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Základní údaje o škole 
 
Název školy:     Základní škola a mateřská škola Čáslavice 
Sídlo školy:       Čáslavice 110, 675 24 Čáslavice 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Zřizovatel:        Obec Čáslavice 
Ředitel školy:    Mgr. Petr Blecha 
Školská rada:    Mgr. Jitka Javorková, Iva Vechetová, Pavel Vařbuchta 
Adresa pro dálkový přístup: www. zscaslavice.cz 
       blechazscaslavice@gmail.com   
 
 
 

Děti předškolního věku i žáci základní školy jsou pod jednou střechou ve 
víceúčelové budově v Čáslavicích 110. Žáci byli v tomto školním roce rozděleni 
do sedmi tříd. Na prvním stupni do tří – I. třída( 1. ročník), II. třída ( 3. a 4. ročník) 
a III. třída (5. ročník) a na druhém stupni do čtyř ( VI., VII., VIII. a IX. t řída). Ve 
školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 121 žáků, z toho dva žáci plnili 
docházku pod §38 v Irsku, v průběhu školního roku se přistěhovali další dva žáci.  

Škola se zaměřuje především na výtvarnou, literárně dramatickou výchovu, 
pohybové aktivity, ekologii a historii. Výběr volitelných předmětů vychází rovněž 
ze zaměření školy. Dbáme na to, aby žáci získali dovednosti v oblasti praktické 
ekologie a upevňovali zdravý životní styl ve sportovních aktivitách. Výuka probíhá 
podle školního vzdělávacího programu. Název našeho vzdělávacího programu – 
Škola porozumění – nás všechny zavazuje k tomu, abychom kladli důraz na 
vzájemnou spolupráci, dobré vztahy na pracovišti a vzájemné porozumění mezi 
učiteli a žáky, což se nám poměrně dobře daří. Poměrně širokou nabídku pro volný 
čas našich žáků představovaly kroužky, které fungovaly pod záštitou školní 
družiny. 

Své tradice mají celoškolní akce jako Vánoční dortování, Škola naruby a  
menší ročníkové projekty. Opět jsme využili  krajský projekt První pomoc, jež je 
určen žákům VIII. ročníku a který má vždy mezi žáky velmi pozitivní odezvu. 
V tomto školním roce jsme pokračovali v projektu Mléko do škol a ovoce do škol.  
 I v tomto školním roce se škola zapojila do srovnávacího testování žáků. 
Využili jsme SCIO testů STONOŽKA a tetovování ČŠI NIQES. Testováni byli 
žáci III., V. a IX. ročníku. 
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Údaje o pracovnících školy  
  

Pedagogičtí pracovníci  
 
 Celkem Žena Muž 
Ředitel 1 0 1 
Zástupce ředitele 1 1 0 
Výchovný poradce 1 1 0 
Učitel I. stupně 5 3 2 
Učitel II. stupně 6 5 1 
Vychovatelka ŠD 1 1 0 
Učitelky MŠ 2 2 0 
Asistent pedagoga 1 1 0 
 
 
 
 

Nepedagogičtí 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  

 

 

Rozdělení tříd a třídní učitelé:  
Třída Žáků celkem  Chlapců Děvčat Třídní učitel 
I. třída – 1.ročník 12 9 3 Mgr. Matoušková 
II.třída - 2.ročník 11 8 3 Mgr. Sedlářová 
            - 3.ročník 12 3 9  
III.t řída – 4.ročník 10 4 6 Mgr. Matějková 
              - 5 ročník 10 5 5  
VI.třída 15 6 9 Mgr. Hanzal 
VII.t řída 14 6 8 Mgr. Zikmundová 
VIII.t řída 19 9 10 Ing. Kružíková 
IX.třída 17 11 6 Mgr. Kulhánková 
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Údaje o výsledcích žáků  

  

Hodnocení prospěchu a chování za školní rok 2014 – 2015 
  

Ročník  
Počet  

žáků  

I. pololetí  Počet  

žáků  

II. pololetí  

Vyznamenání  Prospěli  Neprospěli  Vyznamenání  Prospěli  Neprospěli  

1.  12  12 0 0 12 12 0 0 

2.  9  8 1 0 10  8 2 0 

3.  12  10 2 0 12  10 2 0 

4.  10  7 3 0 10  7 3 0 

5.  9  6 3 0 10  6 4 0 

6.  15  7 8 0 15  5 10 0 

7.  14  5 9 0 14  5 9 0 

8.  19  7 12 0 19  4 15 0 

9.  17  5 12 0 17  3 14 0 

Celkem  117 67 50 0  119 60 59 0 

    
 

     K dosažení co nejlepších výsledků 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  
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Přehled p řijatých žák ů na st řední školy (i SOU) do prvního ro čníku šk. 
roku 2015/2016  
Celkový po čet žáků, kteří ukon čili povinnou školní docházku: 17 
 
 
Počet Střední škola Obor Sídlo SŠ Okres 

1 Střední škola umění a designu, 
stylu  
a módy a Vyšší odborná škola 

Scénická a výstavní 
tvorba 

Brno Brno 

1 Gymnázium a Střední ped. Škola, 
Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní .jazykové 
zkoušky Znojmo 

Předškolní a 
mimoškolní výchova 

 

Znojmo Znojmo 

1 Gymnázium a Střední odborná 
škola 
Moravské Budějovice Sociální činnost 

Moravské  
Budějovice 

Třebíč 

2 Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč Třebíč 
1 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč Třebíč 
1 Obchodní akademie Dr. Albína 

Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky 
Třebíč 

Obchodní akademie Třebíč Třebíč 

2 Obchodní akademie Dr. Albína 
Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky 
Třebíč 

Kuchař - číšník Třebíč Třebíč 

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

Kadeřník Třebíč Třebíč 

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

Zdravotnický 
asistent 

Třebíč Třebíč 

2 Vyšší odborná škola a střední škola 
veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč 

Agropodnikání Třebíč Třebíč 

1 Střední škola řemesel a služeb Kuchař - číšník Moravské 
Budějovice 

Třebíč 

2 Střední průmyslová škola Třebíč Mechanik seřizovač Třebíč Třebíč 
1 Střední průmyslová škola Třebíč Opravář 

zemědělských strojů 
Třebíč Třebíč 

 
Zpracovala Mgr. Dana Sýkorová 
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Zápis do 1. ro čníku a MŠ 
  
     K zápisu do 1. ročníku se dne 21. ledna 2015 dostavilo 10 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 7 žáků, neboť jeden žák 
se po podání žádosti o udělení odkladu povinné školní docházky 
odstěhoval.  
      Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 17 
žáků devátého ročníku.  

Zápis do MŠ se konal 31. března 2015. Dostavilo se k němu 15 dětí, 10 dětí 
nastoupí do nově otevřeného oddělení. 
 
 
 
Oblast výchovného poradenství 
 
Oblast výchovného poradenství se soustřeďovala na práci žáků s vývojovými 
poruchami učení, na individuální péči o ně ze strany jednotlivých vyučujících, na 
respektování doporučené formy hodnocení výkonu těchto žáků, na žáky 
talentované (zvláště jejich zapojení do soutěží a olympiád). Po celý rok fungovala 
schránka důvěry a byly průběžně ve spolupráci s rodiči řešeny výchovné problémy 
v jednotlivých třídách. Výchově k volbě povolání jsou i v nižších ročnících 
věnovány mnohé hodiny, zejména občanská výchova, rodinná výchova, český 
jazyk v 7. ročníku a další. Systematická péče v oblasti výchovy k volbě povolání se 
odráží v závěrečné fázi, kdy si vycházející žáci volí své další zaměření.  
Žáci se zúčastnili IX. mezinárodního veletrhu vzdělávání DIDACTA Třebíč 2015. 
Návštěva byla doporučena žákům VIII. ročníku.  
 
Zpracovala Mgr. Dana Sýkorová 
 
 
 
Prevence sociálně-patologických dějů 
 

Ve školním roce 2014/2015 byla primární prevence realizována 
metodikem prevence Mgr. Klárou Matějkovou, ve spolupráci s třídními učiteli, 
jako konzultant pak výchovná poradkyně Mgr. Dana Sýkorová a speciální 
pedagog Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková. 

Důraz byl kladen na upevňování kompetencí žáků zaměřených zejména 
na kladné životní cíle. U žáků bylo v rámci výuky podporováno zdravé 
sebevědomí, stanovení reálných životních cílů, byli vedeni k sebereflexi a 
zvládání stresových situací.  
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Pedagogičtí pracovníci v souladu s minimálním preventivním programem 
věnovali pozornost problematice drog, šikany, kyberšikany a násilí, poruch 
chování, záškoláctví, projevům rasismu a xenofobie. Při objevení prvních 
náznaků nežádoucího chování reagovali a situaci řešili ve spolupráci s třídním 
učitelem.  

Velmi důležitá byla spolupráce nejen mezi školou a rodinou, ale i dalšími 
subjekty. Na efektivním plnění prevence sociálně patologických jevů jsme 
spolupracovali s Občanským sdružením STŘED a.s. Třebíč. Pro žáky 6. ročníku 
(nově vzniklý kolektiv) a pro žáky 7. ročníku byl naplánován dlouhodobý 
program primární prevence s názvem Vztahy ve třídě, koordinátorkou programu 
byla pracovnice Občanského sdružení STŘED Bc. Lenka Fuksová, DiS. Na 
preventivní program navazovala práce třídního učitele v jednotlivých třídách. 

Důležitou součástí v prevenci je smysluplné využití volného času našich 
žáků. Škola zajistila 12 zájmových kroužků, ve kterých žáci mohli pravidelně 
pracovat. 

Mezi většinou žáků panovaly zdravé sociální vztahy a negativní sociálně 
patologické jevy se vyskytly v malé míře. Příznivé sociální klima školy spolu s 
preventivními programy přispěly k minimalizaci sociálně patologických jevů. 

 
Zpracovala Mgr. Klára Matějková 
 
 
 
Školní speciální pedagog  
 
V průběhu školního roku 2014-2015  navštěvovalo naši školu celkem 12 žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho byli 4 žáci individuálně integrováni 
(z podnětu odborných pracovišť), tedy s nárokem na vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Převážná většina žáků byla 
integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení, jedna žákyně měla 
diagnostikovánu dysfázii expresivní a receptivní. Podkladem pro vzdělávání 
výše uvedených žáků byla doporučení pedagogicko-psychologických poraden 
nebo speciálně- pedagogických center a vytvoření IVP, na němž se podíleli 
učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha promítá), školní 
speciální pedagog. Konečná podoba IVP byla konzultována s rodiči a žákem. 
Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok a jeho naplňování bylo 
průběžně konzultováno se všemi zainteresovanými. Žáci s IVP také pravidelně 
docházeli na reedukace ke školnímu speciálnímu pedagogovi. Speciálně 
pedagogická péče probíhala individuální či skupinovou formou po skončení 
vyučování. Rozsah péče vycházel z doporučení odborného pracoviště a z plánu 
speciálně pedagogické péče stanoveného speciálním pedagogem školy dle 
organizačních možností.  8 žákům byl vytvořen plán podpůrných opatření dle 
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V případě potřeby se speciální 
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pedagog účastnil vyučování, kde se podílel na vytváření odpovídajících 
podmínek ve třídě. Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo 
poskytování poradenství (zejména k problematice speciálních vzdělávacích 
potřeb žáků) formou konzultací s rodiči a pedagogy. V případě potřeby byla 
doporučena další odborná vyšetření.  
 
Zpracovala Mgr. Pavlína Sedlářová 
 
 
Školní družina 
 
Ve školním roce 2014/2015 bylo do školní družiny zapsáno 24 dětí – 16 chlapců 
a 8 dívek. 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.  
Družina je vedena jednou vychovatelkou. 
Při ŠD měli žáci možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto zájmové 
útvary: 
– kroužek AJ 
– dramatický kroužek 
– florbal  
– keramika 
– kroužek matematiky 
– kroužek českého jazyka 
– výtvarné tvoření 
– barevné a hravé učení 
– náboženství 
– přírodovědný kroužek 
– turistický kroužek 
– taekwondo 
– taneční kroužek 
 
Zpracovala Petra Iranová DiS. 



 10 

Hodnocení  mateřské  školy v Čáslavicích pro školní rok 2014/2015 
Charakteristika 
Předškolní vzdělávání probíhalo v jednotřídní MŠ.  Ve školním roce 2014/2015 
bylo zapsáno 25 dětí ve věku 3-6 let. Ve spolupráci s poradenským zařízením a 
rodiči působila ve třídě asistentka pedagoga pro dvě integrované děti. Dětí 
v posledním roce před vstupem do základní školy bylo 5, do základní školy 
nastoupily 3. Základním pedagogickým dokumentem MŠ byl Školní vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání „Kouzelná školka pohádkových příběhů“ 
(ŠVP PV).  
Podmínky pro vzdělávání dětí stále zlepšujeme, v tomto roce jsme zakoupili 
nové židličky, koberec se silnicemi, hračky pro rozvoj jemné motoriky. Pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami vyráběly pedagogické pracovnice 
didaktické pomůcky.  
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  
Předškolní vzdělávání bylo rozděleno do několika integrovaných bloků, jejichž 
témata vycházela z knih převážně českých autorů. V integrovaných blocích byly 
specifikovány vzdělávací cíle, očekávané výstupy a vzdělávací nabídka. Tempo 
vzdělávání se přizpůsobilo věku, potřebám a možnostem dětí. Vzdělávací 
nabídka obsahovala činnosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby, pozornost, 
přesnost, paměť a koordinaci jemné a hrubé motoriky, rozvoj grafomotoriky. 
Tyto činnosti se vyváženě střídali s aktivitami pohybovými, hudebními a 
odpočinkovými. Téměř všechny činnosti byly motivovány vhodnou hrou, 
poznatky děti získávaly především prožitkem a situačním a kooperativním 
učením. Pro dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly vypracovány 
individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány se speciálními pedagogy 
z  SPC Jihlava. Realizovaný průběh vzdělávání odpovídal požadavkům RVP 
PV. Pomocí pedagogických principů názornosti, trvalosti, přiměřenosti, 
postupnosti a posloupnosti byly rozvíjeny vědomosti, dovednosti, schopnosti, 
postoje a hodnoty dětí. Pozornost byla zaměřena na kompetence sociální, 
předčtenářské, předmatematické, přírodovědné a informační. 
Děti se postupně seznamovaly s pravidly chování v mateřské škole a v průběhu 
roku je respektovaly a dodržovaly, postupně si osvojovaly základní poznatky o 
ochraně zdraví a bezpečnosti, byl vytvářen pozitivní vztah ke knize, k  přírodě a 
umění. Veškeré cílené aktivity byly zaměřeny na komplexní rozvoj dítěte. 
 

Zpracovala:         Miroslava Čermáková 
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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). 
         V  současné  době  má  kuchyně  4  zaměstnance.  Po celý školní rok 
vaříme pro MŠ a ZŠ Čáslavice, MŠ Římov a  ZŠ a MŠ Šebkovice.  Vaříme 
rovněž pro cizí strávníky. Do jídelního lístku zavádíme nová a krajová jídla. 
     V tomto  školním  roce (2014/2015) máme  zapsáno  na  stravování  86  žáků  
z naší  školy,  21 žáků ze ZŠ Šebkovice, 23 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Římov 
a 26 dětí ze MŠ Šebkovice. Závodní stravování  zabezpečujeme pro  19 
zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 71  cizích strávníků.   Celkem 
zapsaných strávníků je 247 .       
 
Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2014 – 2015,  
dle kategorií stravovaných 
 

Měsíc 
Stravovací 

Děti 
MŠ 

Žáci Žáci Žáci Závodní 
Počet 
obědů 

dny 7-10 let 
11-14 

let 
15 let stravování celkem 

9 22 1088 965 667 249 366 3335 

10 22 960 914 660 255 347 3136 

11 19 882 862 598 227 307 2876 

12 14 505 599 442 170 225 1941 

1 20 874 842 580 221 334 2851 

2 15 583 651 488 180 268 2170 
3 21    739 913 678 251 357 2938 

4 21 905 890 647 229 340 3011 
5 19 829 861 620 226 310 2846 
6 20 815 785 555 203 323 2681 

 193 8180 8282 5935 2211 3177 27785 
 
 
Ve školním roce 2014/2015 bylo uvařeno 27785 porcí obědů ve  193  
stravovacích  dnech.  Denní průměr činil 144 obědů. I nadále si chceme zachovat 
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přízeň strávníků. V roce 2014/2015 pro cizí strávníky bylo uvařeno 11534 obědů 
ve 195 stravovacích dnech. Denní průměr činil  59 obědů. 
Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato forma se velmi osvědčila.. 
V tomto školním roce nedošlo k navýšení finanční normy na potraviny.  
Finanční norma potravin oběda: 
MŠ                                             14,- Kč  
žáci 7 – 10 let     16,- Kč 
žáci 11 – 14 let    19,- Kč 
žáci nad 15 let     20,- Kč 
cizí strávníci     25,- Kč 
Ostatní náklady  na  oběd  závodní stravování a cizí strávníci 20,- Kč. 
 
Zpracovala Miluše  Vařbuchtová  

 

 

Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI a dalších kontrolách 
 
 Ve školním roce 2014/2015 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 
Prověrky BOZP a PO, revize tělocvičny, výtahů, hasicích přístrojů, plynu a 
elektrospotřebičů – nebyly shledány nedostatky. 
 
 
 
 
 
Exkurze, kulturní a vzdělávací akce, soutěže, projekty 
 
Exkurze do Památníku Otokara Březiny (9. ročník)   
Dopravní hřiště Třebíč (3., 4. ročník)  
Divadelní představení Matylda zasahuje (1. – 5. ročník)  
Návštěva IPS na Úřadu práce v Třebíči  (8., 9. ročník) 
Den stromů (1. – 9. ročník) 
Exkurze Brno – Anthropos, kapucínská hrobka a Stará radnice (4., 5. ročník) 
Autorské čtení „Bílá perla v černém srdci“ (8., 9. ročník) 
Vídeň 2014 (zájemci z 8., 9. ročníku) 
Muzeum Vysočiny a bazilika  v Třebíči (6. – 9. ročník) 
Projekt EURONET 50/50 
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – 8., 9. ročník 
Pohoda Vánoc (MŠ, ZŠ) 
Knihovna  a muzeum v Třebíči (1. – 5. ročník) 



 13 

Lyžařský kurz v Krkonoších (zájemci 5. – 9. ročník) 
Školní kolo recitační soutěže (6. – 9. ročník) 
Divadelní představení „Čtyřlístek v pohádce“ (1. – 5. ročník) 
Městská knihovna Třebíč (2. – 5. ročník) 
Pasování na čtenáře (1. ročník) 
Dvoudenní exkurze Praha (6. – 9. ročník) 
Plavba parníkem a exkurze na farmě v Ratibořicích (MŠ, 1. – 5. ročník) 
Florbalové utkání ve Valči 
AQUAPARK AQUALAND MORAVIA  
Maňáskové divadelní představení (MŠ. 1., 2. ročník) 
Dějepravné soutěžení 2015  (8.,  9.  ročník) 
Miniškolička Čáslavice (děti předškolního věku) 
Sportovní olympiáda neúplných základních škol 
Plavecký a předplavecký výcvik (MŠ, 3., 4. ročník) 
Barevný den 
První pomoc do škol – projekt  pro žáky VIII. Třídy (26. 2. 2015) 
Vánoční dortování – 2.stupeň 
Pythagoriáda – školní kolo 
Přírodovědný KLOKAN 
Matematický KLOKAN 
Přehlídka dětských divadelních souborů (1. místo v celorepublikovém kole) 
Mikulášská nadílka v MŠ  
Otevření „Oranžové učebny„  
Rozsvěcování vánočního stromku v obci 
Velikonoční tvoření – společná práce dětí a rodičů v MŠ 
Čistá Vysočina – úklid v katastru obce 
Vítání občánků – děti MŠ 
Sběr léčivých bylin – kopřivy 
Slavnostní loučení s předškoláky v MŠ, předávání knih 
Slavnostní vyřazení žáků IX. Třídy 
 

Školní výlety 
Mateřská škola – společný výlet s nocováním v myslivecké chatě v Čáslavicích  
1. ročník – Muzeum Vysočiny Třebíč, Dětský zábavní park ve Stříteži 
2. – 5. ročník – rekreační středisko Březová 
6., 7. ročník - Znojmo 
8. ročník – Vranovská přehrada 
9. ročník – Telč, Slavonice, Landštejn 
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DVPP 
  
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle stanoveného plánu. 
V průběhu školního roku absolvovali  pedagogičtí  zaměstnanci celkem 38 akcí 
určených k prohloubení jejich znalostí a získání nových poznatků.  
 
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala Mgr. Dana Sýkorová 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne:  
 
 
Členové školské rady: 
 
Mgr. Jitka Javorková:   ........................................ 
 
Pavel Vařbuchta:          ......................................... 
 
Iva Vechetová:              ......................................... 
 
 
 
V Čáslavicích dne: 
 
 
 
 
 
    .......................................................... 
        razítko a podpis ředitele školy 
   


