  MILÍKOV   9  

  NETÍN    19  

  OLŠÍ NAD OSLAVOU   1  

  OTÍN    24  

  PAVLÍNOV   22  

  POHOŘÍLKY   13  

  RADOSTÍN NAD OSLAVOU   2  

  STRÁNECKÁ ZHOŘ  43  

  SVAŘENOV  4  

  VELKÉ MEZIŘÍČÍ                    3  

  CELKEM   ŽÁKŮ     437  
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AKTIVITY ŠKOLY 

1. Organizace a účast v soutěžích      

        

  učitel kategorie počet ve okrskové okresní  krajské celostátní 

      školním kole kolo kolo     

Soutěž ve šplhu TV 1. stupeň 2.-5.ročník 20      
  
 

Výtvarná soutěž Mgr. J.Rašovská 8.+9. ročník 3      
  
 

Vánoční laťka Uč. TV 6.-9. ročník 40 1.místo    
  
 

Florbal Mgr.B.Sobotková 6.-7.ročník 10 1.místo 1.místo 3.místo  dívky 

  Mgr.J.Veselá 6.-7.ročník 13 3.místo    chlapci 

  3.-5.ročník 10 2.místo 2.místo  dívky 

    8.-9.ročník 12 3.místo   chlapci 

    8.-9.ročník 10 2.místo 2.místo  dívky 

 OL ze zeměpisu 
 

Mgr. A. Pařízková 
Mgr. J.Strnadová 
Mgr. P.Živčic 

6. -9. 
ročník     

15.a 19. 
místo 

  

  
 
 

OL z matematiky Mgr. R. Toman 5.. ročník     39.místo    

OL z českého Mgr. L.Bradáčová 8.+9.ročník 10   2.,14..místo     

jazyka Mgr. P.Musilová             

OL z dějepisu Mgr. L.Bradáčová 8.-9. ročník 12   10.17.+,26.místo  
  
 

OL z anglického jazyka Mgr. E.Blažková 7.ročník 13   5.místo    

 
Mgr. L.Veselá 
Mgr. J. Filipová 9.ročník      

Přespolní běh Mgr. V.Sklenář 6.-9.ročník 24   3.místo      
                

Miniházená Mgr. P. Živčic 1.stupeň 12       
 
  

Basketbal Mgr. P.Živčic 9. ročník 11 3.místo    
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 2. Zájmová činnost    

     

  Název Vedoucí Počet dětí Poznámka 

  Florbal I Bohumila Sobotková 16   

  Florbal II Bohumila Sobotková 16   

  Florbal III Bohumila Sobotková 14   

  Florbal IV Bohumila Sobotková 18   

  Florbal V Bohumila Sobotková 12   

  Florbal VI Jana Veselá 22   

  Florbal VII Jana Veselá 16   

  Florbal VIII Jana Veselá 15   

  Taneční sl.Koutníková 76   

  Zdravotnický I Eva Rozmarinová 15   

  Zdravotnický II Eva Rozmarinová 31   

  Střelecký Ivan Kühtreiber, Jan Sýkora 12   

  Sportovní - miniházená Pavol Živčic 15   

  Stolní tenis   Jaroslav Sysel 30   

  Rybářský Lubomír Buchta 10   

  Výtvarný Jana Kožená 8   

  Keramika I Jana Mazánková 20   

  Keramika II Eva Rozmarinová 27   

  Ruční práce Zdeňka Řezníčková 17   

 Dramatický l.Kühtreiberová,B.Jůdová 15  

 Pečeníčko J.Syslová 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 3. Celoškolní akce    

         

  Popularizace fyziky (beseda)   25.10.2019 

  Mikulášská nadílka 1. a 2. stupeň   5.+ 6.12.2019 

  Vánoční laťka     9.12.2019 

  Vánoční besídka       18.12.2019 

  Vystoupení žongléra M. Ošmery   30.1.2020 

  Bruslení na zimním stadionu             29.1. + 3.2.2020 

  Záchranná stanice se zvířaty  28.2.2020 

 Návštěva olympioniků 5.3..2020 

  Celoškolní projekt : Místo,kde žiju   6.3.2020  

  Ponorka – projekt sociálně  patolog.jevů   4. 5. 8. 9. ročník   

  Vánoční dílny pro rodiče      
 

 Celoškolní projekt – Nástrahy světa kolem nás                3.5.2019 

Barevný  den     30.4.2019 

    

      

 

 
     



11 
 

  VOLBA POVOLÁNÍ 
Volbě povolání je v naší škole věnováno 60 hodin a jsou odučeny takto: 

8. roč. – 28 hodin ve výchově ke zdraví, ve výchově k občanství a pracovních činnostech 

9. roč. – 32 hodin ve výchově ke zdraví, ve výchově k občanství, pracovních činnostech a  

českém jazyce 

 

Tradiční exkurze (JE Dukovany, SŠ Jihlava, Parlament ČR neproběhly z důvodu uzavření škol) 

Žákům byla v podzimních měsících umožněna návštěva festivalů vzdělávání pořádaných v okolních 

 Městech (Velké Meziříčí, Jihlava, Žďár nad Sázavou). Výchovná poradkyně měla v 9. ročníku dvě 

 schůzky k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek s žáky a jednu schůzku s rodiči žáků devátých 

 ročníků. Dále pracovala s jednotlivými  žáky individuálně podle potřeb. 

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 2019 - 2020 
Ke studiu na středních školách a učilištích se hlásilo z 9. ročníku celkem 57 žáků, z 5. ročníku  

se na víceleté gymnázium dvě žákyně. Na všech školách České republiky proběhlo jednotné přijímací 

 řízení. Někteří se v přijímacím řízení umístili na předních místech: 

 

Gymnázim Velké Meziříčí – osmileté studium  1. místo Emma Klimentová 

Gymnázium Velké Meziříčí – čtyřleté studium  8. místo  Marie Sklenářová 

       11. místo  Adéla Peterková 

SŠPTA Jihlava – mechanik seřizovač   5. místo  Lukáš Klíma 

OA Jihlava – ekonomika podnikání   9. místo Veronika Krčálová 

SOŠ služeb Jihlava – kosmetické služby   1. místo Sabina Křivánková 

 

Přehled přijatých žáků na SŠ a SOU do 1. ročníku škol. roku 2019/2020 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

4 Gymnázium    Velké Meziříčí ZR 

5 SŠ řemesel a služeb VM Opravář zemědělských strojů Velké Meziříčí ZR 

1 SŠ stavební Jihlava pokrývač Jihlava JI 

2 SŠ stavební  Stavebnictví Jihlava JI 

5 SŠ zdravotnická Praktická sestra Jihlava JI 

1 ŠECR Předškolní pedagogika Jihlava JI 

3 SŠPTA mechanik elektronik Jihlava JI 

1 SOŠ služeb Kuchař - číšník Jihlava JI 

1 SPŠS  obráběč kovů Žďár nad Sáz. ZR 

1 SZŠ  Laboratorní asistent Brno BM 

1 Farmeko Laborantka  Jihlava JI 

1 OA Jihlava Ekonomika podnikání Jihlava JI 

2 ŠECR Jihlava Veřejnosprávní činnost Jihlava JI      
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1 ŠECR Jihlava Cestovní ruch a ekonomika Jihlava JI 

1 SOŠS Kosmetické služby Jihlava JI 

2 SHŠ hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR 

7 SŠPTA  mechanik opravář Jihlava JI 

1 

Česká zemědělská 

akademie agropodnikání Humpolec Pe 

1 SŠ obchodu a služeb kadeřník Žďár n. S. ZR 

4 OA   Jihlava JI 

1 SŠ obchodu a služeb kadeřnice Jihlava JI 

1 SPŠ Třebíč Obráběč kovů Třebíč TR 

1 SOU Třešť Řezník, uzenář Třešť JI 

1 SPŠ Nástrojař Jihlava JI 

1 SPŠ Třebíč technické lyceum Třebíč TR 

1 SŠ gastronomická kuchař, číšník Žďár n. S. ZR 

1 SŠŘS elektrikář Velké Meziříčí ZR 

1 Manažerská akademie    Jihlava JI 

2 SOŠ sociální    Jihlava JI 

1 Gymnázium Jihlava   Jihlava JI 

 

 

 

ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI  

POTŘEBAMI 
  

Od 1. 9. 2016 vstoupila v platnost Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška definuje žáky se speciálními vzdělávacími 

 potřebami, kterým jsou v rámci školní výuky poskytovány různé stupně podpůrných opatření. 

 Znamená to nový systém klasifikace a evidence těchto žáků.  

47 žáků naší školy bylo vyšetřeno v některé z pedagogicko psychologických poraden, 

 center nebo jinými odborníky. 

 

- Podpůrná opatření II. stupně 42 žáků 
- Podpůrná opatření III. stupně 5 žáků 

  

Dále poskytujeme třem žákům ohroženým školním neúspěchem podporu 

Pedagogická intervence je poskytována 21 žákům 

Individuální vzdělávací plán byl vypracován pro 24 žáků 

Asistenti pedagoga pracovali u 3 žáků 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2019/2020 

 

            Letošní školní rok a plnění minimálního preventivního programu byly velkou měrou ovlivněny pandemií 

 koronaviru, takže jsme nemohli uplatnit všechny aktivity, které vedou k posilování správných postojů a orientace žáků. 

            Prevence rizikového chování žáků probíhala podle školního minimálního preventivního programu a strategie  

prevence rizikového chování žáků. Tyto dokumenty vycházejí z pokynů MŠMT a byly schváleny pedagogickou radou. 

 Zaměřují se na prevenci rizikového chování – kouření, alkohol, návykové látky, záškoláctví, týrání a zneužívání, 

 domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikanu atd. Cílem programu je ve spolupráci s rodiči formovat osobnost 

 žáka tak, aby byl schopen se přiměřeně vzhledem k věku orientovat v okolním světě, posuzovat a eliminovat případná 

 rizika, chápat možnosti a příležitosti, rozvíjet sociální a komunikační dovednosti. Žáci by si měli uvědomovat svou 

 vlastní odpovědnost za své jednání a jeho důsledky.  V průběhu celé docházky se jim dostane dostatečného množství 

 informací o zdravém způsobu přístupu k různým – i rizikovým – životním situacím. K jejich zvládání napomáhá  

i nácvik řešení situací, vyhodnocení rizik a jejich odmítání nevhodného nebo rizikového chování.   

 Na realizaci programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s vedením školy, rodiči, odbornými lektory. 

 Program koordinovala školní metodička prevence. Prolínal výchovně vzdělávacím procesem během celého školního 

 roku. Třídní učitelé sledovali a koordinovali dění ve svých třídách, eliminovali výskyt rizikového chování. Případné  

problémy řešila výchovná komise ve složení třídní učitel/učitelka, ředitelka školy a metodička prevence.  

V odůvodněných případech může být zařazena i realizace vrstevnického programu, jehož cílem je zlepšení vztahů  

ve třídě. V letošním školním roce byl proveden v jedné třídě. 

 Ve škole pracoval velmi úspěšně žákovský parlament, ve kterém měla svoje zástupce každá třída 

 od 5. do 9. ročníku. Parlament zprostředkovával komunikaci mezi jednotlivými třídami a vedením školy. Parlament 

 pracoval dobře, žáci jednotlivých tříd byli pravidelně informování o plánech akcí ve škole. Členové parlamentu 

 vyhodnocovali úspěšnost jednotlivých školních akcí, organizovali soutěž o nejhezčí adventní věnec a nejlépe  

velikonočně vyzdobenou třídu, sestavili jídelníček do školní kuchyně podle přání žáků, připravovali, realizovali  

a vyhodnocovali různé ankety apod..  

 Na začátku školního roku si každá třída sestavila pravidla chování, podle kterých v následujících 

 měsících fungovala.  

             Ve školním roce 2019/2020, resp. v jeho prvních šesti měsících byl počet případů rizikového chování velmi  

nízký. V jedné třídě byl kvůli dlouhodobě narušeným vztahům mezi žáky realizován vrstevnický program. Po jeho 

 zhodnocení bylo konstatováno, že vztahy ve třídy se upravily. Dále byl řešen jeden případ nevhodného chování 

 ke spolužákům a jeden případ nevhodného chování k vyučujícímu.  Pokračovala spolupráce s PPP a SPC, s odborem  

sociální péče, policií a dětskou lékařkou. Všechny přestupky jsme řešili také s rodiči žáků s cílem zjednat nápravu. 

 Všechny tyto schůzky máme podchyceny formou zápisů. Při řešení trestů jsme dávali přednost vysvětlení a domluvě 

 před výchovnými opatřením a snižováním známky z chování, ale i tyto tresty byly v závažných případech uděleny.  

 Pro všechny pedagogické pracovníky byla v plánu realizace vzdělávacího semináře na téma Komunikace 

 s rodiči, který měl vést dr. Martínek, ale bohužel kvůli uzavření školy od 16. března 2020 byl odložen na únor 2021.  

 Pokračovali jsme ve spolupráci s odbornými lektory z různých organizací zaměřených na prevenci rizikového 

 chování žáků. Ve čtvrté, páté a šesté třídě proběhly programy žďárského Centra prevence. V letošním školním roce 

 jsme těžiště těchto akcí poprvé přesunuli na první stupeň, bohužel však byly realizovány jen zčásti.  Oblastní  

Charita Žďár nad Sázavou také zajišťuje po lektorské stránce dvoudenní adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků, 

 který se těší velké oblibě u žáků i u jejich třídních učitelů. Jejich cílem je seznámit vzájemně nové kolektivy 

a jejich vyučující. 

 Většina žáků druhého stupně přispívá do školní kroniky formou hodnocení zapsaných akcí. Jde o dlouhodobou 

 aktivitu, která vede k reflexi různých akcí. Dále funguje schránka důvěry v klasické i elektronické podobě. 

Na webových stránkách se mohli rodiče i žáci dozvědět všechny důležité informace o dění ve škole, seznámit  

se s dokumentem  a s aktivitami jednotlivých tříd.   

 Děti dostaly širokou nabídku využití volného času formou zájmových útvarů, kroužků a akcí, ve kterých 

mohou zažít úspěch i ti, kteří v každodenním vyučování příliš úspěchů nezažívají. Velmi oceňujeme zájem rodičů 
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 o dění ve škole, který se projevuje sledováním webových stránek, účastí na školních akcích a dílnách, které často 

 pořádá školní družina. Zájem bývá opravdu velký. 

  

 

 

             Prevence rizikového chování žáků se stala nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu. 

 Naším cílem je vést žáky ke zdravému a plnohodnotnému životu. 

Akce školy: 

 

Září –     adaptační kurz (6. ročník), tvorba pravidel chování jednotlivých tříd, evnironmentální  

               programy (celá škola) 

Říjen –   pokračují environmentální programy, dílny pro děti a rodiče – podzimní dekorace (1. stupeň), 

               přednášky (scénické čtení, divadlo fyzik ÚDIF), přespolní běh, 

Listopad – předávání slabikářů prvňáčkům žáky 9. ročníku, vyhlášení soutěže o nejhezčí adventní věnec, 

               realizace jídelníčku na přání, hodina dějepisu netradičně (bývalý žák), začínají školní kola vědomostních  

               olympiád (II. stupeň), sportovní turnaje 

Prosinec – vánoční dílny pro děti a rodiče (1. stupeň), Mikulášská besídka a Mikulášské sportovní  

               odpoledne (celá škola), vánoční besídka (1. stupeň) Vánoční laťka (2. stupeň), Soutěž ve střelbě vzduchovkou 

               (2. stupeň) 

Leden –  vědomostní soutěže a olympiády (vybraní žáci celé školy), bruslení na stadionu ve Velkém Meziříčí 

               (celá škola), Centrum Charita – preventivní programy (4. a 5. ročník)  

Únor –    anketa o nejoblíbenější sport ve škole, valentýnská pošta, záchranná stanice zvířat Ikaros (celá škola),  

Březen – olympijský víceboj, kurzy první pomoci (8. ročník), projektový den Místo, kde žiji (celá škola) 

 

Po skončení jarních prázdnin byla od 16. března 2020 škola uzavřena. Konání dalších akcí zaměřených na prevenci 

 rizikového chování tak nemohlo být uskutečněno.  
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Počítačové učebny  
 

 

   Škola má k dispozici dvě specializované počítačové učebny.  

První (spodní) počítačová učebna je vybavena 24 stolními počítači a dataprojektorem. 

Veškeré stolní počítače v této učebně jsou vybaveny nejnovějším operačním systémem 

Windows 10, novým kompletním balíkem kancelářských programů MS Office 2013.  

Druhá (horní) počítačová učebna je vybavena 25 stolními počítači a interaktivní tabulí. 

Parametry těchto počítačů jsou v současné době dostačující, aby na nich mohyl být 

používány veškeré, i moderní, programy potřebné k výuce a ostatním aktivitám žáků. 

V tomto školním roce probíhala údržba stávajících počítačů. 

Obě učebny jsou vybaveny dostatečným počtem počítačů, aby žáci mohli pracovat 

samostatně.  

V hodinách informatiky si žáci osvojují práci se základním programovým vybavením:  

 Operační systém windows (seznámení  s operačními systémy andruid, linux, 

IOS) 

 Kancelářský balík MS Office, další podobné programy (open office, Lybre 

office), tvorba textu, tabulek a prezentací (žáci využívají pro přípravu i do 

jiných předmětů). 

 Základní práce s grafikou v Zoner Calisto  

 

Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a dataprojektorem, které jsou využívány pro 

výuku a prezentaci žáků.  

Žáci mohou i vytisknout vlastní práce s použitím síťově připojené tiskárny a otestovat 

skutečné nastavení tisku. 

V počítačích jsou dále nainstalovány interaktivní výukové programy i pro ostatní 

předměty. Takže učebny jsou využívány pro výuku a procvičování v ostatních 

předmětech. Počítače jsou využívány i pro doučování slabších žáků.  Dále jsou 

počítačové učebny využívány pro ověřování znalostí a dovedností žáků dle požadavků 

české školní inspekce, při centrálním testování.  
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byl zpracován plán environmentálního vzdělávání a 

výchovy pro jednotlivá období a pro oba stupně základní školy. Plán vypracoval p. uč. 

Vladimír Sklenář. Za plnění plánu zodpovídal V. Sklenář. S vypracovaným plánem 

jsme pracovali do přerušení díky nákazové situaci.  

Škola pokračuje v celorepublikových projektech „Recyklohraní“ a „Les ve škole a 

škola v lese“ občanského sdružení Tereza. Probíhá spolupráce se SEV Chaloupky. 

Obnovila se spolupráce s ESKO Třebíč. Díky projektu Recyklohraní třídíme odpady – 

baterie, vysloužilé elektrospotřebiče a cartrige. Součástí projektu Recyklohraní jsou 

vypsané soutěže, kterých se zúčastnil 8. ročník ve spojení s českým jazykem a 

výtvarnou výchovou. Obě třídy zpracovaly velmi pěkný Recyklační zpravodaj. Díky 

sběru a soutěžím jsme si mohli vybrat drobné odměny pro děti a učební pomůcky. 

Celkem bylo vybráno cca 24 kg baterií, jarní svozy elektroodpadu a cartrigí již 

neproběhly a budou provedeny v podzimních termínech.  

Podařilo se realizovat téměř všechny naplánované programy, pouze 6. ročník byl 

v plánu na 13. 6.  

a 5. ročník tradičně spolupracuje s MS Netín na zlepšování úživnosti prostředí pro 

zvěř, taktéž v jarních měsících nebylo možné provést. Po čase jsme z kapacitních 

důvodů absolvovali program ve společnosti ESKO Třebíč pro 8. a 9. ročník. 

  

září, říjen  

 Žáci 1. ročníku – program „Země skřítků“, SEV Chaloupky 

Žáci 7. C (30. 9.) - terénní exkurze „Rašelina“ lokalita Dářko, SEV Chaloupky 

       Den Zvířat (4. 10.) – hodiny přírodovědy, VV  

  Žáci 8. a 9. ročníku (15. a 17. 10.) – exkurze ESKO Třebíč  

  Žáci 3. ročníku (16. 10.) – program „Než si ukrojíme krajíc chleba“, SEV    

Chaloupky 

      Den stromu (20. 10.) byl zaměřen na stromy v okolí školy. Žáci 6. ročníků stromy     

pozorovali, ve spolupráci s Vv kreslili. 

 Žáci 7. A,B (22. 10.) - terénní exkurze „Rašelina“ lokalita Dářko, SEV Chaloupky 

 

listopad, prosinec 
       Pro žáky I. stupně a rodiče proběhla vánoční výtvarná dílna 

 Žáci 2. ročníku (22.11.) – „Cesta dřeva“ – exkurze na pile 

 

leden, únor  
       Recyklace elektro-odpadů – práce s EKO – abecedou v Pracovních činnostech  

       v 9. ročníku  

 Výukový program záchranné stanice IKAROS 

 Žáci 4. B – program „Cesta za papírem“, SEV Chaloupky 

 

březen 

  Žáci 4. A (3. 3.) – program „Kouzelné bylinky“, SEV Chaloupky 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 

     Naše školní družina má čtyři oddělení, do kterých bylo v letošním roce zapsáno 111 

dětí. Každé oddělení má k dispozici vlastní prostory vybavené stolními hrami, dětskými 

knihami a časopisy, stavebnicemi a dalšími hračkami. Ze společného vybavení máme 

k dispozici sportovní potřeby (míče, tunel, padák, překážkovou dráhu apod.) a 2 cd 

přehrávače, fotoaparát. Pro svou činnost využíváme také školní hřiště, prostor před 

školou, tělocvičny, keramickou dílnu, kuchyňku. 

     Naše školní družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Strom 

přátelství. Ve školní družině si děti mimo obvyklých her a sportovního vyžití také 

vyrobily mnoho různých drobností, při kterých se seznamovaly s prací s různými 

materiály a různými technikami a rozvíjely svoji tvořivost a motorické dovednosti.  

     Mezi oblíbené výtvarné činnosti patří práce s přírodninami, a tak se např. šišky pod 

rukama dětí proměnily v krásné sovičky, kukuřičné klasy v mimoně, dřevěná kolečka 

v dýně nebo sněhuláky a hnědé kaštánky v různá zvířátka. V kuchyňce jsme pomocí 

dlátek zdobili jablíčka, smažili palačinky. Ušili jsme si podzimní stromy.  

     V rámci adventního tvoření jsme nemohli vynechat ani oblíbené tvoření z keramické 

hlíny, děti z ní vytvořily krásné ozdoby, adventní svícny, květináčky nebo zvonečky ve 

tvaru andělíčků. Zdobili jsme perníčky. Dětem se také moc povedli andělíčci z krajky a 

z bílé vlny a spousta jiných drobností, které posloužily jako vánoční výzdoba nebo malý 

dáreček pro někoho blízkého. Celý advent provázelo každodenní losování z adventního 

kalendáře a plnění různých úkolů, za které děti dostaly malé sladké odměny.  

     Samozřejmostí v posledních letech je výroba kalendáře na nový kalendářní rok, na 

který se děti vždy těší.  V době okolo svátku sv. Valentýna jsme vyráběli valentýnská 

zapichovátka, svícny, závěsná srdíčka z vlny nebo třeba srdíčkovníkový strom. Tento 

svátek je u dětí velmi oblíbený a čas strávený výrobou těchto drobných dárků jsme si 

společně moc užili.  

     Také jsme společně vyrobili spoustu drobností na jarní výstavu (háčkované dečky, 

různé květiny, drátěné motýli…) a moc nás mrzelo, že se nakonec výstava nemohla 

uskutečnit, ale plánujeme alespoň některé výrobky vystavit přímo ve škole na začátku 

nového školního roku.  

     Při všech činnostech se snažíme nejen o rozvoj motorických dovedností, tvořivosti a 

zájmu o okolní svět, ale především o rozvoj sociálních dovedností dětí, komunikace 

s ostatními, a to formou různých aktivit, projektů, společných her a dalších činností a 

v neposlední řadě i formou spontánních aktivit. 

     

     Také v letošním školním roce jsme se pustili do několika společných 

celodružinových projektů. Tím prvním byl projekt Dinosauři. Děti se v něm seznámily 

se životem těchto prehistorických zvířat a také s vývojem života na naší planetě. 

Namalovali jsme různé obrázky s touto tématikou, v jednom oddělení si děti vyráběly 

skládačku apod. Všechny děti si také ozdobily tašku z netkané textilie aplikací svého 

oblíbeného dinosaura. Přišití aplikace na tašku dalo dětem hodně práce, ale výsledek stál 

za to.  

     Asi nejzajímavějším projektem byl mezinárodní česko-slovenský projekt Záložka do 

knihy spojuje školy, který již 10. rokem pořádá Slovenská pedagogická knižnica. Po 

přihlášení do projektu nám byla vylosována Základná škola Slovenského národného 

povstania Sučany. Děti ve školní družině malovaly, lepily, šily záložky do knihy na 

motivy knížek, které jsme si společně četli, a ty jsme potom spolu s dopisy od našich 
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dětí poslali kamarádům na Slovensko. S napětím jsme čekali, jestli něco přijde také 

nám. Záložky přišly, byly moc pěkné a všechny nás velmi potěšily. K odeslaným 

záložkám připojily děti také několik dopisů a měly velikou radost, když jim děti ze 

Slovenska odepsaly. Některé děti si poté začaly se svými novými kamarády dopisovat.  

     Dalším z větších projektů byl projekt Z pohádky do pohádky. Povídali jsme si s dětmi 

o známých pohádkách a oblíbených pohádkových postavách, seznámili jsme se i se 

staršími klasickými pohádkami a večerníčky. Děti sestavovaly vlastní příběhy, které 

potom předvedly ostatním za pomocí vlastnoručně ušitých maňásků. Kreslily a vyráběly 

pohádkové postavičky, vyrobily si skládačku s pohádkovými postavami a z krabiček 

postavily i hrady. Mimo jiné si děti také zkusily upéct bábovku jako z pohádky O 

Červené Karkulce. Z pohádky O Budulínkovi jsme si půjčili hudební nástroje, ale hráli 

jsme i na vlastní tělo. Protože se v té době blížil karneval, nezapomněli jsme ani na 

masky, tentokrát na téma pohádkových hrdinů. 

 

     Stejně jako v minulých letech jsme také v letošním roce nabídli dětem několik 

volitelných kroužků. Keramický kroužek byl v letošním roce rozdělen na pět skupin. 

Kroužek byl opět nejen pro družinové děti, ale i pro starší žáky naší školy, jedna skupina 

byla vyhrazena pro žáky prvních ročníků. Děti si v něm vyzkoušely různé techniky práce 

s hlínou a vyrobily si spoustu krásných věcí. V letošním školním roce si vyzkoušeli i 

točení na kruhu, které mělo velký úspěch a každý odvážlivec, který si to vyzkoušel, 

zvládl vytočit pěknou mističku. Modelovali jsme různé postavy, vyráběli misky ve tvaru 

slunečnic a různé tácky, adventní svícny, indiánské totemy, košíčky, králíky, slepičky a 

spoustu dalších krásných výrobků.  

    Dalším z již tradičních kroužků je kroužek ručních prací, který by rozdělen do dvou 

skupin. Děvčata si v něm mino jiné ušila krásnou kabelku, vyrobila náramek, přívěsek 

na klíče, různé vánoční ozdoby (z korálků, z filcu, z kávových zrnek), drhané panenky i 

pěkný náhrdelník. V letošním roce dívky moc bavilo háčkování, pustily se do něj nejen 

s velkým nadšením, ale hlavně uháčkovaly spoustu krásných drobností.  

     Dalším z kroužků, ze kterých si žáci naší školy mohli vybírat, byl výtvarný kroužek 

pro žáky 4. – 9. tříd, kde si žáci mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky. V letošním 

školním roce se děti hodně zdokonalily v kresbě a hravě zvládly i přepis známého 

výtvarného díla temperami. Tato práce byla časově náročnější, ale o to větší radost měly 

děti ze svých povedených dílek. 

     Stejně jako v minulých letech jsme v letošním roce nabídli žákům naší školy i ranní 

kroužky. A to tradiční zdravotnický kroužek, kde se děti seznamovaly s možnostmi, jak 

poskytnout první pomoc, s prevencí úrazů a sociálně patologických jevů, se stavbou 

lidského těla i zdravým životním stylem. 

      

     I v letošním roce jsme navázali na tradici pořádání podvečerních dílniček pro rodiče 

s dětmi. Děti si společně se svými rodiči nebo i prarodiči ozdobily stahovací vak, v jiné 

dílničce si vyrobily několik vánočních ozdob z přírodních materiálů a v té poslední si 

ozdobily šitými aplikacemi látkový ubrus na velikonoční stůl.  

   Stejně jako vloni i v tomto školním roce jsme byli společně s kulturní komisí městyse 

Měřín a mateřskou školou spolupořadatelem svatomartinského průvodu. Děti si ve 

školní družině vyrobily lampionky.  11. 11. v podvečer jsme se s dětmi a jejich rodiči 

sešli před školou a po krátkém programu jsme rozsvítili lampionky, přivolali Martina na 

koni a společně prošli obcí na fotbalové hřiště, kde na všechny čekala ohňová show. 
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PODANÉ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTŮ 
 

Grantový program:  ŠABLONY PRO ZŠ II 

Poskytovatel:   EU  

Požadavek:   Kč   1 375 000,- 

Schváleno:        schváleno, čerpáno ve šk.roce 2019/20,  2020/21 

 

 

Grantový program: KREATIVNÍ  WEB  PRO  ŠKOLY 

Poskytovatel:   Kraj Vysočina  

Požadavek:   Kč  35.000,- 

Schváleno:        schváleno 

 

 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH: 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Iveta Hlávková 

Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Eva Rohovská 

Výchovná poradkyně:  Mgr. Iva Kolářová  

    

 

Netřídní učitelé:   Mgr. Lenka Hrůzová 

     Mgr. Iva Kolářová 

     Mgr. Jana Rašovská 

     Mgr. Ludmila Veselá 

                                                           Mgr. Pavla Kopecká 

          

Ve školním roce nově nastoupili: Bc. Jitka Syslová – asistentka 

     Mgr. Eva Pažourková– učitelka 1. st. 

     Mgr. Jiří Marek– učitel 1.st. 

                                                           Mgr. Ludmila Veselá– učitelka 2.st. 

     Mgr. Jana Filipová – učitelka 2.st. 

                                                      

 

Ve školním roce ukončili pracovní 

 poměr:                        Jitka Symonidesová  ( k 30.6.2019) 

                                                                                                                       

                     

Pracovníků celkem:   47 

 z toho – mužů    6 

 -  žen   41 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem: 31 

z toho učitelé:    27 

           vychovatelé    4 

 

Provozní:    12 

Ostatní pracovníci (asistent)   4 
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  Přehled o pedagogických pracovnících školy, školní rok 2019/2020  

č. Funkce Jméno a příjmení titul Odborná způsobilost Vyučuje v předmětech/počet hodin 

1 řed. ZŠ IVETA HLÁVKOVÁ Mgr. 1. - 5. p. r.+ NJ Nj/8hod. 

2 zást. řed. EVA ROHOVSKÁ Mgr. 1. - 5. p. r.             Nj/10hod. 

3 vých. por.  IVA KOLÁŘOVÁ Mgr. 6. - 9.p.r., Ov - Čj Čj/12hod.,Ov/9hod. 

4   BARBORA JŮDOVÁ Mgr. 1.-5. p.r. +Aj pro 1.st +6.-9.p.r,Tech.vých. 4.třída/21 hod,Aj/3 hod. 

5   EVA BLAŽKOVÁ Mgr. 6. - 9. Aj Aj/15hod, Nj/8hod. 

6   LENKA VAVERKOVÁ Mgr. speciální pedagogika 1.třída/20 hodin, HV/1 hod. 

7   LENKA BRADÁČOVÁ Mgr. 6. - 9. p. r.  Čj - D Čj/10 hod., D/14 hod. 

8   JIŘÍ MAREK Mgr. 1. - 5. p.r.  5.třída/21hod.,Hv/2hod. 

9   JANA   DRÁPELOVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. 3.třída/21hod.,Člo/3hod. 

10  PAVLA KOPECKÁ Mgr. 6. – 9. p.r., M-Ov-Ch M/14hod.,Ch/8hod. 

11   LENKA HRŮZOVÁ Mgr. 6. - 9. p.r., M - F M/16hod.,F/4hod.,Inf/2hod. 

12     EVA     PAŽOURKOVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. 1.třída/20hod.,Hv/1 hod. 

13   LUDMILA   VESELÁ Mgr. Pedag.psychologie+uč.Aj pro 1.st. Aj/22hod. 

14     JANA     KOŽENÁ   vychovatelství vychovatelka ŠD 

15   LENKA KÜHTREIBEROVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. 2.třída/22 hod.,Prč/1 hod 

16     VĚRA     MATĚJÍČKOVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. Aj/8hod. 

17     JANA     MAZÁNKOVÁ Bc. učitelství praktického vyučování vychovatelka ŠD 

18   HANA PACALOVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. 2.třída/22hodin,Prč/1hod. 

19   ALENA PAŘÍZKOVÁ Mgr. 6. - 9. p. r.  M - Z M/10hod., Z/10hod.,Pč./2hod 

20   EVA ROZMARINOVÁ Mgr. sociální ped.se zam.na etopedii vedoucí vychovatelka ŠD 

21   VLADIMÍR SKLENÁŘ Mgr. 1. - 5. p.r. Hv/9hod.,Tv/6hod.,Přč/9hod. 

22     ZDEŇKA     ŘEZNÍČKOVÁ Mgr. sociální ped.se zam.na etopedii vychovatelka ŠD 

23   JANA FILIPOVÁ Mgr. Učitelství pro 2.st.(Aj+Vv) Aj/23 hodin 

24   JANA STRNADOVÁ Mgr. 6. - 9. p.r., Bi - Z Př/18hod.,Pč/2hod.,Z/2.hod 

25   PETRA MUSILOVÁ Mgr. 6. - 9. p. r.  Čj - VýZ Čj/16hod., D/4hod.,VýZ./4hod. 

26   ALENA ŠPAČKOVÁ Mgr. 1. - 5. p.r. 3.třída/24hodin 

27     JANA     VESELÁ Mgr. 1. - 5. p. r.  4.třída/14hod.,Tv/10 hod. 

28     JANA     RAŠOVSKÁ Mgr. 6. - 9. p. r. Ov - Vv Vv/14hod.,Pč/5hod.,PS/3 hod. 

29   RADEK TOMAN Mgr. 1. - 5. p. r. 5.třída/23hodin 

30   PAVOL ŽIVČIC Mgr. učitelství pro II.stupeň (Tv+Z) Z/4hod.,Tv/13hod.,Inf/6hod. 

31 koord.ICT JAROSLAV SYSEL Mgr. 6.-9.p.r.,F – Tech.vých. F/14 hod.,Inf/5 hod. 
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Přehled kvalifikace pedagogického sboru, školní rok 2019/2020  

Mgr. Blažková  Eva MU Brno - učitelství  Aj pro základní a jazykové školy 9 

Mgr. Vaverková Lenka UP v Olomouci, spec.pedagogika  pro vých.pracovníky, MU Brno – speciální pedagogika 35 

Mgr. Bradáčová Lenka vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro 2.stupeň ZŠ-aprobace ČJ, D   4 

Mgr.  Marek  Jiří vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 5 

Mgr. Drápelová   Jana vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ  19 

Mgr. Hlávková Iveta vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, aprobace NJ pro ZŠ  36 

Mgr. Jůdová Barbora Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru učitelství pro I.stupeň ZŠ, Aj pro 1.st., Ch, Tech.vých. pro 2. st. 22 

Mgr. Hrůzová Lenka vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace M - F 27 

Mgr.  Pažourková Eva vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 11 

Mgr. Kolářová Iva vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro školy I. cyklu - aprobace  Ov - Čj 24 

Mgr.             Veselá                 Ludmila specializační studium jazyk.vzdělávání pro učitelství 1.stupně ZŠ - Aj 33 

  Kožená Jana Střední pedagogická škola a gymnázium Znojmo 12 

Mgr. Kühtreiberová Lenka vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství I. stupeň 34 

Mgr. Matějíčková Věra vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro školy I. cyklu -  učitelství 1. - 5. p. r. 48 

Bc.               Mazánková            Jana vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství praktického vyučování 3 

Mgr. Pacalová Hana MU Brno - učitelství pro 1. stupeň 23 

Mgr. Pařízková Alena vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů M-Z  30 

Mgr. Rohovská  Eva vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 22 

Mgr. Rozmarinová Eva vysokoškolská kvalifikace - sociální pedagogika 29 

 Mgr. Sklenář  Vladimír MU Brno  – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 14 

Mgr. Řezníčková Zdeňka vysokoškolská kvalifikace - sociální pedagogika  17 

Mgr. Filipová Jana vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro 2.stupeň ZŠ –aprobace Aj,Vv 5 

Mgr. Strnadová Jana vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace Z - Biologie 21 

Mgr. Kopecká Pavla vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro ZŠ – aprobace M-Ov-Ch   7 

Mgr. Špačková Alena vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 23 

Mgr. Musilová Petra vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro ZŠ - aprobace Čj- VýZ  4 

Mgr. Toman Radek vysokoškolská kvalifikace ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ  21 

Mgr. Veselá Jana vysokoškolské vzdělání ve studiu oboru učitelství pro I.stupeň 21 

Mgr. Rašovská   Jana vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro ZŠ - aprobace OV - VV    5 

Mgr. Sysel  Jaroslav Vysokoškolská kvalifikace v oboru učitelství pro ZŠ –aprobace F-Tech.vých.    2 

Mgr. Živčic   Pavol vysokoškolská kvalifikace v oboru Tv a zeměpis   12 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ     

ROK 2019/2020 
 
 
 
    

JMÉNO  NÁZEV ŠKOLENÍ 

  
ROZSAH 
 
ŠKOLENÍ 

Kolářová Iva  Školní systematické konstelace – Jak nevyhořet        6 

Kühtreiberová Lenka  Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ        6 

Hrůzová Lenka  Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ        6 

Jůdová Barbora  Konference – Jihlava mluví o vzdělávání        8 

Rozmarinová Eva  Pohybové hry s hudbou  4 

Kolářová Iva Konference – Společně k bezpečí 8 

Špačková   Alena  Práce se dřevem 4 

Kühtreiberová Lenka   Práce se dřevem 4 

Kožená Jana Pohybové hry s hudbou 4 

Mazánková Jana Pohybové hry s hudbou 4 

Řezníčková Zdeňka Pohybové hry s hudbou 4 

Hlávková Iveta Prevence ve škole : Co dělat, když…… 6 

Kolářová Iva Prevence ve škole : Co dělat, když…… 6 
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Zpráva o hospodaření Základní školy Měřín za rok 2019 

        

  A. PŘÍJMY - VÝNOSY         33 459 933 

1. Od zřizovatele - Městys Měřín       3 823 500   

2. Od KÚ kraje Vysočina (MŠMT)       26 694 932   

    Přímé náklady na vzdělávání 33 353 25 702 523     

    Projekt - Potravinová pomoc   13 014  6 653      

     Projekt Erasmus +               2 560     

    Zvýšení platu nepedag. Zam. 33 076 432 817     

    
Oper. program-
výzkum,vývoj,vzd. 33 063 550 379     

3. Od Úřadu práce         0   

4. Platby od rodičů         235 136   

    kroužky       106 930     

    školní družina   111 900     

    pitný režim     16 306     

5. Stravné - hlavní činnost       1 593 719   

6. Úroky z běžného účtu       1 128   

7. Ostatní příjmy hlavní činnosti      389 650    

    čerpání fondů   276 136     

  prodej dlouhodobého majetku  40 000   

    sponzorské dary účelově určené - věcné 22 703     

    ostatní     50 811     

8. příjmy doplňkové činnosti       721 868   

    stravné     644 452     

    pronájem tělocvičny, hřiště   76 300     

    pronájem nápojového automatu                1 116     

        

        

        

        

  B. VÝDAJE           33 271 000 

  I. Investiční výdaje celkem :           

  II. Neinvestiční výdaje celkem :           

1. Mzdové náklady         19 095 756   

2. Ostatní platby za provedenou práci     363 337   

3. Zákonné odvody sociálního pojištění     4 776 835   

4. Zákonné odvody zdravotního pojištění     1 728 588   

5. Zákonné pojištění majetku a odpovědnosti                  75 789   

6. Tvorba FKSP         384 326   

7. Ostatní sociální náklady       3 300   

8. Náhrada mzdy         67 742   

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vč. projektu)     33 760   

10. ostatní semináře a školení       6 075   

11. OOPP         16 778   

12. Výdaje na učebnice, učební pomůcky, metodiky     261 189   

13. Výukové programy - multilicence       40 426   

      26 853 901  
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15. Materiální výdaje          2 201 085   

  z toho: potraviny v ŠJ (HČ+DČ)   1 747 514     

    pitný režim     16 306     

    předměty operativní evidence   88 802     

    čistící a hygienické prostředky   83 480     

  sponzorské dary účel. určené  19 703   

    školní družina   55 865     

    kroužky     32 715     

    pro školní jídelnu , nádobí   8 201     

  tonery,kop.papíry  28 194   

    ostatní     120 305     

16. Spotřeba energii         1 011 322   

    spotřeba el. energie   319 059     

  spotřeba el.energie-fotovoltaika  104 199   

    spotřeba plynu   352 649     

    vodné a stočné, vody srážkové   235 415     

17. Opravy a udržování          1 844 158   

18. Ostatní služby nemateriální povahy       760 838   

   z toho cestovné     36 398     

    repre náklady   1 655     

    výkony spojů   28 687     

    poštovné     5 361     

    předplatné     3 448     

    zpracování mezd   116 045     

    náklady plavecké školy   187 754     

    praní     20 877     

    svoz TKO     24 684     

    antivirové programy     0     

    ostraha školy     9 781     

    servis PC,projektorů,intr.tabulí   73 614     

    update, asistence   55 549     

    program primární prevence   39 516     

    poplatky ČS     32 399     

  poradenská a konzultační činnost 14 450   

    ostatní     110 620     

19. Smluvní pokuty a penále     0   

20. Jiné ostatní náklady         108 352   

    toho pojištění majetku   89 861     

    webhosting, doména   4 930     

    spoluúčast Kooperativa   10 000     

    ostatní     3 561     

21. Odpisy hmotného majetku       79 348   

22. Náklady z DDHM         205 064   

23. Náklady  dlouhodobého hmotného majetku     206 932  

    
Výsledek hospodaření celkem za rok 
2019     188 933 

        

        

        hlavní činnost zisk 144 551 

  Výsledek hospodaření celkem za rok 2019 doplňková činnost zisk 44 382 

        celkem   zisk 188 933 



25 
 

 


