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 Základní údaje o škole  
 

  

 

  
 
 

Součásti školy  Navštěvovalo   
Základní škola  113 žáků  
Školní družina  20 žáků  
Školní jídelna ZŠ  71 stravovaných  
Mateřská škola  25 dětí  

 
 

Název školy  Základní škola a mate řská škola Čáslavice   

Adresa školy  Čáslavice 110, 675 24  
IČ  70283044  
Bankovní spojení  1524757359/0800  
Telefon  568 883 177  
E-mail  dvorak.zscaslavice@seznam.cz  
Adresa internetové stránky  www.zscaslavice.cz  
Právní forma  Příspěvková organizace  
Název zřizovatele  Obec Čáslavice  
IZO ředitelství  600122115  
Statutární orgán     Mgr. Miloš Dvořák Třebíč, 

Benešova 473 / 5  
674 01  
GSM: 733 189 892   

Přehled hlavní činnosti školy Výchova a vzdělání – základní školství  
Mimoškolní činnost – školní družina  
Stravování dětí a žáků, závodní stravování, cizí 
strávníci 
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     ZŠ v Čáslavicích je úplná šestitřídní škola. Navštěvují ji žáci z Čáslavic, 
Rokytnice nad Rokytnou, Římova, Kojetic na Moravě, Mikulovic, Loukovic, Babic, 
Lesonic, Cidliny, Sádku a Horního Újezdu.  Dva žáci plní školní docházku v Irsku.  
     Vyučuje se v sedmi třídách a počítačové učebně. Využívána je i školní terasa, 
fotbalové hřiště a sál kulturního domu v Čáslavicích.  
     Vybavení školy nedoznalo v tomto roce žádných podstatných změn, pouze 
v nejmenší třídě byl nainstalován digitální projektor a počítač s připojením na 
internet. Rovněž byla zakoupena kartotéka obrázků k výuce angličtiny Nová 
dida. 
     V tomto roce opět stoupl počet žáků. Z důvodu dodržení stanovených limitů 
na třídu došlo k přeskupení tříd.   
          Škola využívala druhým rokem vlastní tělocvičnu. Organizace výuky tělesné 
výchovy byla zabezpečena tak, aby všechny skupiny mohly být odučeny v tělocvičně. 
Z toho důvodu byla kombinována s ostatními výchovnými předměty.  
Všechny počítače ve školní budově jsou napojeny na počítačovou síť, třídy jsou 
vybaveny projektory a ozvučením. Ve třech jsou interaktivní tabule. 
  

 Rozdělení tříd a třídní učitelé:  
  
Třída  Žáků celkem  Chlapc ů  Děvčat  Třídní učitel  
 I. třída  30 15 15  Mgr. Pejchal 
            1.ročník   10 7 3  
            3.ročník  10 4 6   
            4.ročník 10 4 6  
 II.třída            23 8 15 Mgr. Chaloupka  

2.ročník    12 3 9  (2. pololetí 
 5.ročník  11 5 6  Mgr. Mahelová) 

VI.třída  15 6 9 Mgr. Zikmundová  

VII. třída  19 9 10 Mgr. Kružíková  
VIII. třída  17 11 6 Mgr. Matějková * 
IX. třída  9 4 5 Mgr. Hanzal  

  
 
     Mateřskou školu navštěvovalo celkem 25 dětí zařazených v jedné třídě.  MŠ 
vedla vedoucí učitelka Bc. Miroslava Čermáková. Spolu s ní a  paní učitelkou 
Arankou Křivánkovou zde působila asistentka pedagoga Lucie Vlková, která se 
starala Filipa Peřinu. Asistentku pedagoga částečně financoval Úřad práce 
Třebíč.     
     Školní jídelna připravovala obědy pro žáky ZŠ Čáslavice a ZŠ Šebkovice a 
svačiny s obědy pro MŠ Čáslavice, MŠ Římov a MŠ Šebkovice. I v tomto roce 
provozovala ŠJ vedlejší činnost - příprava obědů pro veřejnost (cizí strávníci).   
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 Učební dokumenty 
  
V tomto školním roce se ve všech devíti ročnících vyučovalo podle ŠVP pro základní 
vzdělávání Škola porozumění. V jeho rámci byly vyučovány tyto volitelné předměty: 
Ekologie v 7. a 9. ročníku a Základy administrativy v 8. ročníku.  
Základním pedagogickým dokumentem MŠ je Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání „ Kouzelná školka pohádkových příběhů“ (ŠVP PV).  
  

 

 Údaje o pracovnících školy  
  

Pedagogi čtí pracovníci   
 
 Žena Muž Celkem  

Ředitel 0 1 1 
Výchovný poradce 1 0 1 

Statutární zástupce 
ředitele 

1 0 1 

Učitel I. stupně 
Učitel II. stupně 

1 
5 

3 
1 

4 
6 

Vychovatel ŠD 1 0 1 

Učitelky MŠ 2 0 2 

Asistent pedagoga 1 0 1 
 
 
 

Nepedagogi čtí pracovníci   
 
  Žena  Muž  Celkem  

Školník  0  1  1  
Uklízečka  1  0  1  
Školnice MŠ  1  0  1  
Kuchařky  3  0  3  
Vedoucí ŠJ  1  0  1  

  

      
Údaje o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců:       

Mgr. Aleš Chaloupka odešel od 1. 2.2014, nahradila jej Mgr. Jitka Mahelová. Třídní 
učitelka 8. ročníku Mgr. Klára Matějková odešla k 30. dubnu 2014, od 1. 5.2014 se 
vrátila z MD Mgr. Iva Kulhánková. Za Mgr. Jitku Javorkovou (od 1. 9.2013 na MD) 
působí na škole Mgr. Petra Nováčková. Na zkrácený úvazek pracovala na 1. stupni 
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Mgr. Kateřina Matoušková. Na 1. stupni vyučovala anglickému jazyku rovněž 
vychovatelka Petra Iranová DiS. Na konci školního roku odešel do starobního důchodu 
Mgr. František Pejchal.     

K  31. 3. 2014 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr školník Martin Parkan. Na jeho 
místo nastoupil od 1. května Richard Večerek.  

 

 

Zápis do 1. ročníku a MŠ 
  
     K zápisu do 1. ročníku se dne 17. ledna 2014 dostavilo 14 dětí.  Dvěma z nich byl 
rozhodnutím ředitele školy o odkladu povinné školní docházky nástup do 1. ročníku 
odložen. 
     Školní docházku v novém školním roce zahájí 13 žáků, neboť rodiče jedné 
žákyně s uděleným odkladem znovu požádali o možnost zahájení docházky 
v řádném termínu. 
      Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 9 žáků devátého 
ročníku.  
Zápis do MŠ se konal 21. března 2014. Dostavilo se k němu 9 dětí, nastoupí jich však 
pouze 6 včetně dvou integrovaných. 
  
  

Výchovné poradenství na škole, minimální preventivní 
program  

 
Zpráva výchovného poradce  
Během měsíce září byl vypracován seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Na základě vyšetření v PPP byl jednomu žákovi vypracován v lednu 2014 individuální 
vzdělávací program. Do IVP byly uvedeny metody a postupy při výuce a stanoveno 
základní učivo. S vyučujícími se výchovný poradce domluvil na odborné pomoci nebo na 
nalezení vhodného stylu učení či speciálních pomůckách. 
Pokud se vyskytly závažnější problémy v chování nebo v prospěchu žáků ve škole byli 
rodiče písemně upozorněni nebo zváni do školy a seznámeni se stávající situací a 
s dalším postupem řešení (výchovná opatření, snížený stupeň z chování, oznámení na 
odbor péče o dítě, případně policii). 
V kariérovém poradenství na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností 
a možností ve spolupráci s pedagogy bylo pomáháno při výběru střední školy. 
Ve výchově k volbě povolání se nám velice dobře řadu let osvědčuje účast na programu 
IPS (Informační a poradenské středisko) Pracovního úřadu v Třebíči, kde žáci získávají 
aktuální a vyčerpávající informace o možnostech studia na středních školách a učilištích. 
Tento cyklus začíná již v osmé třídě a končí v deváté třídě. I v tomto školním roce jsme 
se žáky navštívili toto pracoviště - ve středu 23. listopadu 2013 (IX. třída) a v pondělí    
5. května 2014 (VIII. třída). Velice cenným zdrojem informací pro vycházející žáky je i 
Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta Třebíč. Žáci VIII. a IX. třídy navštívili tuto akci  
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17. října 2013. Tyto programy a akce jsou doplněny množstvím aktuálních písemných 
materiálů, letáků a možností získávat další informace na webových stránkách škol. 
Hodina, kterou mají žáci osmé a deváté třídy vyhrazenu volbě povolání umožňuje v klidu 
tyto informace zpracovat a vstřebat. Na konci prvního pololetí byly vyplněny přihlášky a 
zápisové lístky na střední školy. 
V závěru letošního školního roku můžeme tedy bilancovat, jak úspěšně si naši absolventi 
vedli v přijímacím řízení na SOŠ a SOU. 
Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy: 
Přijímací řízení na střední školy absolvovalo v letošním školním roce 9 žáků IX. třídy. 
Z toho 8 žáků využilo možnosti podat v prvním kole dvě přihlášky, 1 žák si podal jen jednu 
přihlášku. Čtyři z nich byli přijati ke studiu  učebních oborů bez přijímacích zkoušek, 
pouze na základě svého průměrného prospěchu v VIII. třídě a za 1. pololetí IX. třídy. 
Všichni ostatní žáci, hlásící se ke studiu maturitních oborů, absolvovali přijímací zkoušky 
na zvolené školy. 

 

Počet  Střední škola  Obor  Sídlo  SŠ Okres  
1 Katolické gymnázium Gymnázium Třebíč TR 
1 Hotelová škola Třebíč Kadeřník Třebíč TR 
1 Hotelová škola Třebíč Aranžér Třebíč TR 
1 Vyšší odborná škola a Střední 

škola veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč 

Agropodnikání Třebíč TR 

1 Vyšší odborná škola a Střední 
škola veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč 

Veterinářství Třebíč TR 

1 Vyšší odborná škola a Střední 
škola veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč 

Zdravotnický 
asistent 

Třebíč TR 

1 Střední škola řemesel a služeb 
Moravské Budějovice 

Opravář 
zemědělských 
strojů 

Moravské 
Budějovice 

TR 

1 Obchodní akademie Dr. Albína 
Bráfa a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
zkoušky Třebíč 

Obchodní akademie Třebíč TR 

1 Střední škola řemesel Třebíč Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Třebíč TR 

 
 

Mgr. Dana Sýkorová 
                             (výchovný poradce)   

 

 
Činnost v oblasti prevence sociáln ě patologických jev ů  
     V oblasti sociálně-patologických jevů jsme ve školním roce 2013/2014 
zařazovali příslušná témata do jednotlivých předmětů tak, aby byl 
respektován věk žáků.  
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Preventivní protidrogová strategie respektuje věk a osobní zvláštnosti, které 
se odrazí v jednotlivých předmětech  

Prvouka            1. ročník     Péče o naše zdraví, lidské tělo, nemoc a úraz  

Prvouka            2. ročník     Čistota, smysly, zdraví  

Prvouka            3. ročník     Zdravotnictví, bezpečnost, vlastnosti látek, 
likvidace toxických odpadů, ekologie, člověk a 
zdraví, osobní bezpečí  

Přírodověda     4. ročník    Nemoc a ochrana zdraví, zdravý životní styl, 
základy Rv, osobní bezpečí  

Přírodověda      5. ročník         Výchova ke zdraví, osobní bezpečí, kouření a                   
drogy Výchova ke zdraví       

                         6. ročník       Zdravý životní styl, návykové látky, drogy, zákony  

                        7. ročník       Zdravý životní styl, návykové látky, šikana, zákony  

Přírodopis         8. ročník      Toxikomanie 

Výchova k občanství          8. ročník     Alkohol, kouření, drogy, AIDS, 
zdravý způsob života, šikana, kyberšikana,  

                           9. ročník      Život bez závislostí, protispolečenské jevy, 
mládeže, kyberšikana   
     Primární prevence – akce OS STŘED 8. a 9. roč. 18.10. 2014 a 21.11.2013 
Vítej na palubě – motivační program OS Harmonia Universallis pro 1. stupeň  
Rozum v zastoupení – motivační pořad OS Harmonia Universallis pro 2. stupeň  
 
 

 

 Údaje o výsledcích žák ů  

  

Hodnocení prospěchu a chování za školní rok 2013 - 2014  

     

Ročník  
Počet  
žáků  

I. pololetí  Počet  
žáků  

II. pololetí  
Vyznamenání  Prospěli  Neprospěli  Vyznamenání  Prospěli  Neprospěli  

1.  9  8 1 0 9  9 0 0 
2.  12  12 0 0 12  12 0 0 
3.  10  9 1 0 10  10 0 0 
4.  10  7 3 0 10  6 4 0 
5.  11  6 5 0 11  8 3 0 
6.  14  5 9 0 14  4 10 0 
7.  19  3 16 0 19  7 12 0 
8.  17  4 13 0 17  5 12 0 
9.   9  3  6 0 9  2 7 0 

Celkem  111 57 54 0  111 62 49 0 
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     K dosažení co nejlepších výsledk ů škola využívá:  
� rozmanité formy a metody práce  

� projektové vyučování během školního roku   

� moderní vyučovací pomůcky a techniku   

� nabídku volitelných a zájmových útvarů   

� dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč  

� vybavení pro tělesnou výchovu a sport   

� účast žáků v olympiádách a soutěžích  
� tematické zaměření školních výletů a exkurzí  

� návštěvu kulturních pořadů ve škole, v obci a Třebíči  

� dobrovolné sběrové akce  

� keramickou dílnu, hrnčířský kruh, vypalovací pec  

� plavecký bazén Laguna v Třebíči – plavecký výcvik  

� bruslení na ZS v Moravských Budějovicích 

� návštěvu městské knihovny v Třebíči  

� odborné přednášky středisek STŘED a K centrum  

      
 

Činnost školní družiny   
       
Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny zapsáno 20 dětí, otevřeno bylo 1 
oddělení. 
Provoz ŠD: odpolední družina 10:50 – 15:30 hod. 
Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala dle vlastního ŠVP. Vhodnými 
metodami a formami práce docházelo k naplňování specifických cílů a klíčových 
kompetencí. ŠVP školní družiny navazovalo na ŠVP základní školy. Žáci pracovali 
s tematickými celky rozdělenými do jednotlivých měsíců v roce. Výsledky byly 
vystavovány v budově školy a prezentovány na veřejnosti (např. účast při Slavnostním 
rozsvěcování vánočního stromu a kulturních akcích pořádaných obcí). 
Všechny činnosti vykonávali žáci dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace. 
Každý z nich měl možnost podílet se na přípravě činností, realizaci i hodnocení všeho, 
co společně vytvořili. Základním prostředkem práce v družině se stala hra, která 
napomáhala rozvíjet nejrůznější složky osobnosti. Spojení žáků nejrůznějších věkových 
skupin bylo výhodou – starší předávali své zkušenosti mladším. 
Družina je vedena jednou vychovatelkou. 
 
Při ŠD měli žáci možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto zájmové útvary: 

 
  Název   Počet zapsaných žák ů  Ročník 

1. Angličtina - konverzace 9  8. - 9. 
2. Angličtina - konverzace 11 6. - 7. 
3. Dramatický kroužek 12 1. - 5. 
4. Kroužek českého jazyka 8  9. 
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5. Florbal 11  6. - 9. 
6. Keramika 14 2. -5. 
7. Matematika 8 9. 
8.  Výtvarné tvoření 8 1. -5. 
9. Přírodovědný 13 1.-5. 

10. Gymnastika 17 2. -5. 
  

 Zpracovala:          Petra Iranová, vychovatelka  
 
 
                

 Údaje o výsledcích inspekcí a dalších kontrolách  
  
     Ve školním roce  2013/2014 proběhla na škole inspekce ČŠI a státní 
kontrola. Byly shledány některé nedostatky, které byly ve stanovené lhůtě 
odstraněny. 
     Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky, 
porušení pravidel nebylo shledáno. 
    Krajská hygienická stanice kraje Vysočina kontrolovala oblast ochrany veřejného 
zdraví ve škole, školní kuchyni a podmínky pro práci v MŠ.  Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.  
 Počátkem června provedla kontrolu správnosti placení zdravotního pojištění VZP 
Jihlava, pobočka Třebíč. Nedostatky nebyly zjištěny. 

V průběhu měsíce června proběhla kontrola plnění ustanovení zákoníku práce 
inspektorkou BOZP. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. 

 
 
 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách  
 

Žáci se v tomto školním roce zapojili do několika soutěží. 
 

� Matematický klokan 
� Přírodovědný klokan 
� Pythagoriáda 
� Poznej Vysočinu  
� Výtvarné soutěže – Příroda kolem nás, Dětský ráj (1., 3. a 5. místo), Navrhni svůj 

dům (2. a 3. místo) 
� Sportovní olympiáda vesnických škol 
� Přehlídka dětských divadelních souborů (1. místo v národním kole) 
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Ekoškola      
Již čtvrtý rok jsme pokračovali ve výuce Ekologie na naší škole. Jako volitelný předmět 
byla zařazena do 7. a 9. ročníku. Ve výuce jsme využívali  materiály a pracovní listy 
určené pro  Ekoškoly ze Sdružení Tereza. 
Zaměřili jsme se na tyto uvedené oblasti: Odpady a Prostředí školy v 7. ročníku, Energie 
a Doprava v 9. ročníku. 
Další akce v rámci projektu Ekoškola: 
Návštěva partnerské Ekoškoly, pokračování v projektu „Předáváme štafetu“, zpracování 
projektu na získání dotací k výstavbě školní, bylinkové zahrady. 
Návštěva ČOV v Třebíči - říjen 2013 (8. roč.) 
Akce „Čistá Vysočina“ – sběr odpadků v okolí obce. 
Přehlídka oděvů z odpadních materiálů – Ekofashion. 
Pokračování ve třídění odpadů ve třídách, sběru papíru a hliníku. 
 

Kulturní akce   
13. 9. 2013 Filmové představení Šmoulové 2 (ve formátu 3D), 1. - 5. roč. 

20. 3. 2014   Zdravíčko -  hudebně naučný pořad Pavla Nováka ml. 

16. 4. 2014  Hamlet  – divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě 

22. 4. 2014   Šel  tudy – výchovný koncert učitelů ZUŠ Žďár nad Sázavou 

2. 6. 2 014   Jak se Honza dostal na hrad – divadlo v Třebíči 

 

 

Sportovní akce   
26. 9. a 19.5. Návštěva dopravního hřiště v Třebíči na ZŠ Bartuškova  
8.11. -24.1.    Plavecký výcvik v bazénu Laguna v Třebíči (3. a  4. ročník)  
3. 6. 2014    Sportovní olympiáda neúplných škol -Třebíč, Sokolský stadion.  
 
 

Exkurze   
 
    9. 9. 2013  Školní zahrada ZŠ Domamil  
  16. 9. 2013 Čistička odpadních vod – 8. ročník 
  18. 9. 2013  JE Dukovany, Mohelenská hadcová step 
21. 10. 2013  Laboratorní práce na SPŠ Třebíč 
26. 10. 2013  Vídeň – Den muzeí 
  1. 11. 2013  Vojenská základna Náměšť nad Oslavou 
17. 10. 2013  Didacta – veletrh vzdělávání – Třebíč(8. a 9. roč.) 
  8. 11. 2013  Čistička odpadních vod – 1. stupeň 
15. 11. 2013 Třídírna odpadů ESKOT Třebíč – 1. stupeň 
 22. 11.2013  Eko-bio -energo TTS Třebíč – 1. stupeň 
 26. 3. 2014   Planetárium Brno – 2. stupeň 
 23. 4. 2014 Zámek a bazilika Třebíč – 1. stupeň 
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DVPP  
  
V průběhu školního roku 2013/2014 absolvovali pedagogové tyto vzdělávací 
akce k prohloubení svých znalostí a získaní nových zkušeností. 

Jméno  Akce  
Časová 
dotace   

 Mimořádné události ve škole  8 hod. 
 
 
 
Mgr. Dvořák 

Minimalizace vzniku dopravního 
úrazu 

6 hod. 

 
iPad pro učitele – využití ve 
výuce 6 hodin 

 

Počítač ve výuce matematiky 
geoGebra, Formulator Tarsia aj. 

8 hodin 
 Levák a jeho svět 6 hodin 

 
Nový občanský zákoník ve 
školní praxi 6 hodin 

Ing. Kružíková Výtvarné tvoření 6 hodin 
Mgr. Sýkorová Finanční gramotnost s využitím 

SW I. a II. 
Ochrana za mimořádných 
událostí 

8 + 8 hodin 
 
8 hodin 

Mgr. Zikmundová Myšlenkové mapy 6 hodin 
Mgr. Matoušková Matematika v běžném životě 

podle prof. Hejného 
6 hodin 

Mgr. Mahelová Matematika v běžném životě 
podle prof. Hejného 

6 hodin 

Mgr. Matoušková Multimedia v DUMech 6 hodin 

Mgr. Nováčková 
Multimedia v DUMech 

6 hodin 
Mgr. Hanzal Činnostní učení 6 hodin 
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  Hodnocení mateřské školy v Čáslavicích pro školní 
rok 2013/2014 
Charakteristika 

Předškolní vzdělávání bylo zajišťováno v jednotřídní MŠ. Zapsáno bylo 25 dětí převážně 
ve věku 3-6 let. V průběhu školního roku, od ledna 2014, byl pro jedno dítě, ve spolupráci 
s poradenským zařízením a rodiči, zajištěn asistent pedagoga. Dětí v posledním roce 
před vstupem do základní školy bylo 9. Základním pedagogickým dokumentem MŠ je 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „ Kouzelná školka pohádkových 
příběhů“ (ŠVP PV).  
Podmínky pro vzdělávání dětí se i v tomto školním roce dařilo zlepšovat. Ve třídě se 
stolky byla vyměněna podlahová krytina, byly zakoupeny didaktické pomůcky pro děti a 
pořízeny nové matrace, které splňují hygienické požadavky. 
Hodnocení pr ůběhu a výsledk ů vzdělávání  
Předškolní vzdělávání bylo rozděleno do několika integrovaných bloků dle témat. Byly 
specifikovány vzdělávací cíle a očekávané výstupy. V průběhu dne se vyváženě střídaly 
činnosti vyžadující pozornost, přesnost, paměť a koordinaci jemné motoriky s aktivitami 
odpočinkovými a pohybovými. Snahou bylo převážnou činnost motivovat hrou, poznatky 
předávat dětem prostřednictvím situačního a prožitkového učení. Tempo vzdělávání se 
přizpůsobilo potřebám, věku a možnostem dětí. Pro vzdělávání integrovaného dítěte se 
speciálními potřebami byl vypracován individuální vzdělávací plán. Realizovaný průběh 
vzdělávání odpovídal požadavkům RVP PV. 
Postupně byly rozvíjeny vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty dětí. 
Cíleně jsme vytvářeli předčtenářské, předmatematické, přírodovědné, sociální a 
informační kompetence. Jedenkrát týdně v odpoledních hodinách se některé děti 
seznamovaly s hrou na zobcovou flétnu, rovněž s využitím hudby k pohybovým aktivitám. 
S anglickými slovíčky, jejich výslovností a významem se nejstarší děti seznamovaly 
jednou týdně během dopoledne.  
 Děti respektovaly stanovená pravidla chování, postupně si osvojovaly základní poznatky 
o ochraně zdraví a bezpečnosti, byl vytvářen pozitivní vztah k přírodě a umění. Veškeré 
cílené aktivity byly zaměřeny na komplexní rozvoj dítěte. 
Zpracovala: Miroslava Čermáková 
 

Činnost školní jídelny  
 
V průběhu celého školního roku byla věnována zvýšená pozornost 
hygienickým požadavkům na stravovací služby a zásadám osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  Ve školní jídelně je 
sledován HACCP (systém kritických bodů). 
Školní jídelna má 4 zaměstnance.  Po celý školní rok vaří pro MŠ a ZŠ 
Čáslavice, MŠ Římov a ZŠ a MŠ Šebkovice.  Strava je poskytována rovněž 
cizím strávníkům v rámci VHČ. Do jídelního lístku zařazujeme i nová a krajová 
jídla.  V tomto školním roce (2013/2014) bylo zapsáno ke stravování 71 žáků 
z naší školy, 22 žáků ze ZŠ Šebkovice, 25 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Římov 
a 23 dětí z MŠ Šebkovice. Závodní stravování zabezpečujeme pro 18 
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zaměstnanců naší školy. Celkem stravujeme 80 cizích strávníků. Celkem je 
zapsáno 259 strávníků. 
Většina obědů je hrazena bezhotovostně. 
V tomto školním roce nedošlo k navýšení finanční normy na potraviny.   
 
Finanční norma oběda: 
žáci 7 – 10 let 16,- Kč 
žáci 11 – 14 let 19,- Kč 
žáci nad 15 let a zaměstnanci 20,- Kč 
cizí strávníci 
Ostatní náklady na oběd činily 

25,- Kč 

20,- Kč. 
  
Počet uva řených ob ědů ve školním roce 2013-2014   
  
  
Měsíc  

  
Stravovací 
dny  

  
Děti  
MŠ  

  
Žáci  
7-10 let  

  
Žáci 11-
14  
let  

  
Žáci  
15 let  

  
Závodní 
stravování  

Počet 
obědů 
celkem  

9  21 956 950 532 488 1135 4061 
10  21 946 930 560 482 1352 4270 
11  21 906 968 605 512 1315 4306 
12  15 702 670 430 359 849 3010 
1 20 858 843 527 465 1108 3801 
2 20 969 868 573 492 1176 4078 
3  16 842 731 439 375 1100 3487 
4  21 1008 864 514 430 1583 4399 
5  20 978 830 503 456 1268 4035 
6  21 1026 824 504 437 1366 4157 

Celkem  196 9191 8478 5187 4496 12252 39604 
    
  Ve školním roce 2013/2014 bylo uvařeno 39604 porcí obědů ve196 
stravovacích dnech.  
     Denní průměr činil 202 obědy.  
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne:  
 
  
Výroční zprávu napsal ředitel školy Mgr. Miloš Dvořák . 
  
V Čáslavicích dne _________________ 
  
             …………………………………… 
             razítko a podpis ředitele školy  

 


