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Základní údaje o škole
Název
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
okres Jihlava
Zřizovatel
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1
58628 Jihlava
Právní forma školy
Příspěvková organizace
od 1. 1. 2001
Ředitel školy
Mgr. Radim Foit
Kontakt na zařízení
Tel. 567 570 200, 567 570 202
e-mail: zshavlickova@ji.cz
www.zshavlickova.ji.cz
Kapacita školy
Základní škola: 360 žáků
Školní družina: 135 žáků
Školní jídelna: 400 žáků
Školská rada
Školská rada funkční období
Od 1. 1. 2021, počet členů: 6
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Charakteristika školy
Školní vzdělávací program Pohodová tvořivá škola pokrýval v letošním školním
roce výuku ve všech ročnících, koresponduje se zapojením školy do sítě
tvořivých škol, které upřednostňují činnostní učení, ctíme i dřívější zaměření
na rozšířenou výuku výtvarné výchovy.
Jsme plně organizovaná městská základní škola v Jihlavě.
Ve škole je šestnáct tříd, ve kterých je 348 žáků, průměr 21,8 žáků ve třídě (stav
na konci školního roku v červnu 2021).
Budova školy je kapacitně plně vytížena.
Pro výuku hudební výchovy, přírodních věd a pro výuku informatiky jsou
upraveny tři kmenové učebny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: dílna a kuchyňka – výuka pracovních
činností, tělocvična – výuka tělesné výchovy, keramika – výuka části výtvarné
výchovy.
Ve škole je výdejna stravy se školní jídelnou, strava je dovážena ze ZŠ Jihlava,
Kollárova.
V budově školy je i školní družina se samostatným vchodem s pěti fungujícími
odděleními. Pro svoji činnost využívá část školní zahrady, nově vybavené pro
hry dětí.
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných aktivit (projektové dny, vánoční
besídky, organizace divadelního festivalu, vodácký kurz na řece Sázavě,
lyžařský výcvik v Krkonoších, zájezd do Anglie nebo Vídně)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma novými hřišti, zahradou s altánem
sloužícím jako venkovní učebna pro žáky, dále se na zahradě nachází výukové
jezírko, budova dílen a zahrada školní družiny s altánem.
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Personální zajištění provozu školy
Ve škole pracuje 22 učitelů, 5 vychovatelek, 6 asistentů pedagoga, 7 správních
zaměstnanců a 4 pracovnice školní jídelny.
Ve škole je:
10 tříd 1. – 5. ročníku
6 tříd 6. – 9. ročníku
5 oddělení školní družiny
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Přehled učebních plánů
V 1. – 9. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Pohodová
tvořivá škola a ve školní družině podle školního vzdělávacího programu
Hledáme správnou cestu životem.
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Údaje o pracovnících školy
Pedagog
příjmení
Brunner
Divišová
Doláková
Dubová
Foit
Havelcová
Hlubučková
Hromádková
Jeřábková
Kosina
Kočí
Križanová
Kvasničková
Lapešová
Mořkovská
Nevosadová
Nováková
Onderková
Pacvoňová
Partlová
Rybáčková
Slámová
Smolíková
Randová
Sochorová
Strnadová
Šmrhová
Zatloukalová

jméno
Boris
Iva
Iva
Petra
Radim
Aranka
Eva
Alena
Petra
Michal
Jan
Olga
Jiřina
Alena
Jarmila
Gabriela
Pavla
Šárka
Barbora
Zdeňka
Lucie
Eva
Tereza
Lucie
Zdeňka
Petra
Kateřina
Monika

kvalif.
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ (Bc.)
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ + DPS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ (Bc.)
VŠ
VŠ
SŠOS
VŠ
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aprobace
1. stupeň ZŠ – M
1. stupeň ZŠ
M–F
1. stupeň ZŠ
F – Bio
1. stupeň ZŠ
M – Bio
Čj – Hv
asistent pedagoga
Čj – Vv
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
Čj – D
M–Z
asistent pedagoga
Aj – Nj – Čj
asistent pedagoga
Aj – Ov
asistent pedagoga
1. stupeň ZŠ
Ch – Př
1.stupeň ZŠ
asistent pedagoga
M – Vt
1. stupeň ZŠ
asistent pedagoga
1. stupeň ZŠ

Přehled o vychovatelkách školní družiny
příjmení
jméno
Kozáková
Dagmar
Knechtová
Ludmila
Holubová
Dvořáková
Lenka
Pojerová
Tereza
Štěchová
Marcela
Přehled o správních zaměstnancích
příjmení
jméno
Mikešová
Eva
Slavíková
Martina
Kubík
Vlastimil
Kos
Martin
Fialová
Jana
Lžičařová
Jitka
Klimešová
Jana
Svobodová
Květa
Přehled o zaměstnancích školní jídelny

kvalifikace
SPgŠ
VŠ (Bc.)
Gym.+
Pmin.
VŠ (Bc.)
ISŠ +Pmin.

pracovní zařazení
ved.vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka, asistent
pedagoga
vychovatelka
vychovatelka

kvalifikace
SEŠ
SEŠ
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
ZŠ

personalistka
ekonomka
vrátný
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

příjmení
Posekaná
Nováková
Vašíčková
Přidalová
Zbrojková

kvalifikace
SOU
ZŠ
SOŠ
SOU
SOU

jméno
Dana
Eva
Alena
Jana
Alice
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pracovní zařazení
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

Přehled žáků přecházejících na střední školy a střední odborná učiliště
počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

okres
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Gymnázium

Jihlava

JI

1

Gymnázium

Gymnázium
Gymnázium se sportovní
přípravou

Jihlava

JI

1

SŠ Stavební

Tesař

Jihlava

JI

1

SŠ Stavební

Elektrikář – silnoproud

Jihlava

JI

2

SUPŠ

Design oděvu a módních doplňků

Jihlava – Helenín

JI

1

SUPŠ

Arts management

Jihlava – Helenín

JI

3

OA, SZŠ, SOŠS

Obchodní akademie

Jihlava

JI

3

OA, SZŠ, SOŠS

Praktická sestra

Jihlava

JI

1

OA, SZŠ, SOŠS

Prodavač

Jihlava

JI

1

OA, SZŠ, SOŠS

Hodinář

Jihlava

JI

2

OA, SZŠ, SOŠS

Kadeřník

Jihlava

JI

1

SOŠS u Matky Boží

Jihlava

JI

1

ŠECR

Sociální činnost
Management aktivního volného
času

Jihlava

JI

1

SŠPTA

Elektrotechnika

Jihlava

JI

2

SŠPTA

Strojírenství

Jihlava

JI

1

SŠPTA

Mechanik seřizovač

Jihlava

JI

1

SŠPTA

Autotronik

Jihlava

JI

1

SŠPTA

Karosář

Jihlava

JI

1

TRIVIS

Bezpečnostně právní činnost

Jijlava

JI

2

Manažerská akademie

Ekonomika apodnikání

Jihlava

JI

1

Manažerská akademie

Veřejnosprávní činnost

Jihlava

JI

1

OA a hotelová škola

Obchodní akademie

Havlíčkův Brod

HB

1

OA a hotelová škola
Akademie práv,
pedagogiky a podnikání
SŠ obchodní a služeb
SČMSD

Cukrář

Havlíčkův Brod

HB

Veřejnosprávní činnost

Třebíč

TR

Rekondiční a sportovní masér

ZS

1

Provoz a ekonomika na železnici
Sociální činnost

Světlá nad Sázavou

HB

1

SOŠ
Akademie – VOŠ, G a
SOŠUP
SŠ informatiky a CR
SČMSD

Žďár nad Sázavou
Nové Město na
Moravě

Mechanik digitálních sítí

Humpolec

PE

1

SOŠ veterinární

Hradec Králové

HK

1

SUPŠ a VOŠ

Veterinářství
Umělecké kovářství a
zámečnictví

Trutnov

TU

1

SŠ průmyslová a umělecká

Užitá malba

Hodonín

HO

VIII. 2

SOŠ managementu a práva

Práce ve stravování

Jihlava

JI

VG 1

Gymnázium

Gymnázium šestileté

Jihlava

JI

VG 3

AD Fontes

Gymnázium osmileté

Jihlava

JI

1
1
1
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ZS

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku v dubnu 2021
zapsáno

dodatečně
nastoupí
přihlášení
73
0
56
V září do prvních tříd nastoupilo 37 dětí.

odklady
10

přechod na jinou
školu
7

3. stupeň z chování

2. stupeň z chování

prospěl
(prospěl
s vyznamenáním)

pochvaly

nedostatečně

dostatečně vícekrát

dostatečně 1x

vyznamenání

počet žáků

ročník

Výsledky vzdělávání na konci školního roku 2020/21

1.
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0

0

0

0
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0

0

2.

45

34

0

0

0

0

45

0

0

3.

44

34

0

1

0

0

44

0

0

4.

40

33

0

1

1

18

39

0

0

5.

45

30

1

3

0

43

45

1

0

celkem
1. -5.

211

179

1

5

1

61

210

0

0

6.

36

18

2

5

2

2

34

0

0

7.

29

12

1

4

0

3

29

0

0

8.

26

11

1

4

3

0

23

0

0

9.

45

13

2

11

0

3

45

0

0

celkem
6. -9.

136

54

6

24

5

8

131

0

0

celkem

347

233

7

29

6

69

341

1

0
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Výchovně vzdělávací záměry jednotlivých předmětových týmů
1. stupeň
V letošním školním roce převažovala distanční výuka žáků. Od 14. října 2020
došlo opět k uzavření škol z důvodu ochrany žáků a zaměstnanců školy před
nemocí Covid – 19. Teprve 12. dubna byla na 1. stupni částečně obnovena
prezenční výuka formou rotování tříd. Během rotační výuky se třídy z daného
ročníku střídaly po týdnu ve výuce doma a ve škole. K plnému obnovení
prezenční výuky na 1. stupni došlo 24. 5. Jiná situace byla v 1. ročnících –
distanční výuka 14. 10. – 20. 11., prezenční výuka 23. 11. – 26. 2., distanční
výuka 1. 3. – 16. 4., rotační výuka 12. 4. – 21. 5., prezenční výuka 24. 5. – 30. 6.
Protože se tento stav podle epidemiologické situace dal předpokládat, docházelo
k vzájemné výměně zkušeností pedagogů z distančního vzdělávání z loňského
školního roku. Žákům byly od 2. ročníku zřízeny účty na firemní platformě
MS Teams a s přechodem na distanční vzdělávání začala být tato platforma
využívána pro online vyučovací hodiny. V 1. ročnících to byla aplikace Skype.
V online hodinách byly vyučovány – český jazyk, matematika, anglický jazyk,
prvouka, přírodověda, vlastivěda. Třída byla rozdělena na 2 – 3 menší skupiny,
aby byl zajištěn individuální přístup k žákům. Domácí úkoly z těchto předmětů
byly žákům zadávány prostřednictvím webových stránek třídy (1. – 2. r., III. A),
zasílány emailem rodičům dětí (III. B) nebo zapisovány do školního systému
Bakaláři (IV. A, 5. r.).
Kontrola vypracovaných úkolů probíhala v některých online hodinách, učitelky
1. stupně opravené a ohodnocené úkoly odesílaly zpět dětem přes MS Teams,
email rodičů či WhatsApp. Ve zpětné vazbě převažovalo slovní hodnocení –
pochvala, povzbuzení, nechybělo označení či slovní výčet chyb společně se
správným řešením. Některé úkoly byly také klasifikovány, stejně jako písemné
online práce, nebo testy vytvářené vyučujícími v aplikaci Forms.
Online probíhala také pedagogická intervence, do které byly zapojeny
především asistentky pedagogů a paní psycholožka Šánová.
Úkoly z výtvarné výchovy, tělesná výchovy, hudební výchovy a pracovních
činnosti byly zadávány 1x za 2 týdny. Jednalo se o nabídku úkolů a námětů, ze
kterých si žáci vybírali podle vlastního zájmu a možností. Děti dokládaly splnění
úkolů zasíláním fotografií, videí nebo ukázkou svých prací přímo v online
hodinách.
Učitelé si vytvářeli vlastní výukové materiály: videa (Divišová, Križanová,
Smolíková), podcasty (Zatloukalová), prezentace (Križanová, Rybáčková),
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pracovní listy (Divišová, Križanová, Pojerová, Rybáčková), testy v aplikaci
Forms (Divišová, Rybáčková), kvízy v aplikaci Guizziz (Rybáčková, Strnadová)
Využíván byl také výukový systém Umimeto, na který zakoupila škola licenci.
Tento program se shledal jak u žáků, tak u rodičů s velkou oblibou. Poskytována
zde byla rychlá zpětná vazba, možnost znovu se k úkolu vrátit a procvičovat.
Učitel mohl sledovat celkovou aktivitu daného žáka jak v zadaných, tak i
dobrovolných úkolech. Do učení žáků vnesl soutěživost a radost ze vzdělávání
(II. A, III. B, IV. A, 5. r.)
Pomoc učitelům i dětem poskytovaly internetové portály – skolakov.cz,
onlinecviceni.cz, rysava.websnadno.cz, wordwall.net, matyskova-matematika.cz,
umimecesky.cz, skolasnadhledem.cz, umimematiku.cz, ceskatelevize.cz,
besip.cz, bezpecnecesty.cz, quizizz.com, gramar.in.cz, matika.in.cz, lustenky.cz,
brumlik.estranky.cz, dum.rvp.cz, dumy.cz, ucitelnice.cz, liveworksheets.com,
classroomscreen.com. Z uvolněných online učebnic to byly MIUč+ (Nová
Škola), Alter – matematika.
Během distanční výuky byla velice důležitá komunikace s rodiči. K tomu byl
využíván email a WhatsApp. Také třídní schůzky a informační odpoledne a třídní
schůzky (leden, duben) proběhly online přes MS Teams (I. B, II. B, 3. – 5. r.)
nebo Skype (I. A, II. A). Osvědčilo se plánování pohovoru s rodiči na konkrétní
den a čas, který si volili přímo rodiče podle svých časových možností.
Na stránkách třídy byla vytvořena tabulka s přehledem obsazenosti pro lepší
orientaci. Setkání probíhala vždy po celý týden v odpoledních hodinách.
Červnové informační odpoledne probíhalo formou osobního setkání pedagogů
a rodičů za podmínky dvoumetrových rozestupů a použití respirátorů.
Z celkového počtu 211 žáků 1. stupně se online výuky neúčastnili pouze 3 žáci.
Příčinou byly jiné důvody než nedostupnost techniky. Rotační ani prezenční
výuky se po otevření škol nezúčastnilo zpočátku 7 žáků, po několika dnech
4 nastoupili a pouze 3 žáci do konce školního roku zůstali na distanční výuce.
Ti dostávali zadání učiva 3x týdně prostřednictvím webových stránek třídy
a 1x týdně přicházeli do školy na přezkoušení.
Před zahájením distanční výuky natáčela ve III. B příspěvek do televizního
zpravodajství TV Prima. Po návratu žáků do školy se žáci této třídy účastnili
natáčení dokumentu v rámci projektu Eduzměna, který mapuje situaci ve
vzdělávání během uzavření škol.
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ZREALIZOVANÉ PROJEKTY A AKCE
• ŠABLONY II
- 2 čtenářské kluby (Divišová, Randová) – klub probíhal i během distanční výuky
online formou
- klub anglického jazyka (Zatloukalová, Knechtová)
- badatelský klub (Zatloukalová) – pouze prezenčně
- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (Smolíková, Rybáčková,
Križanová, Doláková, Kvasničková, Randová)
- vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská gramotnost (Divišová, Dubová,
Smolíková), matematická gramotnost (Rybáčková, Križanová, Strnadová)
- tandemová výuka – výuka anglického jazyka – 3. a 4. r., 1–2x týdně
- projektový den – výukový program Chleba s máslem – spolupráce s Ekofarmou
Zašovice – V. B
• PREVENTIVNÍ PROGRAMY
- Normální je nekouřit – preventivní program pro děti mladšího školního věku.
Cílem programu je přispět k formování pozitivního postoje žáků ke zdravému
životnímu stylu. Formy práce – hraní rolí a příběhů, tvořivé a pohybové aktivity
a činnosti, skupinová práce, využití písniček, her a dalších možností
- Vrak bar – preventivní program Kamarádství – II. B, Vztahy v kolektivu – 5. r.
• OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
- projekt s brannými prvky – celý 1. st., změření na sebeochranu, pomoc a
prevenci rizik při mimořádných situacích, branný den na hřišti (např. střelba
ze vzduchovky, hod granátem, překážková dráha a další
• SPORTUJ S NÁMI
- sportovní den na stadionu Na Stoupách – plnění disciplín Sazka Olympijského
víceboje – Česko sportuje – projekt na podporu zdravého životního stylu, který
zahrnuje osvětovou kampaň i vlastní sportovní aktivity dětí (1. st. – běh na 60 m
a 500 m)
- plavecký výcvik – 3 lekce, následovalo uzavření škol
- florbalové sportovní dopoledne – 5. r.
- na kolech po cyklostezce do Luk nad Jihlavou – III. B, IV. B, 5. r.
- turnaj v baseballu – 5. r.
• KNÍŽKY A MY
- projekt zrealizovaný pouze částečně – po dobu prezenční výuky probíhaly
čtenářské dílny s využitím školní knihovny, besedy nad přečtenými knihami,
vstupní a závěrečné diagnostické prověrky čtení (formou soutěže a informování
rodičů o pokrocích dítěte), mimočítanková četba na pokračování. Během
distanční výuky si děti zapisovaly do čtenářských deníků nebo čtenářských karet
údaje o přečtených knihách. Akce Městské knihovny Jihlava pro 1. třídy
Pasování na čtenáře – přeložena na nový školní rok.
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• PĚŠKY DO ŠKOLY
- 3. ročník kampaně, kterou pořádá organizace Pražské matky. Akce probíhala
po dobu jednoho týdne v září, kdy měli žáci i zaměstnanci školy dorazit do
školy pěšky, na kole, koloběžce nebo použít městskou hromadnou dopravu
a alespoň 300 m dojít pěšky. Každý žák si vedl svůj deníček o způsobu dopravy
do školy. Ten na závěr vyhodnotili členové školního parlamentu a žákům
předali odměny.
• EXOTICKÁ ZVÍŘATA
- výukové programy v ZOO Jihlava – Zvířata různých kontinentů – V. A, Když
jsem já sloužil – 2. r., ZOO křížem krážem – IV. B, V. B,
prohlídka ZOO – II. A, III. A
• DOPRAVNÍ VÝCHOVA
- projekt realizovaný během rotační výuky, Den s koloběžkami – I. B, praktická
výuka na dopravním hřišti – V. A
• PODZIM
- projekt částečně proběhl před uzavřením škol – vycházky a pozorování přírody,
tvoření z přírodnin, výtvarné práce. Nerealizovali jsme úklid v okolí školy ani
sběr kaštanů a žaludů
- putování za Paní podzimu – 1. r.
• VÁNOČNÍ ČAS
- Zima v lese – II. A
- Vánoční nadílka v lese – 1. r.
- Vánoční besídky – v rámci tříd
• OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
- spolupráce s Ovocentrem V+V, zapojení do projektu financovaného EU, jehož
cílem je přispět ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, vytvoření správných
stravovacích návyků, a tím zároveň přispět k prevenci dětské obezity. Po dobu
prezenční výuky dostávali žáci 1. stupně dvakrát měsíčně různé druhy ovoce,
zeleniny, salátů nebo ovocných šťáv.
• MLÉKO DO ŠKOL
- cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka
a mléčných výrobků celý – 1. stupeň
• HRAJ A PŘEMÝŠLEJ
- aktivity zaměřené na rozvoj logického myšlení – 1. r., II. B
- opět během prezenční výuky dostávali žáci neochucené mléko a mléčné
výrobky. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka
a mléčných produktů
• DALŠÍ ČINNOSTI
- Oblastní galerie Vysočiny – edukační program Poprvé v galerii – 1. r.
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- Putování dobou ledovou – program DDM Jihlava – 1. r., II. A
- Putování za pohádkou s Jihlavskými listy – akce Jihlavských listů ke Dni dětí
na cyklostezce – 1. r., III. B
- Drakiáda – I. A
- Velikonoční putování – pořadatel Statutární město Jihlava – plnění úkolů
z 10 stanovišť rozmístěných po Jihlavě
- sázení ovocných stromů na školní zahradě – ke Dni země – I. B., III. B
- Čarodějnické učení, Čertovský den – hravé učení a tvoření v maskách
a převlecích – 1. r.
- Hrajeme si s písmenky – pečení písmenek – I. A
- Putování za Paní jara – I. A
- Den matek – tvoření drobných dárků a přání – celý 1. st.
- Včelí stezka – putování v okolí Smrčné, návštěva keramické dílny – IV. B, V. B
- Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech – seznamovací
vycházka třídy V. A v rámci pochodu KČT
- Síla slova – vyprávění příběhů – 5 setkání s PhDr. Michaelou Piskačovou –
Jihlava vzdělává kulturou
- Žáci učí žáky – žáci 9. tříd vyučovali na 1. stupni
- Na statku – projekt II. B s exkurzí na Šaškův statek
- Cestujeme po Evropě – projekt V. A
- Vlastní minizoo – projekt V. A během distanční výuky
- foto herbář rostlin – V. A
- Jihlavské kolektory – prohlídka v jihlavském podzemí – V. B
- výlety – Zaječí skok, Rantířov – II. B, Stará škola a zámek Polná – III. B, pěší
výlet do Rantířova, pěší výlet na Borovinku – IV. B
• MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ
- v rámci podpůrných opatření byly žákům se speciálními výukovými potřebami
zakoupeny tyto pomůcky a výukové materiály: pracovní listy do výukové tabulky
Logico – E s háčkem 1, Čtení s porozuměním 2, Čtení s porozuměním 3.
Kabinet 1. stupně byl obohacen o tyty pomůcky: soubor nástěnných tabulí –
desetinná čísla, soubor nástěnných tabulí do českého jazyka, soubory textů
k čtení s porozuměním Čteme a píšeme naučné texty 2., 3., 4. třída, Čteme
s porozuměním každý den 1., 2., 3., 4. třída, pro badatelský klub publikace
Bádáme každý den, zábavná hra Ypsilonie – Cesta do vyjmenované země,
nástěnné tabule Zájmena, Shoda podmětu s přísudkem, Převody jednotek,
manipulační didaktické pomůcky Dipo – Sčítání a odčítání do 20, Sčítání a
odčítání do 100, Násobení a dělení, čtecí karty pro genetickou metodu čtení
Čteme s obrázky, nástěnná hra na rozvoj motoriky Džungle opic a motivační
maňásci opiček pro 1. ročník
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Český jazyk, společenské vědy a výchovy
Český jazyk a cvičení z českého jazyka
Práce v letošním školním roce byla silně poznamenána mnohaměsíčním
uzavřením škol a nutností pracovat po většinu školního roku v on-line režimu.
Během září a v první polovině října jsme v některých ročnících doháněli učivo
z předešlého školního roku. Jednalo se především o učivo ze skladby – větné
členy, druhy vedlejších vět a významových poměrů. Toto učivo je pro žáky
náročné na pochopení, vyžaduje intenzivní spolupráci žáka a učitele a časté
procvičování, což distanční výuka plně neumožňovala.
Během distanční výuky vyučující se žáky komunikovali prostřednictvím
systému Bakaláři, on-line hodiny probíhaly přes Teams. K vysvětlení učiva byla
žákům zasílána výuková videa a odkazy na internetové stránky, kde mohli
probírané učivo procvičovat. Osvědčily se nám např. umimecesky.cz,
mojecestina.cz, skolasnadhledem.cz, onlinecviceni.cz. Vypracované úkoly
zasílali žáci učitelům ke kontrole a pravidelně k nim dostávali zpětnou vazbu.
Od žáků situace vyžadovala zodpovědný přístup k práci, samostatnost
a schopnost rozvrhnout si úkoly do určitého časového úseku. Ne všichni se
s tímto způsobem práce dokázali vypořádat.
V případě, že dětem chybělo technické zázemí pro vzdálenou komunikaci, byla
jim potřebná technika zapůjčena ve škole. Pro několik žáků byly materiály
připravovány v tištěné podobě.
V předmětu český jazyk a literatura klademe velký důraz na rozvoj čtenářské
gramotnosti. I během distanční výuky jsme kladli velký důraz na to, aby děti
nepřestaly číst knihy, pořádali jsme on-line literární hodiny, kdy každý mohl
představit ostatním knihu, kterou právě přečetl nebo ji zrovna má rozečtenou.
Hodně času jsme věnovali i práci s texty v čítankách. Navzdory probíhajícím
omezením se nám během školního roku několikrát podařilo předat dětem
katalogy nakladatelství Albatros a Grada a zajistit jim dodání objednaných knih.
Po návratu k prezenční výuce se ukázalo, že velkým úkolem pro všechny
vyučující bude děti tzv. rozmluvit. Během měsíců výuky přes počítač se totiž
značně zhoršily jejich vyjadřovací schopnosti, problémem se stalo formulování
myšlenek a názorů, omezená slovní zásoba i porozumění významu slov.
Vyučující 2. stupně se věnovali rovněž hendikepovaným žákům, ve škole
pracuje dyslektický kroužek, který využívá řadu moderních výukových materiálů.
Bohužel i tento kroužek probíhal po většinu roku on-line. Zájemci z řad žáků
devátých ročníků navštěvovali hodiny přípravy na přijímací zkoušky z českého
jazyka, žáci 7. ročníku se mohli účastnit pravidelných hodin doučování z češtiny.
Z důvodu koronavirové epidemie se bohužel neuskutečnila řada plánovaných
vzdělávacích akcí, školních soutěží a divadelních představení.
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Podařilo se zrealizovat:
25. 1. 2021 – okresní kolo Olympiády v českém jazyce
S. Sommmerová – 7. – 9. místo
N. Vargová – 22. místo
příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. ročník
dyslektický kroužek
doučování pro 7. r.
Dějepis
Ve výuce dějepisu jsme využívali učebnice vydavatelství Nová škola doplněné
o pracovní sešity, které poskytují zajímavé úkoly jak pro samostatnou práci
ve škole, tak pro domácí přípravu. Během distanční výuky nám velmi pomohlo,
že nakladatelství zdarma poskytlo přístup ke svým on-line učebnicím jak
učitelům, tak žákům. Tyto interaktivní učebnice ocenili především dyslektici,
kteří měli při samostudiu potíže se čtením většího množství textu.
Velkým přínosem bylo také pořízení školní licence systému Umíme to,
prostřednictvím kterého mohli žáci procvičovat probrané učivo. Velmi se nám
osvědčily i kvalitně zpracované krátké dokumenty na portálu Slavné dny, které
poskytují i vzdělávací metodiky, a animovaný seriál Kompas času i Udatné
dějiny českého národa.
V hodinách dějepisu probíhala výuka v souladu se ŠVP. Cílem naší práce bylo
vzbudit v dětech zájem o minulost lidstva a našeho národa a vysvětlit jim vliv
událostí dob minulých na život lidí v současném světě. Pokusili jsme se hledat
paralely mezi minulými a současnými událostmi a využít získané poznatky
v každodenním životě. Z důvodu uzavření škol v době koronavirové epidemie
došlo k mírnému zpoždění oproti vzdělávacímu plánu v 7. a 8. ročníku.
Neprobrané učivo bude v redukované podobě přesunuto do příštího školního
roku.
Vzdělávací exkurze, přednášky, projekty a workshopy se nám v tomto školním
roce nepodařilo zrealizovat. Přesto jsme se i za ztížených podmínek snažili
připravit zájemce na olympiádu z dějepisu, která proběhla on-line, a v červnu
navštívila 7. třída Muzeum Vysočiny, kde prošla vzdělávacím programem
zaměřeným na hornictví a středověkou Jihlavu.
Uskutečněné akce:
18. 1. 2021 – okresní kolo Dějepisné olympiády – N. Vargová – 24. místo,
R. Dostál – 25. místo
11. 6. 2021 – Kam horník nemůže, tam nastrčí permoníka – program
o středověké Jihlavě v Muzeu Vysočiny (7. r.)
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Občanská výchova
Vlivem plošného uzavření škol a následné distanční výuky nebyly uskutečněny
téměř žádné akce.
Letos byly pořízeny licence k e-učebnicím nakladatelství Fraus. Učebnice jsou
doplněny interaktivními cvičeními, která lze v hodinách použít k oživení výuky.
Evaluační testy nebylo možné zrealizovat.
Dopravní výchova proběhla distančním způsobem. Jednalo se zejména o online
testy, které žáci vyplňovali sami doma, doplněné online hodinou, kterou si
zorganizoval každý třídní učitel se svou třídou.
I přes nepříznivou situaci se podařilo uskutečnit ve všech ročnících 2. stupně
dva projektové dny zaměřené na prohloubení znalostí z oblasti finanční
gramotnosti pod názvem „Rozumíme penězům“.
Během distanční výuky jsme se zapojili do projektu Jihlava mi není fuk.
Jednalo se o třídílný projekt na podporu zájmu mladých lidí o dění ve městě.
Formou krátkých videí a kvízů se žáci dozvídali různé informace o současném
dění i o historii Jihlavy. Následně mohli veřejně vyjádřit své názory a postřehy.
Hudební výchova
V letošním školním roce jsme nemohli z důvodu omezení zpěvu v hodinách
hudební výchovy, kvůli šíření viru Covid–19, splnit náš hlavní cíl – zvyšování
úrovně zpěvnosti a aby děti zpívaly s radostí a chutí.
Zaměřili jsme se více na hudební teorii, orientaci v notovém záznamu
a poslechovou činnost. Při distanční výuce byly dětem posílány drobné úkoly,
zprávy, a hlavně odkazy na důležité hudební akce (např. Jarní koncerty ČF,
vydávání nových alb, předávání hudebních cen …). Byly upozorňovány na
významná hudební výročí, která proběhla v letošním školním roce (220. výročí
narození autora hudby naší české státní hymny, před 140 lety bylo Smetanovou
operou Libuše slavnostně otevřeno Národní divadlo, uplynulo 125 let od prvního
koncertu České filharmonie, 120. výročí premiéry Dvořákovy Rusalky atd.)
V učebně hudební výchovy máme k dispozici interaktivní tabuli a bezprašnou
nástěnnou tabuli. Žáci nemusí nosit učebnice, jsou k dispozici v učebně.
Splnění očekávaných výstupů bylo i v letošním školním roce ovlivněno
uzavřením škol z důvodu koronavirové epidemie. V rámci distanční výuky byl
prioritně kladen důraz na základní naukové předměty. Proto jsme nuceni některé
učivo přesunout do dalšího školního roku.
Žáci neměli možnost „si vychutnat“ návštěvu Rudolfina v Praze ani objednaný
koncert „živé hudby“, či návštěvu Horáckého divadla v Jihlavě.
Při výuce hudebních dějin děti získávají přehled o vzniku hudby a o jejím
vývoji až po současnost. V praxi se nám osvědčilo střídání výkladu teorie,
poslechu a referátů, které si sami žáci připraví na dané téma. Na podzim bylo

19

naším hlavním tématem 130. výročí narození hudebního skladatele Bohuslava
Martinů.
Formou hudebních aktualit a zpráv podněcujeme žáky k zájmu o kulturní akce
a k větší orientaci v hudebním dění nejen v Jihlavě, ale i v celé ČR.
V devátém ročníku seznámili žáci formou referátů a hudebních ukázek
spolužáky se svým oblíbeným interpretem, interpretkou či skupinou z oblasti
nonartificiální hudby.
Výchova ke zdraví
Je to předmět, který se vyučuje pouze v šestém a sedmém ročníku. Navazujeme
na první stupeň základní školy, kde se žáci již s některými tématy seznámili.
Během diskusí se děti učí formulovat a obhajovat vlastní názory, ale i naslouchat
a porovnávat názory druhých. Snaží se vyjadřovat své myšlenky a reagovat
na mínění svých spolužáků.
Žáci druhého stupně se účastní programů nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Vrakbar, jehož zaměstnanci letos zavítali přímo do školy s ohledem na
hygienická nařízení kvůli pandemii Covidu - 19. Ve škole pak dále probíhaly
přednášky zaměřené na první pomoc a různé rizikové situace či besedy
s městskou policií, v návaznosti na to učíme i základy dopravní výchovy, která
provází žáky každým ročníkem.
Témata, na která jsme se zaměřili v šesté třídě, jsou hlavně rodina, její vliv na
jednotlivé členy a na to, jaká jsou práva a povinnosti každého člena rodiny. Dále
jsme probírali duševní a tělesné zdraví, osobní bezpečí, zdravou výživu a etiketu.
Důležitá je hlavně komunikace, což se děje prostřednictvím skupinové práce.
Avšak pokud to jde a probírané učivo dovolí.
V sedmých třídách jsme navázali na látku z předešlého ročníku, která je dále
rozvíjena a prohlubována. Opět to bylo o rodině – výběr ideálního partnera nebo
o zdravé výživě, upozornění na anorexii a bulimii. Co tak trochu vyvolalo
rozruch, bylo téma sexuality – uvědomění si vlastního já, hojně diskutované téma
gender, homosexualita či transsexualita. Tady velmi důležitým faktorem bylo
střídání metod k udržení pozornosti a zájmu o problematiku. Je dobré vědět, jak
se na vše dívají děti staršího školního věku.
Z důvodu uzavření škol v době koronavirové epidemie nebylo bohužel opět
možné uskutečnit některé objednané akce.
Výtvarná výchova
Cíle výtvarné výchovy (rozvoj představivosti, tvůrčích schopností, estetického
vnímání, seznámení s výtvarnými technikami, uměleckými díly a směry, možnost
zklidnění a uvolnění při výtvarných činnostech) se podařilo naplnit úměrně
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celkové společenské situaci (při distanční výuce z důvodu Covid – 19 domácí
práce nutně ovlivněné konkrétní rodinnou situací, možnostmi a motivací každého
žáka, při návratu do školy bylo povinné nošení roušek ve třídách kompenzováno
výtvarnou prací venku na čerstvém vzduchu Tato činnost s sebou nesla technicky
omezenější možnosti tvorby, ale na druhou stranu alespoň trochu vyvažovala
neúměrně dlouhý pobyt dětí v uzavřených prostorách s rouškami)
Žáci pracovali ve škole s různými výtvarnými technikami (kresba, malba,
koláž, frotáž, asambláž, objekt – práce s materiály), při distanční výuce výtvarně
tvořili podle svých reálných možností.
Byli vedeni k samostatné aktivitě, zejména při distanční výuce přicházeli
s vlastními náměty.
Pracovali samostatně i ve skupinách. Důležitý byl vlastní tvůrčí proces,
výsledná práce a její hodnocení sloužilo jako další motivace.
Výuka výtvarné výchovy na druhém stupni navazovala na práci na prvním
stupni.
Tak jako v předchozím roce, i nyní v rámci distanční výuky byly prioritou
hlavní naukové předměty a „výchovy“ byly upozaděny, aby žáci při domácí
výuce nebyli zahlceni úkoly. Byl tedy stanoven jen určitý počet domácích
výtvarných úkolů zadávaných v pravidelných intervalech, který většina žáků bez
problému zvládla. Výtvarné aktivity se svou podstatou a vhodným zadáním
nabízely na jedné straně jako domácí relaxační činnost, a zároveň také (pokud to
nařízení vlády umožňovala) jako důvod pobytu v přírodě na čerstvém vzduchu.
Domácí práce dětí pak byly postupně vystavovány na školním webu ve výtvarné
galerii. V období distanční výuky se žáci 1. i 2. stupně úspěšně zúčastnili soutěže
Den Země.
Tělesná výchova
Všeobecná pohybová stránka rozvoje dětí byla v letošním roce hlavním úkolem
tělesné výchovy. Při výběru cvičení a jednotlivých cvičebních prvků jsme kladli
důraz na zvládnutí základních činností při kolektivních sportech.
V atletice a gymnastice jsme plnili úkoly našeho ŠVP a snažili jsme se, aby
každý žák tyto základní cviky, cvičební celky, sestavy a činnosti úspěšně zvládl.
Individuálně jsme přistupovali jak k dětem s větším nadáním pro sport
(pohybové a sportovní hry, větší nároky při hodinách TV, reprezentace školy),
tak i k dětem s pohybovým nadáním menším (více času na vysvětlení, vícekrát
opakování cviků, rozfázování cviku nebo činnosti). Velkým zpestřením bylo
začlenění některých netradičních sportů do výuky (ringo, frisbee, a další
netradiční hry, které se zatím nijak nejmenují). Po několika letech se na naší
škole stal oblíbenou hrou baseball, který nabízí rovnocenné šance na zapojení
se do hry i méně fyzicky a motoricky zdatným jedincům. Rozšířili jsme i celky
s psychomotorickými cviky a hrami.
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Distanční výuka tělesné výchovy během osmi měsíců školního roku probíhala
formou doporučení a případných konzultací s jednotlivými žáky, ale zcela jistě
nebyla pro fyzickou připravenost dětí přínosná.
Vlivem plošného uzavření škol a následné distanční výuky nebyly ve školním
roce uskutečněny žádné sportovní akce, pouze proběhlo okresní kolo v Branně
bezpečnostním závodě, kde naše škola uspěla jak v kategorii chlapců (1. místo),
tak i v kategorii dívek (3. místo).
Celá škola se zúčastnila projektu Sazka olympijský víceboj, pořádaného
Českým olympijským výborem. Sazka olympijský víceboj je projekt na podporu
zdravého životního stylu v České republice. Většina dětí naší školy absolvovala
osm disciplín, které všestranně prověřily jejich kondici. Žáci, kteří splnili všech
8 disciplín, za svoje výkony získali diplomy se svými výsledky a doporučením,
kterým sportům se dále věnovat.
Výuka byla přerušena z důvodu opatření proti šíření viru Covid–19 a v rámci
distanční výuky byl prioritně kladen důraz na základní naukové předměty,
výchovy byly upozaděny, aby žáci při domácí výuce nebyli zahlceni úkoly.
Proto fyzická aktivita a pohyb zůstaly v rámci možností daných opatřeními vlády
ČR na žácích samých, v ideálním případě pod vedením rodičů. Úkoly (tipy na
pravidelná cvičení, návodná videa atd.) pro domácí pohybovou přípravu v době
distanční výuky byly zadávány jednou za dva týdny, děti si mohly vést
tréninkový deník, svá cvičení fotit či nahrávat a po návratu do školy dobrovolně
prezentovat. Výsledky těchto domácích aktivit se z podstaty věci nedaly plošně
smysluplně kontrolovat ani hodnotit, proto byla důležitá snaha o pozitivní
motivaci dětí ve smyslu: „ne pro školu, ale sebe všechna cvičení a sportovní
domácí a venkovní aktivity děláš“.
Branně bezpečnostní závod – okresní kolo
Chlapci - 1. místo (Kopecký, Novák), 4. místo (Vašíček, Suchý)
Dívky - 3. místo (Dufková, Milarová), 6. místo (Sommerová, Fremundová)
Cizí jazyk
Anglický jazyk
V hodinách anglického jazyka jsme postupovali podle školního vzdělávacího
programu. Anglický jazyk se učí žáci od třetí do deváté třídy v rozsahu tří hodin
týdně. Žáci pracují podle učebnic a pracovních sešitů nakladatelství Oxford. Třetí
a čtvrté třídy se učí podle učebnic Happy Street, od páté třídy žáci přecházejí na
učebnice řady Project. Kromě učebnic využíváme v hodinách řadu doplňkových
materiálů, škola ke všem učebnicím pořídila i jejich interaktivní verzi, dále
používáme cvičení z internetu, gramatická cvičení, cvičení na interaktivní tabuli,
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písničky, videa… S žáky nacvičujeme všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení,
poslech, mluvení i psaní.
V hodinách je kladen důraz na komunikační dovednosti, na praktické použití
jazyka. Žákům jsou pravidelně zadávány domácí úkoly, je nutná jejich důsledná
kontrola. Někteří žáci mají s domácí přípravou potíže. Kromě učebnic využíváme
v hodinách řadu doplňkových výukových materiálů (časopisy, cvičení na
interaktivní tabuli, doplňková gramatická cvičení, písničky…).
Tento školní rok probíhala výuka po většinu času distančně. Žáci docházeli
dvakrát týdně na online hodiny a jedenkrát týdně vypracovávali samostatně
domácí úlohy. Při online hodinách jsme využívali online verze našich klasických
učebnic, přes obrazovky jsme sdíleli veškerá cvičení, poslechy, texty….
a následně i správná řešení jednotlivých cvičení. Dále jsme využívali online
cvičení na portálu umimeanglicky.cz a liveworksheets.com. Během online hodin
jsme nacvičovali všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení
i psaní. Po návratu do školy vidíme, že mezi jednotlivými žáky jsou velké rozdíly
ve zvládnutí učiva. Největší nedostatky najdeme v oblasti mluvení, poslechu
a také správné výslovnosti.
V letošním školním roce zpestřily výuku anglického jazyka hodiny s rodilým
mluvčím. Žákům byly poskytnuty hodiny zcela zdarma, lektor byl placen
z projektu Šablony (odborník ve výuce). Lektor do hodin docházel jedenkrát
týdně. Hodiny byly pro žáky velmi motivační, při komunikaci s lektorem museli
důsledně používat anglický jazyk. Vyzkoušeli si také, jak je důležitá správná
výslovnost. Rovněž bylo dobré, že na hodiny s lektorem se třída dělila na
poloviny – s polovinou pracoval učitel, s polovinou lektor a zhruba po dvaceti
minutách se vystřídali. Díky tomu byli žáci v hodinách celkově více aktivní.
Zapojení lektora do výuky se jednoznačně osvědčilo.
Dalším zpestřením výuky bylo tandemové vyučování. Tandemové vyučování
probíhalo ve třetích a čtvrtých třídách po dobu deseti týdnů jedenkrát týdně.
Na tuto hodinu přicházeli do jedné třídy vždy dva vyučující a pracovali se třídou
ve dvou menších skupinkách. Tandemová výuka se osvědčila zejména na mluvní
aktivity, žáci se rychleji střídali, jednotlivé aktivity byly dynamičtější.
Německý jazyk
Německý jazyk se učí žáci od sedmé do deváté třídy. Výuka probíhá v souladu
se školním vzdělávacím programem. Časová dotace je dvě hodiny týdně.
Používáme učebnice Prima (nakladatelství Fraus). Vzhledem k tomu, že němčina
je pro žáky druhým cizím jazykem, je důraz kladen především na rozšiřování
slovní zásoby a komunikační dovednosti, z gramatiky probíráme pouze nutný
základ. Zejména pro slabší žáky je druhý cizí jazyk obtížný.
Splnění očekávaných výstupů bylo v letošním školním roce ovlivněno
uzavřením škol z důvodu koronavirové epidemie. Většina učiva byla probrána,
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pouze menší část byla přesunuta do dalšího školního roku. Větším problémem
zůstávají poměrně velké rozdíly ve zvládnutí učiva mezi jednotlivými žáky.
V rámci distanční výuky měli žáci každý týden jednu online hodinu a jedenkrát
dostávali domácí úlohy, které samostatně vypracovávali a následně posílali
vyučující. I přes tuto kontrolu někteří žáci domácí úlohy nevypracovávali. Online
hodiny probíhaly přes platformu MS Teams. Během nich jsme rozvíjeli všechny
čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení i psaní. Při výuce jsme
využívali i následující výukové portály: umimenemecky.cz
a liveworksheets.com. Žáci vytvářeli miniprojekty na různá témata (moje
oblíbené zvíře, moje škola, moje koníčky, oblečení…). Často jsme do hodin
zařazovali poslechy. Během nich si ovšem někteří žáci s horším internetovým
připojením stěžovali na špatnou kvalitu přenosu.
Nejobtížnější byla distanční výuka pro žáky sedmé třídy, kteří s němčinou
začínali. Při přechodu na distanční výuku ještě ani zdaleka neměli zažité základy
německé výslovnosti a stavby německých vět. Navíc někteří měli problémy
s technikou a domácí přípravou. Následující školní rok budeme muset ve vyšší
míře opakovat, což ostatně platí i pro ostatní ročníky.
V osmé třídě jsme navázali na základ ze sedmé třídy. Probírali jsme následující
témata: nakupování, rodina, koníčky, bydlení... Osmáci pracovali distančně
velmi pěkně, měli zájem, snažili se, úlohy většina z nich odevzdávala. V deváté
třídě jsme pokračovali v dalších tématech (volný čas, měsíce, lidské tělo,
oblečení, moje město, přání k narozeninám) a také v další gramatice (předložky,
způsobová slovesa, minulý čas, osobní zájmena ve 4. pádu…).
K oživení výuky sloužily písničky, videa zaměřená na reálie německy
mluvících zemí, křížovky a různé hry sloužící k procvičování slovní zásoby.
Během distanční výuky jsme se snažili žáky povzbudit, motivovat k výuce
jazyka, což se zpočátku dařilo dobře, postupem času ale distanční výuka byla
příliš dlouhá, žáci velmi zlenivěli. Nyní bude třeba s nimi trénovat především
správnou výslovnost a aktivní mluvení v cizím jazyce.
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Přírodní vědy
I tento školní rok byl znovu ve znamení omezení v souvislosti s přetrvávající
pandemií Covid – 19. Plánované každoroční tematické exkurze pro jednotlivé
ročníky jsme byli nuceni odložit na jaro 2021, což stejně nepomohlo. Žáci zůstali
doma na distanční výuce téměř půl roku. I tak nepřestáváme doufat, že se opět
navrátíme k původnímu modelu a exkurze znovu uskutečníme.
Opět jsme se během roku 2x věnovali dlouhodobému projektu „Rozumíme
penězům“, který je zaměřený na podporu finanční gramotnosti žáků 2. stupně.
Jednotlivá témata, v každém ročníku dvě, na sebe volně navazují a seznamují
žáky s historií peněz, se základními finančními pojmy, produkty a službami. Učí
žáky, jak správně hospodařit s penězi, zda si mohou dovolit koupit auto, jet na
dovolenou, zrekonstruovat byt či dům, jak moc se zadlužit, aby to zvládli bez
dluhů a exekucí. Hrou na fiktivní domácnost se seznamují s tím, co všechno
takové hospodaření domácnosti obnáší.
Další akce jako Alternativní den či Den Země jsme bohužel neuskutečnili.
V červnu se podařilo ještě zorganizovat jakousi pozdní oslavu Dne učitelů – u nás
s názvem Žáci učí žáky, kde si deváťáci vyzkoušeli roli učitele a mentora na
prvním stupni. Letos se hodně ukázalo, jak dětem po různých omezeních chybí
sociální kontakty s vrstevníky.
V omezené míře proběhla podpora nadaných žáků, a to tak, že jsme je oslovili
a uskutečnili pro ně školní kola matematické a logické olympiády. Vzhledem
k situaci se ale sami nechtěli účastnit dalších soutěží.
Přírodopis
Každý, kdo nakoukl do světa živé a neživé přírody, očekával, co nového se zase
dozví. Bohužel osobní kontakt byl dost krátký. Za šest týdnů nového školního
roku se toho opravdu moc uskutečnit nedá. Ale výuka nabídla jiná pozitiva –
mohli jsme se potkávat prostřednictvím počítačových aplikací a programů. Když
jsme se nemohli vidět osobně, přibývalo více aktivit venku v přírodě.
Šestá třída je ve znamení poznávání světa pod mikroskopem – stavba buňky
a životní projevy organismů od těch nejmenších (prvoci, řasy, bakterie), přes
houby a lišejníky až k těm složitějším jako jsou hlísti, ploštěnci, měkkýši až
k ohromné skupině členovců. Tam je asi nejzajímavější skupina pavoukovců
a následně hmyz. Závěr patří ostnokožcům, které většina poznala na zahraničních
dovolených. Projevilo se obrovské nadšení sdílet vlastní zážitky.
Sedmá třída je ve znamení obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi a ptáci), druhá
část školního roku je ale věnována úplně odlišné tematice, a to obecné botanice
a základním skupinám rostlin. Letos byli žáci nabádáni k vlastnímu pozorování
na dlouhých procházkách s rodinou. Nadšeni byli z výlovů rybníků, ukázek
domácích mazlíčků – hadů, ptáků, akvarijních ryb apod. Na jaře zkoumali mechy
25

či kapradiny. A jelikož přišlo letos i docela pozdě jaro, mohli sledovat postupné
kvetení jarních bylin, olistění stromů a vývojová stádia hmyzu či ptáků. Tuto
sezonu jsme využívali i školní zahradu, i když minimálně.
V osmé třídě probíráme na začátku savce, což jsme stihli ve škole tak
z poloviny. Ostatní výklad pokračoval opět prostřednictvím IT techniky. Od
prosince jsme se pak začali věnovat anatomii a fyziologii člověka, což se celkem
dařilo. Řadu projevů lidského těla jsme poznávali pomocí různých animací, např.
dýchání, průtok krve srdcem nebo trávení potravy. Nejpřitažlivější je pro žáky
učivo pohlavní soustava, kde se žáci učí o fungování pohlavních orgánů
a nevyhýbáme se ani otázkám identity člověka.
V deváté třídě byl nutný zásah do ŠVP, jelikož orgánové soustavy člověka
během půl roku výuky v osmé třídě nelze dostatečně probrat. Proto se některé
soustavy lidského těla probírají ještě na začátku dalšího školního roku (kůže,
nervová soustava a smysly). Pak už následuje nepopulární geologie, kterou lze
ale vhodnou formou zpopularizovat, např. opět vyhledávané animace a videa –
výbuch sopky a zemětřesení s následnou změnou v krajině, ukázky minerálů
a zkamenělin s možností osahat si je.
Velkou pozornost stále a znovu věnujeme rozvoji funkční čtenářské
gramotnosti, což bylo v letošním roce obzvlášť potřebné a velmi žádoucí. Avšak
stále narážíme na to, že mnozí žáci s tímto přístupem mají velký problém. Proto
byla důležitá zpětná vazba.
Vědomosti žáků jsou bohužel spíše průměrné. Spolupracují, nicméně výsledky
práce jsou velice rozdílné. Soustředěnost klesá a ochota spolupracovat má také
spíše klesající tendenci, což bylo v době on-line výuky mnohdy frustrující. Vše
souvisí s přípravou na vyučování a také s atraktivitou probíraných témat.
Chemie
S výukou chemie se na základní škole obecně začíná až v osmém ročníku
učivem z anorganické chemie. V úvodu je třeba vysvětlit bezpečnost práce
v laboratoři, manipulaci s laboratorním sklem a také to, jak postupovat při
zranění nebo nehodě v laboratoři.
Mluvíme o směsích, jak se dají rozdělovat a oddělovat. Probírány jsou
významné prvky a jejich sloučeniny. Chemie je ale i matematické počítání
hmotnostního zlomku, výpočty z chemických vzorců a rovnic, zjišťování
koncentrace a složení roztoků.
V druhém pololetí se věnujeme hlavně názvosloví, což letos bylo hojně
doplňováno instruktážními videi z internetu, nebo videi vlastní výroby, či
doplňkovými aktivitami IT techniky. Kvůli obtížnosti učební látky a omezeným
možnostem, jak se názvosloví naučit, bylo opět názvosloví solí přesunuto
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do devátého ročníku.
V deváté třídě je probírána hlavně organická chemie. V letošním roce jsme
poprvé využili nabídky společnosti ČEZ a uskutečnili on-line hodinu z Dukovan.
Dále se žáci postupně seznámili s významnými uhlovodíky a jejich deriváty.
Témata z biochemie (sacharidy, tuky, bílkoviny) byla již prezentována opět
ve škole prostřednictvím laboratorních pokusů. Školní rok jsme zakončili
tématem o plastech a jejich vlivu na životní prostředí.
Vědomosti žáků jsou průměrné. To se týká i úrovně jejich spolupráce,
soustředění i zájmu o témata.
Procvičuje se po kratších úsecích, aby žáci upevnili nabyté vědomosti.
Využíváme různé formy práce i metody hodnocení. Velice se osvědčilo
používání pracovních sešitů k opakování a upevňování probraného učiva. Žáci
mají k dispozici zpětnou vazbu, mohou využívat i individuálních konzultací,
zejména v otázce názvosloví.
Matematika
V tomto školním roce jsme využili v matematice možnosti rozdělení početných
tříd (7. a 8. třída) na dvě skupiny (jednu hodinu týdně). Tato hodina s polovičním
počtem žáků se velmi osvědčila. Slouží hlavně ke kvalitnější možnosti
procvičování, vyvozování či kontrole zvládnutí učiva.
V hodinách matematiky využíváme hodně prvky z činnostního učení, frontální
vyučování, skupinovou či samostatnou práci. Snažíme se zařadit i prvky Hejného
matematiky, klademe důraz na samostatné vyvození matematických závislostí
a na rozvoj logického myšlení. Formy a metody práce se odvíjejí od probíraného
učiva, ale také od vzdělávacích schopností třídy.
Tento školní rok byl v matematice hodně náročný, většina hodin se učila
distančně. Využili jsme aplikace Teams v rámci Office 365. Díky ní jsme měli
dvě až tři hodiny týdně online, kdy jsme žákům především pomocí sdílené
obrazovky nebo snímáním kamery mohli ukazovat a vysvětlovat matematické
výpočty a postupy. Dvě hodiny týdně byly zaměřeny na samostatnou práci žáků,
kde si ověřovali zvládnutí učiva. Domácí práci a písemné testy jsme zadávali
buďto jako zadání ve Wordu a žáci doplňovali výpočty přímo do souboru. Nebo
mohli počítat do sešitů, řešení vyfotit a poslat jako přílohu. Některé písemky
(malá část) byly zadávány v aplikaci Forms, kde si učitelé formou testových
otázek mohli ověřit zvládnutí učiva. Žáci se ale velmi rychle naučili písemné
testy sdílet a posílat si přes sítě výsledky. To nás nutilo připravovat více variant
písemného testu. Někdy se stalo, že žák nepochopil, že má trochu jiné zadání,
a poslal výsledky s jinými čísly. Někdy bylo patrné, že pomáhali i starší
sourozenci či rodiče. Hlavním problémem distanční výuky se ukázalo být
vysvětlování geometrie, především rýsování. V některých případech jsme tak
využili nahraná videa na Youtube.
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Distanční výuka klade velký důraz na samostatnou práci žáka, jeho disciplínu,
rozvržení si času a dodržení termínů pro odesílání úkolů. V 7. a 9. ročníku jsme
v rámci Teams vyzkoušeli při řešení slovních příkladů také skupinovou práci.
Přes některá úskalí online výuky jsme zvládli probrat učivo v jednotlivých
ročnících dle ŠVP. V 7. ročníku je část geometrie přesunuta do 8. ročníku
a taktéž geometrie z 8. ročníku byla přesunuta do 9. ročníku. Měsíc prezenční
výuky na konci školního roku jsme využili k zopakování
a vysvětlování probraného učiva.
Žáci 9. ročníků probrali všechna témata. Většina z nich si zvolila nepovinný
předmět cvičení z matematiky, kde si více mohli procvičit probrané učivo. Od
září bylo žákům devátých tříd nabídnuto doučování na přijímací zkoušky na SŠ,
1x týdně po vyučování. Toto doučování pokračovalo i v rámci distanční výuky,
kdy se opakovala a procvičovala stěžejní témata matematiky. Žáci také řešili
různé příklady vytvořené Cermatem přímo pro přijímací zkoušky. Doučování
z matematiky se v obou devátých třídách účastnila necelá třetina žáků.
Doučování probírané látky bylo nabídnuto v každé třídě, jedenkrát týdně po
vyučování. V době distanční výuky pak online. Nabídku přijalo velmi málo žáků.
S nadanými žáky se snažíme pracovat tak, aby si sami vyvodili některé
matematické závislosti, poučky. Podle zájmu jim také zadáváme obtížnějších
či komplexnějších příklady. Někteří žáci se se přihlásili do školního kola
matematické olympiády a logické olympiády. MO v době distanční výuky už
nedotáhli do konce. Z důvodů uzavření škol proběhl letos Matematický klokan
online. Zúčastnili se jej pouze dobrovolníci. Pythágoriáda se nekonala vůbec.
Výsledky distanční výuky se projeví hned v září, ale již nyní je jasné, že se
zvětšily rozdíly ve znalostech a dovednostech mezi jednotlivými žáky.
Fyzika
Výuka fyziky probíhala větší část školního roku distančně a polovina hodin
z toho byla on-line přes MS Teams. Stále byl během výuky kladen důraz
především na propojení s praxí a na promýšlení souvislostí. Řadu fyzikálních
zákonitostí si žáci na základě vlastních zkušeností či návodných otázek učitele
mohli vyvodit sami.
Ve škole jsme využili řadu názorných pomůcek z běžného života a předvedli
mnoho jednoduchých fyzikálních pokusů dobře vysvětlujících dané přírodní
zákonitosti. U většiny pokusů asistovali žáci nebo je sami podle pokynů
vyučujícího předváděli. Také během on-line výuky jsme prostřednictvím
webových odkazů žákům doporučovali řadu pokusů, názorná výkladová videa
či dokumenty týkající se dané problematiky. Někteří žáci si řadu jednoduchých
pokusů vyzkoušeli i v domácím prostředí. Během klasické, ale i distanční výuky
probíhaly laboratorní úlohy a jako dobrovolné úkoly si mohli žáci udělat
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i několik dlouhodobějších domácích experimentů nebo vyrobit jednoduché
fyzikální pomůcky (model hydraulického stroje, přesýpací hodiny, kupecké
rovnoramenné váhy ad.)
Žáci si rovněž samostatně vyhledávali informace a připravovali referáty
o životě osobností z historie fyziky, nebo o některých fyzikálních jevech. Někteří
je zpracovávali a prezentovali na počítači.
U matematických úkonů (řešení početních příkladů, převádění jednotek) byly
dovednosti žáků opakovaně slabší. Do výuky byly zařazovány také hry
na procvičení a zpestření učiva.

Zeměpis
V hodinách zeměpisu 6. – 9. ročníku proběhla výuka v souladu s ŠVP, který
umožňuje všem žákům získat základní vědomosti o vesmíru, kartografii,
přírodních, hospodářských, společenských a kulturních poměrech lidstva.
Od šesté třídy jsou žáci vedeni k samostatné práci s učebním materiálem,
postupně se učí vyhledávat podstatné a důležité informace v textu (učebnice,
atlas, internet…) a dále s nimi pracovat. Důraz je kladen nejen na práci s mapami
v Atlase světa (fyzické + tematické), nástěnnými a slepými – vyhledávání,
doplňování a zakreslování nových pojmů, orientace v tabulkách, grafech…, ale
také na propojování získaných informací s praxí, na promýšlení souvislostí,
třídění a vyvozování závěrů (vlastní zkušenost z cestování, sledování zpráv
z domova i ze světa, přírodovědných dokumentů na televizních kanálech,
Youtube…).
I v tomto školním roce byla výuka obtížnější. Distanční výuka probíhala
formou online hodiny. Větší důraz byl kladen na samostatnost žáků, stanovení si
pravidelného denního režimu pro práci, odpočinek a relaxaci. Žáci pravidelně
dostávali přílohy = stručné zápisy učiva, které někdy doplňovali drobnými
dílčími úkoly.
Výuka i za těchto mimořádných podmínek, které byly „staronové“ nejen pro
žáky, ale i učitele, probíhala v souladu se ŠVP a v jednotlivých ročnících byl
program splněn.
V 6. ročníku se žáci postupně seznámili s vesmírem, sluneční soustavou
a základy kartografie. Podrobnější informace o vesmírných objektech sluneční
soustavy jednotliví žáci zpracovali v projektech, které pak prezentovali před
spolužáky. Dále si žáci prohloubili své znalosti z přírodovědy a vlastivědy, které
již získali na 1. stupni ZŠ. V tomto školním roce jsme se zabývali jednotlivými
složkami krajinné sféry naší planety.
V 7. – 8. ročníku pracovali žáci s regionálním zeměpisem. V 7. třídě se
podrobněji seznámili s Afrikou, Austrálií, Oceánií, Antarktidou, Severní a Jižní
Amerikou a všemi oceány Země. V osmé třídě následovala Asie a Evropa.
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Kromě krátkých a obsahově výstižných referátů na probírané učivo (září 2020),
pak téměř všichni osmáci vypracovali vlastní projekt na téma „Stát Evropy“.
Větší část projektů žáci prezentovali v online hodinách, zbývající část projektů
se podařilo přednést živě po návratu žáků do školy v květnu a červnu 2021.
Žáci devátých tříd ukončili učivo zeměpisu základními informacemi o své
vlasti a souhrnným opakováním světových přírodních zajímavostí a rekordů.

Pracovní činnosti
Teoretická výuka v učebnách byla doplněna praktickou činností. I letos jsme
přistoupili k dělení výuky – v šestém, osmém a v devátém ročníku měla vždy
jedna polovina dětí celé pololetí monotematické, v druhém pololetí se žáci
vystřídali. Témata pro 6. a 7. ročník: pěstitelské práce, chovatelství a práce
s technickými materiály, 8. ročník: svět práce, práce s technickými materiály
a provoz a údržba domácnosti, 9. ročník: práce s technickými materiály a vaření.
Práce s technickými materiály
Předností pracovních činností úseku práce v dílnách je hlavně samostatná
místnost (dílna) pro práci se dřevem, kovem i plasty. Dílna je vcelku dobře
vybavena potřebným nářadím, které je přehledně umístěno v závěsných
skříňkách. Při vlastní práci bylo dbáno na bezpečnost práce a celý rok proběhl
ve všech třídách bez zranění a úrazů.
Pracovní činnosti v dílnách v 6. – 9. ročníku zahrnují základní seznámení
s bezpečností práce s jednotlivými nástroji, kterými je školní dílna vybavená,
a postupnou práci se základními nástroji a materiály (dřevo, kov).
Pro zlepšení pořádku v dílně jsme zjednodušili umístění nářadí ve skříňkách
a vyvěsili barevný vzor pro jejich správné ukládání. Dokoupili jsme bývající
nářadí, mělo by být tedy kompletní pro 21 žáků.
V rámci distanční výuky mohli žáci dobrovolně doma ve volném čase tvořit
a vyrábět. Stejně jako v ostatních výchovách dostávali žáci doporučené zadání
pro domácí práci dvakrát měsíčně. A to tak, že byla, pokud to okolnosti
umožňovaly, preferována tvorba objektů z přírodních materiálů venku v přírodě
(nebo aspoň sběr materiálu na činnost doma), aby děti byly motivovány k pohybu
na čerstvém vzduchu. Vedle toho tvořily z dostupných materiálů (papír –
origami, stavebnice – modely atd.). Dále jsme jim posílali návrhy toho, co by
mohli ve svém volném čase zkusit vyrobit, případně pracovní zásady pro práci
s jednotlivými druhy materiálů. Podobně jako ve výtvarné výchově někteří žáci
zasílali fotografie svých zdařilých výrobků, které byly zařazeny do katalogu
výrobků z pracovních činností.
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Svět práce a Provoz a údržba domácnosti
Svět práce a provoz a údržba domácnosti se vyučuje v 8. třídě. Letošní
početná třída byla rozdělena do dvou skupin. V obou skupinách si žáci stihli
v prezenční výuce vyzkoušet některá cvičení z oblasti osobnostního vývoje –
empatie, komunikace. Vyplnili si dotazník, který byl zaměřený na výběr povolání
a směřování dalšího vzdělávání. Jedna skupina si vytvořila vánoční přání, druhá
zvládla diskuzi – jak nakládat s odpady.
Většinu dalších témat museli žáci zvládnout distančně. Sami vyplnili online
test, aby zjistili své profesní předpoklady. Zamýšleli se nad svými silnými
a slabými stránkami. Z oblasti vedení domácnosti se seznámili se symboly praní
oděvů. Z důvodu zkrácení počtu hodin v době uzavření škol nebylo možné
probrat některá témata.
Distanční výuka však žákům pomohla zjistit, jak jsou na tom se zvládáním
nestandardních situací, zda umí pracovat samostatně, jsou schopni si stanovit
denní režim, hlídat termíny odevzdávání domácích úkolů aj.
Příprava pokrmů
Hodiny vaření v 9. ročníku patří mezi oblíbené předměty jak u dívek, tak
u chlapců. Výuka vaření probíhá v „učebně – kuchyňce“, kde se střídá část
teoretická (bezpečnost a hygiena provozu, výběr, nákup a skladování potravin,
sestavování jídelníčku…) s příjemnější částí – praktická příprava pokrmů. Žáci
připravují pokrmy od jednodušších (různé druhy pomazánek) k náročnějším.
Nakonec zvládají podle receptů i složitější chutná a oku lahodící jídla. Takto
vytvořené pokrmy si pak společně vychutnají a navzájem pochválí. Předností
pracovních činností – vaření je hlavně samostatná činnost žáků.
Takto tradičně pojatá výuka vaření byla v tomto školním roce opět narušena
uzavřením škol a distanční výukou. Žáci daná témata (obsah výuky) zhlédli na
instruktážních videích, byly jim doporučeny recepty, a pak už byla samostatná
práce v domácím prostředí. Své kulinářské výtvory pak vyfotografovali a zaslali
emailem. Všechny fotografie sladkých i slaných jídel studené i teplé kuchyně
byly opravdu skvělé a za jídla na nich zachycená by se nemuseli stydět ani
světoví šéfkuchaři.
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Pěstitelské práce, chovatelství
Základy k problematice pěstitelství a chovatelství jsou tak trochu uvedeny
v realitu v šestém a sedmém ročníku. Jedná se hlavně o práci na školním
pozemku.
Letošní podzim a následující jaro se bohužel nesly ve znamení distanční výuky.
Pravidelně se v této době věnujeme sklizni plodin zasetých či zasázených
v jarních měsících, bohužel letos bez větších úspěchů, protože již v loňském
školním roce do práce zasáhla pandemie koronaviru. A tak jsme se soustředili na
domácí výuku – v domácích podmínkách se snažily děti pomoci rodičům při
podzimním přesazování květin, úklidu a zazimování vlastních zahrad a balkónů,
v domácích podmínkách se naučily rozlišovat základní druhy zeleniny, nebo si
pečovaly o okrasné květiny v domácnostech. Když bylo potřeba, pomáhaly se
sváteční výzdobou (Vánoce, Velikonoce). To vše bylo hojně dokumentováno a
komentováno.
Jaro bylo přívětivější, a tak jsme upravili záhonky na školní zahradě, zaseli
mrkev, ředkvičky, zasázeli brambory, vypleli jahody, staráme se o sazenice dýní.
A také jsme pověsili ptačí budky.
Pracovní činnosti učili děti dělbě práce, komunikaci a pomoci, což se ne vždy
daří. Je stále na čem pracovat, a hlavně děti vést k práci, aby si v následujících
letech uměly poradit.
Informatika
Časová dotace informatiky je jedna hodina týdně v 5. – 7. ročníku. Vzhledem
k obavám ze znovuzavedení distanční výuky, jsme všechny třídy v září seznámili
s jejich osobními účty, které jsme vytvořili v rámci Office 365. Žáci se učili
přihlašovat do svého účtu, pracovat v aplikaci Teams, otvírat zadání…Toto
prostředí pak používali v distanční výuce žáci naší školy celou dobu, kdy byly
školy zavřené z důvodů koronavirové pandemie.
Páté třídy se v září stačily seznámit s počítačem, vytvářet si složky a pracovat
v programu malování. V době distanční výuky se seznamovaly s psaním
ve Wordu, změnou písma, zarovnáváním, kopírováním. Některé hodiny měly
online a na základě nich pak vypracovávaly domácí úkoly. V době prezenční
výuky se žáci učili vyhledávat informace na internetu a vkládat je do Wordu.
Šesté třídy stihly prezenčně zopakovat své znalosti práce v programu Word.
Distančně pak rozšířily Word o tvorbu tabulek, psaní a zarovnávání textu
v tabulce. Dále se naučily upravovat text, vkládat obrázky, vyhledávat a
upravovat informace z internetu. Závěrečnou práci – referát do přírodopisu –
začaly vytvářet ještě distančně a dokončily prezenčně. Mohly tak využít výhody
nainstalovaného rozšířeného Wordu na školních počítačích.
Sedmáci na začátku školního roku začali objevovat práci v Excelu, kterou
museli prohlubovat už v době distanční výuky. Zvládli vkládat data, používat
vzorce, vytvářet grafy. Samostatně vypracovali svůj vlastní statistický výzkum
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včetně grafů. V druhém pololetí žáci začali pracovat v programu PowerPoint –
vkládali text a obrázky do jednotlivých snímků, vytvářeli přechody a naučili
se animovat jednotlivé objekty. Každý si měl připravit svoji prezentaci do
libovolného předmětu. Po návratu do školy tyto prezentace zdokonalovali
v PowerPointu nainstalovaném na školních počítačích, které mají mnohem
rozsáhlejší možnosti především animací. Skupina chlapců stihla i své většinou
zdařilé práce veřejně prezentovat.
Ve všech ročnících jsme využili aplikace Teams. Zde jsme na online hodině
pomocí sdílené obrazovky vysvětlili a ukázali, jak pracovat ve Wordu, Excelu,
PowerPointu, které jsou v omezeném rozsahu součástí žákovských účtů
u Office 365. Hodinu jsme většinou nahráli, takže byla dostupná ještě dalších
20 dní. Žáci pak pomocí tohoto videa vypracovávali domácí úkoly, které jsme
v Teams také zadávali.
Většina žáků pracovala celou dobu distanční výuky velmi dobře. Vypracovávali
domácí úkoly, odesílali je včas nebo jen s mírným zpožděním. Na začátku
distanční výuky měli problém hlavně žáci pátých ročníků, protože ještě neuměli
pracovat v prostředí Office 365, vše ale brzy dohnali.
Ne všichni žáci však zvládli odevzdávání domácích prací v rámci Teams.
Někdy to bylo způsobeno tím, že žáci měli k dispozici pouze mobily nebo
nekvalitní tablety, kde je práce ve Wordu a Excelu náročná. Našli se však také
žáci, kteří na domácí úkoly zapomínali nebo se jim nechtělo je vypracovávat.
Opět se ukázalo, že žáci umí dobře na počítačích či mobilech hrát hry a
využívat sociální sítě. Při obtížnější práci vše raději vzdají.
Naše škola nabídla k zapůjčení tablety s Windows 10 nebo notebooky. Řada
žáků nabídky využila
Projektové dny
1. Podzimní každoroční tematické exkurze se bohužel neuskutečnily
2. „Rozumíme penězům“ – 2x za školní rok
(základy finanční gramotnosti) pro žáky 6. – 9. ročníku (říjen 2020, červen
2021)
3. Sportovní den – letos opět kvůli Covidu – 19 pouze 1x, a to
letní verze – plnění odznaku všestrannosti – Sazka Olympijský víceboj
(pronajatá dráha atletického stadionu)
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Oblast výchovy
Velká část výchovné práce leží na bedrech třídních učitelů, kteří se scházejí na
pravidelných schůzkách dvakrát do roka, případně podle aktuální potřeby.
Schůzek se účastní i výchovná poradkyně a metodička prevence. Pro úspěšnou
výchovnou práci je důležitá spolupráce s kolegy a vzájemná informovanost. Tato
skutečnost se ukázala jako nezbytná právě v letošním školním roce, jehož velká
část probíhala distančně.
V týdnech, kdy žáci pobývali ve škole prezenčně, a rovněž i v době distanční
výuky museli třídní učitelé i jejich kolegové řešit řadu výchovných problémů.
Jednalo se například o nevhodné chování při vyučování, vulgární vyjadřování,
neplnění školních povinností, vysokou absenci, vztahové problémy mezi žáky,
složitou rodinnou situaci či úzkostné stavy.
Výchovné problémy byly řešeny na jednáních se žáky, na společných jednání
s žáky a rodiči, ve spolupráci s OSPOD, zprostředkovali jsme i pomoc školní
psycholožky.
Třídní učitelé se se svými žáky pravidelně scházejí na třídnických hodinách,
připravují pro ně zajímavé výpravy, exkurze či školní výlety. Letos byly tyto
aktivity výrazně omezeny, třídnické hodiny probíhaly on-line. I za těchto
ztížených podmínek jsme se snažili posilovat přátelské vztahy mezi dětmi,
navozovat přátelskou atmosféru a potlačovat případné náznaky šikany. Žáky jsme
vedli k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti za svoji práci a chování.
Třídní kolektivy se také zúčastnily preventivních programů Centra primární
prevence Vrakbar. S lektory Vrakbaru může třídní učitel konzultovat problémy
v třídním kolektivu a od lektorů dostává učitel zpětnou vazbu prostřednictvím
Zprávy o průběhu preventivního programu.
Většina žáků má mezi sebou přátelské vztahy, důvěřuje učitelům a často při
řešení problémů vyhledává jejich rady, obrací se na ně s nejrůznějšími dotazy.
Dotaz nebo připomínku je také možno předat prostřednictvím schránky důvěry.
Během dlouhého období uzavření škol nebyla omezena jenom vzdělávací
činnost, ale i výchovná práce učitelů. V tomto období bylo hlavním úkolem
třídních učitelů dostatečně a včas informovat rodiče či zákonné zástupce
o průběhu a podmínkách distanční výuky, dávat jim zpětnou vazbu o výsledcích
vzdělávání jejich dítěte, o jeho přístupu k plnění školních povinností a řešit
podněty a připomínky vyučujících v dané třídě. Informační schůzky s rodiči
proběhly on-line, červnovou schůzku již bylo možné uskutečnit ve škole
prezenčně.
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Žákovský parlament
Školní parlament zahájil svoji činnost hned v září účastí na celostátní akci
Pěšky do školy. V jejím rámci se žáci pět dní dopravovali do školy hlavně pěšky,
na kole, koloběžce nebo MHD. Vzhledem k ochranným opatřením vlády jsme
letos nemohli uskutečnit zahajovací happening. Parlament stihl ještě celou akci
ve všech třídách vyhodnotit.
Zástupci pátých až devátých tříd se v tomto školním roce reálně sešli pouze
v září, říjnu, květnu a červnu. Na prvních dvou schůzkách žáci navrhovali různé
akce pro své spolužáky či předkládali náměty a dotazy věnující se problémům
školy. Podněty získali od spolužáků ze své třídy.
Naplánované akce se bohužel kvůli uzavření škol nepodařilo zorganizovat.
V době uzavření škol se školní parlament scházel pomocí videohovorů každý
měsíc. Ze začátku se hlavně řešila distanční výuka. „Parlameňťáci“ přicházeli
s různými náměty, jak zkvalitnit distanční výuku z pohledu žáků, dávali učitelům
zpětnou vazbu. V každé třídě proběhla krátká anketa ohledně distanční výuky,
kterou zpracoval člen parlamentu. Některé požadavky učitelé vyslyšeli a výuku
upravili podle přání dětí. V únoru parlament řešil, jak zpříjemnit spolužákům
pobyt v době lockdownu. Někteří členové začali připravovat online časopis na
webových stránkách školy. Zvítězil název Záškolák, jako pokračování tištěného
časopisu, který se na škole vydával dříve. Od konce března se podařilo
publikovat několik článků, rébusů, obrázků, rozhovor s učitelem školy aj.
Soutěž O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY, které se účastní pět smíšených
družstev složených z žáků 5. – 9. tříd, v tomto školním roce ani nezačala.
Nekonaly se také žádné akce pro parlamenty jihlavských škol jako například
Fórum mladých aj.
Doufáme, že některé navrhované akce se podaří zrealizovat příští školní rok.
Parlament má i řadu nápadů, jak zkvalitnit svoji práci.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast didaktiky a metodiky
Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů – Sochorová
Robotika – první kroky – Dubová, Divišová, Doláková, Rybáčková, Strnadová,
Zatloukalová, Hlubučková, Kočí, Brunner, Kosina, Sochorová, Foit
Robotika VEX 123 – Sochorová, Hlubučková, Kočí
Využití počítačových aplikací ve výuce německého jazyka – Nováková
Využití principů Hejného metody ve výuce matematiky pro osobnostní vývoj
žáka i učitele – Hlubučková
Trénink koordinátora parlamentu – Hlubučková
Logopedický asistent – Skořepová
Oblast psychologie a psychohygieny
Šikana ve školním prostředí a její řešení (PaeDr. Zdeněk Martínek) - Strnadová
Webináře
Oblast didaktiky a metodiky
Tvorba rozvrhů – Sochorová
Krajský workshop ICT – Nová informatika – Sochorová, Hlubučková
Záznamy z žákovské četby – Randová
Čtenářská gramotnost ve škole i za školou – Havelcová, Kvasničková
Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ – Dubová, Divišová, Rybáčková,
Zatloukalová
Matematická gramotnost – Rybáčková, Križanová
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce – Hromádková, Nováková, Rybáčková
Práce s chybou – Divišová, Rybáčková, Zatloukalová
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník – Divišová
Jak z ingrediencí RVP uvařit pro žáky vtahující výuku – Divišová, Lapešová
Badatelsky orientovaná výuka – Slámová
Hranice (ne)možného v biologii – Slámová
Jaroslav Heyrovský – od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně“
- Slámová
Biologie a přírodopis prakticky – nejen v době koronavirové – Slámová
Čtenářská četba – Rybáčková
Kreativní myšlení – Rybáčková
Současná literatura – Rybáčková
Rozcvičky ve výuce matematiky – Rybáčková
Výtvarná výchova trochu jinak – Križanová
Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni –
Križanová, Strnadová
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Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce – Križanová
Tvořivá škola – Podstatná jména, mluvnické kategorie – Križanová
Bezpečně v kyber – Strnadová
Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ – Strnadová
Role písmen v matematice na 1. stupni ZŠ – Strnadová
Záznamy z žákovské četby – Lapešová
Practice Activities that Work – Kočí
Teaching Listening Skills in the Virtual Age – Kočí
Do we need theory to teach speaking skills? - Kočí
Practical ideas for busy teachers – Kočí
Help your students improve their writing skills with Write & Improve – Kočí
Bádáme v lese o lese – Zatloukalová
QUIZZIZ ve výuce – Hlubučková
Jihočeská robotika OPEN – Hlubučková
Oblast psychologie a psychohygieny
Seminář zaměřený na patologie chování v třídních kolektivech – všichni
pedagogičtí pracovníci
Péče o duši – cesta k radosti pedagogické profese – všichni pedagogičtí
pracovníci
Emoce a jejich stabilita – recept na zvládnutí náročného povolání učitele –
všichni pedagogičtí pracovníci
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD – Kozáková, Pojerová, Štěchová,
Holubová Dvořáková, Knechtová
Efektivní komunikace (Jak komunikovat při výchově a vzdělávání dětí)
– Rybáčková, Križanová, Strnadová, Hlubučková, Kosina
Aplikace práva v oblasti rizikového chování dětí – Doláková
Setkávání metodiků prevence v rámci projektu PSIV – vzdělávání žáků
v heterogenních kolektivech tříd a začleňování žáků ze znevýhodněného prostředí
do heterogenních kolektivů základních škol – Doláková
Sociokulturní specifika romských žáků – Doláková
Jak hodnotit žáky po návratu – Hromádková
Psychická (ne)pohoda ve školách – Hromádková
Jak se stát obhájcem lidí s postižením – Slámová
Rizikové chování dětí a mládeže (PaeDr. Zdeněk Martínek) - Strnadová
Setkávání speciálních pedagogů v rámci projektu PSIV – podpůrné sítě
inkluzivního vzdělávání – Randová
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Zájmové útvary
Většina činností zájmových kroužků pro menší děti probíhala opět ve školní
družině podle koncepce naší školy. Volnočasové aktivity je zde možno střídat
podle zájmu dětí, jejich okamžité únavy, nálady, počasí, a tak se přizpůsobit
přirozeným psychologickým požadavkům dítěte.
Zájmová činnost školní družiny se zaměřila na tyto obory:
výtvarná dílna – různé výtvarné techniky (kreslení a malování pastely, koláž,
kresba inkoustem, mramorování, práce s razítky a obtisky, malování na sklo,
hedvábný papír…)
kreativní dílna – zhotovení výrobků z různých materiálů (papír, kůže, textil, filc,
dřevo, smalt, dráty, provázky, recyklace odpadních materiálů)
keramická dílna – seznámení dětí s tvárným materiálem (modurit, fimo, sádra,
hlína…)
sportovní hry – co nejčastější pobyt všech dětí na hřišti, základy míčových her
(vybíjená, házená, košíková, stolní tenis, fotbal), seznámení s netradičními sporty
(kroket, petangue, kuželky), tělocvična (florbal, hry na obratnost, jóga)
práce s počítačem – základy práce na PC, procvičování učiva, zdroj informací
Na škole dále působily klasické kroužky:
Dramatický kroužek pro mladší žáky – Hadřík
Dramatický kroužek pro starší žáky – Hadr
Sportovní kroužek
Počítačový kroužek
Deskové hry
Angličtina pro 1. ročník
Klub anglického jazyka
Badatelský klub
Čtenářský klub
Kroužek logopedické prevence
Dramatické soubory Hadr a Hadřík začaly pracovat na hrách:
Hadřík – O upatlaném jedlíkovi – chtěli jsme navázat na loňský rok
Hadr – Popelka jinak
Z důvodu koronavirové epidemie se nemohlo uskutečnit Představení pro rodiče
ani DOCELA MALÝ FESTIVAL, který organizuje naše škola (v Diodu Jihlava –
24. a 25. 3. 2021).
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Sportovní kroužek
Sportovní kroužek byl určený pro děti ze 4. – 5. tříd. Učí se v něm nenáročnou
formou základy kolektivních míčových sportů (hlavně basketbal, florbal,
vybíjená, přehazovaná, malá kopaná) s důrazem na zvládnutí míče a základů
taktiky při těchto sportovních činnostech, zkusí si i sporty s náročnějšími pravidly
jako je baseball a frisbee. Z důvodu distanční výuky probíhal sportovní kroužek
pouze dva měsíce.
Počítačový kroužek
V tomto školním roce navštěvovalo kroužek 17 žáků z 4. a 5. tříd. 4. třídy kvůli
pozdnímu příjezdu z výuky plavání, přicházeli do kroužku pozdě. Děti si nejvíc
oblíbily hraní online her. Kvůli koronavirové pandemii se v polovině října
zavřely školy, a tak se žáci nemohli učit pracovat v jiných programech.
Deskové hry
V letošním školním roce 2020/21 kroužek navštěvovalo 9 dětí ze 4. a 5.
ročníku. V prvních týdnech se děti seznamovaly s hrami, které jsou k dispozici
v rámci kroužku, později si nosily svoje hry z domova. Hraním her rozvíjely
logické myšlení, představivost, soustředění, sebeovládání, kreativitu a mnoho
dalších vlastností.
Kroužek logopedické prevence
V letošním školním roce neprobíhala logopedická prevence s žáky 1. stupně.
Důvodem bylo uzavření škol dříve, než došlo na naší škole k depistáži logopedek
z SPC Březejc. Ani po otevření škol k otevření kroužku nedošlo z důvodu zakrytí
úst rouškou nebo respirátorem.
Čtenářský klub
Během celého školního roku fungovaly dva čtenářské kluby (Divišová,
Randová). Tedy prezenčně i online. Kluby byly zaměřeny na zlepšení techniky
čtení a porozumění textu. K tomu byly využívány čtenářské tabulky, pracovní
listy, čtení z vlastních knížek, párové čtení, střídavé čtení, hlasité i tiché čtení,
čtecí okénko, tabulky Logico, čtení s předvídáním, domýšlení příběhu apod.
Texty byly vybírány z pohádek moderních i klasických, zařazovány byly příběhy
s dětským nebo zvířecím hrdinou i naučné texty.

Kroužek anglického jazyka
Kroužek anglického jazyka se těší velkému zájmu, proto i v tomto školním roce
byly otevřeny kroužky dva. Z třídy I. A navštěvovalo kroužek 13 žáků a ze třídy
I. B 15 žáků. Během hodin byly opět využívány jak interaktivní učebnice Happy
house 1, tak již vytvořené pracovní listy. Hravou formou žáci procvičovali
anglickou slovní zásobu z tematických okruhů: barvy, čísla, hračky, části těla,
oblečení. Pomocí písniček a říkadel se seznamovali s jednoduchými anglickými
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frázemi. Díky tomu, že žáci byli na kroužek rozděleni dle tříd, mohl kroužek
pokračovat jak v zimě, kdy do škol chodili jen první a druhé třídy,
tak během rotační výuky na jaře. V době distanční výuky dostávali žáci odkazy
na jednoduché aktivity a písničky buď e-mailem, nebo byli
uvedeny na třídních stránkách. Kroužky probíhaly až do půlky června.
Klub anglického jazyka
Většina žáků, která navštěvovala kroužek angličtiny v první třídě, pokračuje
i v druhé třídě a navštěvuje anglický klub. V tomto školním roce byly
otevřeny opět dva kluby pro žáky z 2. ročníků. Ze třídy II. A jej navštěvovalo
17 žáků, ze třídy II.B 14 žáků. Anglický klub navazuje svými tématy na kroužek
anglického jazyka. Žáci si rozšířili slovní zásobu z tematických okruhů, učili
se jednoduché fráze, zkoušeli jednoduché otázky a odpovědi, hráli krátké scénky.
Seznámili se také s psanou podobou slov, některá zkoušeli i psát. Anglický klub
v době distanční výuky probíhal pro zájemce jak online, tak off-line.
Badatelský klub
Velké plány byly i pro letošní školní rok, poněvadž se obměnilo osazenstvo,
a tak jsme si mohli ukázat mnoho nového.
Zapojili se i mladší děti z prvního stupně, které zábavnou hrou a vlastní
zvídavostí byly lačné něco nového objevit a dozvědět se. Společně si vyzkoušeli
pracovat s pipetami, kádinkami, zkumavkami apod. Nejvíce je bavily pokusy
s vodou, např. Plave plastelína? Odbarvíme colu?, výroba cukrové duhy
či studené sopky, čistili jsme mince, vyráběli čističku vody. Na podzim žáci byli
na exkurzi u soukromého skláře v Dobroníně a na jaře jsme využili program Zoo
v krabici na téma Kontinenty. Během zimy jsme se nemohli setkávat kvůli
uzavření škol. Příští rok se těšíme na nové objevy a pokusy.
Žáci 2. stupni společně hledali atraktivní témata, která se však dala uskutečnit
pouze prvních šest týdnů nového školního roku, pak během měsíce prosince.
Smělé plány znovu překazil koronavirus a striktní hygienická nařízení, kdy se
nesměli mísit žáci z různých tříd.
Přesto nadšení stále je a bude, čehož bychom měli využít a přitáhnout děti k vědě.
A tak co jsme ještě neprozkoumali, neprobádali či se nedozvěděli, zkusíme znovu
příští školní rok.
Dále ve škole působily klasické kroužky na podporu výuky a výchovy dětí:
• Pedagogická intervence – šest skupin
• Příprava žáků na střední školy z matematiky a českého jazyka
• Rozhlasový kroužek
Mimo zájmové útvary proběhla příprava soutěžních družstev školy pro dopravní
soutěž.
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Výchovné a profesní poradenství
Výchovný poradce poskytuje po celý školní rok odbornou pomoc učitelům,
žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech:
• výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• neomluvená a zvýšená omluvená absence
• kariérové poradenství – profesní orientace vycházejících žáků
• spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně
patologických jevů a závadového chování žáků
• péče o nadané žáky
• péče o žáky se zhoršujícím prospěchem a neprospěchem
Velmi důležitá je úzká spolupráce výchovného poradce a třídního učitele,
jejich vzájemná informovanost. To pak umožňuje včasné řešení přestupků žáků
vůči Řádu školy, přijetí opatření k jejich řešení a k jejich odstranění. Drobnější
porušování se řeší domluvou, u závažnějších přestupků (např. záškoláctví,
podvod, lhaní …) jsou zákonní zástupci neprodleně informováni, pozváni do
školy a přestupek s nimi projednán.
V průběhu školního roku, opět ve spolupráci s třídním učitelem, výchovný
poradce sleduje a vyhodnocuje projevy chování a potřeby žáků. Průběžně
zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku pro žáky, standardně spolupracuje s PPP
a SPC Vysočina, pracoviště Jihlava, MŠ a SPC Jihlava, OSPOD Jihlava. Do
konce září školního roku je vždy vytvořen seznam integrovaných žáků. Tento
seznam je průběžně aktualizován a doplňován. Počet integrovaných žáků se
v průběhu školního roku mění. V září 2020 bylo evidováno a doporučeno
k integraci celkem 32 žáků. K nim postupně přibyli i 3 žáci prvního ročníku
s pedagogickou intervencí 1. stupně. S těmito žáky individuálně pracovala paní
učitelka ještě před oficiálním doporučením ze školního poradenského pracoviště.
Naši školu navštěvují žáci se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením,
poruchou chování, PAS… Po celou dobu tohoto školního roku pracovalo v naší
škole šest asistentů pedagoga, z toho jeden byl sdílený ve druhém ročníku.
Téměř všichni integrovaní žáci se SVPU (dle doporučení) navštěvovali kroužky
pedagogické intervence, které vedli zkušení pedagogové.
Dále výchovný poradce poskytuje poradenskou činnost v oblasti kariérového
poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce. Zjišťuje zájem žáků o studium na
SŠ a SOU, eviduje nabídku studia na SŠ a další informace významné pro volbu
dalšího studia žáků, předává žákům propagační materiály škol.
Výchovný poradce také spolupracuje s Informačním a poradenským
střediskem ÚP v Jihlavě. Návštěva objektu SŠ stavební v Jihlavě se už také stala
tradicí.
Tento školní rok byl náročný kvůli uzavření škol, vše jsme ale zvládli a všichni
vycházející žáci budou v příštím školním roce studovat obor, který si zvolili.
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V tomto školním roce 2020/2021 ukončí úspěšně povinnou devítiletou školní
docházku celkem 45 žáků. Ve studiu na SŠ s maturitou bude pokračovat 36 žáků
a 9 žáků si zvolilo tříletý učební obor. Většina žáků bude studovat v Kraji
Vysočina. V osmém ročníku ukončí povinnou devítiletou školní docházku 2 žáci.
Na víceleté gymnázium odejdou studovat z pátého ročníku 3 žáci. Ze sedmého
ročníku naší ZŠ si zvolil šestileté studium na víceletém gymnáziu po zdárně
složené přijímací zkoušce 1 žák.
Organizované akce:
• 7. 10. 2020 – IPS ÚP Jihlava – IX. A – návštěva pracovníka v ZŠ
• 7. 10. 2020 – IPS ÚP Jihlava – IX. B – návštěva pracovníka v ZŠ
• 16. 12. 2020 - návštěva SŠ stavební Jihlava – IX. A, B – zájemci

Zhodnocení minimálního preventivního programu
Stejně jako v loňském školním roce bohužel neproběhla v souvislosti
s omezeními během koronavirové pandemie řada tradičních preventivních akcí.
Primární prevence rizikového chování u žáků letos spočívala především
na třídních učitelích a jejich soustavné a uvědomělé práci s kolektivem třídy. A to
jednak během distanční výuky, ale hlavně pak po návratu dětí do škol, kdy bylo
potřeba opět nastavit pravidla vzájemného soužití ve třídě. Bylo třeba řešit řadu
případů vzájemných slovních i fyzických potyček mezi žáky. Během distanční
výuky také narostlo sociální odloučení některých žáků a objevilo se několik
případů úzkostného chování v souvislosti s opětovným návratem do škol. Rovněž
jsme se setkali s několika případy kyberšikany mezi spolužáky, na které nás
upozornili rodiče obětí.
Učitelé se snažili o navázání dobrých vztahů ve třídě, o vytvoření příjemné
kamarádské atmosféry, potlačování náznaků šikany, o vzájemné respektování se.
Toto utužování vzájemných dobrých vztahů v rámci třídy i školy probíhalo
jednak při netradičních metodách práce se žáky během výuky, ale také mimo
vyučování. I letos řada učitelů stačila uskutečnit pro děti ze svých tříd zajímavé
akce – spaní ve škole, výlety na kole, výpravy, návštěvy památek, exkurze.
V mnoha třídních kolektivech se dařila i vzájemná pomoc – šikovnější žáci
pomáhali s učením těm slabším, zdraví těm se zdravotním postižením.
Také letos jsme spolupracovali s Centrem primární prevence Vrakbar. Místo
plánovaných dvou setkání však proběhlo jen jedno. Nejdříve ve 2. třídách na
téma kamarádství a pak během června jsme měli ve všech třídách od 5. do 8. r.
a ve IV. B program se zaměřením na vztahy v kolektivu a v 9. r. se zaměřením na
partnerské vztahy. Tradiční besedy s městskou policií se v letošním školním roce
neuskutečnily.
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S tématy, která souvisí s rizikovým chováním, se žáci na 1. stupni seznamují
i během výuky v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy, na 2. stupni
především ve výchově ke zdraví a občanské výchově.
Na 1. stupni již tradičně proběhl projektový den s preventivním programem
podpory zdraví a zdravého životního stylu „Normální je nekouřit.“ Snahou
projektu je přispět k formování pozitivního postoje ke zdravému způsobu života
(správná výživa, pohyb, duševní pohoda), k utváření odpovědného přístupu vůči
svému zdraví (vědět, co je zdravé či nezdravé v každodenním životě), ke snížení
počtu dětí vystavených pasivnímu kouření a k získání poznatků a dovedností, jak
si chránit své zdraví.
Své znalosti z dopravní výchovy si pak žáci zopakovali a vyzkoušeli
prostřednictvím on-line výukových videí, zkušebních dopravních testů, ale mnozí
i při vyjížďce se svými učiteli na kole či koloběžce.
Tradiční akce vedoucí k posílení celkového pozitivního sociálního klimatu ve
škole a k vzájemnému poznávání se, kdy se míchají žáci jednotlivých ročníků
a společně si hrají, spolupracují nebo mezi sebou soutěží, se kvůli koronavirovým
opatřením většinou uskutečnit nemohly. Podařilo se jich uskutečnit jen pár –
např. žáci 9. ročníku v závěru roku učili jeden den na 1. stupni v rámci akce „Žáci
učí žáky“ a pomáhali učitelům s organizací na začátku roku sportovního a na
konci roku branného dne.
V tomto školním roce 2020/21 jsme v oblasti rizikového chování žáků řešili
několik případů fyzických nebo slovních útoků, nezdravé vztahy v některých
třídních kolektivech, skryté záškoláctví. Problémové situace jsme se snažili řešit
a podobnému chování zamezit.
V rámci zkvalitnění naší práce absolvovali všichni pedagogové školy
webinář zabývající se tématem šikany a někteří ještě seminář zabývající se
otázkami rizikového chování dětí nebo jinými oblastmi psychologie.
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Hodnocení EVVO
a) Vyučovací proces
Vzhledem k přetrvávající pandemii Covid – 19 byly uspořádány projektové dny
školního roku 2020/21 v omezeném režimu:
1. Sportovní den
září 2020 – zaměřeno na fyzickou zdatnost
2. Terénní formy výuky, výukové akce mimo školu:
Třídní vlastivědná putování: podzim 2020
Terénní pozorování botanická, zoologická (6., 7. r.), geologická (9. r.),
v ekologické zahradě a blízkém okolí školy, např. mokřady, čistička odpadních
vod – květen a červen 2021.
3. Exkurze: ZOO Jihlava v sekci PodpoVRCH
b) Mimovyučovací aktivity
Spolupráce se ZOO Jihlava: PodpoVRCH – výukové programy
c) Provoz školy
Odpadové hospodaření: třídění papíru, PET lahví, baterií, nově i hliníku
Brigády: týdenní úklid kolem školy po jednotlivých třídách 2. stupně
Sběr pomerančové kůry a kaštanů
Ekozahrada: úprava skalky kolem jezírka a basketbalového hřiště, péče
o zatravněné plochy, stříhání a úprava stromků, nově zasazené dva ovocné
stromy
Literatura: doplňování knihovny atlasy a knihami z oboru přírodních věd,
interaktivní tabule, počítačová pracovna: využívány výukové programy, DUM
a UM vytvořené v rámci projektu „Šablony“
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Školní družina
Školní rok 2020/21 byl z hlediska zhoršené epidemiologické situace náročný
a naprosto odlišný od minulých let.
V pěti odděleních školní družiny pracovalo 130 žáků pod vedením
kvalifikovaných vychovatelek. Kromě 36 žáků 1. tříd, 41 žáka ze tříd druhých
a 41 žáka ze třetího ročníku bylo do naplnění kapacity možno přijmout i 12
starších žáků, především sourozenců a dojíždějících z obcí mimo Jihlavu.
Školní rok jsme zahájili s nadšením a během prvních týdnů jsme se zaměřili
především na zařazení prvňáčků, uspořádali jsme pro ně seznamovací odpoledne
s malou party, občerstvením a hrami.
Na konci měsíce září proběhl již tradiční indiánský týden, završený
odpolednem plným her, soutěží, zkoušek moudrosti a obratnosti
Od 14. 10., kdy byla nařízena distanční výuka, jsme připravovali na školní
webové stránky aktivity z oblasti výtvarné i kreativní, různé hádanky, kvízy
a luštění.
Po návratu k prezenční výuce nejprve pracovala 4 homogenní oddělení žáků
pouze z 1. a 2. tříd. Na konci listopadu se připojili i ostatní žáci. V tomto období
bylo pro všechny prioritou poskytnout dětem dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu. Denně jsme trávili čas na hřišti a zahradě. Předvánoční a adventní
období jsme i tentokrát věnovali kreativnímu tvoření, děti si vyrobily drobné
dárečky, dekorace a přáníčka. Atmosféra plná klidu a pospolitosti pomohla dětem
překonávat obtíže, které přinesla doba covidová.
V novém roce jsme přivítali ve škole opět pouze žáky nejnižších dvou ročníků,
kterým byla umožněna prezenční výuka. Kromě pohybu venku, na sněhu,
sáňkování a bobování, jsme dětem umožnili pohybové aktivity i v samotných
učebnách, oblibu si získalo skákání panáka, hry se švihadly nebo stolní tenis
na lavici.
V dalším období distanční výuky od 8. února do 12. dubna jsme opět vkládali
na webové stránky různé návrhy aktivit a tím se snažili přispět ke kontaktu žáků
i rodičů se školou a vhodně tak doplnit distanční výuku.
Od 12. dubna znovu zahájila činnost všechna oddělení školní družiny, nejprve
v rotačním režimu ucelených třídních kolektivů, od 24. 5. jsme mohli pracovat
ve všech pěti věkově smíšených odděleních. Opět jsme zvolili cestu pohybu,
kterého se dětem v době uzavření sportovišť a absenci kroužků velmi
nedostávalo. Největší ohlas zaznamenaly míčové hry.
Jedinou větší společnou akci školní družiny v jarním období byl
„Barevný den – malování na chodníku“, kterým jsme oslavili Mezinárodní den
dětí. Tématem výtvarného tvoření bylo léto a příroda a děti si užily i zmrzlou
odměnu. Chodníkovou galerii jsme otevřeli i pro rodiče, kteří si ji se zájmem
prohlédli.
Ze zajímavých akcí a činností v jednotlivých odděleních zhotovujeme
fotodokumentaci, která je k nahlédnutí na školních webových stránkách.
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Soutěže a olympiády
1. místo:
Branně bezpečnostní závod – okresní kolo – Kopecký, Novák – IX. B
3. místo:
Branně bezpečnostní závod – okresní kolo – Dufková, Milarová – IX. A
4. místo:
Branně bezpečnostní závod – okresní kolo – Vašiček, Suchý– IX. B
6. místo:
Branně bezpečnostní závod – okresní kolo – Sommerová, Fremundová – 9. r.
Další: 7. - 9. místo Olympiáda v českém jazyce Sofia Sommerová
22. místo
Olympiáda v českém jazyce Natálie Vargová
24. místo
Dějepisná olympiáda: Natálie Vargová
25. místo
Dějepisná olympiáda Richard Dostál
Ocenění ve výtvarná soutěži DEN ZEMĚ pořádané MMJ získali:
Dostal, Wšianská (I. A), Dušáková, Koubová (III. B),
Dušáková (VI. B), Mátlová (IX. B)
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Aktivity školy, spolupráce s dalšími organizacemi
Sama škola pořádá řadu akcí, které doplňují výuku a spojují vyučovací proces
s praxí, v dalších aktivitách spolupracuje s ostatními organizacemi.
✓ Oblastní galerie Vysočiny
✓ ÚP Jihlava, IPS
✓ SŠ Stavební Jihlava
✓ Šaškův statek Rantířov
✓ Město Jihlava – Jihlava s odvahou
✓ Centrum primární prevence Vrakbar
✓ MŠ a SPC Jihlava, p. o.
✓ HDJ
✓ Diod Jihlava
✓ Muzeum Vysočiny
Prezentace školy na veřejnosti
Naše škola prezentuje dovednosti a úspěchy dětí i kvalitní práci svých učitelů
při vhodných příležitostech a je otevřená veřejnosti:
✓ Jihlavské listy
✓ Noviny Jihlavské radnice

47

Zapojení do projektů
1) Partnerství v projektu ESF „Tvořivá škola – činnostní učení“ na základě
smlouvy o partnerství a spolupráci ze dne 11. 9. 2006
Škola se zde podílí na:
• ověřování metodiky činnostního učení v praktické práci tříd, především na
1. stupni ZŠ
• ověřování a připomínkování učebnic a pracovních sešitů v nakladatelství
Nová škola
• na propagaci činnostního učení v práci školy a v ŠVP „Pohodová tvořivá
škola“
Přínos pro školu:
• proškolení učitelů zdarma (všichni učitelé 1. stupně a učitelé matematiky
a fyziky 2. stupeň)
• využívání „Didaktiky činnostního učení“ jako metod a forem práce na
prvním stupni a v přírodních vědách druhého stupně
2) Šablony II
• název: Šablony II ZŠ Havlíčkova Jihlava
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013202
realizace: 9/2019–8/2021
• Cílem projektu je podpořit základní školu v rozvoji. Aktivity jsou zaměřeny
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a na podporu vzájemného setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány
extrakurikulární aktivity jako kluby nebo doučování a spolupráce s rodiči
dětí a žáků.
Šablony, které škola realizuje:
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzájemná spolupráce pedagogů
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Kluby pro žáky
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
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4) Ovoce do škol
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Ovoce do škol“.
Rozvoz probíhal 1x za 14 dní, kdy dováželi dva různé druhy ovoce, zeleniny
nebo vitamínové džusy. Děti byly s nabídkou spokojeny.
5) Mléko do škol
V letošním roce jsme také se zapojili do projektu „Mléko do škol“. Rozvoz
probíhal pravidelně, dováželi mléko a různé druhy mléčných dotovaných
výrobků, které si děti mohly zakoupit. Děti byly s nabídkou spokojeny.
6) PSIV – Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Cíl projektu:
1. vytvoření nového fungujícího koordinovaného systému podpory
inkluzivního vzdělávání v Jihlavě
2. vytvoření podpůrných sítí inkluzivního přístupu ke vzdělávání včetně
zřízení pozice koordinátora inkluze na SMJ
3. zajištění odborné podpory psychologů, speciálních pedagogů a sociálního
pedagoga při školském poradenském pracovišti,
4. individuální integrace žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ, která
zabrání jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání a dosahování školního
úspěchu
5. zvýšení informovanosti rodin ze socioekonomicky znevýhodněného a
kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání, zvýšení motivovanosti a
aktivní zapojení rodičů
6. pozitivnější vnímání inkluzivního vzdělávání u veřejnosti
7. zvýšení odborných kapacit
a odbornosti pracovníků zapojených subjektů
8. vytvoření plánů pedagogické podpory pro děti/žáky se zhoršeným
prospěchem
9. zvýšení dostupnosti zájmového a neformálního vzdělávání.
Popis projektu:
Důležitou součástí projektu je zapojení dvou partnerů s finančním
příspěvkem, kteří realizací aktivit přispějí k dosažení cílů projektu – Mateřské
školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace
(dále jen MŠ a SPC) a organizace F POINT z.s.
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Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2020/2021 proběhly tyto kontroly.
1) Finanční kontrola – kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů podle
zákona o rozpočtových pravidlech. Kontrolovaným obdobím byl rok 2020.
Závěr: Čerpání fondů bylo v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.
2) Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.
Závěr: Bez závad. Plátce dodržuje veškerá ustanovení.
Plnění plánu úkolů v ekonomické a materiálně technické oblasti
• vymalovali jsme většinu chodeb a tříd
• nevyřešen zůstává bezbariérový přístup do budovy, který se na této škole dá
řešit jen obtížně s velkými finančními náklady
• proběhl obklad stěn prostor u šaten tělocvičny
• oprava a nátěr herních prvků na hřišti ŠD
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Rozbor hospodaření 2020
Příjmy v hlavní činnosti celkem
28 264 044,53 Kč
Z toho: účet 672
Příspěvek od zřizovatele
3 000 000,00 Kč
Příspěvek na handicapované žáky
27 500,00 Kč
Transfer na neinvestiční výdaje
24 567 209,00 Kč
Dotace “Šablony”
346 698,65 Kč
Navýšení provozního příspěvku o částku určenou na podporu participativního
rozpočtování
70 000,00 Kč
28 011 407,65Kč
Vlastní zdroje:
Z toho:
Školné
Úroky v bance
Čerpání dotace „Women for women“
Fond odměn
Ostatní výnosy

252 536,88Kč
173 600,00 Kč
1 092,03 Kč
20 032,00 Kč
30 000,00 Kč
27 812,85 Kč

HV ve vedlejší činnosti

19 710,14 Kč

Plánované výnosy byly v roce 2020 téměř stoprocentně splněny. Použili jsme je
na úhradu části energií, koupi materiálu pro školní družinu a uhrazení poplatků
v bance.
Výdaje v hlavní činnosti celkem
28 107 275,96 Kč
Z toho:
Náklady na provoz školy
Náklady na NIV
Náklady na handicapované žáky
Náklady na projekt Šablony

3 165 868,31 Kč
24 567 209,00 Kč
27 500,00 Kč
346 698,65 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti

156 768,57Kč

/Hospodářský výsledek z hlavní činnosti tvoří částka složená z rezerv
ponechaných na jednotlivých účtech, příspěvek na podporu participativního
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rozpočtování, malá úspora na energiích v roce 2020 a úspora prostředků na
opravu počítačů.
Příjmy ve vedlejší činnosti
Podnájem tělocvičny
Podnájem učebny volby
Kroužky
Sběr bylin
Celkem

46 640,00 Kč
7 968,00 Kč
55 550,00 Kč
898,00 Kč
111 056,00 Kč

Sazba za 1 hodinu pronájmu tělocvičny, keramické dílny a počítačové učebny je
160,- Kč. Sazba za 1 hodinu pronájmu učebny je 80,- Kč. Poplatek za kroužek je
100,- Kč za měsíc.
Výdaje ve vedlejší činnosti
Dle kalkulace na doplňkovou činnost byly vyčísleny tyto náklady:
Materiál, majetek a čisticí prostředky
17 957,16 Kč
Mzdové prostředky a odvody
24 648,00 Kč
Služby
3 420,40 Kč
Ostatní náklady a pojištění
855,10 Kč
Revize a opravy
2 565,30 Kč
Energie
41 899,90 Kč
Celkem
91 345,86Kč

HV ve vedlejší činnosti za rok 2020
/hospodářský výsledek ve vedlejší činnosti tvoří zisk/
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19 710,14 Kč

Příloha č. 1 Napsali o nás.

53

54

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem výroční zprávy 2020/21
č.j. Ha-162/21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Jméno
Brunner Boris
Divišová Iva
Doláková Iva
Dubová Petra
Foit Radim
Havelcová Aranka
Hlubučková Eva
Hromádková Alena
Kosina Michal
Kočí Jan
Križanová Olga
Kvasničková Jiřina
Lapešová Alena
Mořkovská Jarmila
Nováková Pavla
Pacvoňová Barbora
Parčová Hana
Rybáčková Lucie
Sochorová Zdeňka
Strnadová Petra
Vojáček Antonín
Zatloukalová Monika
Kozáková Dáša
Štěchová Marcela
Pojerova Tereza
Holubová Dvořáková Lenka
Knechtová Ludmila
Jelínková Jana
Kovačková Michaela
Onderková Šárka
Partlová Zdeňka
Poláčková Andrea
Randová Lucie
Skořepová Magdaléna

Datum

55

Podpis

56

