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1. Základní údaje o škole

Název: Základní škola a mateřská škola Čáslavice
Adresa: Čáslavice 110, 675 44 Čáslavice
Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Čáslavice
Ředitel školy: Mgr. Petr Blecha
Zástupce ředitele školy: Mgr. Dana Sýkorová
Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Miroslava Čermáková

Adresa pro dálkový přístup: www.zscaslavice.cz
Kontakt: blechazscaslavicegmail.com
                tel.: 568 883 177
Identifikační číslo organizace: 702 83 044
IZO: 102 655 499 
REDIZO: 600 122 115
Číslo datové schránky: 87dnwii

Školská rada: 
 Mgr. Roman Hanzal (zástupce školy) 
 Pavel Vařbuchta (zástupce obce)
 Iva Vechetová (zástupce rodičů)
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2. Přehled vzdělávacích oborů zapsaných ve školském 
rejstříku:

 ŠVP pro základní vzdělávání Škola porozumění
 ŠVP pro základní škola speciální
 ŠVP pro předškolní vzdělávání „Pojď si s námi zazpívat, kdo si zpívá má svět 

rád“
 
Zaměření školy:
•    Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
•    Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
•    Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, GRV.
•    Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.



3. Základní charakteristika školy:

Základní a mateřská škola Čáslavice je úplná základní škola, jejíž součástí je i
mateřská  škola,  školní  družina  a  školní  jídelna.  Ve  škole  je  zřízeno  školní
poradenské pracoviště (ŠPP), jehož členy jsou zaměstnanci školy – pedagogové
– výchovný poradce, dva speciální pedagogové, metodik prevence, logopedický
asistent a asistenti pedagoga. Pravidelných setkání členů ŠPP se účastní i ředitel
školy a vedoucí učitelka MŠ.  Hlavní činností ŠPP je pomáhat žákům, rodičům i
pedagogům se zvládáním všech problémů spojených s výchovně vzdělávacím
procesem.  Naše  škola  se  zaměřuje  na  environmentální  výchovu,  GRV,
vzdělávání a osvětu žáků. 

V roce 2019 jsme získali již potřetí titul „Ekoškola“. Škola se opět zapojila do
projektů: Učení nás baví (EU), Naše škola (Kraj Vysočina), Ovoce a zelenina do
škol a projekt Mléko do škol. Nově jsme se zapojili do vzdělávacího projektu
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které realizuje  NIDV –
APIV  –  Společné  vzdělávání  –  Inkluze  ve  škole   

Škola  má  propracovaný  systém  prevence  závadového  chování  žáků,  jehož
součástí  jsou  třídnické  hodiny,  škola  v  přírodě,   pobyty  u  moře,  lyžařské
výcvikové  kurzy,  ekologické  akce  žáků  a  další  školní  akce.

Základní škola velmi úzce spolupracuje s mateřskou školou. Pro snadný přechod
žáků do 1. třídy organizuje škola pravidelné  lekce tzv. předškoláckých skupinek
pro děti  předškolního věku s názvem „Miniškolička“.  Také využíváme služeb
logopedické péče prostřednictvím Speciálně pedagogického centra Třebíč, které
nám provádí depistáž dětí v MŠ a následně s nimi v MŠ pracuje logopedický
asistent v rámci logopedické prevence. 

Škola  vytváří  podmínky  pro  rozvoj  všech  žáků.  Žáci,  u  kterých  jsou
diagnostikovány  vývojové  poruchy  učení,  mají  dle  individuálních  možností
doučování  nebo  pravidelné  pedagogické  intervence.  Pro  mimořádně  nadané
žáky  a  pro  žáky  ohrožené školním neúspěchem vytváří  škola  podmínky  pro
jejich další rozvoj.

Škola  dbá  na  rozvoj  vzdělávání  v  oblasti  cizích  jazyků.  Anglický  jazyk  je
vyučován od 3. ročníku. Od 8. ročníku mají žáci druhý cizí jazyk, a to německý.

Škola má také svůj vlastní časopis Čáslavický školáček, jehož redakční rada je
složena ze žáků, kteří mají zájem o mediální výchovu.
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Na  škole  je  jedna  počítačová  učebna,  ve  které  je  celkem  12  počítačových
pracovišť,  která  jsou  připojena  k  internetu.  Ve  dvou  třídách  je  interaktivní
tabule, ostatní třídy jsou vybaveny dataprojektorem.

Součástí školy je menší tělocvična, školní dílny (technická a keramická), cvičná
školní kuchyně a školní zahrada, která se kromě vyučování pěstitelství využívá
jako učebna v přírodě. K další výuce, ke vzdělávacím a společenským akcím
využíváme prostory místního kulturního domu, dětského hřiště i multifunkčního
hřiště. Škola disponuje zastřešenou terasu, která se občas využívá jako místo,
kde se konají některé menší žákovské aktivity (např. módní přehlídka eko-školy,
slavnostní přivítání a zahájení na začátku školního roku, aj.)

Ve  školním  roce  2018-2019  se  v devíti  ročnících  vyučovalo  podle  ŠVP  pro
základní  vzdělávání  -  Škola  porozumění  a  v jednom  ročníku  se  současně
vyučovalo  podle  ŠVP  pro  základní  školu  speciální.  Mateřská  škola  se  řídila
vzdělávacím programem  s názvem „Pojď si s námi zazpívat, kdo si zpívá má
svět rád“, který vychází z RVP PV. Vyučované volitelné předměty byly ekologie
a administrativa.



4. Personální zabezpečení činnosti školy

Vedoucí pracovníci

Vedení školy funkce telefon email
Mgr.Petr 
Blecha

ředitel školy 568 883 177 blechazscaslavice@gmail.com

Mgr. Dana 
Sýkorová

zástupce 
ředitele, 
výchovný 
poradce

568 883 177 sykoda@seznam.cz

Bc. Miroslava 
Čermáková

vedoucí 
učitelka MŠ

568 883 102 mirkacermakova@email.cz

Pedagogičtí pracovníci (vč. vedoucích pracovníků), kteří v průběhu školního roku
2018-2019 působili v ZŠ a MŠ Čáslavice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
učitelé Rozsah působení

Mgr. Petr Blecha Učitel 2. stupeň
Mgr. Dana Sýkorová Učitel  2.stupeň

Výchovný poradce
Mgr. Roman Hanzal Učitel 1. stupeň

Mgr. Klára Bednářová
Učitel 1. a 2.stupeň
Metodik prevence

Ing. Marie Kružíková Učitel 1. a 2.stupeň
Mgr. Ivana Kulhánková Učitel 2. stupeň

Mgr. Kateřina Matoušková Učitel 1. stupeň
Mgr. Miroslava Zikmundová Učitel 1. a 2.stupeň

Mgr. Lenka Palátová Učitel 1. stupeň
Mgr. Monika Vacková Učitel 1. stupeň

Mgr. Barbora Štěpková Učitel 2. stupeň

 Petra Iranová, DiS.
Učitel 1. stupeň
Vychovatelka ve ŠD

Ing. Rostislav Jeřábek Učitel 1.a 2. stupeň
Leoš Vala, DiS. Učitel 1. a 2. stupeň
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Další pedagogický pracovník
 speciální pedagog

Mgr. Kamila Veselá
Učitel 1. stupeň ZŠS
Logopedický asistent

Mgr. Veronika Dvořáková Učitel 1.stupeň 

Asistenti pedagoga
Veronika Schonbergerová AP na 2. st.

Jana Dvořáková, DiS. AP na 1. a 2. st
Mgr. Lenka Straková AP na 1. st.
Mgr. Jitka Javorková AP na 2. st

Mgr. Barbora Štěpková AP na 2. st.

Školní asistentka
Jana Dvořáková, DiS ŠA na 2.st.

Vychovatelka ve školní 
družině

Petra Iranová, DiS. oddělení ŠD

MATEŠKÁ ŠKOLA 
učitelé

Bc. Miroslava Čermáková Vedoucí učitelka MŠ
Aranka Křivánková 1.oddělení MŠ 

Kateřina Marténková 2.oddělení MŠ

Školní asistentka
Hana Filipská ŠA v 1.odd. MŠ



Pedagogičtí pracovníci - sumář

celkem muž žena
Ředitel 1 1 -
Zástupce ředitele 1 - 1

Učitel - I. a II. stupeň - všichni vč. 
vedoucích prac. a DPP

16 4 12

Vychovatelka ve ŠD 1 - 1
Asistenti pedagoga 3 - 3
Školní asistenti 2 - 2
Učitelky v MŠ 3 - 3

Věková struktura pedagogického sboru

Věk celkem 20-30 31-40 41-50 51-60 nad 60
celkem 22 2 8 9 3 0
 
Orientační průměrný věk pedagogů je 31,54 roků.

Nepedagogičtí pracovníci zabezpečující chod školy

celkem muž žena
Školník 1 1 -
Uklízečka 1 - 1
Školnice MŠ 1 - 1
Kuchařky 3 - 3
Vedoucí školní jídelny 1 - 1
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5. Rozdělení tříd a třídnictví:

Třída celkem Chlapci dívky Třídní učitel/ka
I. třída – 1.ročník 10 8 2 Mgr. Kateřina Matoušková

II.třída –  2.ročník 12 5 7 Mgr. Monika Vacková
5. ročník 13 10 3 Mgr. Monika Vacková
4. ročník 9 7 2 Mgr. Monika Vacková

III.třída –3. ročník 16 8 8 Mgr. Lenka Palátová
IV.třída – 6.ročník 20 11 9 Mgr. Miroslava Zikmundová

V.třída– 7.ročník 15 6 9 Mgr. Barbora Štěpková
VI.třída– 8.ročník 19 9 10 Mgr. Klára Bednářová
VII.třída–9.ročník 16 7 9 Mgr. Ivana Kulhánková



6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Hodnocení prospěchu za školní rok 2018-2019

Ročník Počet 
žáků

I.pololetí Průměr 
třídy

Počet 
žáků

II.pololetí Průměr
třídy

Vyzn
.

prospěl Ne
prosp

Vyzn. prospěl Ne
prosp

1. 10 9 1 0 1,00 10 10 0 0 1,03
2. 12 10 2 0 1,18 12 10 2 0 1,16
3. 16 15 1 0 1,16 16 13 3 0 1,24
4. 9 7 2 0 1,25 9 7 2 0 1,21
5. 13 7 2 1 1,58 13 7 6 0 1,53
6. 20 13 6 0 1,41 20 11 8 0 1,50
7. 15 6 9 0 1,51 15 4 11 0 1,55
8. 19 6 13 0 1,68 19 5 14 0 1,63
9. 16 6 9 1 1,66 16 6 9 1 1,71

130 79 48 2 1,39 130 71 57 1 1,43
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7. DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

Klima školy podporuje mechanismy, které dlouhodobě zajišťují udržitelný rozvoj
každého jednotlivce a tím i všech pedagogů. Každý pedagog si tak může cíleně
naplánovat vlastní  pedagogický rozvoj. Kromě osobního pedagogického rozvoje
vzdělávání každého pedagoda jsou naši pedagogové vzdělávání i centrálně a to v
projektu NIDV – APIV – Společné vzdělávání – Inkluze ve škole. Škola se zapojila
do  tohoto  programu  APIV  B  pro  školy   s vybranou  podporou  v roce  2018.
V rámci  této  podpory  jsme  měli  možnost  využít  služby  jako vzdělávání
managementu, vzdělávání pro pedagogický sbor, i expertní služby odborného
poradce a možnosti stáží ve školách.
Ve školním roce 2018-2019 se uskutečnilo jedno školení pro celý pedagogický
sbor a dvě  školení pro management školy. 

DVPP pro školní rok 2018-2019
Společná školení APIV projekt

 

 
 

počet
školení 

absolvování datum - náplň

Blecha Petr
 
 

 3 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)
Role  ŠPP  pro  management  a  workshop
(16.5.2019)
Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka
se SVP pro MNG (19.6.2019)

Sýkorová Dana
 
 

1 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Hanzal
Roman

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Vacková
Monika

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Zikmundová
Miroslava

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Palátová 
Lenka

1 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Kružíková
Marie

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)



Bednářová 
Klára

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Iranová
Petra

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Kulhánková
Ivana

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Matoušková
Kateřina

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Štěpková
Barbora

1  Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Křivánková
Aranka

1 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)

Veselá
Kamila
 
 
 
 

3
 

Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)
Role  ŠPP  pro  management  a  workshop
(16.5.2019)
Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka
se SVP pro MNG (19.6.2019)

Dvořáková 
Jana

1 Aspekty  sociální  a  emoční  zralosti  pro
pedagogy MŠ a ZŠ (29. 3. 2019)

Čermáková
Miroslava

3 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)
Role  ŠPP  pro  management  a  workshop
(16.5.2019)
Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka
se SVP pro MNG (19.6.2019)

Dvořáková
Veronika

1 Dyslexie  a  dysortografie  prakticky  (1.  4.
2019)

Marténková
Kateřina
 
 

1
 

Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)
Výtvarné inspirace - jaro a Velikonoce (21.
3. 2019)

Hana Filipská 1 Společné  vzdělávání  a  kultura  školy
(2.5.2019)
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DVPP pro školní rok 2018-2019
Individuálně vybraná školení

 

 
 

počet
školení 

absolvování datum - náplň

Blecha
Petr
 
 

 2 Personalistika pro školy a školská zařízení
(17.10.2018)
Řízení  a  rozvoj  školy  (Odměňování
pracovníků ve školství v roce 2019) - 16.
4. 2019

Sýkorová
Dana
 
 

2 Život s prací technika (24. 10. 2018)

Metodické setkání výchovných poradců -
společné  vzdělávání,  spolupráce  s  PPP
(24. 10. 2018)

Hanzal
Roman

0  

Vacková
Monika

0  

Zikmundová
Miroslava

0  

Palátová 
Lenka

1 Programování  v  jazyku  Scratch  pro
začátečníky (29. a 30. 10. 2018)

Kružíková
Marie

0  

Bednářová 
Klára

0  

Iranová
Petra

0  

Kulhánková
Ivana

0  

Matoušková
Kateřina

0  

Štěpková
Barbora

0  

Křivánková
Aranka

1 Matematická  pregramotnost  u  dětí
předškolního věku (14., 20. 3. 2019)



Veselá
Kamila
 
 
 
 

3
 

Role  školního  speciálního  pedagoga  v
systému  poradenských  služeb  ve  škole
(30. 1. 2019)
Právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP
a RVP obsažený v inkluzivní novele ŠZ (23.
5. 2019)
Metodické  setkání  logopedických
asistentek MŠ a 1. stupně ZŠ (20. 6. 2019)

Dvořáková 
Jana

1 Aspekty  sociální  a  emoční  zralosti  pro
pedagogy MŠ a ZŠ (29. 3. 2019)

Čermáková
Miroslava

1 Metodika  cvičení  dětské  jögy  s
předškoláky (10. 5. , 8. 6. 2019)

Dvořáková
Veronika

1 Dyslexie  a  dysortografie  prakticky  (1.  4.
2019)

Marténková
Kateřina
 
 

2
 

"16  maličkostí,  na  které  bychom  při
výchově neměli zapomínat" (7. 11. 2018)
Výtvarné inspirace - jaro a Velikonoce (21.
3. 2019)

Vařbuchtová 
Miluše

1 Krajská  konference  hromadného
stravování Jaro 2019 (17. 4. 2019)

Další vzdělávání pedagogů – individuální

DVPP individuální
Hana Filipská NIDV – Asistent pedagoga, vzdělávání

zakončeno v červnu 2019
Mgr. Barbora Štěpková PdFa JCU – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Kamila Veselá PdFa JCU – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
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8. Údaje o přijímacím řízení na střední školy a odborná učiliště

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG): 16

počet střední škola obor sídlo SŠ okres

1 Obch.akad. Dr.Albína Bráfa Kuchař - číšník   TR

1 Hotelová škola a Jazyk.šk. s 
právem st.jaz.zk. Třebíč

Cestovní ruch Třebíč TR

2 Obchodní akademie - 
veř.správa

  TR

1 Střední uměleckoprůmyslová 
škola Jihlava Helenín

Modelářství a návrhářství 
oděvů

Jihlava JI

   

1 Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

Mechanik opr.motorových 
vozidel

Moravské
Budějovice

TR

    

2 Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR

1 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR

2 Střední prům. škola Třebíč Elektrotechnika - Energetika   

3  Elektrikář pro silnoproud Třebíč TR

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

 Praktická sestra  Třebíč  TR

1 Soukromá střední odborná 
škola a Střední oodborné 
učiliště s.r.o.

Truhlář Třebíč TR
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9. Údaje o zápisu k     povinné školní docházce pro školní rok 2019-
2020

Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ: 10.4.2019
Termín informační schůzky s rodiči: 13.3.2019

Dne 13.3.2019 se v prostorách školní jídelny ZŠ a MŠ Čáslavice uskutečnila
informační schůzka rodičů předškolních dětí.  Jednalo se o rodiče dětí z obce
Čáslavice a příslušných spádových obcí i případných dalších zájemců o zahájení
školní docházky právě v naší škole. Informační schůzky se zúčastnilo 24 rodičů.
Na  informační  schůzce  byly  rodičům předány  dokumenty  potřebné  k zápisu
(přihláška, zápisový lístek) a také základní informace k tomu, co vše by mělo
dítě před nástupem do 1. třídy zvládnout.
Informace  k zápisu  do  1.  ročníku  byla  zveřejněna  na  webových  stránkách
základní školy.
Ve středu 10.4.2019 proběhl v ZŠ a MŠ Čáslavice zápis do 1. ročníku. Základní
škola nestanovila žádné omezující kritérium k přijetí, pouze bylo respektováno
pravidlo přednostně přijímaných místních dětí a dětí ze spádových obcí. 
Vlastní zápis byl rozdělen na dvě části – formální a motivační. Při formální části
se jednalo  o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce, kdy
zákonný  zástupce  předal  škole  požadované  dokumenty  (žádost  o  přijetí  k
povinné školní  docházce).  Vlastní  zápis – zjišťování  školní  připravenosti  byl
organizován  jako   orientační  posuzování  dovedností  a   probíhal  přirozenou
hravou  formou.  Úroveň  dosažených  znalostí  a  dovedností  zjišťovali
pedagogové  při  neformálních  aktivitách  s  dítětem (rozhovor,  hra,  připravené
cílené aktivity  zaměřené na zhodnocení  určitých dovedností  dítěte,  prohlídka
školy). V této části bylo celkem 27 dětí rozděleno do pěti skupinek a v časovém
rozmezí, které si předem určili rodiče, byly děti posouzeny  z hlediska školní
zralosti.
Děti i  rodiče se během zápisu mohli seznámit s prostorami školy, vybavením
tříd,  mohli  se  také občerstvit  i  vyfotit  na pamětní  fotografii  s namalovanými
křídly, které symbolizovaly tzv. „let do první třídy“. Na akci se podílela i Mgr.
Lenka Palátová,  která  děti  i  rodiče fotila  a  také tři  žákyně osmé třídy,  které
rodiče a děti uváděly do tříd a blíže jim zprostředkovávaly školní prostředí. 
Posuzování školní zralosti prováděly tři učitelky (Mgr. Barbora Štěpková, Mgr.
Monika Vacková, Mgr. Kateřina Matoušková), které učí na prvním stupni a dva
speciální pedagogové (Mgr. Veronika Dvořáková a Mgr. Kamila Veselá). U této
části  zápisu byli  přítomní  rodiče,  pouze v jednom případě byli  rodiče nuceni
odejít  z místnosti,  protože  dítě  nechtělo  za  jejich  přítomnosti  spolupracovat
s pedagogem.
K  zápisu  se  dostavilo  celkem 27  dětí.  U  dvou  dětí  jejich  zákonní  zástupci
požádali o odklad školní docházky, který byl doložen Zprávou z PPP/SPC. Další
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dvě  děti  měly  ponecháno  otevřené  řízení  a  to  vzhledem  k tomu,  že  jsme
očekávali zprávu z PPP/SPC. Zbývajících 23 dětí bylo přijato ke vzdělávání do
prvního ročníku základní školy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
bylo vydáno dne 18.4.2019 a zveřejněno na webových stránkách školy.
V průběhu  měsíce  dubna  nám  zákonní  zástupci  jedno  dítě  odhlásili  a  to
z důvodů  nástupu  do  jiné  základní  školy.  Na  základě  komunikace  s PPP
Moravské  Budějovice  a  SPC  Jihlava  a  na  základě  jejich  Doporučení
k posuzovanému dítěti, bylo v měsíci květnu ukončeno otevřené řízení ke dvěma
dětem a tyto děti byly také přijaty k základnímu vzdělání.
Závěr: Celkový počet přijatých dětí do 1.ročníku ZŠ a MŠ Čáslavice: 24.
Na konci měsíce srpna 2019 požádal zákonný zástupce o přijetí  svého dítěte
k základnímu  vzdělávání  v naší  škole  (přestěhování  se  do  obce  Čáslavice).
Zákonnému zástupci bylo vyhověno. Celkový počet nově nastupujících žáků do
1.třídy pro šk. rok 2019-2020 je 25.

Mgr. Kamila Veselá, speciální pedagog



10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Zpráva z     činnosti metodika prevence ve školním roce 2018/2019

Naplňování  cílů  Minimálního  preventivního  programu  ve  školním  roce
2018/2019 je součástí každodenní práce všech členů pedagogického sboru ZŠ
Čáslavice.  Plán prevence pro tento školní rok vycházel ze závěrů a hodnocení
minimálního preventivního programu pro předcházející školní rok. I letos se na
prevenci  rizikového  chování  podílela  školní  metodička  prevence  Mgr.  Klára
Bednářová,  výchovná  poradkyně  Mgr.  Dana  Sýkorová  a  speciální  pedagožka
Mgr. Kamila Veselá. 

Prevence  rizikového  chování  byla  součástí  průběžné  práce  třídních
učitelů,  kteří  mapovali  situaci  ve své třídě zejména při  třídnických hodinách.
Největší důraz je dlouhodobě kladen na podporu a posilování pozitivních vztahů
ve třídě.

Činnost na I. stupni - žáci třetí třídy se zapojili do projektu Kraje Vysočina
První pomoc do škol. Pomocí her a soutěží si děti osvojily pravidla bezpečného
chování doma, ve škole, v přírodě i v dopravním provozu.

V  rámci  stmelování  třídních  kolektivů  připravila  speciální  pedagožka  s
asistentkami  pedagoga  program,  který  měl  žákům  I.  i  II.  stupně  přiblížit
vyučování očima žáků se specifickými poruchami učení, pomocí jednoduchých
simulací si všichni žáci vyzkoušeli, jak se cítí a co prožívají během vyučování děti
se specifickými poruchami učení.

Činnost na II. stupni – jedním ze stěžejních témat výchovy k občanství je
v 7. ročníku seznámení se světovými náboženstvími, zejména v dnešní době je
velmi důležité, aby žáci získali co nejvíce informací o světových náboženstvích a
dokázali  zaujmout vlastní stanovisko.  Proto bylo tématu věnováno více času,
žáci  zpracovávali  dlouhodobý projekt,  který  byl  doplněn besedou v  Městské
knihovně  v Třebíči  a  následnou  prohlídkou  třebíčské  židovské  čtvrti.  Besedu
v knihovně vedla Dagmar Juráňová, vedoucí informačních a turistických center
v Třebíči,  akce  s  názvem  „Po  stopách  Židů  (i  židů)  II“  byla  určena  pro  žáky
Základních škol a byla finančně podpořena z projektu Ministerstva kultury ČR.
Beseda byla zaměřena na historii a vývoj židovského náboženství, jejich tradice
a  zvyky.  Paní  Juráňová  žáky  seznámila  s  mnoha  zajímavými  informacemi  a
výklad doplnila řadou praktických ukázek.

Také  v tomto školním roce  se  žáci  8.  ročníku  zapojili  do  celokrajského
projektu  První  pomoc  do  škol,  žáci  si  díky  projektu  osvojili  teoretické,  ale
zejména praktické dovednosti v oblasti první pomoci. 

Žáci 8. ročníku se zúčastnili Dne školy na Vyšší odborné škole a Střední
škole veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči. V rámci tohoto projektu
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byla  žákům představena činnost  městské  policie,  hasičů  a  záchranné služby.
Policisté i hasiči žákům představili,  co obnáší jejich práce, v závěru nechyběla
společná diskuze s žáky.

Pro  žáky  8.  a  9.  ročníku  byla  naplánovaná exkurze  do koncentračního
tábora Osvětim/Březinka. Exkurze byla doplněním učiva o holocaustu a lidských
právech.  Na  exkurzi  bylo  navázáno v hodinách  výchovy  k občanství,  kde žáci
skupinově, ale i samostatně, dál pracovali s tématem holocaustu a lidských práv.

Pod  vedením  vyučujících  se  v letošním  roce  poprvé  rozhodli  žáci  9.
ročníku pomoci někomu druhému. Žáci zorganizovali charitativní knižní bazar,
díky kterému vybrali peníze a mohli pomoci zdravotně postiženému dítěti. Na
tento projekt bychom rádi navázali s budoucími žáky 9. třídy i v dalším školním
roce. 

Mgr. Klára Bednářová (metodik prevence



11. Zpráva o činnosti výchovného poradce 

V průběhu školního roku byly postupně realizovány úkoly vytyčené plánem práce,
průběžně aktualizován seznam žáků s vývojovými poruchami učení. Do IVP byly
uvedeny metody a postupy při výuce a stanoveno základní učivo.
Byly  stanoveny  termíny  konzultačních  hodin.  Po  celý  rok  fungovala  schránka
důvěry  a  byly  ve  spolupráci  s rodiči  řešeny  výchovné  problémy  v jednotlivých
třídách. 
V kariérovém poradenství  na  základě  znalosti  dětí,  jejich  postojů,  specifických
zvláštností a možností ve spolupráci s pedagogy bylo pomáháno žákům při výběru
střední školy. 
Ve výchově k volbě povolání se nám velice dobře 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 – v říjnu 2018 (IX.
třída) a ve středu 15. května 2019 (VIII. třída). Velice cenným zdrojem informací
pro vycházející žáky je i Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta Třebíč. Žáci IX.
třídy navštívili akci 18. října 2018. Tyto programy a akce jsou doplněny množstvím
aktuálních  písemných  materiálů,  letáků  a  možností  získávat  další  informace na
webových  stránkách  škol.  Proběhla  spolupráce  s některými  středními  školami,
zúčastnili jsme se některých akcí: SPŠ Třebíč – návštěva chemické laboratoře a
odborných  dílen,  OA a  HŠ  Třebíč  –  ROADSHOW  v naší  škole,  Veterinární,
zemědělská a zdravotnická škola Třebíč – Den školy, …. 
Hodina, kterou mají žáci osmé a deváté třídy vyhrazenou volbě povolání umožňuje
v klidu tyto informace zpracovat a vstřebat. V listopadu (umělecké SŠ) a na konci
prvního pololetí byly vyplněny přihlášky a zápisové lístky na střední školy.
Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy: 

 Přijímací řízení na střední školy absolvovalo v letošním školním roce 16
žáků IX. třídy. Z toho 15 žáků využilo možnosti podat v prvním kole dvě
přihlášky, 1 žák si podal jen jednu přihlášku. Deset žáků bylo přijato na
maturitní  obor,  šest  žáků na učební obor.  Všichni byli  přijati  v prvním
kole přijímacího řízení.
    Plán výchovného poradenství byl splněn.

Mgr. Dana Sýkorová, výchovný poradce
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12.  Údaje o vzdělávání žáků se SVP, činnost speciálního 
pedagoga

Činnost  speciálního  pedagoga  je  v naší  škole  naplňována  v  pěti  zásadních
oblastech: 
1.  Depistážní  činnost -  ve  spolupráci  s učiteli  a  rodiči  vyhledávání  dětí  se
speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  jejich zařazení  do  speciálně  pedagogické
péče. 
2.  Diagnostická  činnost -  diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb,  vytyčení
hlavních  problémů  dítěte,  stanovení  individuálních  možností  podpory  v  rámci
školy, případně doporučení k návštěvě poradenského zařízení. 
3.  Intervenční  činnost -  zajištění  individuální  práce  s  dítětem (dle  doporučení
PPP/SPC –  pedagogické  intervence  s učiteli  předmětů,  doplnění  učiva,  domácí
příprava)
4.  Metodická a koordinační činnost - příprava a průběžná úprava podmínek pro
integraci  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  ve  škole  –  koordinace
speciálně  pedagogických  poradenských  služeb,  spolupráce  se  školskými
poradenskými  zařízeními  a  s  dalšími  institucemi  a  odbornými  pracovníky  ve
prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, participace na vytváření
vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o
žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  metodické  činnosti  pro  pedagogy
školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení,
návrhy  metod  a  forem práce  se  žáky  –  jejich  zavádění  do  výuky,  instruktáže
využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů,  zajištění  vzdělávacích
programů pro pedagogy k problematice inkluze
5. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. 

           Ve  školním roce  2018-2019  mělo  v naší  škole  23  žáků  zpracován
individuální vzdělávací plán nebo plán pedagogické podpory (16 PlPP a 7 IVP).
Stupeň podpory 1(PO 1) mělo 12 žáků, PO 2 mělo 7 žáků, PO 3 měli 2 žáci a PO 4
měli  2  žáci  s SVP.  Na  podporu vzdělávání  probíhalo  u  těchto  žáků  pravidelné
individuální  doučování,  pedagogické  intervence,  vyhodnocování  vzdělávacích
plánů  a  doporučení.  U  dvou  žáků  probíhá  vzdělávání  s dalším  pedagogickým
pracovníkem, speciálním pedagogem, další dva žáci mají také asistenta pedagoga.
Školní  asistent  nám dopomáhá  s další  činností,  zejména  komunikací  s rodinou,
s domácí přípravou a s doprovody na další aktivity školy.

Speciální pedagog zajišťoval rovněž logopedickou prevenci pro 24 dětí z mateřské
školy a také vedl kroužek „Logopedie hrou“ pro 1. a 2. ročník školy.
Speciální  pedagog spolu  s asistenty  pedagoga uskutečnili  ve všech třídách,  kde
nám působí asistenti pedagoga a máme děti s poruchami učení, přednášku na téma
„DYS - Nejsem hloupý, jsem dyslektik“. Tato přednáška žákům předvedla pomocí
simulací to, jak se takový žák s DYS poruchou cítí ve třídě a navodila zajímavou



diskusi k této problematice. Také ujasnila postavení i pomoc asistenta pedagoga ve
třídě.

Mgr. Kamila Veselá, speciální pedagog
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13.    Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z.s.

Rada i členská schůze Spolku se konala dne 23. 4. 2019. Příjmy do spolku tvořily
členské příspěvky, dary a peníze za sběr. Spolek dětem a žákům přispěl na školní
výlety, dopravu na školní i mimoškolní akce, odměny na konci školního roku a
další akce (např. hory, pobyt u moře, exkurze do Prahy, výlet do aquaparku).



14. Hodnocení činnosti mateřské školy v     roce 2018-2019

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
– 6 let. V I. oddělení docházelo 22 dětí, ve II. oddělení 10 dětí. Dětí v posledním
roce před vstupem do základní školy bylo 14, do první třídy nastoupí 12 dětí.
Výchovně  vzdělávací  proces  zajišťují  3  pedagogické  pracovnice  a  1  školní
asistent. 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 i  v tomto
roce  rozvíjet  dítě  a  jeho  schopnosti  učení  v rozsahu  jeho  individuálních
možností  a  potřeb  a  vytváření  základů  klíčových  kompetencí.  Důraz  stále
klademe  na  počáteční  rozvoj  jednotlivých  dovedností,  které  tvoří  základy
gramotností  -  předčtenářské,  předmatematické,  přírodovědné,  hudební  a
finanční.  Obsah ŠVP je rozdělen do osmi integrovaných bloků motivovaných
převážně lidovou písní. Cíle a výstupy předškolního vzdělávání se dařilo plnit,
vycházely převážně z přirozených každodenních situací a přírodních jevů, které
děti  obklopují.  Jsou  v souladu  s RVP  PV  a  naplňují  potřeby  dětí.  Obsah
integrovaných bloků je smysluplný a komplexní. K dosažení daných cílů byly
využívány  metody  individuální,  kooperativní,  spontánní,  řízené  a  frontální.
Důležitou součástí  předškolního vzdělávání  jsou naše  dlouhodobé projekty  –
Čáslavice čtou dětem, Zdravá mateřská škola, Logopedická prevence, Hra v MŠ,
Ekoškola.  Poznatky  z těchto  projektů  byly  dětem předávány  prostřednictvím
situačního a prožitkového učení. 
V I.  oddělení  nejstarší děti  pravidelně 1x týdně navštěvují  první třídu, kde si
společně  volí  hru  s žáky  z první  třídy  a  seznamují  se  s prostředím školy,  1x
měsíčně s dětmi pracuje v Miniškoličce speciální pedagog, který se zaměřuje na
školní zralost a připravenost dětí před vstupem do první třídy. S dětmi z I. a II.
oddělení  1x  týdně  pracuje  speciální  pedagog  zaměřený  na  logopedickou
prevenci.
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 Ve II. oddělení je hlavním cílem adaptace nejmladších dětí na prostředí a režim
mateřské školy. Toho bylo úspěšně dosaženo zejména prostřednictvím hry.  
V průběhu  školního  roku,  jsme  využily  nabídku  divadelních  představení
Městského  kulturního  střediska  v  Třebíči,  loutková  představení  v MŠ,  děti
navštívily  Ekotechnické muzeum Alternátor,  kde se  interaktivní  a  zážitkovou
formou seznámily s planetami sluneční soustavy a vyzkoušely si  jednoduché,
netradiční  chemické  pokusy.  V plavecké  škole  Laguna  Třebíč  některé  děti
absolvovaly předplaveckou výuku. V závěru školního roku děti prošly naučnou
Pohádkovou stezku v přírodě v Jemnici. 

Podmínky vzdělávání
Podmínky ke vzdělávání každoročně zkvalitňujeme, naší snahou je podnětné a
zajímavé prostředí, které děti baví a rozvíjí.  V letošním roce jsme se zaměřily
na vybavení  některých center  ve třídách.  V I.  oddělení  byl  pořízen relaxační
koutek s názvem „Domek U Berušky“, kde děti v prostředí vybaveném polštáři
a matracemi relaxují a povídají si. Knižní koutek je doplněn písmeny a číslicemi
na  suché  zipy,  ze  kterých  děti  skládají  jednoduchá  slova.  Byly  nakoupeny
logické  hry  pro  rozvoj  rozumových  schopností  a  dovedností,  doplněny
konstruktivní  stavebnice  a  stolní  hry.  K rozvoji  pohybových  dovedností  a
schopností  využíváme  tělocvičnu  ZŠ  a  dětské  hřiště  s herními  prvky  na
procvičení obratnosti za obecním úřadem. 



Bc. Miroslava Čermáková, vedoucí učitelka MŠ

27



15. Údaje o výsledcích ČŠI a dalších kontrolách

Ve školním roce 2018/2019 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI.
Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky,
kdy nebyly shledány žádné nedostatky.

16.  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 máme  zapsáno  na  stravování  110  žáků  z naší  školy,
32 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Řimov. Závodní stravování  zabezpečujeme pro
30 zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 65  cizích strávníků.   Celkem
zapsaných strávníků je 257 .   Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato
forma se velmi osvědčila..
 

Finanční norma potravin oběda:

MŠ                                                  15,- Kč 
žáci 7 – 10 let  17,- Kč
žáci 11 – 14 let  20,- Kč
žáci nad 15 let  21,- Kč
cizí strávníci  30,- Kč

Ostatní náklady  na  oběd  závodní stravování a cizí strávníci 25,- Kč.



Počet   uvařených   obědů  ve  školním  roce  2018-2019  dle  kategorií
stravovaných

Měsíc
Stravov
ací

Děti MŠ

Žáci Žáci Žáci Závodní
Počet
obědů

dny 7-10 let 11-14
let

15 let stravov
ání

celkem

9 19 805 648 912 204 432 3001
10 23 901 754 1099 228 512 3494
11 22 857 770 1130 247 528 3532
12 15 630 517 742 156 349 2394
1 19 835 665 974 175 443 3092
2 20 730 655 982 213 460 3040
3 16 776 523 786 160 371 2616
4 20 842 680 993 196 455 3166
5 21 914 747 1051 220 509 3441
6 20 889 606 788 169 405 2857
7 9 112 - - - 69 181

                      204                                                                                              30814

Ve  školním  roce  2018/2019  bylo  uvařeno  30  814   porcí  obědů  ve   204
stravovacích dnech.  Denní průměr činil 151 obědů. I nadále si chceme zachovat
přízeň  strávníků.  V  roce  2018/2019  pro  cizí  strávníky  bylo  uvařeno  10  607
obědů ve  204 stravovacích dnech. Denní průměr činil 52 obědů.

                                           Miluše Vařbuchtová, vedoucí školní jídelny 
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17.   Mimoškolní aktivity žáků – exkurze, výlety, vzdělávací a   
kulturní akce, soutěže, projekty aj.

Seznam akcí ve školním roce 2018/19

25. 9. 2018 Návštěva Městské knihovny a Zadní synagogy v Třebíči (8.ročník)
9. 10. 2018 Městská knihovna Třebíč (3. a 4.ročník)
1. 10. 2018 Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova (3. – 4. ročník)
11. 10. 2018 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Nečasová, „Albeřiny pohádky)
16. 10. 2018 Návštěva Dětského oddělení Městské knihovny v Třebíči a návštěva Alternátoru
v Třebíči (6.ročník)
18. 10. 2018 XXIII. ročník Didacta  Třebíč (9. ročník – volba povolání)
26. 10. 2018 Noc ve škole (3.ročník)
31. 10. 2018 Kino Pasáž v Třebíči – pohádka „Když draka bolí hlava“ (1. – 5.ročník)
1. – 16. 11. 2018 Soutěž „Bobřík informatiky 2018“ (úspěšní řešitelé v národním kole – Iran
Š., Eliáš P., Gothardová S.,     Kvapil M.)
14. 11. 2018 Divadelní představení – maňáskové divadlo Šternberk (MŠ, 1., 2.ročník ZŠ)
18. 11. 2018 Vítání občánků – program: I. oddělení MŠ 
21. 11. 2018 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Vařbuchtová, „Pohádky a povídky pro malé
čtenáře“)
23., 24. 11. 2018 1. Programátorská noc 2018
5. 12. 2018 Mikulášská nadílka v MŠ
7., 8. 12. 2018 Baltík předvánoční soutěžní setkání Strakonice 2018 (3 žáci 6. – 8.ročníku)
11. 12. 2018 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Hovorková, „Pohádky se zvířátky“)
13. 12. 2018 Pohoda Vánoc – společná akce MŠ a ZŠ v kulturním domě v Čáslavicích
17. 12. 2018 Divadlo Pasáž Třebíč – „Pohádka o tom, jak se stal švec Rumcajs loupežníkem a
vzal si Manku“ (MŠ)
19. 12 2018 Divadélko pro školy z Hradce Králové (1. – 9.ročník)
24. 12. 2018 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Prodělalová, „O hrnečku, který se nechtěl
mýt“)
30. 1. 2019 Divadelní představení „Jak se budí skřítkové“ (MŠ, 1.ročník ZŠ)
14. 2. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Večerková, „Obušku z pytle ven“)
15. 2. 2019 Filmové představení Bohemian Rhapsody (8. a 9.ročník)
21. 2. 2019 Dětský karneval v MŠ
26. 2. 2019 Alternátor Třebíč, Městská knihovna Třebíč (1. a 2.ročník)
12. 3. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Trojanová, „Ptačí pohádka“)
2.,3.,15.,16. 3, Mladý programátor 2019 – školní kolo
19. 3. 2019 Matematická olympiáda pro 4. ročník, Matematický oříšek pro 5. ročník – okresní
kolo (4., 16. a 19. místo)
19. 3. 2019 Alternátor Třebíč – „Sluneční soustava“ (MŠ)
20. 3. 2019 Exkurze do hvězdárny Třebíč (3., 4.ročník)
22. 3. 2019 Matematický klokan – školní kolo (2. – 9.ročník)
25. 3. 2019 Divadelní představení „Jak Martin s Barborkou vítali jaro“
26. 3. 2019 Dětské oddělení Městské knihovny a baziliky sv. Prokopa v Třebíči (8. ročník)
29. 3. 2019 Jarní pirátská noc ve škole 2019 (3.ročník)
2. 4. 2019 Mladý spisovatel 2019, 1. místo ve II. kategorii (9.ročník)



3. 4. 2019 Mladý programátor 2019 – regionální kolo celostátní soutěže v programování
4 . 4. 2019 Dětské oddělení Městské knihovny a Muzea Vysočiny v Třebíči (6.ročník)
4. 4. 2019 Velikonoční tvoření s rodiči (MŠ)
11. 4. 2019 Národní dům Třebíč, divadelní představení „Jaro s kamarády“ (MŠ)
12. 4. 2019 Vědomostní soutěž „Všeználek“ (5.ročník)
15. 4. 2019 Městská knihovna a židovská čtrť v Třebíči (7. ročník)
17. – 19. 4. 2019 Mladý programátor 2019 – celostátní kolo
17. 4. 2019 Čistá Vysočina (MŠ, ZŠ)
18. 4. 2019 Návštěva Aquaparku Laguna Třebíč (zájemci z řad žáků - velikonoční prázdniny)
26. 4. 2019 Alternátor Třebíč – „Cesta do vesmíru“, Bazilika Třebíč (3. ročník)
29. 4. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, p. Ryglová , „Moji přátelé zvířátka)
30. 4. 2019 První pomoc do škol (8.ročník)
9., 10. 5. 2019 Dvoudenní exkurze v Praze (50 žáků 7. – 9. ročníku, 4 žáci 6. ročníku)
9. 5. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, p. Lavičková, „Bajky o zvířátkách“)
15. 5. 2019 Návštěva IPS Úřadu práce Třebíč (8. ročník)
18. 5. 2019 Exkurze do Osvětimi (zájemci z 8. a 9. ročníku + rodiče)
24. 5. 2019 Pěší výlet na Vísky (MŠ)
27. 5. 2019 Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň III. kategorie (7. – 9. ročník)
28. 5. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, p. Bartesová „Malá čarodějnice“
30. 5. 2019 Pasování na čtenáře (1. ročník)
30. 5. 2019 Recyklace hrou (1. – 7. ročník)
31.  5.  2019 Divadelní  představení  „Jak Martin s Barborkou vypluli  na moře“ (MŠ,  1.  a  2.
ročník)
31. 5. 2019 Školní kolo recitační soutěže pro I. a II. stupeň II. kategorie (4., 5. a 6. ročník)
3. 6. 2019 Dějepravné soutěžení - 3. místo, titul nejsympatičtější družstvo (8., 9. ročník)
3.  6.  2019  Divadlo  Pasáž  v Třebíči  –  pohádka „Dobrodružství  Hastrmana Tatrmana“  (MŠ,
1.ročník)
3. 6. 2019 Dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč (3. a 4. ročník)
3. – 4. 6. 2019 Školní výlet 8. ročníku – Žďár nad Sázavou
4. 6. 2019 Pohádková stezka aneb putování malého Človíčete (MŠ, 1.ročník))
6. 6. 2019 Školní výlet 6. ročníku – Znojmo
10. – 11. 6. 2019 Školní výlet 7. ročníku - Brno
16. – 21. 6. 2019 Chorvatsko – Rabac (někteří žáci 1. – 7. ročníku + rodiče)
18. 6. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, p. Nešporová, „ O človíčkovi“) 
19. – 21. 6. 2019 Školní výlet 9. ročníku – Český Krumlov
20. 6. 2019 Celodenní výlet na mysliveckou chatu (MŠ)     
24. 6. 2019 Aqualand Moravia (MŠ, ZŠ + rodiče, odměna za sběr a příkladnou práci během
školního roku)
25. 6. 2019 Slavnostní šerpování předškoláků – rozloučení s mateřskou školou
27. 6. 2019 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku v KD Čáslavice
27. 6. 2019 Filmové představení „Psí poslání 2“ (6. – 8. ročník)

Mgr. Dana Sýkorová
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Podrobnější popis vybraných školních akcí a aktivit z     pohledu učitelů

Vídeň 2018
Datum: 26. 10. 2018
Garant akce:   Mgr. Barbora Štěpková
Akce je součástí výuky německý jazyk, zeměpis, dějepis

Průběh akce –  Dne 26.  10.  2018 se  žáci  osmého (17 dětí)  a  devátého (13 dětí)  ročníku
zúčastnili  exkurze  do  Vídně,  akce  byla  dobrovolná.  Cestovali  jsme  s třebíčskou  cestovní
kanceláří Voma, jejíž autobus nás vyzvedl v Čáslavicích po půl šesté. Cesta trvala přibližně tři
hodiny. Kolem půl desáté nás autobus vysadil v centru Vídně u přírodopisného muzea, odkud
jsme se s průvodcem cestovní kanceláře vydali ke chrámu sv. Štěpána. Zde měli žáci 20 minut
rozchod na prohlídku chrámu a poté jsme (už bez průvodce) vyrazili  k císařské kapucínské
hrobce, ve které jsou pohřbíváni členové habsburské dynastie od roku 1633 do současnosti.
K vidění je zde celá řada zajímavých sarkofágů s ostatky panovníků i jejich příbuzných. Asi
nejhonosnější sarkofág patří Marii Terezii a jejímu muži, Františku Štěpánu Lotrinskému. Po
prohlídce hrobky jsme se vídeňským metrem vydali k letnímu sídlu rakouských panovníků,
k zámku Schönnbrunn, kde jsme si prohlédli velkolepé zámecké zahrady, a žáci dostali hodinu
rozchod v části zvané Irrgarten (bláznivá zahrada) s pověstným zahradním labyrintem. Poté
jsme  se  metrem  opět  přesunuli  do  centra  Vídně.  Exkurzi  jsme  zakončili  prohlídkou
přírodovědného a uměleckohistorického muzea na tereziánském náměstí. 

Hodnocení akce: Podle ohlasu žáků se jim akce líbila, nejvíce asi labyrint a zámecké zahrady.
Vzhledem k tomu, že 26. 10. je v Rakousku státní  svátek, měli  žáci většinu vstupů zdarma
nebo za výrazně snížené vstupné. Za metro platili pouze žáci starší 15 let.
Umístění: Vídeň – chrám sv. Štěpána, kapucínská hrobka, zámek Schönnbrunn, přírodovědné
a uměleckohistorické muzeum
Strava: z vlastních zásob
Financování: z vlastních zdrojů

Zpracovala: Mgr. Barbora Štěpková
Exkurze do Osvětimi

Datum:    18. 5. 2019
Typ akce:    naučná a poznávací
Garant akce: Mgr. Ivana Kulhánková

Průběh akce: 
Exkurze do Osvětimi byla zajištěna přes Cestovní kancelář Voma, která na toto pietní místo
organizuje každý rok jednodenní zájezd. Z řad žáků (8. a 9. ročník), jejich rodičů a pedagogů
se přihlásilo celkem 30 zájemců. Odjíždělo se v sobotu v brzkých ranních hodinách (3:45)
z Čáslavic. Do Osvětimi jsme dorazili krátce před desátou hodinou. Při vstupu jsme všichni
obdrželi sluchátka, abychom mohli poslouchat výklad naší průvodkyně. Společně jsme prošli
vstupní bránou (Arbeit macht Frei), nahlédli jsme do ubikací, viděli pece i plynovou komoru a
známý Apelplatz. Průvodkyně nás seznámila s temnou stránkou naší historie odehrávající se
na tomto místě a především nás zahrnula číselnými údaji o počtu obětí, vystavených párů
bot,  tun  vlasů  atd.  Po  prohlídce  následoval  přejezd  do  Březinky  (Birkenau)  s dřevěnými



baráky, torzy krematoria a konečnou vlaků, kde byli  deportovaní lidé tříděni.  Všechny nás
překvapila ohromná rozloha tohoto koncentračního tábora. Na cestu domů jsme se vydali
v odpoledních hodinách

Hodnocení akce: 
Jednodenní exkurze měla za cíl  prohloubit znalosti získané v hodinách dějepisu a spojit  si
naučené s konkrétním pietním místem. Z výrazu žáků bylo možné vyčíst, jak na ně toto místo
nacistických zločinů zapůsobilo. 
Financování akce: 
Na exkurzi se vybíralo 1090,- Kč na osobu (v ceně cesta, vstupenka, místní průvodce a delegát
CK)
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková

Didacta 2018 – veletrh vzdělávání

Datum:   18. 10. 2018
Typ akce:   Naučná
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková

Průběh akce:     
Žáci 9. ročníku pravidelně navštěvují Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta v Třebíči.

Nejinak tomu bylo i tentokrát, takže ve čtvrtek 18. 10. 2018 vyrazili se svou třídní učitelkou na
již XXIII. ročník. 

Veletrh se konal v prostorách Střední průmyslové školy v Třebíči.  Cílem veletrhu bylo
podat veřejnosti ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení.
Na  stáncích  i  na  venkovním  prostranství  jednotlivé  střední  školy  a  učiliště  prezentovaly
nabízené studijní obory a informovaly o své škole a jejím zázemí, aktivitách a možnostech
propojení studia s praxí. 

Nejvíce žáky zaujaly  stánky,  kde si  mohli  něco vyzkoušet,  takže někteří  neváhali  a
pustili se do střelby na terč nebo asistovali při chemickém pokusu. Někteří zájemci o studium
na této škole pronikli i do dalších učeben v budově, jelikož současně s Didactou probíhal na
SPŠT i Den otevřených dveří.  V budově školy jsme strávili asi dvě hodiny.

18. 10. také probíhal na všech středních školách v Třebíči již zmíněný Den otevřených
dveří,  který  je  pro  budoucí  uchazeče  jedinečnou  možností  užít  si  školy  nanečisto.  Proto
většina žáků po Didactě individuálně zavítala na vybranou školu.
Hodnocení akce: 

Na veletrhu vzdělávání Didacta se prezentovaly desítky středních škol, takže žáci si zde
mohli ujasnit, jaké profesi by se chtěli po základní škole věnovat.

Zpracovala: Mgr.Ivana Kulhánková

33



Den školy      na Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské
a zdravotnické v Třebíči

Datum: 12. 6. 2019
Typ akce: naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výchovy k občanství – volba povolání. 
Průběh akce:

Dne 12. června 2019 navštívili žáci 8. třídy Den školy na Vyšší odborné škole a Střední
škole veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči. 

Budova  školy  otevřela  své  dveře  pro  žáky  základních  škol  z  Třebíče  a  okolí  i  pro
zájemce z řad veřejnosti. K vidění byly ukázky z činnosti školy, hospodářská i drobná zvířata,
zemědělská technika. 

Žáky  po  škole  provázely  dvě  žákyně  střední  školy,  které  je  postupně  seznamovaly
s areálem jejich školy. Žáci se zapojili do řady kvízů a soutěží, na modelech si vyzkoušeli svoji
zručnost při aplikaci injekcí a odběru krve. V závěru prohlídky školy probíhaly v areálu hřiště
ukázky agility,  přirozené komunikace s  koněm, práce fríských koní,  projížďky  na bryčce a
prezentace hasičského vozu, vozu městské policie a vozu záchranné služby.

Hodnocení akce:  
Návštěva střední školy byla pro žáky zajímavá, vyzkoušeli  si  řadu úkolů a některým

prohlídka pomůže při rozhodování, jakou si mají zvolit střední školu. 
Financování akce: 
Doprava objednaným autobusem byla hrazena střední školou. 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

Mladý spisovatel 2019

Datum:   2. 4. 2019
Typ akce:   kulturní a naučná
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková
Průběh akce: 
V úterý 2. dubna 2019 proběhlo v DDM Třebíč slavnostní vyhlášení druhého ročníku literární
soutěže Mladý spisovatel. Tato soutěž byla rozdělena do 3 kategorií (I. kategorie byla pro žáky
1. stupně, II.  kategorie pro 2.  stupeň a III.  kategorie se zúčastnili  spisovatelské naděje ze
středních škol). Naši školu reprezentovaly slohové práce třech dívek z 9. ročníku - Kateřiny
Hruškové, Agáty Jeřábkové a Evy Koudelkové. 
Vyhlášení  probíhalo  od 8:30 v prostorách DDM Třebíč,  který  soutěž  pořádal.  Po úvodním
slovu  organizátorky  Mgr.  Jany  Švihálkové  promluvil  k zúčastněným  žákům  principál
třebíčského divadelního souboru Ampulka Michal Lukáč. Seznámil všechny přítomné s tím, co
je to scénář a jak se píše, a také pohovořil o tom, jakou radost přináší člověku divadlo, ať už
jako diváku, nebo jako herci. Poté už se přešlo k samotnému vyhlašování a předávání cen.
Nejdříve všichni „nadějní spisovatelé“ obdrželi pamětní list, poté bylo autorům povedených,
leč neoceněných textů, uděleno čestné uznání. Mezi nimi byla i  Agáta Jeřábková se svým
textem Blbej den a Kateřina Hrušková s povídkou Tajemství pomněnek. Nakonec se přešlo
k vítězným textům, které zde byly postupně předčítány od třetího místa po první  v každé



kategorii. Nás potěšilo, že vítězem v II. kategorii se stala naše třetí soutěžící Eva Koudelková.
Její soutěžní práce se jmenovala Muž se žlutou tváří.  
Hodnocení akce:
Literární soutěž Mladý spisovatel má za úkol děti a dospívající mládež přivést ke psaní, což
v našem případě nebylo příliš potřeba. Všechny dívky jsou totiž v psaní slohových prací velmi
zdatné. Určitě je však jejich úspěch v soutěži povzbudil k další tvorbě, která bude i na střední
škole, kam míří jejich další kroky, jistě zajímavá. Jediné, co bych organizátorům akce vytkla, je
výběr  dívek,  které  předčítají  ohodnocené  texty.  Často  právě  jejich  výkon  ubral  vítězným
povídkám na kvalitě.
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková

Školní výlet – 7. ročník - Brno

Datum: 10. - 11. 6. 2019
Pedagogický dozor:  Mgr. Barbora Štěpková, Mgr. Klára Bednářová
Průběh akce: 
Sešli  jsme  se  na  vlakovém  nádraží  v Třebíči  v 7:10.  Kvůli  výluce  na  trati,  jsme  cestovali
náhradní autobusovou dopravou. V Brně jsme se pěšky přepravili na ulici Hybešova, kde jsme
měli objednané dvě únikové hry (Asylum Dr. Sorensona, Záchrana profesora Menkyna). Poté
jsme došli do centra, kde jsme po krátkém rozchodu na oběd navštívili kapucínskou hrobku
s mumiemi  mnichů.  Městskou  hromadnou  dopravou  jsme  se  přemístili  do  Pisárek  do
lanového  centra  Jungle  Park,  kde  žáci  pod  vedením  místního  instruktora  absolvovali  33
lezeckých překážek včetně 4 lanových přejezdů. Překážky byly umístěny ve výšce 3-7m nad
zemí a celková délka trasy byla 356m. Z lanového centra jsme se hromadnou dopravou vydali
do kempu. Při  přestupování v Bystrci  jsme neplánovaně navštívili  kolotoče.  V kempu jsme
využili možnost koupání v přehradě. Ráno jsme se přesunuli na hrad Veveří, odkud jsme po
prohlídce vyrazili lodí do Bystrce a odtud do centra. Zde měli žáci krátký rozchod na oběd a
nákup suvenýrů. Zpět jsme jeli z vlakového nádraží (opět náhradní autobusovou dopravou),
do Třebíče jsme přijeli v 16:30, kde si děti vyzvedli rodiče. 
Hodnocení akce: Nejvíce se žákům líbil zážitek v únikové místnosti, lanové centrum a díky
parnému počasí možnost koupání v přehradě. Kromě štípanců od komárů a ovádů se nám
úrazy a zranění vyhnuly. Podle ohlasů žáků se jim výlet líbil.
Zpracovala: Mgr. Barbora Štěpková

Školní výlet 9. ročníku

Datum:   19. 6. – 21. 6. 2019
Typ akce:   naučná a zábavná
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková
Pedagogický doprovod: Mgr. Roman Hanzal
Průběh akce: 
Na třídenní výlet do Českého Krumlova se odjíždělo vlakem v 6: 19 z Třebíče. Do Krumlova
jsme dorazili krátce před jedenáctou hodinou. Naše první kroky vedly do kempu U Trojice,
kde jsme se ubytovali v chatkách po sedmi, na jednu dvojici zbyl útulný stan s podsadou. Poté
jsme se  vydali  na  zámek,  který  je  od  roku  1992  zapsán  na  seznamu  Světového  dědictví
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UNESCO. Zde jsme s průvodkyní absolvovali prohlídku I. okruhu a seznámili se tak s historií
zámku  a  osudy  některých  majitelů  z řad  šlechtických  rodů  Rožmberků,  Eggenberků  a
Schwarzenberků. Po krátké pauze na svačinku jsme zavedli první skupinku pěti odvážlivců na
místo únikové hry s názvem Tortura.  Další  dvě skupinky měly rozchod po městě,  bohužel
zrovna pršelo. Po hodině, kdy se klukům podařilo vysvobodit se z uzamčené místnosti, je ve
hře vystřídala další pětičlenná skupinka. I ta si skvěle počínala, a tak za další hodinu mohla
nastoupit poslední dívčí skupinka. Úniková hra Tortura byla pro všechny jedinečným zážitkem,
o kterém si povídali  cestou do kempu. Konec dne žáci vyplnili  nacvičováním na závěrečné
vyřazování a pak jsme hráli společně hry, které si přivezli s sebou. 
Druhý den jsme se dopoledne vydali pěšky do grafitového dolu, kde byla těžba zastavena
v roce 2003. Před vstupem do dolu jsme byli  vybaveni speciálním oblečením a hornickou
přilbou s lampou. Následně nás zavezl do podzemí důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na
šichtu. Během prohlídky s průvodkyní jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, v jakých podmínkách
horníci pracovali a jaké stroje při práci používali. Z dolu jsme pospíchali do kempu, kde už byl
pro nás  připraven oběd.  Po hodinovém odpočinku v chatkách následovala další  aktivita –
sjezd na koloběžkách z hory Kleť. Nejdřív jsme se tam ale museli dostat. To zařídila agentura
Expedicion, která nás tam vyvezla od kempu dvěma auty. Před samotným sjezdem jsme ještě
vystoupali na věž, která je nejstarší kamennou věží v ČR, odkud byl krásný výhled po okolí.
Pak už následovala adrenalinová zábava a pro mnohé vrchol dne – 10 kilometrů dlouhý sjezd
do Českého Krumlova. I  když se někomu ještě klepaly nohy z náročné jízdy,  podnikli  jsme
výstup do zámeckých zahrad, kde jsme si prohlédli unikátní otáčivé hlediště. Pobyt ve městě
jsme  zakončili  návštěvou  Muzea  voskových  figurín  a  blouděním  v  zrcadlovém  labyrintu.
Přesun do kempu byl už opravdu pro všechny únavným. V kempu jsme si chtěli po večeři a
odpočinku zahrát naši oblíbenou hru, která se stala již tradiční výletovou záležitostí, jenže se
přihnala  bouřka  a  ta  nás  zahnala  do chatek,  kde  jsme si  společně  jednu hru  na  hádání
osobností zahráli. 
Poslední  den nás  už  jen  čekalo  sbalení  věcí,  úklid  chatek  a  cesta  domů (z  Krumlova  do
Českých Budějovic autobusem a dál  vlakem). Do Třebíče jsme přijeli  s mírným zpožděním
v 15:30.
Hodnocení akce: Třídenní školní výlet IX. třídy měl za cíl příjemně doplnit ukončení povinné
školní docházky, což se určitě povedlo. Akce proběhla v přátelské atmosféře a bez komplikací.
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková

Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň III. kategorie

Datum:   27. 5. 2019
Typ akce:   kulturní
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury 
Průběh akce:
V pondělí 27. 5. 2019 proběhla recitační soutěž žáků 7. – 9. ročníku. Nejen recitátoři,  ale
všichni žáci příslušných ročníků, se sešli 6. vyučovací hodinu v 8. třídě. Úvodní slovo patřilo
moderátorské dvojici, která celou akci uvedla a představila porotu z řad učitelů. Ta hodnotila
výkony jednotlivých recitátorů a ostatní žáci tvořili publikum, které ocenilo svým potleskem
přednes  každého  účastníka.  Postupovalo  se  od  nejnižších  ročníků.  Přednes  doplňovala
fotografie autora právě recitované básně, kterou si všichni přítomní mohli prohlédnout na
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interaktivní tabuli. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků, z nichž většina recitovala básně, dvě
dívky si zvolily prózu a dvě vystoupily společně s jednou básní, ve které se doplňovaly. Všichni
zúčastnění  podali  výborný  výkon,  takže  bylo  těžké  vybrat.  Nakonec  se  porota  shodla  na
následujícím pořadí:
1. místo získala dvojice Karolína Nováčková a Adéla Němcová z 8. ročníku, které si připravily
báseň Dceřina kletba od Erbena. 
2. místo patřilo Nicol Nahodilové ze 7. ročníku za recitaci textu Zapomnětlivý parašutista od
Daniela Heviera.
3. místo obsadila Daniela Roupcová ze 7. ročníku s básní Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy.
Tyto dívky dostaly diplom, poukaz na výběr knihy a sladkou odměnu.
Hodnocení akce:
Cílem akce je dokázat, že i básně mohou být zajímavé a poutavé, když se správně recitují, 
a že to svedou i takoví žáci, kteří s češtinou často bojují.  A přesně to se i v tomto ročníku
recitační soutěže potvrdilo.
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková

Školní kolo recitační soutěže pro I. a II. stupeň II. kategorie (4., 5. a 6. ročník)

Datum: 31. 5. 2019
Typ akce: recitační soutěž
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury.
Průběh akce: Žáci si po společné poradě s vyučující přichystali vhodnou básničku pro recitaci
v jejich věkové kategorii. Nejdříve proběhlo v jednotlivých třídách třídní kolo, kde byli vybráni
nejlepší recitátoři, kteří postoupili do školního kola a reprezentovali svůj ročník. 

V pátek  31.  května  se  uskutečnilo  v prostorách  8.  třídy  školní  kolo  II.  kategorie
recitační soutěže. V této kategorii se představilo 11 recitátorů ze 4. až 6. ročníku, zbylí žáci
tvořili  publikum  a  povzbuzovali  svoje  soutěžící  spolužáky.  Výkony  recitátorů  hodnotila
sedmičlenná porota ve složení: vyučující českého jazyka a literatury Klára Bednářová, Ivana
Kulhánková,  Kateřina  Matoušková,  Lenka Palátová,  Monika  Vacková,  vyučující  německého
jazyka  Barbora  Štěpková  a  třídní  učitelka  6.  ročníku  Miroslava  Zikmundová.  V letošním
ročníku byla laťka nastavena velmi vysoko, všichni zúčastnění měli pěkně připravenou svoji
básničku, proto nebylo lehké zvolit vítěze. 

Po sečtení získaných bodů vítězství patřilo následujícím: 
1. místo získala Kateřina Kosmáková z 6. ročníku s básničkou Veška a bleška od Jana Wericha,
2. místo patřilo Lukáši Durdovi  z 5. ročníku s básničkou Lichožrouti od Pavla Šruta,
3. místo obsadila Lucie Nováčková z 6. ročníku s básničkou Polednice od Jiřího Suchého. 
Hodnocení akce: 

Všichni recitátoři,  nejen ti  kteří  postoupili  do školního kola,  se naučili  velmi pěkně
recitovat vybrané básničky, a proto si zaslouží pochvalu všichni, kdo se do soutěže zapojili a
věnovali svůj čas a energii učení se soutěžních textů.
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

37



Dějepravné soutěžení 2019
Datum:   3. 6. 2019
Typ akce:   kulturní a naučná
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková
Průběh  akce:  V pondělí  3.  června  2019  proběhl  již  15.  ročník  Dějepravného  soutěžení,  
což je  historické  zápolení  pro týmy  žáků 8.  a  9.  tříd  základních škol a  jim odpovídajících
ročníků  víceletých  gymnázií. Tentokrát  jsme  se  přenesli  do  doby  Velké  Moravy,  neboť
tématem bylo Velká Morava – střední Evropa v 9. století.  Naši  školu letos reprezentovalo
družstvo 6 žáků ve složení Kateřina Hrušková, Eliška Nešporová a Štěpán Vecheta z 9. třídy a
Natálie Nezpěváková, Martin Špaček a Matěj Janecký z 8. ročníku. Jejich tým šel do soutěže
pod názvem Dycky Morava.
Soutěž probíhala v prostorách i okolí třebíčského zámku. Po prezenci, která byla spuštěna již
od  8:00,  byla  družstva  shromážděna na nádvoří  zámku,  aby  jim byla  vysvětlena pravidla
soutěže.  Poté  již  začalo  samotné  soutěžní  zápolení,  které  spočívalo  v plnění  úkolů  na
jednotlivých stanovištích.  Těch bylo letos 24. Žáci  museli  prokázat nejen znalosti  z období
Velké  Moravy,  ale  také  své  fyzické  dovednosti  (vojenský  výcvik  a  boj,  pronásledování
Mojmírovy družiny, běh na lyžích po trávě nebo střelba z luku), zručnost (drátkování, přepis
hlaholice, stavba opevněného hradiska) a třeba i umění vyměnit za hřebík co nejvzácnější věc
pro obyvatele Velké Moravy.
Soutěž  končila  v pravé  poledne  současně  s odbíjením  zvonů  baziliky.  Poté  se  počkalo  na
sčítání výsledků a kolem 13. hodiny proběhlo vyhlášení deseti nejlepších celků z 25 týmů.
V obrovské konkurenci skončilo družstvo Dycky Morava na úžasném 3. místě a prokázali tak,
že i malá vesnická škola může v takové náročné soutěži obstát. Kromě tohoto úspěchu čekalo
naše družstvo ještě jedno překvapení, a to získání titulu nejsympatičtější družstvo.

Hodnocení akce: Soutěž byla dobře organizačně připravena a vše se povedlo. Některé úkoly
byly sice dost náročné a znalostem žáků základní školy neodpovídaly, ale aspoň si soutěžící
uvědomili, že je třeba se na další ročník poctivě připravit, aby v silné konkurenci opět obstáli. 
Všichni jsme si ten den užili a máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková

30.5.2019 Pasování na čtenáře
Každý žák nejdříve přednesl  báseň, poté všichni zazpívali  píseň s názvem Domeček, a pak
společně přečetli  pohádku „O MYŠCE HRABALCE“. Po přečtení slavnostního slibu došlo na
pasování jednotlivých žáků rytířem.

4.6.2019 Pohádková stezka aneb putování malého Človíčete (školní výlet)
Žáci  prvního  ročníku  společně  s žáky  MŠ  navštívili  pohádkovou  stezku  v obci  Panenská
nedaleko  Jemnice.  Stezka  je  dlouhá  4km  a  žáci  ji  ušli  za  2  hodiny.  V průběhu  plnili  na
stanovištích  různé  úkoly  a  zapisovali  odpovědi  do  brožurky,  kterou  si  na  začátku  stezky
vyzvedli v „infobudce“. 



16.6.2019–21.6.2019 Chorvatsko Rabac

Zúčastnili se: někteří žáci 1. - 7.ročníku ZŠ Čáslavice a také rodiče některých  žáků, celkem 58
osob.  Pedagogický  dozor:   Mgr.  Kateřina Matoušková,  Mgr.  Monika  Vacková,   Mgr.  Lenka
Palátová, Zdravotník: Bc. Gabriela Jeřábková

Náplní bylo koupání v moři i bazénu, vycházky do okolí, barvení triček. Počasí nám přálo, akce
se vydařila.

24.6.2019  Aqualand Moravia 2019

Výletu do aquaparku  se  zúčastnilo  43  žáků  ZŠ  a  MŠ Čáslavice  ze  všech  ročníků  základní
školy. Účast byla odměnou za sběr papíru, pomerančové kůry, hliníku, šípků a za příkladnou
práci během celého školního roku. 

Zpracovala Mgr. Kateřina Matoušková

Návštěva Dětského oddělení Městské knihovny v     Třebíči, Návštěva Alternátoru Třebíč

Datum: 16. 10. 2018
Typ akce: kulturní a naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová

Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství.
Průběh akce:

Dne 16.  října 2018 vyrazili  žáci  6.  třídy na besedu do Dětského oddělení  Městské
knihovny v Třebíči. 
Pro žáky byla nachystána beseda o Janu Werichovi. Paní knihovnice nejprve během krátkého
povídání a prezentace představila žákům osobnost Jana Wericha, poté je seznámila s jeho
uměleckou tvorbou. Druhá polovina besedy byla věnována literární tvorbě Jana Wericha pro
děti,  zejména  knize  Fimfárum.  Žáci  si  poslechli  úryvek  z knihy  a  poté  odpovídali  na
jednoduché  otázky.  V úplném  závěru  besedy  si  žáci  mohli  samostatně  projít  knihovnu  a
vybrali si knihy, které budou číst v rámci hodin literatury.

Po programu v knihovně se žáci  přesunuli  do Alternátoru – Ekotechnického centra
v Třebíči, kde pro ně byl nachystán školní výukový program s názvem Doba plastová. Cílem
programu bylo  žáky  seznámit  s problematikou velkého množství  odpadu,  který  člověk  na
Zemi vyprodukuje a jeho dopadem na životní prostředí. 
Hodnocení akce:  

Beseda v knihovně byla pro žáky přínosná,  téma besedy zapadalo do tematického
plánu hodin literatury, kde si žáci následně vytvořili myšlenkovou mapu z informací získaných
o osobnosti Jana Wericha. V dalších hodinách žáci navazovali na besedu, četli a dramatizovali
knihu Fimfárum. 

Výukový program v Alternátoru zaměřený na ekologii a životní prostředí donutil žáky
zamyslet se nad tím, kolik člověk vyprodukuje odpadu a zda i oni nemohou díky změně svých
návyků snížit množství odpadů na naší Zemi.
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová
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Návštěva Dětského oddělení Městské knihovny a Muzea Vysočiny Třebíč

Datum: 4. 4. 2019
Typ akce: kulturní a naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství.
Průběh akce:Dne 4. dubna 2019 navštívili  žáci 6. třídy Dětské oddělení Městské knihovny
v Třebíči a Muzeum Vysočiny Třebíč. 

V knihovně byla pro žáky nachystána beseda na téma Harry Potter. Paní knihovnice
nejprve žákům stručně představila, co je to fantasy literatura a seznámila je s nejznámějšími
představiteli a jejich díly. Většina času besedy byla věnována knihám a také filmům o Harrym
Potterovi. Paní knihovnice žákům povídala o autorce knih J. K. Rowlingové, společně s žáky
shrnula obsah jednotlivých knih, charakterizovala hlavní hrdiny knih, poté se žákům snažila
přiblížit filmové natáčení, tvorbu masek a kostýmů. Na závěr žáky rozdělila do skupin, kde
mezi sebou soutěžili v krátkém kvízu. 

Na návštěvu v knihovně navazovala prohlídka Muzea Vysočiny v Třebíči. Pro žáky byly
nachystány prohlídky expozicí  –  Lidé.  Místa.  Osudy.  a  Svět portálů a  bran.  Expozice Lidé.
Místa. Osudy. představuje příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími. Druhá expozice, Svět
portálů  a  bran,  kombinuje  památkový  a  muzejní  přístup  k prostoru,  seznamuje  žáky  s
mimořádným interiérem někdejšího benediktinského kláštera, jehož tradice sahá až do 12.
století.  Při prohlídce obou expozic dostali žáci pracovní listy a ve dvojicích hledali v  muzeu
správné odpovědi. V závěru prohlídky muzea jsme si společně prošli správné odpovědi.

Po skončení prohlídky v muzeu jsme se s žáky vrátili  linkovým autobusem zpět do
Čáslavic. 
Hodnocení akce:   Návštěva  knihovny  byla  pro  žáky  přínosná,  na  besedu  v knihovně
navazovaly hodiny literatury ve škole, kde si žáci společně doplnili některé úkoly pracovního
listu z knihovny. 
Expozice v muzeu navazovaly na probírané učivo ve výchově k občanství, kde jsme si nově
získané informace zopakovali, shrnuli a v bodech zapsali do školního sešitu. 
.

Návštěva Městské knihovny a Zadní synagogy v Třebíči

Datum: 25. 9. 2018
Typ akce: kulturní a naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství.
Průběh akce:Dne  25.  září  2018 navštívili  žáci  8.  třídy  Dětské  oddělení  Městské knihovny
v Třebíči. 
Pro žáky byla v knihovně nachystána beseda na téma Není knížka jako knížka. Beseda byla
zaměřena na historii a vývoj písma, knih a knihoven. Paní knihovnice žáky seznámila s mnoha
zajímavými informacemi o vývoji písma a výklad doplnila řadou praktických ukázek. V závěru
besedy si žáci vyzkoušeli krátký kvíz, aby si ověřili získané vědomosti.

Na  návštěvu  v knihovně  navazovala  prohlídka třebíčské  Zadní  synagogy.  Prohlídka
měla za úkol doplnit učivo VkO ze 7. ročníku, kdy byli žáci seznámeni s jednotlivými světovými
náboženstvími. V synagoze byla žákům představena historie židovského náboženství, ale také
osudy třebíčských  Židů.   Žáci  si  za  doprovodu průvodkyně prošli  Zadní  synagogu a  Dům
Seligmanna Bauera, kde se seznámili s každodenním životem, svátky 



a tradicemi Židů.
Hodnocení akce:  

Návštěva knihovny byla pro žáky přínosná, téma bylo zvoleno jako úvodní opakování
literatury ze 7. ročníku. Na besedu v knihovně navazovaly hodiny literatury ve škole, kde si
žáci ještě jednou vyplnili krátký kvíz o historii písma a knihoven.

Prohlídka  Zadní  synagogy  spojená  s  prohlídkou  Domu  Seligmanna  Bauera  byla
praktickým doplněním probíraného učiva 7. ročníku VkO – světová náboženství: židovství.

Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová
 

Návštěva Dětského oddělení Městské knihovny a baziliky sv. Prokopa v Třebíči

Datum: 26. 3. 2019
Typ akce: kulturní a naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a dějepisu. 
Průběh akce:Dne 26. března 2019 navštívili žáci 8. třídy Dětské oddělení Městské knihovny
v Třebíči a baziliku sv. Prokopa v Třebíči. 

V knihovně byla pro žáky nachystána beseda na téma Starověká literatura.  Beseda
byla zaměřena na populárně-naučnou literaturu o starověkém Egyptě. Paní knihovnice měla
pro žáky připravenou celou řadu encyklopedií, se kterými se postupně seznámili. Dál byla pro
žáky nachystána prezentace se zajímavostmi o starověkém Egyptě. Jakmile se žáci seznámili
se všemi informacemi, zkusili si ve dvojicích vyplnit krátký test, informace mohli vyhledávat
v nachystaných knihách. Po závěrečném shrnutí všech informací se žáci přesunuli k třebíčské
bazilice. 

Pro žáky byla zamluvena prohlídka třebíčské baziliky. Žáci si spolu s průvodcem prošli
románsko-gotickou baziliku a dozvěděli se mnoho informací o její historii. Zjistili také, proč
byla zapsána v roce 2003 na seznam chráněného kulturního dědictví UNESCO.

Po  skončení  prohlídky  baziliky  jsme  se  s žáky  vrátili  linkovým autobusem  zpět  do
Čáslavic. 
Hodnocení akce:  

Návštěva  knihovny  byla  pro  žáky  přínosná,  vyzkoušeli  si  práci  s encyklopediemi  a
zopakovali si mnoho informací z učiva dějepisu z předchozích let. 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová
 

První pomoc do škol
Datum: 30. 4. 2019
Typ akce: vzdělávací
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí přírodopisu a výchovy k občanství. 
Průběh  akce:Celokrajský  projekt  První  pomoc  do  škol  si  klade  za  cíl  poskytnout  žákům
základní  znalosti  v  poskytování  laické  zdravotnické  první  pomoci.  Projekt  je  každoročně
realizován na základních a středních školách v Kraji Vysočina již od roku 2004.

Projekt je rozdělen na dvě části. První část je rozdělena na jednotlivé bloky, kde se žáci
seznámí  s významem  a  účelem  první  pomoci,  oblastmi  vzniku  a  nejčastějšími  úrazy,
vyšetřením poraněného,  tísňovými  telefonními  čísly.  Dále  si  žáci  vyzkouší,  jak  hlásit  úraz,
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komunikaci  s  pracovníkem operačního střediska ZZS.  V první  části  si  řeknou také základní
informace  o  kardiopulmonální  resuscitaci  (srdečně  plicním  oživování),  první  pomoci  při
krvácení  (obvazové  materiály,  tlakový  obvaz),  první  pomoci  při  zlomeninách,  poraněních
hlavy  a  páteře,  první  pomoci  při  poranění  teplem  a  chladem.  První  část  je  zakončena
závěrečným test zaměřeným na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické
nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. 

Druhou  část  tvoří  beseda  s profesionálními  záchranáři  ze  Zdravotnické  záchranné
služby Kraje Vysočina a ukázka vozu záchranné služby. Žáci si vůz mohli detailně prohlédnout
a mnoho věcí vyzkoušet na vlastní kůži.
Hodnocení akce:   Žáci  získali  mnoho  teoretických,  ale  zejména  praktických  dovedností
v oblasti první pomoci. Mnoho praktických úkonů si vyzkoušeli s použitím improvizovaných
pomůcek, např. ošetření jednotlivých úrazů, stabilizovanou polohu, dýchání,...

Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

Filmové představení Bohemian Rhapsody

Datum: 15. 2. 2019

Typ akce: kulturní a naučná

Garant akce: Mgr. Klára Bednářová

Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a hudební výchovy.

Průběh  akce:V pátek  15.  února  2019  vyrazili  žáci  8.  a  9.  ročníku  za  doprovodu  třídních
učitelek do Třebíče na filmové představení Bohemian Rhapsody. 

Před  samotnou  návštěvou  kina,  bylo  nutné  žáky  seznámit  s tématem,  proto
předcházela hodina slohu, kde se žáci rozdělili do skupin a dostali za úkol vyhledat nějaké
základní  informace  o  hudební  skupině Queen  a  jejím  zpěvákovi  Freddiem  Mercurym.
Vyhledané informace měli formou výpisků a prezentace představit svým spolužákům.

Samotný  snímek  poté  žáky  seznámil  s životními  osudy  především  Freddieho
Mercuryho,  který  svou  tvorbou  i  životem vzdoroval  všem myslitelným  stereotypům,  díky
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Hodnocení akce: Filmové představení Bohemian Rhapsody sklidilo nejenom u žáků, ale také
vyučujících  velký  úspěch.  Na  film navazovala  hodina slohu,  kde  si  žáci  vyzkoušeli  napsat
filmovou recenzi zhlédnutého snímku.
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

Filmové představení Psí poslání 2

Datum: 27. 6. 2019

Typ akce: kulturní a naučná

Garant akce: Mgr. Klára Bednářová

Akce je součástí výuky výchovy k občanství.



Průběh akce:Ve čtvrtek 27. června vyrazili žáci 6. - 8. ročníku se svými třídními učitelkami na
filmové představení  Psí  poslání  2 do třebíčského kina.  Filmové představení  bylo pro žáky
objednáno jako odměna za jejich práci a snahu v končícím školním roce 2018-2019. 

Film Psí poslání 2 ukazuje, že některá přátelství jsou věčná, zejména pevné pouto mezi
psem a člověkem. 
Hodnocení akce: Žákům se film líbil, nejvíce asi ocenili herecké výkony přítomných psů, kteří
jsou velmi dobře vedení, jsou vtipní a roztomilí a sem tam i legračně komentují ze své zvířecí
perspektivy dění kolem sebe.

Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

Návštěva Městské knihovny a židovské čtvrti v Třebíči
Datum: 15. 4. 2019
Typ akce: kulturní a naučná
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová
Akce je součástí výuky výchovy k občanství.
Průběh akce:Dne 15. dubna 2019 navštívili žáci 7. třídy Dětské oddělení Městské knihovny
v Třebíči. Pro žáky byla v knihovně nachystána beseda na téma Židovství a židovské svátky,
besedu vedla Dagmar Juráňová, vedoucí informačních a turistických center v Třebíči. Akce
s názvem „Po stopách Židů (i židů) II“ byla určena pro žáky Základních škol a byla finančně
podpořena z  projektu  Ministerstva  kultury ČR.  Beseda byla  zaměřena na  historii  a  vývoj
židovského  náboženství,  jejich  tradice  a  zvyky.  Paní  Juráňová  žáky  seznámila  s mnoha
zajímavými  informacemi  a  výklad  doplnila  řadou  praktických  ukázek,  žáci  ochutnali
nekvašený chléb - macesy, vyzkoušeli si talit a prohlédli si svitky tóry.  V závěru besedy si žáci
vyzkoušeli krátký kvíz, ověřili si získané vědomosti a byli odměněni magnetkou. 

Na návštěvu v knihovně navazovala prohlídka třebíčské židovské čtvrti, zejména Zadní
synagogy. Prohlídka měla za úkol doplnit učivo VkO ze 7. ročníku, kdy byli žáci seznámeni
s jednotlivými  světovými  náboženstvími.  V synagoze  byla  žákům  představena  historie
židovského náboženství, ale také osudy třebíčských Židů.  Žáci si za doprovodu průvodkyně
prošli Zadní synagogu a Dům Seligmanna Bauera, kde se seznámili s každodenním životem,
svátky a tradicemi Židů.
Hodnocení akce:   Návštěva knihovny  i  židovské čtvrti  byla  pro žáky  přínosná,  téma bylo
zvoleno  jako  praktické  doplnění  probíraného  učiva  ve  výchově  k občanství  –  světová
náboženství: židovství. Na exkurzi navazovala hodina VkO, kde jsme si nově získané informace
shrnuli a žáci si zkusili vyplnit jednoduchý pracovní list. 

Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová

1. Programátorská noc

Datum: 23.11. 2018 – 24. 11. 2018
Typ akce: vědomostní, informatická
Téma akce: tvorba www stránek v prostřední Webnode
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová
Průběh akce:

Zúčastnilo se 6 žáků – členů programátorského kroužku. V pátek 23.  listopadu od
18.00  do  20.30  hod  jsme  v  počítačové  učebně  tvořili  kostry  internetových  stránek  v
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prostřední Webnode. Vytvořili jsme stránky pro 1. - 5. tř. naší školy.Do 21 hod jsem pak hráli
za odměnu logické vědomostní hry (Dobyvatel).Pak si připravili nocleh v 3.třídě a shlédli film
Avangares.Akce byla ukončena v 8 hod. ráno.
Hodnocení akce:
Proběhla v tvůrčí atmosféře bez kázeňských prohřešků. Žáci sami přišli s návrhy na program
dalších  nocí  ve  škole:  tvorba  školních  fotoprezentací,  výukových  cvičení  pro  procvičování
učiva, příspěvky do školního časopisu...
Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová

Baltík-soutěžní setkání Strakonice

Datum konání: pátek  7. prosince – sobota 8. prosince 2018 - Strakonice
Typ akce: účast na celorepublikovém soutěžním setkání dětí programujících v Baltíkovi
Organizátor: TIB ZŠ Dukelská Strakonice
Garant akce: Mgr. Lenka Palátová
Účastníci:
6.třída: Miloš Krotký
7.třída: Tadeáš Kašpar
8.třída: David Mládek
Přemek Palát 
Osnova akce
pátek – doprava tam:

- bus Čáslavice  – Třebíč: 7.14 – 7.34 hod.
- rychlík Třebíč – Strakonice: 8:34 – 12.50 hod
- procházka městem, hrad – výstava Betlémů
- přesun do pořádající školy

pátek – soutěž:
- 15.00 – 15.30 hod: zahájení, vysvětlení zadání
- 15.30 – 18.30 hod: soutěžní část
- 18.30 – 19.00 hod večeře
- 19.00 – 22.00 hod deskové a logické hry, večerka

sobota – soutěž:
- 8.00 – 9.00 hod: snídaně, zadání
- 9.00 – 12.00 hod: soutěžní část
- 12.15 – 13.00 hod: oběd, polední klid
- 13.00 – 13.30 hod: balení a úklid třídy
- 13.30 – 14.45 hod: vyhodnocení a odjezd

sobota – doprava zpět:
- vlak Strakonice – Třebíč: 15.06 – 19.30 hod

Průběh  akce:  Cesta  bez  problémů,  chování  dětí  –  vzorné.   Při  soutěžním  programování
překonávali  sami  sebe  a  učili  se  i  od  ostatních  soutěžících  programovat  to,  co  jsme  se
v kroužku ještě ani neučili.

První soutěžní den bylo tvůrčí zadání – programovat Baltíkův příběh Vánoční pečení
cukroví. Děti mohli popustit uzdu fantazii a kreslit si své vlastní obrázky, sestavovat vlastní
scény. Druhý soutěžní den již bylo přesné zadání, kterého se děti musely držet. Programovaly
3  vánoční  přiběhy.  Výsledková  listina  soutěže  viz  příloha,  práce  našich  žáků  i  dalších



soutěžících  si  možno  prohlédnout  na  webu  soutěž.tib.cz  –  Soutěže  –  Vánoční  setkání
Strakonice 2018.

Konkurence je veliká, vždyť organizace z Prahy, Českých Budějovic, Strakonic, Bíliny…
 se výuce programování s Baltíkem věnují více než deset let, my máme za sebou první dva
měsíce. Obsadili jsme čestná poslední místa, ale nabrali cenné zkušenosti a hlavně chuť do
dalšího programování. Zpracoval: Mgr. Lenka Palátová

Bobřík informatiky
Datum: 1.11 – 16. 11. 2018
Typ akce: vědomostní, logická, informatická, celostátní
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová

Průběh akce:  Ve dnech 4. – 16. 11. 2018 se uskutečnil  11. ročník národního kola soutěže
BOBŘÍK  INFORMATIKY.  Pro  soutěžící  bylo  připraveno  15  otázek  z oblasti  informační
technologie,  programování,  řešení  logických  problémů  -  test  se  vyplňoval  online  na
počítačích  v časovém  limitu  40  minut.  Úlohy  byly  bodově  ohodnoceny  dle  obtížnosti,
maximálně mohl soutěžící získat 240/192 bodů, úspěšným řešitelem národního kola se stal
řešitel s minimálně 150 /120 body. 

Soutěž  byla  na  naší  škole  v rámci  výuky  informatiky  nabídnuta  žákům  5,  6  třídy,
ostatní žáci se mohli zúčastnit v odpoledních hodinách ve škole či doma.

Letos do soutěže zapojilo 39 žáků školy.  Úspěšnými řešiteli národního kola se stali 4
žáci kategorie MINI – Šimon Iran, Petr Eliáš, Sára Gothardová, Matyáš Kvapil

Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova, Třebíč

Datum: 1. 10. 2018
Typ akce: naučná
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová
Průběh akce:

Dne  1. 10. 2018 navštívili žáci 3. a  4.  ročníku dopravní hřiště v areálu ZŠ Bartuškova
v Třebíči. Do Třebíče jsme odjeli v 7:13, vrátili jsme se v 11:45 linkovým autobusem.

Výuka  na  dopravním hřišti  byla  rozdělena  do  dvou  částí  –  teoretické  a  praktické.
V první teoretické části se žáci seznámili s pravidly silničního provozu, starší si zopakovali již
nabyté vědomosti a přidali nové.

V druhé praktické části si žáci zkusili na zapůjčených kolech jízdu v silničním provozu a
aplikaci pravidel v praxi. Byli chváleni za příkladnou jízdu i upozorňováni na chyby, jichž se
dopouštěli.
Hodnocení akce:  Návštěva dopravního hřiště byla pro žáky přínosná.

Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová
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EXKURZE HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ, 3. - 4. třída

Datum: 20. 3. 2019
Typ akce: vědomostní, poznávací
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová
Průběh a hodnocení akce: Dne  20.  3.  2019  se  žáci  3.  a  4.  třídy  zúčastnili  exkurze  do
hvězdárny Třebíč, aby zde prohloubili poznatky získané v hodinách prvouky.
Připraven byl pro nás program o sluneční soustavě a nejznámějších souhvězdích noční oblohy
-  poutavý výklad s  videoprezentací,  pohádkou a soutěží.  Co jsme si  zapamatovali  jsme si
vyzkoušeli při kvízu, na který jsme odpovídali pomocí hlasovacího zařízení.
Pro  nepřízeň  počasí  nemohlo  proběhnout  praktické  pozorování,  prohlédli  jsme  si  pouze
dalekohled.              Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová

JARNÍ PIRÁTSKÁ NOC VE ŠKOLE 2019, 3. TŘÍDA

Datum: 29. 3. 2019
Typ akce: třídní, kooperativní
Garant akce:        Mgr. Palátová Lenka
Průběh a hodnocení akce: Cílem noci ve škole bylo tmelení třídního kolektivu, připomenutí
pravidel třídy, skupinová spolupráce.

Sraz byl v 18.00 hod. Během dvou hodin jsme si vyrobili maják, který bude ve třídě
ukazovat  míru  zapomínání  pomůcek  a  úkolů  jednotlivých  žáků  a  pro  celoroční  pirátskou
skupinovou soutěž mapu ostrova, kde na konci školního roku objevíme poklad.

Po přípravě místa k ležení jsme se vydali  na noční procházku v okolí  školy s cílem
prakticky  vyzkoušet,  co  jsme  se  naučili  v  hodinách  prvouky  a  na  hvězdárně  v  Třebíči  o
souhvězdích noční oblohy. Hledali jsme Velký vůz, Malý vůz, Kasiopeu, Orion, Polárku.
Po krátké stezce odvahy jsme se uložili do postýlek a shlédli dva díly seriálu Jack Holborn.
Akce proběhla v pohodě bez kázeňských prohřešků.
Fotografie z akce jsou ke shlédnutí na stránkách třídního webu.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 4. - 5. TŘ. - OKRESNÍ KOLO

Datum: 19. 3. 2019
Typ akce: okresní kolo vědomostní soutěže
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová

Průběh a hodnocení akce: Dne 19. 3. 2019 se v Třebíči na ZŠ Masarykova konalo okresní
kolo soutěže Matematická olympiáda pro 4, - 5. tř. ZŠ.  Naši školu reprezentovali 3 žáci 4. třídy
- Ladislav Nečas, Jan Hanzal a Petr Eliáš.

Celkem se v této kategorii účastnilo 104 dětí, úspěšných bylo 74. Naši žáci se všichni
tři stali úspěšnými řešiteli a obsadili 4., 16. a 19. místo.
Výsledková listina viz příloha.



MATEMATICKÝ KLOKAN 2019 - ŠKOLNÍ KOLO, TŘÍDY: 2 - 9
Datum: 22. 3. 2019
Typ akce: školní kolo celostátní vědomostní matematické soutěže
Garant akce:        Palátová L., Hanzal R., Vacková M.
Průběh a hodnocení akce: Soutěžili žáci školy od druhé do deváté třídy. Byli rozděleni do
kategorií Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. tř.) a Kadet (8. - 9. tř).
Úlohy plnili během hodin matematiky. Vyzkoušeli si tak matematické příklady, se kterými se
běžně v hodinách matematiky nesetkávají. Museli číst s porozuměním a přemýšlet.

MLADÝ PROGRAMÁTOR 2019 - ŠKOLNÍ KOLO

Datum: 2.3- 3.3, 15.3 - 16.3.2019
Typ akce: školní kolo celostátní postupové soutětěže v programování
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová
Průběh a hodnocení akce: Zúčastnilo se 9 žáků – členů programátorského kroužku. Nejprve
jsme od 18.00 do 21.00 hod plnili zadání školního kola - programovali pohádku Hrnečku vař,
hru Houbař,  výukový  příběh Defenestrace.  Od 21 hod jsem pak hráli  za  odměnu logické
vědomostní hry (Dobyvatel). Pak si připravili nocleh v 3.třídě a shlédli film Avangares I, II.
Akce byly ukončeny v 8 hod. ráno.

Nejpilnější programátoři školního kola postupují do kola regionálního, které proběhne
3. 4. 2019 ve Strakonicích.

Noc ve škole – 3. třída

Datum: 26. 10. 2018
Typ akce: tvořivá, kooperativní
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová
Průběh akce:Dne  26. 10. 2018 proběhla ve třetí třídě noc ve škole. Hlavním cílem akce bylo
tmelení  kolektivu.  Od 18 hod jsme ve třídě  společnými  silami  tvořili  herní  plán  pro naši
pirátskou celoroční hru, děti se rozdělili do čtyř pirátských skupin, vymýšleli si pokřik, jméno
škuneru, pirátské jméno.

V pirátských týmech jsme pak hráli hry Aktivity a AZ kvíz, společně jsme se naučili
logickou karetní hru Piráti.Po přípravě na nocleh si dobrovolníci jednotlivci vyzkoušeli noční
stezku odvahy – sami jen s baterkou měli projít chodbou a zapamatovat si co nejvíce obráků,
které cestou uvidí.Před spaním jsme si pustili film Děti z Ostrova pokladů.
Druhý den po snídani – čaj a buchty – jsme se sice nevyspalí, ale spokojení odebrali do svých
domovů.
Hodnocení akce:  

Proběhla v pohodové a tvůrčí atmosféře bez kázeňských prohřešků.
Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová
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Recyklace hrou
Datum : 30.5.2019
Typ akce : Zábavně - vzdělávací
Akce je součástí výuky: Ekologie, ČaSP, Prvouky
Průběh akce :
 Žáci  (1. i 2. stupeň) se hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení
a  přenosných  baterií  na  životní  prostředí  -  pokud  jsou  vyhazovány  na  nevhodná  místa.
Pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit
lidem  i  přírodě.  Žáci  přitom  pracovali  s  modely  elektrozařízení  i  s  dalšími  vhodnými
metodickými pomůckami.                            
                             Akce se zúčastnili žáci 1. – 7. roč.
                             Celkový počet – 77 žáků.
                             Pedagogický dozor – učitelé v příslušných vyuč. hodinách
Hodnocení akce : Akce proběhla v klidné atmosféře.  Žákům se vše líbilo. 
                               Celý den se chovali slušně, dozvěděli se spoustu nových informací .
Financování akce: Akce je financovaná samotnými žáky.
 Žáci  (1. i 2. stupeň) se hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení
a  přenosných  baterií  na  životní  prostředí  -  pokud  jsou  vyhazovány  na  nevhodná  místa.
Pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit
lidem  i  přírodě.  Žáci  přitom  pracovali  s  modely  elektrozařízení  i  s  dalšími  vhodnými
metodickými pomůckami.

Výtvarné soutěže v roce 2018/2019

     Výtvarná soutěž Barbary Petchenik-Dětské mapy.
      Soutěž zaměřená na ochranu životního prostředí pro žáky 8. ročníků.
      /Š. Chaloupková,E. Křivánková,K. Machovcová,A. Němcová, N. Nezpěváková,
       A. Vaňková/
      Š. Chaloupková a E. Křivánková obdržely zvláštní cenu poroty za originální nápad.
           Teifoc – soutěž ve stavění domů z prvků stavebnice Teifoc.
      Soutež pořádá Stavební průmyslovka v Třebíči.
      /H. Jeřábková, F.Kousal, A. Kratochvíl,A. Mutlová/
      Na soutěži jsme se umístili na 4. místě a postupujeme do krajského kola, které bude
      v Havlíčkově Brodě v září.
       
Ing. Marie Kružíková

Prevence dětských úrazů.
       Soutěž pořádal Státní zdravotnický ústav pro žáky 3. ročníků.
       /G. Čeloudová,V. Sobotka,V. Venhodová/
       Akce se účastnilo 529 škol z celé republiky. Přední místa jsme neobsadili, ale prvních
       50 autorů obdrželo model letadla. Naši žáci dostali model, jako odměnu, všichni tři



Školní výlet 6. ročníku  - Znojmo

Školní výlet 6. ročníku proběhl 6. června 2019. Začal na vlakovém nádraží v Kojeticích.
Pro naši skupinu bylo ve vlaku rezervováno 20 míst ( 18 žáků a 2x pedagogický dozor). Ve
Znojmě  jsme  šli  pěšky  do  vodáckého  centra  Vodárna.  Zde  měli  žáci  výcvikový  kurz   na
kánoích.  Velkou výhodou Dyje oproti jiným řekám je  nižší náročnost, což ideálně vyhovuje
právě školním skupinám. Dva instruktoři se dostatečně  věnovali všem žákům, nejdříve je na
souši seznámili s ovládáním kánoí, správnou technikou a potom  2 hodiny sjížděli řeku  Dyji.
Oběd jsme měli v bufetu vodáckého centra. 

Další  program  byl  zajištěný  ve  znojemském  podzemí.  Zvolili  jsme  klasickou
prohlídkovou trasu. Čas, který jsme měli do odjezdu vlaku v 17:02 jsme strávili v parku. 

Po příjezdu do Kojetic si žáky přebrali rodiče.
Akce proběhla bez komplikací  a  zranění.  Z celkového počtu 19 žáků 6.  ročníku se

účastnilo 18 žáků. Vodácký výcvik se většině dětí líbil, byly spokojeny. Prohlídka podzemí byla
v teplém počasí příjemná. 
Pedagogický dozor: M. Zikmundová, J. Dvořáková

„ POZNEJ VYSOČINU“

15. března 2019 proběhl v Jihlavě desátý ročník soutěže Poznej Vysočinu určené  pro
žáky  druhých  stupňů  základních  škol  a  víceletých  gymnázií  v Kraji  Vysočina.  Přihlásilo  se
celkem 87 škol, soutěžilo 173 dětí. Finálové otázky byly vybrány z oblasti geografie, literatury,
sportu nebo orientace ve znalosti  místních výrobních značek  a v partnerských regionech
Vysočiny. Naši školu reprezentovali 2 žáci 8. ročníku - Josef Kříž a Natálie Zikmundová ,  která
se umístila na 21. místě.  Čtyřicet nejúspěšnějších soutěžících bylo odměněno dvoudenním
výletem do Prahy,  kde pro ně byla naplánovaná  prohlídka Muzea Policie České republiky,
výlet  lodí,  procházka Prahou vedená průvodci  „bez domova“,  divadelní  představení  Šakalí
léta. 

Ekologický projekt „ Předáváme štafetu“

V úterý 12. 2 . 2019 se žáci 9. ročníku účastnili ekologického projektu „ Předáváme
štafetu“,  který  se  na  naší  škole  pořádá  již  několikátým  rokem  a  přispívá   k  rozšíření
informovanosti žáků nižších ročníků o problematice ekologie. Naši deváťáci navštívili školku i
všechny ročníky 1. a 2. stupně. Tématem jejich výuky bylo Jídlo a svět. Prezentovali informace
o  zdravém  stravování,  přírodních  sladidlech  ,  původu  potravin,  luštěninách,  v  některých
skupinách nechyběla ochutnávka exotického ovoce.

Zeměpisná olympiáda

20.2.2019 proběhla  v Domě dětí a mládeže Třebíč zeměpisná olympiáda. Naši školu
v kategorii  A reprezentovali  Miloš Krotký a  Filip Zámečník,  žáci  6.  ročníku.  Úspěšnější  byl
Miloš Krotký, který byl z 28 soutěžících sedmý. 

Mgr. Miroslava Zikmundová
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Halloweenský den      31.10.2018

Projektový  den  s  tématikou  halloweenu,  kdy  děti  přišly  ve  strašidelných  kostýmech  a
maskách. Klasické vyučování bylo nahrazeno společnými hrami a tvoření.

Pokusy pro malé chemiky 26.2.2019

Návštěvou třebíčského Alternátoru se žáci přiučili mnoho zajímavých věcí. Byl zde pro ně
připraven program s názvem Pokusy pro malé chemiky a 5 pokusů, které si děti ve skupinách

samy zkusily.

Třebíčská knihovna 26.2.2019

V rámci zlepšení čtenářské gramotnosti žáci v únoru navštívili program Večerníčky v městské
knihovně v Třebíči. Děti si zde zahrály různé hry, poslechly si několik zvukových ukázek a v
závěru si prošli dětské oddělení knihovny a mohly si zapůjčit některou z nabízených knih.

Den s orientačním během 21.5.2019

V mezinárodní den orientačního běhu žáci sami zkusili, jaké je to pracovat s mapou a číst z ní,
běžet podle vyznačené trasy a spolupracovat ve skupině.

Ekologický projekt 30.5.2019

Náplní  projektu bylo žáky blíže seznámit se tříděním odpadu,  žáci  si  sami zkusili  roztřídit
různé odpadky,  na  procházce  v  obci  potom poznávali  podle  barev  kontejnery  na  odpad.
Dozvěděli se z čeho je vyrobena např. pračka nebo baterie a jak je ideálně zrecyklovat.

Divadlo s postavičkami 31.5.2019

Společně s  žáky 1.  ročníku a dětmi ze školky žáci  navštívili  menší  divadelní  představení  v
budově školy. Představení bylo doplněno o veselé písničky, které se dětem moc líbily.

Školní výlet 12.6.2019

Společně  s  žáky  3.-5.  ročníku  proběhl  školní  výlet  s  několika  zastávkami.  Jako první  bod
programu  byla  návštěva  jihlavské  zoologické  zahrady,  kde  byly  pro  mladší  a  starší  žáky
připraveny úkoly, které postupně na prohlídce zoo plnili. Druhým bodem školního výletu byla
návštěva rodinného zábavního parku Robinson, kde si každé z dětí přišlo na své. Posledním
bodem  školního  výletu  byla  návštěva  hasičské  stanice  Jihlava,  kde  jsme  společně  s
profesionálními  hasiči  prošli  a  viděli  různou  techniku,  nářadí  a  jiné  věci,  které  hasiči
používají. 



Halloweenský den      31.10.2018

Projektový  den  s  tématikou  halloweenu,  kdy  děti  přišly  ve  strašidelných  kostýmech  a
maskách. Klasické vyučování bylo nahrazeno společnými hrami a tvoření.

Vědomostní soutěž Všeználek 12.4.2019

Vybraní žáci z 5.ročníku se zúčastnili okresního kola soutěže Všeználek, která se konala pod
záštitou DDM Třebíč.  Žáci  soutěžili  jak  ve  vědomostních tak  v  obratnostních disciplínách.
Naše školní družstvo vybojovalo 4. místo. 

Mgr. Monika Vacková

Matematické soutěže Logická olympiáda, Pythagoriáda a Klokan

Datum : první týden v říjnu 2018, 25.3., 5.4. 2019
Typ akcí : výukové, sebepoznávací
Garant akce :   Mgr. Roman Hanzal
Akce je součástí výuky: matematika, logika
Průběh akcí: Matematická logika – probíhá počátkem října a na vyřešení příkladů, které se
netýkají jen matematiky, ale všeobecných znalostí a logického uvažování, mají žáci týden. Je
však nutné se do určitého termínu včas přihlásit ( zpravidla do 30.9.). Žáci jsou rozděleni do
kategorií a jde o dobrovolnou účast se souhlasem rodičů. Letošní školní rok se přihlásilo cca
20 žáků, větší úspěch nezaznamenal žádný ( v rámci kraje kolem 100. místa a níž).

Matematické  soutěže  Klokan  se  účastníme  pravidelně,  letos  soutěž  na  naší  škole
proběhla 25. března. Žáci 6. a 7. ročníku řeší příklady kategorie Benjamin, žáci 8. a 9. ročníku
kategorie Kadet. Soutěžní počítání trvá hodinu, žáci řeší příklady odstupňované dle obtížnosti
za 3, 4 a 5 bodů, nejvýše mohou získat 120 bodů, do soutěže vstupují se 24 body, příkladů je
také  24,  špatně  řešený  příklad  jim  strhává  bod,  neřešení  bodové  hodnocení  nemění.
V kategorii  Kadet  si  nejlépe počínal  Ondřej  Dokulil,  který  získal  64 bodů,  63 bodů získala
Natálie  Zikmundová  a  Šárka  Chaloupková,  Jolana  Ježková  získala  61  bodů,  ostatní  žáci
nepřekročili úspěšnost 50 %, soutěže se zúčastnilo 33 žáků. V Kategorii Benjamin si nejlépe
vedl Adam Špaček, který získal 76 bodů, Daniela Roupcová získala 70 bodů a Tereza Trojanová
68 bodů, ostatní nepřekročili 50 % úspěšnost, soutěže se zúčastnilo 30 žáků.

Matematická soutěž Pythagoriáda proběhla 5. dubna a byla určena pro žáky 6. – 8.
ročníku, zkusili si ji však i žáci 9. ročníku ( řešili příklady pro 8. ročník. Žáci mohli získat nejvýše
15 bodů ( co správně řešený příklad to bod), spěšným se stal ten, cozískal alespoň 10 bodů.
Jediným úspěšným řešitelem naší  školy se stal  Matěj Janecký z 8. ročníku, který získal  10
bodů,  u ostatních se úspěšnost pohybovala v průměru kolem 5 – 6 bodů,  Martin Špaček
získal 9 bodů, Lukáš Mach 8 bodů ( oba z 8. ročníku). 
Hodnocení akce: žáci si ověřili své matematické schopnosti a vyzkoušeli si i jiný systém

počítání a hodnocení
zpracoval : Mgr. Roman Hanzal
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Školní výlet pro I. stupeň

Datum : 12. 6. 2019
Typ akce :   poznávací, zážitkový
Garant akce :   Mgr. Monika Vacková
Akce je součástí výuky vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova, ČaSP
Průběh akce: Výlet se uskutečni ve středu 12. června 2019 a zúčastnili  se ho žáci 2. – 5.
ročníku. Pedagogický dozor tvořili: Mgr. Monika Vacková, Mgr. Lenka Palátová, Mgr. Roman
Hanzal a Ing. Rostislav Jeřábek.

Výlet začal v 8:00 hodin odjezdem od budovy školy objednaným autobusem směrem
Jihlava, skončil v cca 17:00 příjezdem k budově školy.

Žáci se svými učiteli nejdříve navštívili ZOO Jihlava. Učitelé je rozdělili do dvou skupin,
žáky 4. a 5. ročníku vedl Mgr. Hanzal a Ing. Jeřábek. Žáci při vstupu obdrželi kufr KONTINENTY
a na základě pokynů plnili jednotlivé úkoly. Žáky 2. a 3. ročníku vedly Mgr. Vacková a Mgr.
Palátová,  tito  plnili  úkoly  dle  pokynů   z kufru  ZVÍŘATA.  Ze  ZOO  se  výletníci  přesunuli
k zábavnému parku  ROBINSON,  kde strávili  3  hodiny  volné  zábavy  na  místních  atrakcích.
Z Robinsona se přesunuli k nedalekému areálu jihlavských hasičů, kde si vyslechli přednášku o
jejich činnosti a vyzkoušeli si některé jejich aktivity. Kromě jiného zde také  zažili dva zásahové
výjezdy.
zpracoval : Mgr. Roman Hanzal

Dvoudenní exkurze v Praze
Datum : 9. – 10. 5. 2019
Typ akce :   poznávací
Garant akce :   Mgr. Roman Hanzal
Akce je součástí výuky zeměpis, dějepis, okrajově jazyky a matematika
Průběh akce: Exkurze se uskutečnila ve dnech 9. a 10. 5 2019 a zúčastnilo se jí 50 žáků 7., 8. a
9. ročníku doplněné o 4 žáky 6. ročníku a 4 pedagogové, vedoucím zájezdu byl pan učitel
Hanzal.  Průvodcovské  služby  a  ubytování  zajistila  CK2,  přepravu  zajistily  ČD  na  základě
objednávky s rezervací míst.

Exkurze začala ve 5:50 h. na vlakové nádraží v Třebíči, vlak do Prahy odjel v 6:19 a do
Prahy  přijel  v 9:56,  přestupovali  jsme  v  Havlíčkově  Brodě.  V Praze  jsme  se  setkali
s průvodkyní, která nás tramvají dopravila k hostelu a&o Prague Rhea, kde jsme měli strávit
noc a kde jsme si prozatím odložili nepotřebné věci, Poté jsme odjeli tramvají na Hrad, kde
začala prohlídka pražských památek. Navštívili jsme Zámeckou zahradu, katedrálu, baziliku sv.
Jiří a Zlatou uličku. Pak jsme se přesunuli tramvají k Petřínu, kde jsme navštívili bludiště a
rozhlednu. Z Petřína jsme se tramvají přesunuli na Nové Město, kde jsme shlédli pohyblivou
sochu Fr. Kafky, Václavské náměstí, projeli jsme se metrem, poobědvali jsme  a autobusem
jsme se přesunuli zpět k hostelu. V cca ve 22:00 hodin jsme byli ubytování v pokojí po 4 až 7
lidech, učitelé měli vlastní pokoj. Ve 22 hodin proběhla večerka.

Druhý den začal budíčkem po šesté hodině, úklid pokojů a snídaně formou švédských
stolů. Před další návštěvou památek v Praze jsme si věci uložili v hostelovém skladu. Navštívili
jsme Muzeum čokolády, poté Muzeum mostu a projeli  jsme se lodí  po Vltavě k Čertovce.
Následovala  krátká  procházka  po  Karlově  mostě  a  občerstvení  KFC.  Autobusem  jsme  se
přesunuli zpět k hostelu, kde jsme si vyzvedli věci a odebrali se na hlavní nádraží. Odtud jsme
odjížděli rychlíkem Vysočina v 17:03 směrem Jihlava, kde jsme přestoupili na osobní vlak do
Třebíče, kam jsme dorazili s krátkým zpožděním před 21. hodinou.



Hodnocení akce: doprava vlakem zajištěna objednávkou s rezervací  míst,  přeprava bez
problémů, pracovníci železnice se o naši skupinu vzorně starali
služby  CK2 dostačující,  průvodkyně  se  o  nás  vzorně  starala,  bohužel  při
všeobecném hluku ji bylo málo slyšet, informace jsme museli doplňovat či
opakovat
ubytování   ve  dvou  až  osmilůžkových  pokojích  ve  dvou  patrech  hostelu,
služby vyhovující,  obsluha jen chabě ovládala češtinu (  v Česku?),  snídaně
formou švédských stolů
Úraz se nestal žádný, počasí přálo, absolvovali jsme všechny body programu.
Program  byl  vyčerpávající  a  přesuny  unavující.  Žáci  dodržovali  pravidla  a
chovali  se  obezřetně,  bohužel  z výkladu  průvodkyně  toho  moc  neměli  a
mnozí  se  nudili.  Příští  podobně  zaměřený  zájezd  uskutečnit  jen  s jednou
třídou  –  do Prahy  nejlépe  se  sedmáky,  kteří  reagují  na  učivo  dějepisu  7.
ročníku ( gotika, Karel IV.)

zpracoval : Mgr. Roman Hanzal
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18. Údaje ke školní družině

Ve  školním  roce  2018/2019  pracovala  školní  družina  při  Základní  škole  a
mateřské  škole  Čáslavice  pod  vedením  vychovatelky  Petry  Iranové.  Kapacita
školní  družiny  byla  jako  každoročně  maximálně  naplněna,  školní  družinu
navštěvovalo 22 dětí, z toho 9 dívek a 13 chlapců.
     Provoz školní družiny probíhal v tomto roce v jednom bloku:
odpolední družina: 11:30 – 16:30 hod.
Poplatek  100,-Kč/měsíc  byl  placen  čtvrtletně  a  byl  v využit na  pomůcky
potřebné  ve  školní   družině  (výtvarný  materiál,   sportovní   potřeby,  hry,
knihy....). Školní družina je umístěna v prvním patře školy.  Družina také ve velké
míře využívá tělocvičnu, počítačovou učebnu a učebnu s interaktivní tabulí. Při
aktivitách venku jsme navštěvovali zahradu a dětské hřiště za Obecním úřadem.
     Během školního roku probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků nejen
formou samostudia, ale také účastí vychovatelky na akreditovaných školeních.
     Výchovná a vzdělávací činnost probíhala ve školní družině dle ŠVP  a podle
vypracovaného plánu, který byl dělen na měsíce a projektové týdny.
     Činnosti  rekreační,  relaxační,  odpočinkové,  zájmové,  ale  i  příprava  na
vyučování  vytvářely  komplex  výchovně  vzdělávacích  činností.  Cílem  těchto
činností a celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou naučit
žáky využívat  volný čas  k zajímavým aktivitám,  k  čerpání  nových informací  a
vědomostí, ale i k potřebné  relaxaci  a  odpočinku.  Velký důraz je kladen také
na upevňování  mezilidských vztahů,  na zvládnutí  seberealizace a upevňování
své pozice v kolektivu. 
     Děti se během školního roku zúčastnily nejen plánovaných akcí, ale i akcí, ke
kterým byl dán podnět během školního roku (vystoupení  na besídkách, úklid
hřiště a obce...)
     V tomto školním roce měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové útvary:
            1. Počítačový kroužek – Baltík
            2. Florbal
            3. Kroužek českého jazyka
            4. Kroužek matematiky
            5. Keramika
            6. Plstění
            7. Náboženství
            8. Hra na kytaru a ukulele
            9. Sportovní hry



19. Závěr

I když jsme menší základní a mateřská škola máme jednu obrovskou výhodu:
Téměř všichni se známe. Známe jména všech svých žáků, oni znají dobře své
učitele a vládne mezi námi přátelská až téměř rodinná atmosféra. Nasloucháme
všem  svým  žákům,  komunikujeme  často  s rodiči  a  vzděláváme  vaše  děti
s radostí.

Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti ukážou, kde hledat, 
ale neřeknou ti, co máš vidět.

Alexandra K.Trenfor

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Kamila Veselá
Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne: 

Členové školské rady: 
Mgr. Roman Hanzal: ........................................ 
Pavel Vařbuchta:       ......................................... 
Iva Vechetová:           ......................................... 

V Čáslavicích: 14. 9. 2019                           .......................................................... 
                                                                 razítko a podpis ředitele školy
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