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Děti předškolního věku i žáci základní školy jsou pod jednou střechou ve 
víceúčelové budově v Čáslavicích 110.  

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 118 žáků, kteří byli 
rozděleni do šesti tříd. Na prvním stupni do dvou – I. třída (1., 2.ročník), II. třída 
(3., 4., 5. ročník), na druhém stupni do čtyř (VI., VII., VIII. a IX. t řída). 

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.  

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.  

Své tradice mají další celoškolní akce jako Vánoční dortování, Škola naruby 
a  menší ročníkové projekty. Opět jsme využili  krajský projekt První pomoc do 
škol, 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 různých projektů a soutěží.  
 
Zúčastnili jsme se například těchto projektů: 

� Projekt 50 na 50 – žáci navštívili Naučné centrum „Vida science“ v Brně 
� Výzva číslo 56: Rozvoj jazyků a čtenářské gramotnosti – bylo zakoupeno 

858 knih do školní knihovny, 20 žáků navštívilo jazykový kurz v Londýně, 
proběhla stáž v Mnichově (Mgr. J. Javorková a Mgr. V. Dvořáková), stáž 
v Popradu (Mgr. R. Hanzal, Mgr. D. Sýkorová a Mgr. Zikmundová). 

� Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ – žáci 
v rámci polytechnického kroužku vyrobili 15 kusů ptačích budek. Za 
peníze z tohoto projektu bylo zakoupeno vybavení (pracovní stoly a velké 
sady nářadí) do školních dílen – kapacita 20 žáků. 

 
 
Vzhledem k tomu, že se do mateřské školy hlásilo více dětí, než připouštěla 
kapacita školy, prostřednictvím zřizovatele byla kapacita navýšena vybudováním 
druhé třídy MŠ.  
 V budově školy je pro potřeby dětí zřízena školní jídelna, která zároveň 
připravuje obědy  a svačiny pro Mateřkou školu Římov a Základní školu a 
Mateřskou školu Šebkovice. 
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Učební plány školy 
 
 Škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s názvem Škola porozumění.  
Mateřská škola se řídila školním vzdělávacím programem Pojď si s námi hrát, 
každý je tvůj kamarád, který vychází z projektu Začít spolu. 
 
 
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 4 1 
Učitel II. stupně 7 6 1 
Vychovatelka ŠD 1 1 0 
Učitelky MŠ 3 3 0 
Asistent pedagoga 2 2 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 6 5 1 Mgr. Matoušková 
            – 2.ročník 13 10 3  
II. třída – 3.ročník 10 + 1§38 8 3 Mgr. Sedlářová 
             – 4.ročník 12 3 9  
              - 5 ročník 11 5 6  
VI.třída 16 8 8 Mgr. Kulhánková 
VII.t řída 16 6 10 Mgr. Hanzal 
VIII.t řída 13 + 1§38 6 8 Mgr. Zikmundová 
IX.třída 20 10 10 Ing. Kružíková 
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Údaje o výsledcích žáků  
  

Hodnocení prosp ěchu a chování za školní rok 2015 – 2016 

 Žáci navštěvující pod § 38 zahraniční školu, nejsou v přehledu hodnocení zahrnuti. Kopie 
vysvědčení ze zahraniční školy založeny v kanceláři školy. 

Ročník  
Počet  

žáků  

I. pololetí  Počet  

žáků  

II. pololetí  

Vyznamenání  Prospělo Neprospělo Vyznamenání  Prospěli  Neprospělo  

1.  6 6 0 0 6 6 0 0 

2.  13  11 2 0 13 11 2 0 

3.  10 6 4 0 10 8 2 0 

4.  12 9 3 0 12 9 3 0 

5.  11 9 2 0 11 9 2 0 

6.  16 9 7 0 16 9 7 0 

7.  16 5 11 0 16 4 12 0 

8.  12 4 8 0 12 3 9 0 

9.  20 3 15 2 20 3 16 1 

Celkem  116 62 52 2 116 62 53 1 

 

     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 ČOV Třebíč 

� návštěvu městské knihovny v Třebíči  

� návštěvu Alternátoru Třebíč 

� odborné přednášky středisek STŘED a K centrum  
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DVPP pro školní rok 2015-2016 
  

Jméno:     cccccccc 
cccccccccc 

Název - datumcc 

Blecha Petr Hospitace – 27. 11. 2016 
Funkční studium pro ředitele škol a jejich zástupce ccccc

Sýkorová Dana Moderní pojetí technického vyučování (23. 11. 2015) 
Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky  
– cesta elektřiny (15. 3. 2016) 
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV 
(25. 5. 2016) 

Hanzal Roman Charakteristika a ukázka dobrého vyučování 
v matematice  
(4. 5. 2016) 

Kašíková Monika Dyskalkulický žák (2. 12. 2015) 
Charakteristika a ukázka dobrého vyučování 
v matematice  
(4. 5. 2016) 

Zikmundová Miroslava Migrace – výhra či prohra? (21. 10. 2015) 
O nerostech, horninách, zkamenělinách na Zemi 
(11. 5. 2016) 

Kružíková Marie Vánoce – inspirace VV (21. 10. 2015) 
Angličtina – 1. st. Motivační  hry a výslovnost  
(16. 5. 2016) 

Javorková Jitka Shadowing (14. -18. 12. 2015) angličtina 
Angličtina – Strategie pro práci s dyslektiky  
(23. 2. 2016) 

Matějková Klára Studium metodika prevence 
Sedlářová Pavlína Jazykové hry v ČJ (30. 11. 2015) 

Dětský autismus (16. 3. 2016) 
Info inkluze, školské zákony + vyhláška (21. 4. 2016) 

Kulhánková Ivana Čtenářské dílny (15. 10. 2015) 
Karel IV. a jeho doba (3. 11. 2015) 

Matoušková Kateřina Jak správně psát (22. 10. 2015) 
Prvouka 2. ročník (15. 3. 2016) 

Dvořáková Veronika Dětský artismus (16. 3. 2016) 
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Přijímací řízení 
 
Přehled p řijatých žák ů na st řední ško ly (i SOU) do prvního ro čníku šk. roku 
2016/2017 
     

Celkový po čet žáků, kteří ukon čili povinnou školní docházku (bez žák ů VG): 20 
     

počet střední škola obor sídlo SŠ okres  

  Střední škola obchodní       

1 Belgická 29 Obchodník Praha 2 Praha 

  Praha 2       

2 Střední škola stavební Stavebnictví Třebíč TR 

1 Třebíč Instalatér     

1 Gymnázium a Střední odb. Sociální činnost Mor. Budějovice TR 

1 škola Moravské Budějovice Veřejnoprávní činnost     

1 Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR 

1 Obch.akad. Dr.Albína Bráfa Hotelnictví     

1 Hotelová škola a Jazyk.šk. Kuchař-číšník Třebíč TR 

1 s právem st.jaz.zk. Třebíč Kadeřník     

3 Vyšší odb.šk. a Střední šk. Zdravotnický asistent     

1 veterinární, zemědělská Agropodnikání Třebíč TR 

  a zdravotnická Třebíč       

1 Střední škola řemesel Mechanik seřizovač Mor. Budějovice TR 

1 a služeb Opravář zem. strojů     

2 Střední průmyslová  Obráběč kovů pro CNC stroje Třebíč TR 

2 škola Třebíč Elektrotechnické řídící systémy     

     

  
Zpracovala: Mgr. Sýkorová Dana 
(výchovný poradce)   

    

     
     

 
 
 
 



 8 

Výchovné poradenství na škole 
 
 V průběhu školního roku byly postupně realizovány úkoly vytyčené plánem 
práce, aktualizován seznam žáků s vývojovými poruchami učení a zvoleni zástupci 
jednotlivých tříd do školního parlamentu. Byly stanoveny termíny konzultačních 
hodin. 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), na práci 
žákovského parlamentu a aktualizaci jeho složení. 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 IX. třídy se zúčastnili XX. 
mezinárodního veletrhu vzdělávání DIDACTA Třebíč 2015. Návštěva byla 
doporučena žákům VIII. ročníku. 
 Plán výchovného poradenství byl splněn. 
  

Školní speciální pedagog:  

Reedukační (nápravná) péče pro žáky se specifickými poruchami učení 
probíhala i ve školním roce 2015/2016. Byla určena žákům I. i II. stupně.  

V průběhu 1. pololetí pracovali žáci v menších skupinkách, které byly rozděleny 
podle ročníků a tříd. 2. a 3. ročník – 5 žáků, 4. a 5. ročník – 4 žáků, 7. a 8.ročník 
– 2 žáci. 

Hodiny reedukační péče byly zaměřeny především na procvičování základních 
dílčích funkcí – zraková a sluchová percepce (vnímání) – rozlišování, paměť, 
analýza-syntéza, posilování koncentrace pozornosti, rozšiřování slovní zásoby, 
správné techniky čtení. Pozornost byla také zaměřena na čtení s porozuměním a 
analýzu přečteného textu. Součástí nápravné péče bylo i procvičování pravopisu 
– diakritika, koncovky, vyjmenovaná slova, … Spolupráce s rodiči probíhala po 
celý školní rok. Pravidelná spolupráce byla i s učiteli, výchovnou poradkyní I. a 
II. stupně a metodikem prevence. 

Speciálně pedagogickou péči poskytovala asistentka Mgr. Veronika Dvořáková 
také v mateřské škole Jakubovi Filipskému. Jednalo se o zdravotně tělesnou 
výchovu zaměřenou na hrubou, jemnou motoriku, rozvoj motorických 
dovedností a koordinaci pohybu. ZTV probíhala 30 minut jednou do týdne po 
celý školní rok 2015/2016. 
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Integrace žáků - Individuální integrace : 

Ve školním roce 2015/2016 byli na základě doporučení PPP Třebíč individuálně 
integrováni a vzděláváni dle IVP 4 žáci (3.ročník- 1 žák, 4.ročník-2 žáci a 
8.ročník-1 žák), 8 žákům byl vytvořen Plán podpůrných opatření a také 
poskytnuta reedukační péče (jak individuální, tak skupinová). 

Předškolní kurzy: 

Během školního roku 2015/2016 probíhaly předškolní kurzy Miniškolička. 
Celkem na 10 dvouhodinových setkání s 15 dětmi předškolního věku byla 
provedena předškolní diagnostika, aktivity v kurzech pak byly dále směřovány k 
rozvoji individuálních potřeb jednotlivých dětí a skupinově byly aktivity dále 
zaměřeny na rozvoj pozornosti, paměti a pohybu. Vše probíhalo formou her. 

 
 
Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

Ve školním roce 2015/2016 byl v návaznosti na předcházející školní rok 

zpracován minimální preventivní program metodikem prevence Mgr. Klárou 

Matějkovou. Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a 

rodiče. Na realizaci primární prevence se podíleli třídní učitelé, ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní Mgr. Danou Sýkorovou a speciálním pedagogem Mgr. 

Pavlínou Sedlářovou Smrčkovou. Dále jsme při realizaci spolupracovali 

s Městskou policií Třebíč, s Občanským sdružením STŘED a Pedagogicko 

psychologickou poradnou v Třebíči. V 7. ročníku jsme navázali na spolupráci 

s Občanským sdružením STŘED, ve které budeme pokračovat i v následujícím 

školním roce 2016/2017. Někteří žáci 7. ročníku během školního roku využili 

také intervenci psychologa. 

Minimální preventivní program byl naplňován během běžné výuky, 

v zájmových kroužcích, v mimoškolních aktivitách a také při jednorázových 

akcích a projektových činnostech. Pozornost byla orientována na vztahy mezi 

žáky a také mezi žáky a učiteli. V preventivních aktivitách jsme se zaměřili na 

prevenci projevů rizikového chování, prevenci závislostí, výchovu ke zdravému 
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životnímu stylu, dopravní výchovu a problematiku šikany a kyberšikany na 

sociálních sítích. 

Nedílnou součástí prevence sociálně-patologických jevů je smysluplné 

využití volného času žáků, proto škola nabídla žákům 13 zájmových kroužků a 

pravidelné i jednorázové mimoškolní akce. 

 

Zpracovala: Mgr. Klára Matějková 

 
 

Ekoškola 

 
Dne 15. 6. 2016 se zástupci naší školy, pan ředitel Mgr. Petr Blecha, 

koordinátorka ekoškoly Ing. Marie Kružíková a žáci Markéta Olivová a Daniel 
Souček zúčastnili v Praze slavnostního předávání již třetího titulu EKOŠKOLA. 
 
Auditorská návštěva 
 Konzultanti v rámci auditorské návštěvy, škole poskytují zpětnou vazbu k 
tomu, jak naplňuje kritéria programu. 
Po zhodnocení zaslaných materiálů k auditu a návštěvě školy, poskytují zpětnou 
vazbu k tomu, co se škole daří v programu plnit a zároveň pomáhají najít řešení 
pro nenaplněná kritéria. Auditorské návštěvy se účastní vždy 2 zkušení 
konzultanti. Konzultanti sepíší zprávu z auditu a navrhnou školu k udělení či 
neudělení titulu. Následné auditorské posouzení zhodnotí tříčlenná komise, která 
vyjádří souhlas či nesouhlas s auditorským vyjádřením. 
Poté škola obdrží vyrozumění a zprávu z auditu, kde nalezne ocenění a návrhy 
pro další práci v programu. 
Obnova třetího titulu 
 Třetí titul a další tituly se získává již na období 4 let. 
 Pokud nepožádá škola o obnovení titulu v době, kdy jí platnost titulu 
končí, ztrácí právo titul, logo a vlajku používat. 
 
Udělení titulu 
 Při udělení titulu škola obdrží certifikát, logo a mezinárodní vlajku 
Ekoškola. Tímto škola získává oprávnění používat logo a název Ekoškola a 
zařadí se tak do sítě Ekoškol z celého světa. Slavnostní předání proběhlo 15. 6. 
2016. 
 

                                                            Zpracovala: Ing. Marie Kružíková 
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Zápis do 1. ročníku a MŠ 
  
     K zápisu do 1. ročníku se dne 4. února 2016 dostavilo 20 dětí.  Pěti z nich byl 
rozhodnutím ředitele školy o odkladu povinné školní docházky nástup do 1. 
ročníku odložen. 
     Školní docházku v novém školním roce zahájí 15 žáků, neboť jeden 
žák se po podání žádosti o udělení odkladu povinné školní docházky 
odstěhoval.  
      Ve školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku 20 
žáků devátého ročníku.  

Zápis do MŠ se konal 3. března 2016. Dostavilo se k němu 14 dětí, 10 dětí 
nastoupí. 

 
 
 
POŽÁRNÍ POPLACH 
 
Ve středu 1. června jsme na naší škole v rámci prevence nebezpečných jevů 
uskutečnili požární poplach. Podle směrnic byl nahlášen na příslušných 
orgánech, aby hluk sirény přehrané pro naše účely nevyvolal zbytečné 
podezření. Poplach trval cca 20 minut a začal v 10:50, tj. začátkem páté 
vyučovací hodiny. Pedagogové hned vyvedli žáky ze třídy po příslušné 
evakuační trase dle evakuačního plánu s třídní knihou v ruce a na smluveném 
místě před obecním úřadem jsme se všichni setkali. Následovala kontrola 
přítomných a krátký popis poplachu. Po návratu zpět do tříd proběhla ještě 
krátká debata na téma poplachu a nebezpečí požáru, případně jiných 
nebezpečných jevů. Žáci vyslechli znělku poplachu a poznali, kudy musí opustit 
budovu školy v případě nebezpečí a kde se mají shromažďovat, s učiteli 
prodiskutovali, v čem tkví hlavní nebezpečí požáru - kouř a následné zadušení. 

 
 
AQUALAND MORAVIA 

 
V pátek 17. června škola uspořádala pro nejlepší sběrače papíru, pomerančové 
kůry a hliníku výlet do Aqualandu Moravia. V kategorii „Nejlepší třída“  vyhrál 
4. ročník, v kategorii „Nejlepší sběrač třídy“ byli nominováni vždy dva žáci.  
Výletu se také zúčastnili i nejlepší žáci dle prospěchu. Celkem navštívilo 
aqauland 38 žáků naší školy, ty nejmenší doprovázeli rodiče. Počet účastníků 
výletu se tak zvýšil na 55.  
 
       Zpracoval: Mgr. Roman Hanzal

           



 12 

Hodnocení mateřské školy v Čáslavicích 

 

Vlastní hodnocení mateřské školy 

1. Hodnocení cílů, které jsou stanoveny v ŠVP, průběh a výsledky vzdělávání 

2. Podmínky ke vzdělávání 

 

Cíle a hlavní záměry stanovené v ŠVP 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopností učení 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

4. Rozvíjení předčtenářské gramotnosti 

5. Ekologie a zdravý životní styl 

 

Charakteristika 

Předškolní vzdělávání probíhalo ve dvoutřídní mateřské škole. Zapsáno bylo 35 

dětí převážně ve věku 3-6 let, pro jedno dítě byl ve spolupráci s poradenským 

zařízením a rodiči zajištěn asistent pedagoga. Dětí v posledním roce před 

vstupem do základní školy bylo 14, do školy jich nastoupilo 10. Základním 

pedagogickým dokumentem MŠ je Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání „Pojďte s námi do pohádky“, který vychází z RVP PV. 

 

Hodnocení cílů stanovených v ŠVP, průběh a výsledky vzdělávání 

Ve školním roce jsme pracovali podle ŠVP „Pojďte s námi do pohádky“. 

Celoročním záměrem bylo pokračovat v rozvíjení dětské potřeby poslouchat 

čtené slovo ve formě pohádek, příběhů, bajek, vytvářet ke knihám, čtenému 

slovu a českému jazyku pozitivní vztah a formovat návyk číst si v dospělosti.  

Zároveň pomocí četby a písniček dávat dětem základy multikulturní výchovy. 

Rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku a komunikační schopnosti. Vytvářet u 

dětí pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí, pečovat o přírodu, mít povědomí o 

zdravém životním prostředí a zdravém životním stylu. 
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Integrované bloky byly rozděleny podle pohádkových knih a příběhů s dětským 

hrdinou. 

Byly specifikovány vzdělávací cíle, očekávané výstupy a vzdělávací nabídka. 

Cíle se dařilo převážně plnit bez problémů. Klima ve škole bylo klidné, 

převládala pohodová atmosféra. Vyskytlé problémy jsme řešili společně s rodiči 

a dětmi. 

Vzdělávací nabídka byla pestrá, přizpůsobená věku, potřebám a možnostem dětí. 

Prostředí v MŠ je podnětné, zajímavé a bezpečné. Bylo využíváno učení 

prožitkem, nápodobou, situační a kooperativní učení. Vyváženě se střídaly 

pohybové aktivity s hudebními, logopedickými a odpočinkovými. Od listopadu 

2015 do ledna 2016 absolvovaly děti, které byly přihlášené rodiči, 

předplaveckou výuku v Laguně Třebíč. Pro jedno dítě byl vypracován 

individuální vzdělávací program, jednou týdně předškolní děti docházely do 1. 

třídy, kde samostatně plnily úkol v pracovním sešitě. Jednou měsíčně pracovaly 

ve škole pod vedením speciálního pedagoga ZŠ. Naší snahou byl všestranný 

rozvoj dítěte a připravenost předškolních dětí pro vstup do 1. třídy. 

 

Podmínky ke vzdělávání 

Zkvalitňování výchovně vzdělávacích podmínek je každý rok naším dalším 

cílem. Ve školním roce 2015/2016 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná a 

nově vybavená část budovy školy, nová třída se sociálním zázemím pro děti a 

pedagogické pracovnice. Jedna třída je speciálně upravena pro individuální práci 

s dětmi. 

V I. oddělení byla vybavena třída a sociální prostory novým nábytkem. Pro děti 

byly pořízeny nové didaktické pomůcky pro rozvoj myšlení, balanční pomůcky, 

hračky, ložní soupravy. 
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Na závěr školního roku děti podnikly, společně se žáky ZŠ, pohádkovou cestu, 

kde si připomněly všechny knihy, které jim byly v průběhu roku čteny. S rodiči 

jsme uskutečnili společný výlet do Wikylandu v Brně. 

 

Zpracovala: 

M. Čermáková 

 

Školní družina 
 
Ve školním roce 2015/2016 bylo do školní družiny zapsáno 20 dětí – 13 chlapců 
a 7 dívek. Otevřeno bylo 1 oddělení. Provoz probíhal v prostorách 2. třídy. 
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 
(kulturní akce pořádané obcí ve spolupráci se ZŠ – Slavnostní rozsvěcování 
vánočního stromu, dětský karneval, den dětí, drakiáda). 
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 osobnost dětí.  
Družina byla vedena jednou vychovatelkou. 
Při ŠD měli žáci možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto zájmové 
útvary: 
– Reedukace 
– Dramatický kroužek 
– Florbal  
– Keramika 
– Kroužek matematiky 
– Kroužek českého jazyka 
– Výtvarné tvoření 
– Street dance 
– Náboženství 
– Přírodovědný kroužek 
– Sportovní hry 
– Malý čtenář 
– Polytechnický kroužek 

Zpracovala: Petra Iranová Dis. 
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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 (2015/2016) máme  zapsáno  na  stravování  85  žáků  
z naší  školy,  20 žáků ze ZŠ Šebkovice, 35 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Řimov 
a 28 dětí ze MŠ Šebkovice. Závodní stravování  zabezpečujeme pro  21 
zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 78  cizích strávníků.   Celkem 
zapsaných strávníků je 266 .       
   Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato forma se velmi osvědčila.. 
V tomto školním roce došlo k navýšení  režijních poplatků u cizích strávníků o 
5,- Kč.  
 
Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2015-2016  
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 21 1068 845 737 177 385 3212 

10 20 935 768 651 145 341 2840 

11 19 1013 800 733 183 363 3092 

12 16 760 637 597 164 293 2451 

1 20 971 790 670 182 352 2965 

2 16 803 674 598 163 285 2523 

3 21  
1034 

825 692 191 372 3114 

4 19 994 805 657 181 357 2994 

5 22 1031 854 797 210 417 3309 

6 21 1137 798 691 186 370 3182 

7  9 189       46 64  

 
                      204                                                                                                29746 
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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 25,- Kč. 
 
Ve školním roce 2015/2016 bylo uvařeno 29746  porcí obědů ve  204  
stravovacích  dnech.  Denní průměr činil 146 obědů. I nadále si chceme zachovat 
přízeň strávníků.V roce 2015/2016 pro cizí strávníky bylo uvařeno 13323 obědů 
ve  204 stravovacích dnech.Denní průměr činil 65 obědů. 
 
 
                                                                   Zapsala: Miluše Vařbuchtová  
 
 
 
 
 
Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI a dalších kontrolách 
 
 Ve školním roce 2015/2016 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 
Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky, 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
 

 

Výukové programy 

Zdravá pětka – 20.6.2016 se žáci 1.-5. ročníku zúčastnili výukového programu 
zaměřeného na zdravou výživu. Povídali si o složení jídel, ovoci a zelenině, poté 
si sami vyrobili z ovoce různé panáčky. 

Planetárium – dne 27.6.2016 se žáci I. stupně zúčastnili výukového programu, 
který byl zaměřený na vesmír, světelný smog a znamení. 

Čteme dětem v MŠ – 28.6.2016 si připravili žáci 3.-4. ročníku výukový 
program pro mateřskou školku. Na celkem 9-ti stanovištích četli žáci Aš ukázky 
z pohádkových knih a děti z mš hádaly z jaké pohádky úryvky jsou. 
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Návštěva bowlingu, fitnes Octagon, Bopofactory Gym a Aquapark Laguna 
Třebíč 6.-7. ročníku 

Dne 23.3.2016 navštívili žáci 6.-7. ročníku v rámci hodin tělesné výchovy Fitnes 
Octagon v Třebíči, kde si pod vedením zkušených trenérů vyzkoušeli cvičení na 
strojích a kruhový trénink. 

Dne 23.5.2016 si žáci 6.-7. ročníku totéž vyzkoušeli v novém fitnescentru 
BopoFactory Gym v Třebíči. 

Návštěva Aquparku Laguna v Třebíči a bowlingu u Kmotra proběhla 8.6.2016. 
 
 
Mimoškolní aktivity žáků 
 

Jazykový pobyt v Londýně 11. – 17. 10. 2015 (20 žáků 8., 9.roč.)Dopravní 
hřiště Třebíč - dne 15. 10. 2015 a 26. 5. 2016 (3., 4.roč.) 
Exkurze do ČOV, muzea a prohlídka židovské čtvrti  – 27. 10. 2015 (8., 9.roč.) 
Alternátor – Ekotechnické centrum Třebíč – 11. 11. 2015 (MŠ, 1., 2.roč.) 
Městská knihovna a Policie ČR v Třebíč – 18. 11. 2015 (1., 2.roč.) 
Exkurze Alternátor T řebíč - dne 15. 12. 2015 ( 3.,4.,a 5.ročník) 
Divadlo Pasáž Třebíč – „Vánoční zvoneček vypravuje“ 15.12.2015 (MŠ,1.,2.roč.) 
Bruslení –  21.12.2015 se celá Základní škola a mateřská škola vydala na bruslení 
do Moravských Budějovic. 
Vánoční tvoření – 22.12.2015 proběl v rámci vyučování projekt Vánoční tvoření. 
Žáci 1.-5. ročníku zdobili perníčky, vyzkoušeli hry v anglickém jazyce a sestavili 
si svůj Betlém. 
Divadelní představení Bajaja pěšák snů Horácké divadlo Jihlava – 19. 1. 2016 
(3. – 5. roč.) 
Lyžařský výcvikový kurz  - 23. – 29. 1. 2016 (7. – 9. roč.) 
Naučné centrum „Vida science“ Brno – 22. 3. 2016 (4. – 9. roč., zástupci 
Ekoparlamentu) 
Návštěva Městské knihovny v Třebíči – 5. 4. 2016 (6., 7. roč.) 
Divadelní představení Našel se medvěd – 6. 4. 2016 (MŠ) 
Akce Čistá Vysočina – dne 20.4.2016 se žáci celé Základní školy a mateřské 
školy zúčastnili akce Čistá Vysočina a sbírali odpadky v okolí Čáslavic. 
Návštěva Městské knihovny v Třebíči, beseda s Městskou policií Třebíč -  
29.4.2016 (3.- 5. roč.)   
Vystoupení ke dni matek – 5. 5. 2016 (MŠ, ZŠ) 
Seznámení s netradičními hudebními nástroji – 10. 5. 2016 (MŠ, ZŠ) 
Okresní město Třebíč (exkurze) – 16.5. 2016 (5.roč.) 
Památník Otokara Březiny, Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou – 
25.5.2016 (9.roč.) 
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Pasování na čtenáře – 9. 6. 2016 (1. roč.) 
Dopolední výlet k rybníku Kolmoz – 14. 6. 2016 (MŠ) 
 
Soutěže 
 
Školní kolo recitační soutěže – 21. 3. 2016 (II.stupeň ZŠ) 

Matematická olympiáda Klokan – v průběhu měsíce květen se konala 
Matematická olympiáda klokan. 

1. místo – Filip Kousal 
2. místo – Sára Kvapilová 
3. Tereza Krejcarová, Veronika Machová 

Recitační soutěž – v průběhu měsíce červen proběhla na naší škole recitační 
soutěž, porota byla složená ze 6-ti učitelů a na I. stupni dopadly výsledky takto: 

1. místo – Vincent Foral 
2. místo – Adéla Mutlová 
3. místo – Tereza Krejcarová 

Sportovní olympiáda málotřídních škol – dne 2.6.2016 se I. stupeň základní 
školy zúčastnil sportovní olympiády v Třebíči a ze soutěže jsme si přivezli 10 
diplomů. 

Sportovní den Základní školy a mateřské školy Čáslavice – 29.6.2016 již 
tradičně proběhl sportovní den školy, na celkem 6-ti stanovištích, které 
zajišťovali žáci 9. ročníku spolu s učiteli vyzkoušeli žáci svoje limity ve 
sportovních výkonech. 

Dějepravné soutěžení 2016 – 12. ročník se konal v pondělí 6. 6. 2016 byl 
zaměřen na dobu Jana Lucemburského a Karla IV. Žáci obsadili 17.místo. 
 
Sběr léčivých bylin – kopřivy, pomerančová kůra – odměnění nejlepších sběračů. 
 
 
Školní výlety 
1., 2. ročník - Jihlava - podzemí, zábavní park Robinson (28. 6. 2016) 
3., 4., 5. ročník – Třebíč, Tetčice, Oslavany (28., 29. 6. 2016) 
6. ročník – Třebíč, Permonium u Oslavan, Rosice (27., 28. 6. 2016) 
7. ročník – STAN Březová (28., 29. 6. 2016) 
8. ročník – Vranov, Bítov (27., 28. 6. 2016) 
9. ročník – Český Krumlov (27. – 29. 6. 2016) 
Výroční zprávu zpracovala Mgr. Dana Sýkorová 
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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 
    


