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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. Roman Hanzal, Pavel Vařbuchta, Iva Vechetová 
Adresa pro dálkový přístup: www. zscaslavice.cz

blechazscaslavice@gmail.com 

Učební plány školy
 

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 8. ročníku a Základy administrativy v 9. ročníku. 

Mateřská škola se řídila školním vzdělávacím programem „ Pojďte s námi do 
pohádky “, který byl rozdělen do 8 dlouhodobých a 2 krátkodobých integrovaných 
bloků. 

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 9 7 2
Vychovatelka ŠD 1 1 0
Učitelky MŠ 3 3 0
Asistent pedagoga 4 4 0

3



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 5 7 Mgr. Vacková
II.třída – 2.ročník 16 8 8 Mgr. Sedlářová
            - 3. ročník 9 7 2 Mgr. Matoušková
III.třída –4.ročník 13 10 3
             - 5.ročník 11 8 3
VI.třída 13 4 9 Mgr. Štěpková
VII.třída 19 9 10 Mgr. Bednářová
VIII.třída 17 7 10 Mgr. Kulhánková
IX.třída 17 6 11 Mgr. Hanzal

Údaje o výsledcích žáků 
 

Hodnocení prospěchu a chování za školní rok 2017 – 2018

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

Celkem 127 82 44 1 127 79 46 2

 

  K dosažení co nejlepších výsledků škola využívá: 
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 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 

Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z.s.
V roce 2017 byl při ZŠ a MŠ Čáslavice zřízen Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z. s. 
(dále Spolek). Příjmy Spolku tvoří pravidelné příspěvky rodičů dětí a žáků školy, 
peníze vybrané za sběr a příležitostné dary od přátel školy. Z vybraných peněz 
Spolek dětem a žákům přispěl na školní výlety a výlet pro nejlepší školní „sběrače“. 
Dále bylo možné zakoupit nové hry zaměřené pro upevňování vztahů třídních 
kolektivů a také odměny za plnění školních povinností na konci školního roku.

DVPP pro školní rok 2017 – 2018

Jméno: Název – datum:
Bednářová Klára Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie),15.11.2017
Dvořáková 
Veronika

Comenia Skript (14. 11. 2017)

Iranová Petra Kurz angličtiny – konverzace úrovně B2 (13.9.2017 – 
16.5.2018)

Kružíková Marie Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie II 
(10.1.2018

Křivánková Aranka Dramatická výchova v M3 (22. 5. 2018)
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Kulhánková Ivana Marie Terezie – žena na trůnu
Matoušková 
Kateřina

Poznej sám sebe (16. – 18.3. 2018)

Sedlářová Pavlína ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje 
(8.11.2017)

Sýkorová Dana Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie),15.11.2017
Štěpková Barbora Kurz angličtiny – konverzace úrovně B2 (13.9.2017 – 

16.5.2018)

Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku šk. roku 2018/2019

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG): 17

počet střední škola obor sídlo SŠ okres

3 Obch.akad. Dr.Albína Bráfa Kadeřník   

1 Hotelová škola a Jazyk.šk. Reprodukční grafik Třebíč TR

1 s právem st.jaz.zk. Třebíč Obchodní akademie   

1 Střední uměleckoprůmyslová Scénická a výstavní tvorba Jihlava JI

 škola Jihlava Helenín   

1 Střední škola řemesel a služeb Opravář. zemědělských strojů M. Budějovice TR

1 Moravské Budějovice Ošetřovatel   

 OA, Stř. zdravotnická škola,    

1 SOŠ služeb a Jazyk. Škola Fotograf (Fotografie a multimédia) Jihlava JI

 s právem st.jaz.zk. Jihlava    

1 Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR

1 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR

1 Gymnázium a SOŠ M.Bud. Gymnázium M. Budějovice TR

1  Autotronik   

1 Střední prům. škola Třebíč Mechanik opr.motorových vozidel Třebíč TR

1  Obráběč kovů   

1 Vyšší odborná škola a Střední Zdravotní asistent   

1 škola veterinární, zemědělská Agropodnikání Třebíč TR

 a zdravotnická Třebíč    

V Čáslavicích dne 22. 5. 2018 Mgr. Dana Sýkorová

(výchovný poradce)

 
 Práce školního speciálního pedagoga ve školním roce 2017/2018    
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1. Školní zralost, předškolní kurzy, spolupráce s MŠ 
 
Ve školním roce 2017 /18 proběhlo 6 předškolních kurzů, kterých se zúčastnilo 14
dětí   ze  spádových  MŠ  (Čáslavice,  Římov).  V  rámci  kurzů  byly  poskytnuty
konzultace  rodičům  zaměřené  na  školní  zralost  jejich  dítěte.  Připravenost
předškolních  dětí  na  vstup  do  školy  byla  konzultována  s  učitelkami  MŠ.  Školní
speciální pedagog metodicky vedl a účastnil se zápisu dětí do prvních tříd.  
 

2. Vyhledávání a následná práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče
o žáky s podpůrnými opatřeními 
 
Na prvním a druhém stupni ZŠ probíhala pravidelně pedagogická intervence u žáků,
kteří měli tuto intervenci v podpůrných opatřeních, celkem 3žáci  - zaměřená na čtení
s  porozuměním,  rozvoj  pozornosti  a  upevňování  gramatického  učiva.  Bylo
provedeno 5 orientačních diagnostik čtení, psaní a matematických schopností v rámci
depistáže,   3  diagnostiky  školní  zralosti  pomocí  Testu  rizika  poruch  učení.  Pod
vedením speciálního pedagoga byly vyučovány předměty speciálně pedagogické péče
– řečová výchova, prostorová orientace a sociální komunikace. 

 
3. Konzultace s rodiči, učiteli, vedením školy, asistenty pedagoga 
 
Školní  speciální  pedagog poskytoval  pravidelné poradenské  intervence  týkající  se
žáků se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  rodičům a  učitelům,  metodicky  vedl
asistenty  pedagoga.  Pomáhal  při  tvorbě  IVP,  zajišťoval  didaktické  materiály  a
pomůcky,  doporučoval  další  odbornou  péči.  Pravidelně  spolupracoval  v  rámci
školního poradenského pracoviště s metodikem prevence a výchovným poradcem.  

 
4. Spolupráce s dalšími odborníky 
 
Školní speciální pedagog spolupracoval s psychology a speciálními pedagogy z PPP
Třebíč         a SPC Jihlava. 
 
 
 Mgr. Pavlína Sedlářová
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Zpráva z činnosti metodika prevence ve školním roce 2017/2018 

 
Plán prevence pro školní rok 2017/2018 vychází ze závěrů a hodnocení minimálního 

preventivního programu pro předchozí školní rok. I v tomto školním roce se na prevenci 
rizikového chování podílí školní metodik prevence Mgr. Klára Bednářová, výchovná 
poradkyně Mgr. Dana Sýkorová a speciální pedagog Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková. 
Prevence rizikového chování je také průběžnou prací třídních učitelů, kteří mapují situaci ve 
své třídě zejména při třídnických hodinách. Kladně hodnotím přínos pravidelného zařazení 
třídnických hodin, jejichž program je zaměřen na řešení aktuálních problémů ve třídě, posílení 
pozitivních vztahů v kolektivu, soudržnosti žáků a upevňování pravidel třídy. Ve všech 
třídách, kde byl v loňském roce realizován program Výchovného střediska STŘED na 
podporu pozitivních vztahů ve třídě, třídní učitelé pokračovali ve formování a posilování 
kladných vztahů mezi spolužáky.  

Součástí realizace Minimálního preventivního programu je činnost mimo vyučování. 
Žákům je k dispozici nabídka volnočasových aktivit podporující primární prevenci, zejména 
zájmové kroužky, školní družina, víkendové výšlapy a výlety po okolí, víkendové sportovní 
turnaje.  

 Během školního roku jsem se zúčastnila setkání s okresním metodikem prevence a 
školení pro metodiky prevence v rámci PPP a SPC Vysočina. Součástí setkání byla také 
vzdělávací prezentace MUDr. Ireny Zimenové ze Státního zdravotního ústavu na téma 
Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie). Řadu informací z tohoto semináře jsem využila 
v hodinách výchovy ke zdraví v 7. třídě, kde jsem se s žáky dlouhodobě věnovala tématu 
Zdravý životní styl.  

V hodinách výchovy k občanství ve všech ročnících jsem se v letošním školním roce 
zaměřila na problematiku osobního bezpečí dětí na internetu - problém kybergroomingu a 
kyberšikany, vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu bych v příštím roce na problematiku 
osobního bezpečí na internetu ráda navázala. Ve školním roce 2018/2019 bych chtěla 
pokračovat ve spolupráci se střediskem výchovné péče STŘED. 

 
 

Mgr. Klára Bednářová (metodik prevence) 

 

 

Zpráva za školní družinu 

Ve školním roce 2017/2018 bylo do školní družiny zapsáno 24 dětí – 9 chlapců a 15 
dívek. Z toho jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které bylo 
integrováno za pomoci asistenta pedagoga. Družina byla vedena jednou plně 
kvalifikovanou vychovatelkou. 
Otevřeno bylo jedno oddělení. Provoz probíhal v prostorách 1. ročníku. 
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 
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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). Rodiče se společně s dětmi zúčastnili jarního 
tvoření. 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. 

Při ŠD měli žáci možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto zájmové útvary:
1. Florbal 
2. Keramika
3. Kroužek matematiky
4. Kroužek českého jazyka
5. Náboženství
6. Sportovní hry
7. Stolní tenis
8. Hra na flétnu
9. Logopedická prevence
10.Rybářský kroužek
11.Kroužek anglického jazyka

Hodnocení mateřské školy Čáslavice 

Vlastní hodnocení mateřské školy
1. Hodnocení cílů, které jsou stanoveny v ŠVP

2. Průběh a výsledky vzdělávání

3. Podmínky ke vzdělávání

Cíle a hlavní záměry stanovené v ŠVP
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

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

Charakteristika:
Předškolní vzdělávání probíhalo ve dvoutřídní mateřské škole s provozem od 6.00 – 
15.30 hod. Pro tento školní rok bylo zapsáno 32 dětí převážně ve věku 3 – 7 let. V I. 
oddělení docházelo  22 dětí, ve II. oddělení 10 dětí. Jedno dítě bylo vzděláváno podle
individuálního programu, který byl vypracován ve spolupráci s poradenským 
zařízením a rodiči. Dětí v posledním roce před vstupem do základní školy bylo 9, do 
první třídy nastoupí 8 dětí. Výchovně vzdělávací proces zajišťují 3 pedagogické 
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pracovnice a 1 asistent pedagoga. Základní pedagogický dokument MŠ je ŠVP 
s názvem „Pojď si s námi zazpívat, kdo si zpívá má svět rád“, který vychází z RVP 
PV.
Hodnocení cílů stanovených v ŠVP, průběh a výsledky vzdělávání
Celoročním záměrem a cílem výchovně vzdělávacího procesu bylo rozvíjet dítě a 
jeho schopnosti učení v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a vytváření 
základů klíčových kompetencí.  Důraz byl kladen na počáteční rozvoj jednotlivých 
dovedností, které tvoří základy gramotností. Gramotnost předčtenářská, 
předmatematická, přírodovědná a finanční. Obsah ŠVP a témata s ním spojená byly 
propracovány tak, aby byly naplňovány cíle předškolního vzdělávání a potřeby dětí. 
K dosažení daných cílů jsme využili metody individuální, kooperativní, spontánní, 
řízené a frontální. Důležitou součástí vzdělávání byly dlouhodobé projekty MŠ – 
Čáslavice čtou dětem, Zdravá mateřská škola, Logopedická prevence, Hra v MŠ, 
Ekoškola. Poznatky byly dětem předávány prostřednictvím situačního a prožitkového
učení. V I. oddělení jsme velkou část vzdělávání zaměřili na školní zralost a 
připravenost předškolních dětí na vstup do první třídy. Ve II. oddělení bylo cílů 
dosahováno zejména prostřednictvím hry.  Cílů je dosahováno postupně v průběhu 
celého školního roku.
Podmínky vzdělávání
Podmínky ke vzdělávání každoročně zkvalitňujeme, v letošním roce jsou to zejména 
didaktické pomůcky, nové hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Ve II. oddělení 
byla třída vybavena novou dětskou kuchyňkou a konstruktivními hrami. Nové hry a 
hračky jsou přiměřené věkovým zvláštnostem dětí. K rozvoji pohybových dovedností
a schopností využíváme tělocvičnu ZŠ. Děti navštěvují pravidelně první třídu, 
v průběhu roku s předškolními dětmi pracoval speciální pedagog v ZŠ. Některé 
didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacímu procesu vytvářejí pedagogové MŠ 
samostatně. 

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).
     V  současné  době  má  kuchyně  4  zaměstnance.  Po celý školní rok vaříme pro 
MŠ a ZŠ Čáslavice, MŠ Římov.Vaříme rovněž pro cizí strávníky. Do jídelního lístku 
zavádíme nová a krajová jídla.
     V tomto  školním  roce (2017/2018) máme  zapsáno  na  stravování  99  žáků  z 
naší  školy, 32 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Řimov. Závodní stravování  
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zabezpečujeme pro  25 zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 65  cizích 
strávníků.   Celkem zapsaných strávníků je 241 .      
     Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato forma se velmi osvědčila..
 

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.

Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2017-2018 
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 18 722 697 604 129 396 2548

10 22 900 834 760 154 447 3095

11 21 842 896 771 162 448 3119

12 16 643 676 602 132 358 2411

1 21 853 868 733 144 480 3078

2 16 547 618 582 110 372 2229

3 18 664 716 700 156 400 2636

4 19 759 805 713 157 406 2840

5 20 885 844 746 165 435 3075

6 21 938 787 633 140 432 2930

7 8 157 - - - 58 215

                      200                                                                                         28176

Ve školním roce 2017/2018 bylo uvařeno 28176  porcí obědů ve  200  stravovacích  
dnech.  Denní průměr činil 141 obědů. I nadále si chceme zachovat přízeň 
0strávníků.V roce 2017/2018 pro cizí strávníky bylo uvařeno 10889 obědů ve  200 
stravovacích dnech.Denní průměr činil 54 obědů.
                                                                    Miluše Vařbuchtová 
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Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI a dalších kontrolách

Ve školním roce 2017/2018 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI.
Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky, nebyly 
shledány žádné nedostatky.

Mimoškolní aktivity žáků
Exkurze, kulturní a vzdělávací akce, soutěže,projekty
22. 9. 2017 Krajské kolo soutěže „Cihla k cihle“ (9. místo)
2. 10. 2017 Divadelní představení „Veselá pouť“ (MŠ, 1. roč.)
2. 10. 2017 Kino Pasáž v Třebíči „Hurvínek a kouzelné muzeum“ (1. – 5.roč.)
10. 10. 2017 Hudební představení souboru „Slunko“ (MŠ)
12. 10. 2017 „Čáslavice čtou dětem“ – p. Bartes (starosta obce)   
13. 10. 2017 Exkurze – vltavíny, nerosty a horniny Třebíčska (9.ročník)
24. 10. 2017 Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova, Třebíč (3., 4.roč.)
25. 10. 2017 Návštěva IPS Úřadu práce Třebíč (9.roč.)
2. 11. 2017 Exkurze Brno – hrad Špilberk, planetárium „Rychleji než světlo“ (6. – 9. 
roč)
8. 11. 2017 Divadélko pro školy z Hradce Králové : „Bajky pana Ezopa aneb Dávná 
moudra věčně platná“ (1. – 5. roč), „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské 
literatury“ (6. – 9. roč)
28. 11. 2017 Vánoční tvoření rodičů s dětmi (MŠ)
1. 12. 2017 – 9. 2. 2018 Předplavecký výcvik (3., 4. roč.)
11. 12. 2017 Divadelní představení „Začarovaný les“ (MŠ)
19. 12. 2017 Pohoda Vánoc (MŠ, ZŠ)
20. 12. 2017 Staročeské Vánoce ve mlýně (MŠ)
14. – 20. 1. 2018 Lyžařský kurz – penzion Roudenka v Jestřábí v Krkonoších ( žáků 
7. – 9. ročníku) 
26. 1. 2018 Konverzační soutěž v AJ (8., 9. roč.)
30. 1. 2018 Návštěva Městské knihovny v Třebíči (7.roč.)
30.1. 2018 Kino Pasáž v Třebíči, pohádka „Čertoviny“ (1. – 9.roč)
31. 1. 2018 Ekologický projekt „Předáváme štafetu“ (8.roč.)
19. 2. 2018 Divadelní představení „Káťa a Škubánek“ (MŠ)
21. 2. 2018 Karneval v mateřské škole
 8. 3. 2018 Zábavné vystoupení pana Vojkůvky (MŠ + 1., 2. roč.. ZŠ)
16. 3. 2018 Soutěž „Poznej Vysočinu“ – krajské kolo
21. 3. 2018 První pomoc do škol (8.roč.)
27. 3. 2018 „Čáslavice čtou dětem“ – p. Trojan, předseda ZOD („Honzíkova cesta“)
 6. 4. 2018 Soutěž „Mladý spisovatel 2018“ (1. místo ve II.kategorii)
 9. 4. 2018 Divadelní představení „Tři přadleny“ (MŠ)
13. 4. 2018 „Čáslavice čtou dětem“ – p.ředitel Blecha („Kouzelná třída“)
19. 4. 2018 Návštěva Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a účast na oslavách 
Dne Země na Karlově Náměstí v Třebíči (Ekoparlamentu)
20. 4. 2018 „Den s odpady“ 
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23. 4. 2018 Rytmická hudební show (MŠ)
27. 4. 2018 Exkurze ADW Lesonice (1. + 7. roč.)
 3. 5. 2018 Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova, Třebíč (3., 4. roč)
11. 5. 2018 Školní kolo recitační soutěže pro I.a II.stupeň (4., 5.,6. roč)
15. 5. 2018 Divadélko Koník – pohádka „O Budulínkovi“ (MŠ)
15. 5. 2018 Městská knihovna Třebíč „Z pohádky do pohádky“, Městská věž (2.roč)
16. 5. 2018 Návštěva Dětského oddělení Městské knihovny v Třebíči (5.roč)
18. 5. 2018 Soutěže „Postav si dům“ – 1. místo, „Cihla k cihle“  - . místo
22. 5. 2018 Školní kolo recitační soutěže II.stupeň – 7. – 9. roč.
23. 5. 2018 Knihovna a hřiště v Moravských Budějovicích (MŠ)
25. 5. 2018 „Po stopách baroka“ exkurze 8.roč.
30. 5. 2018 Čáslavice čtou dětem – p. Součková (O pejskovi a kočičce)
 1. 6. 2018 Dětské zábavné dopoledne u rybníka Štompil „Den dětí“ (MŠ)
 4. 5. Dějepravné soutěžení 2018 – tým 9. roč. „Věrní Maďaři“ 2. místo, tým 8.roč. 
Královská justice 14. místo 
4. 6. 2018 Divadelní představení „O medvědu Ondřejovi“ (MŠ, 1. ,2. roč)
7. 6. 2018 Návštěva recyklační linky Rumpold – RCHZ v Havlíčkově Brodě, 
návštěva Mlýna HB/ biomouka – 1 v ČR/ (ekoparlament, 7.roč)
18. 6. 2018 Polodenní výlet – plavba parníkem po Malešické přehradě a návštěva 
kozí farmy v Ratibořicích (MŠ, 1. roč)
21. 6. 2018 AQUALQND Moravia (odměna za sběr papíru, pomerančové kůry, 
hliníku, šípků a příkladnou práci v průběhu školního roku)
26. 6. 2018 Sportovní dopoledne
29. 6. 2018 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Projekt: Všichni za stůl 3

Projekt  „Všichni  za  stůl  3“  je  již  třetím ročníkem,  jak  napovídá  číslice  za
názvem. Je součástí  dalšího projektu:  „Sazka Olympijský Víceboj“.  Jeho cílem je
rozhýbat  děti  a  vrátit  stolní  tenis  k těm  nejzajímavějším  a  nejlepším  sportům.
Ambasadorkou tohoto projektu je Iveta Vacenovská,  profesionální  hráčka stolního
tenisu, olympionička a juniorská mistryně Evropy.

Naše  škola  se  do  tohoto  projektu  letos  také  zapojila.  Naším  úkolem  bylo
vytvořit maskota a poté natočit krátké video, ve kterém ho představíme. Podmínka
zněla: „Video nesmí být delší než minutu“.  Žáci 6. ročníku se do výroby maskota
nadšeně vrhli a pod jejich rukama vznikl obrovský krásný lenochod. Žáci mu dali
jméno „Karel Blesk“  Dětem se maskot velice povedl (viz foto). Poté jsme se žáky
natočili video, maskota představili, video sestříhali a odeslali do soutěže. Podmínkou
odeslání videa bylo umístit ho na Youtube, kde si ho také můžete prohlédnout. 
Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=ling0udYTsE
Po odeslání již zbývalo pouze čekat, zda nás vybere odborná porota. Výsledky jsme
se měli dozvědět za 3 týdny. Všichni jsme na tento den netrpělivě čekali a pevně
věřili,  že  nás vyberou.  Když tento vytoužený den konečně přišel,  dostali  jsme tu
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nejlepší zprávu: Vyhráli jsme! Radost neměla konce a ukázala nám, že úsilí, týmová
spolupráce a nadšení se vyplácí. 
Vyhráli  jsme  krásný  nový  pingpongový  stůl,  který  využíváme  v našem  kroužku
stolního tenisu. Společně se stolem na stolní tenis jsme vyhráli také pingpongovou
show, která se na naší škole konala 7. 12. 2017 v kulturním domě.
Na show přijeli členové týmu „Všichni za stůl“ a také „superhrdinka“, ambasadorka
projektu  Iveta  Vacenovská.  Při  stavění  podia,  chystání  soutěží  a  jejich  dohlížení
pomáhali  žáci  8.  ročníku.  Jejich  pomoc  také  ocenili  všichni  členové  týmu
„superhrdinů“. Následně přišli žáci naší školy, dostali kartičku, do které se během
show zaznamenávaly splněné disciplíny. Poté se  usadili a čekali na začátek show.
Žáci 6. ročníku s sebou také přinesli našeho maskota. Když ho členové realizačního
týmu uviděli, velice se jim líbil a chtěli se s ním vyfotit. Focení bylo domluveno na
závěr show. Nejdříve vše odstartovalo exhibicí Ivety Vacenovské a následně šly děti
plnit jednotlivé disciplíny. Mezitím si mohly zkoušet další různé aktivity, které stolní
tenis  nabízí.  Byla zde  také  velká zábava,  jelikož se  děti  mohly  vyfotit  v různých
kostýmech.  Po  splnění  soutěží  si  děti  mohly  jít  pro  odměnu,  jejíž  součástí  byly
například odznáčky s motivy stolního tenisu. Ke konci show se konala autogramiáda,
na které se Iveta Vacenovská dětem podepisovala. Fronta na podpisy nebrala konce.
Na závěr jsme se všichni společně vyfotili  a  když se s námi členové realizačního
týmu rozloučili, děti odešly zpět do školy plné nových zážitků. Všem se show moc
líbila.
O průběhu show v naší  škole napsali  na facebookových stránkách České asociace
stolního tenisu a také na jejich webových stránkách. Odkaz zde:  https://www.ping-
pong.cz/pozdrav-z-caslavic-male-obce-s-velkym-srdcem/ 

Vypracovala: Veronika Schönbergerová
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Projekt: Sazka Olympijský víceboj (SOV)

Naše škola se od podzimu do konce května zúčastnila Sazka Olympijského

víceboje. Tento projekt má za cíl ukázat dětem cestu ke sportu a aby se více hýbaly.

Zapojili se všichni žáci od 1. do 9. třídy. Na děti čekalo celkem 8 disciplín a každá z

nich prověřila jejich jednotlivé dovednosti. Postupně tak děti absolvovaly disciplíny,

které se zaměřily na jejich rovnováhu (Postoj čápa), ohebnost (Hluboký předklon),

hbitost (T-běh), sílu (Hod basketbalovým míčem), silovou vytrvalost (Zkrácené sedy-

lehy), výbušnost (Skok z místa - pro první stupeň /trojskok - pro 2. stupeň), rychlost

(Sprint na 60 m) a běžeckou vytrvalost (Zátopkův běh na 500 m - pro první stupeň /

Zátopkův  běh  na  1000  m  -  pro  druhý  stupeň).  Děti  si  zasoutěžily,  bojovaly  a

odměnou  jim bylo  nejen  zaslání  olympijského  diplomu od organizátorů,  ale  také

dobrý pocit z dosažených výkonů.
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Sportovní dopoledne

Dne 26. 6. 2018 se konalo, jako každý rok, na naší škole sportovní dopoledne. Po
poučení o bezpečnosti se žáci odebrali k fotbalovému hřišti, kde proběhl nástup a žáci
si vyslechli instrukce o jednotlivých disciplínách. Na jednotlivá stanoviště skupinu
žáků dané třídy  odváděl  jejich třídní  učitel,  2  žáci  z devátého ročníku zajišťovali
jednotlivá sportovní stanoviště, měřili výsledky a vedli záznamy. Žáci byli rozděleni
do  kategorií:  1.  ročník,  2.  ročník,  3.  a  4.  ročník,  5.  a  6.  ročník,  7.  a  8.  ročník
chlapci/dívky a plnili tyto disciplíny: běh na 60 m, vytrvalostní běh ( starší žáci 500
m, mladší žáci 300 m,) hod medicinbalem, hod míčkem, přeskok přes švihadlo, shyby
na lavičce, trojskok. První ročník měl společné hodnocení pro chlapce a dívky, 1.
místo vybojoval Lukáš Večerek, 2. místo Matyáš Slatinský, 3. Natálie Ondráčková.
v kategorii  2.  ročník  z chlapců  zvítězil  Vojtěch  Krejcar,  2.  místo  získal  Denis
Brychta, 3. místo Vojtěch Kopečný, z dívek získala 1. místo Nikola Trojanová, 2.
místo Linda Nezpěváková. V kategorii 3. a 4. ročník z chlapců zvítězil Šimon Iran, 2.
skončil Jan Hanzal, 3. skončil Vít Prodělal, z dívek zvítězila Adéla Pátková, 2. místo
obsadila Jana Fojtíková, 3. skončila Valentýna Ryglová. V kategorii 5. a 6. ročník
mezi chlapci obsadil 1. místo Filip Kousal, 2. místo získal Štěpán Binka, 3. skončil
Filip  Zámečník,  z dívek  zvítězila  Adéla  Mutlová,  2.  místo  vybojovala  Simona
Krulová,  3.  místo  získala  Tereza  Trojanová.  V kategorii  7.  a  8.  ročník  z chlapců
zvítězil  Ondřej  Dokulil,  2.  skončil  Aleš Polický,  3.  místo  obsadil  Martin  Špaček,
z dívek zvítězila Kateřina Hrušková, 2. místo získala Kateřina Machovcová, 3. místo
získala Amálie Vaňková.

Zpracoval:  Mgr. Roman Hanzal

Exkurze do ADW Lesonice

V pátek  27.  dubna  2018  vyrazila  7.  třída  v doprovodu  třídní  učitelky  Mgr.
Kláry Bednářové do Rolnické společnosti ADW Lesonice na Den otevřených dveří.
Areálem  žáky  provázel  brigádník,  který  je  postupně  seznámil  s chodem  celého
družstva.  Nejprve si  žáci  prošli  živočišnou část  výroby, poté bioplynovou stanici.
Chlapci  se  nejvíce  těšili  na  vystavovanou  zemědělskou  techniku.  Žáci  si  mohli
vystavované stroje prohlédnout a zkusit  se posadit na místo řidiče. Pro žáky byla
nachystaná  také  řada  soutěží  a  výborné  občerstvení,  zejména  mléčné  výrobky,
protože  se  v Lesonicích  chystají  otevřít  vlastní  mini  mlékárnu,  žáci  ochutnali
farmářské tvarohy,  mléčné  dezerty  a  vybrané sýry:  měkké,  pařené  i  polotvrdé
vyráběné  podle  kyperské  receptury. Na  závěr  si  žáci  domů  odnesli  vlastnoručně
zasazenou bylinku. 

Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová
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Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Ve  čtvrtek 29.  6.  2018  se  konalo  slavnostní  vyřazení  žáků  9.  ročníku. Na  své
slavnostní  vyřazení  si  žáci  pozvali  své  rodinné  zástupce,  zaměstnance  školy  a
zástupce obce – pana starostu. Akce se uskutečnila v kulturním domě a začala v 17.
hodin.  Předtím  během  dopoledne  proběhla  příprava  sálu,  žáci  připravili  i  malé
pohoštění.  Třídní učitel Mgr. Roman Hanzal přítomné přivítal,  zhodnotil  působení
vyřazovaných žáků na škole, dal jim malé poučení do budoucnosti a s pomocí pana
starosty a pana ředitele jim předal vysvědčení,  pamětní  list,  malou odměnu a pro
vyhodnocené žáky ještě jeden dárek. Během jeho proslovu žáci promítali na plátno
svou fotogalerii. Pak se slova ujali sami žáci. Sami zhodnotili své působení, zmínili
se o každém učiteli a těm předali jako poděkování kytku. Na závěr žáci přítomným
pustili své třídní video.
Akce skončila v cca 18:00 hodin, po odchodu hostů žáci pomohli uklidit sál.

Lyžařský kurz

Týden  od  15.  do  22.  ledna  2017  strávilo  26  žáků  ze  7.  -  9.  ročníku  na
lyžařském výcvikovém kurzu. Ubytování bylo objednáno, stejně jako minulé roky, v
penzionu Roudenka v Jestřábí v Krkonoších, kde byla pro žáky zajištěná plná penze a
celodenní pitný režim. Výcvik probíhal ve Ski areálu Aldrov a Vurmovka.

Cílem lyžařského výcviku bylo žáky seznámit se základními pravidly ovládání
sjezdové i běžecké lyže, zvládnutí jízdy a zdokonalení jejich lyžařských dovedností. 
Od středy 19. ledna byla pro zájemce přichystána výuka snowboardingu. Výuka byla
zaměřena  na  začátečníky  a  jejich  seznámení  se  základními  dovednostmi  jízdy  na
snowboardu.

Během týdenního pobytu na horách si žáci naší školy vyzkoušeli sjezdové i
běžecké lyžování  a  někteří  si  osvojili  základy snowboardingu.  Běžkařští  nadšenci
vyrazili také na 12 kilometrový výlet na nedaleký Rezek. 

V průběhu  celého  pobytu  udělali  všichni  žáci  velký  pokrok  v  lyžařských  i
snowboardových dovednostech, zejména ti, kteří přijeli bez předchozích zkušeností
s lyžováním nebo snowboardingem. 
Akce proběhla bez komplikací a zranění.

Plavecký výcvik
Zúčastnilo se ho 22 žáků 3.a 4. ročníku a 11 dětí MŠ. Výcvik proběhl v plném rozsahu 
stanoveném osnovami. 
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Školní výlety:
4. – 5. 6. 2018 školní výlet 7.třídy do Brna – Lanové centrum Proud, zařízení The 
Room Brno, Brněnská přehrada areál Sokolské koupaliště (nocleh), hrad Veveří, 
11. 6. 2018 školní výlet 6.ročníku  do Jihlavy – ZOO, prohlídka jihlavského podzemí 
a krytu CO, aquapark
15. 6. 2018 školní výlet 2. třídy Angy Birds v rekreačním středisku Březová
14. 6. 2018 školní výlet 3. – 5. ročníku do Moravského krasu
11. – 13. 6.2018 školní výlet 9. ročníku
13. – 15. 6. 2018 školní výlet 8. ročníku do Litoměřic a Terezína – návštěva dílny na 
výrobu ručního papíru, Oblastní muzeum – návštěva Máchovy světničky, návštěva 
Malé pevnosti, Muzeum ghetta, stezka odvahy v podzemních chodbách 
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Výroční zprávu zpracovala Mgr. Dana Sýkorová

Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne:

Členové školské rady:

Mgr. Roman Hanzal:    ........................................

Pavel Vařbuchta:          .........................................

Iva Vechetová:             .........................................

V Čáslavicích: 17. 9. 2018

..........................................................
    razítko a podpis ředitele školy
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