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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.: 603 14 77 35 
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)  

 Roman Vecheta  (zástupce obce) 

 Pavlína Dokulilová (zástupce rodičů) 

http://www.zscaslavice.cz/
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

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, speciální pedagog, metodik prevence, asistenti pedagoga, 
vedoucí školní družiny, třídní učitelé. 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 2019/2020 se naše škola se opět zapojila do projektů: ESF Učení nás baví 
(EU), Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol. Pokračoval projekt 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které realizuje NPI Praha – APIV 
– Společné vzdělávání – Inkluze ve škole. V roce 2019   se dva naši pedagogové 
zúčastnili zahraniční týdenní stáže v Portugalsku a v Polsku v rámci 
problematiky globálního rozvojového vzdělávání, které realizuje NPI Praha. 
 
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. 
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Škola má také svůj vlastní časopis Čáslavický školáček, jehož redakční rada je 
složena ze žáků, kteří mají zájem o mediální výchovu. 
 
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 2019-2020 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. 
Také jsme v tomto školním roce, v rámci omezení výuky kvůli pandemii 
koronaviru, uskutečnili distanční vzdělávání a to formou on-line vzdělávání na 
dálku.  
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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 

Ing. Rostislav Jeřábek Učitel 1.a 2. stupeň 

Mgr. Kamila Veselá 
Učitel 1. stupeň ZŠ a ZŠS 
Speciální pedagog 

Mgr. Veronika Dvořáková 
Učitel 1.stupeň  
Speciální pedagog 

Mgr. Milan Noha Učitel 1. a 2.stupeň 

Mgr. Květa Dohnalová Učitel 2. stupeň 
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Asistenti pedagoga  

Jana Dvořáková, DiS. AP na 1. a 2. st 

Bc. Svatava Václavková AP na 1. st. 

Hana Filipská AP na 1. st 

  
Školní asistentka  

Jana Dvořáková, DiS ŠA na 2.st. 

Jindřiška Vohlídková ŠA v MŠ 

  

Vychovatelka ve školní 
družině 

 

Petra Iranová, DiS. oddělení ŠD 

  

MATEŘŠKÁ ŠKOLA   

učitelé  
Bc. Miroslava Čermáková Vedoucí učitelka MŠ 

Aranka Křivánková 1.oddělení MŠ  

Kateřina Marténková 2.oddělení MŠ 

Bc. Svatava Václavková 
1.oddělení MŠ 
Logopedický asistent 

 
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 4 - 4 

 
Věková struktura pedagogického sboru 
 

Věk celkem 20-30 31-40 41-50 51-60 nad 60 

celkem 24 2 7 8 5 2 
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Orientační průměrný věk pedagogů je 47.67 roků. 
 
Nepedagogičtí pracovníci zabezpečující chod školy 
 

 celkem muž žena 
Školník 1 1 - 

Uklízečka 1 - 1 

Školnice MŠ 1 - 1 

Kuchařky 4 - 4 

Vedoucí školní jídelny 1 - 1 

 
 

5. Rozdělení tříd a třídnictví: 
 
 
Třída celkem Chlapci dívky Třídní učitel/ka 

I. třída – 1.ročník 25 16 9 Mgr. Monika Vacková 

II.třída –  2.ročník 10 2 8 Mgr. Kateřina Matoušková 

3. ročník 11 7 4 Mgr. Kateřina Matoušková 

III.třída - 4. ročník 18 8 10 Mgr. Lenka Palátová 

IV.třída –5. ročník 9 7 2 Mgr. Roman Hanzal 

V.třída – 6.ročník 20 13 7 Mgr. Jitka Javorková 

VI.třída– 7.ročník 19 10 9 Mgr. Miroslava Zikmundová 

VII.třída– 8.ročník 15 6 9 Mgr. Barbora Štěpková 

VIII.třída–9.ročník 20 10 10 Mgr. Klára Bednářová/  
Mgr. Petr Blecha 
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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. 25 24 1 0 1,06 25 24 1 0 1,04 

2. a 3. 21 18 3 0 1,12 21 19 2 0 1,10 

4. 18 12 6 0 1,37 19 14 5 0 1,33 

5. 9 5 4 0 1,49 9 6 3 0 1,36 

6. 20 6 14 0 1,74 20 9 11 0 1,59 

7. 19 8 10 0 1,63 19 11 7 0 1,50 

8. 15 4 11 0 1,67 15 8 7 0 1,48 

9. 20 4 16 0 1,74 20 7 13 0 1,64 

 
 

7. On-line výuka 
S uzavřením škol v České republice v souvislosti s epidemií Covid-19 a 

požadavkem pokračovat ve výuce distanční formou byla i naše škola postavena 
před nelehký úkol vybudovat nový systém výuky. V první fázi byly každému 
ročníku vytvořeny internetové stránky, na kterých byly zadávány týdenní plány 
s úkoly z nosných předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk, …). Žáci 
v domácím prostředí zadané úkoly vypracovávali a emailem zasílali jednotlivým 
vyučujícím. Ti je následně opravili a zaslali zpět žákům s komentářem. 

S postupem času a narůstající potřebou interakce žáků s vyučujícími kvůli 
pochopení probíraného učiva, byla postupně zavedena virtuální škola Google 
Classroom. V tomto prostředí byly založeny každému ročníku učebny nosných 
předmětů, ve kterých probíhala výuka nejen na bázi zadávání a plnění úkolů, 
ale hlavně formou online streamování. Tento systém nám umožnil lepší 
komunikaci s žáky, kteří prostřednictvím kamer v počítačích, tabletech či 
mobilních telefonech mohli lépe vnímat výklad učiva a ihned reagovat na 
nepochopení daného tématu. 
Tento systém budeme i nadále využívat nejen v případě opětovného nuceného 
uzavření školy, ale též v běžném vyučování např. při zadávání a plnění 
některých domácích úkolů, různých projektů nebo při delší nepřítomnosti žáků 
ve škole z důvodu nemoci. 
 
Ing. Rostislav Jeřábek 
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8. 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 2019-2020 se uskutečnily 3 školení pro celý pedagogický sbor a 
jedno  školení pro management školy.  
 
 

DVPP pro školní rok 2019-2020 
Společná školení APIV projekt 

  

  
  

počet 
školení  

absolvování datum - náplň 

Blecha  
Petr 
  
  
  
  

4 
  

Komunikace rodina a škola 2/2020 

Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se 
SVP 11/2019 pro MNG 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 – pro MNG 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Sýkorová Dana  
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Hanzal Roman 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 
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Vacková  
Monika 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Zikmundová 
Miroslava 

2 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Palátová 
Lenka 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Kružíková 
Marie 

2 Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Bednářová  
Klára 

2 Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Iranová  
Petra 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Kulhánková 
Ivana 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Matoušková 
Kateřina 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 
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Štěpková 
Barbora 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Křivánková  
Aranka 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Veselá 
Kamila 
  
  
  
  

4 
  

Komunikace rodina a škola 2/2020 

Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se 
SVP 11/2019 – pro MNG 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU  

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Dvořáková 
Jana 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Čermáková  
Miroslava 
  
  
  
  

4 
  

Komunikace rodina a škola 2/2020 

Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se 
SVP 11/2019 – pro MNG 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU  

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Dvořáková 
Veronika 

2 Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Marténková 
Kateřina 
  

3 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Podpora při vzdělávání žáků s NKS, SPU 
10/2019 
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Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 

Hana Filipská 2 Komunikace rodina a škola 2/2020 

Práce s doporučením při vzdělávání žáka 
se SVP 8/2019 
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DVPP pro školní rok 2019-2020 
Individuálně vybraná školení 
 

  
 

  
  

počet 
školení  

absolvování datum - náplň 

Blecha 
Petr 

1 Začínající učitel – mezinárodní 
konference 12/2019 

Sýkorová 
Dana  

1 Cochemská praxe, změny ve výchovném 
poradenství 10/2019 

Hanzal 
Roman 

0  

Vacková 
Monika 

0  

Zikmundová 
Miroslava 

0  

Palátová  
Lenka 

0  

Kružíková 
Marie 

1  Workshop chemie 11/2019 

Bednářová  
Klára 

0   

Iranová 
Petra 

1  Polytechnické vzdělávání dětí mladšího 
věku 2/2020 

Kulhánková 
Ivana 

1  Dějiny Francie 18. a 19. Stol. 12/2019 

Matoušková 
Kateřina 

0   

Štěpková 
Barbora 

0   

Křivánková 
Aranka 

1 Čtenářská gramotnost u dětí 
předškolního věku 1/2020 

Veselá 
Kamila 
 

3 Kooperativní a párové metody učení 
v matematice, NIDV 6/2020 

Začínající učitel – mezinárodní 
konference 12/2019 

Systematický úvod do problematiky 
nadání 11/2019 

Václavková 
Svatava 

2 Metodické setkání logopedických 
asistentů 8/2020 
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Pomůcky pro rozvoj komunik.schopností 
u dětí předškolního věku 10/2019 

Dvořáková  
Jana 

1 Polytechnické vzdělávání dětí mladšího 
věku 2/2020 

Noha 
Milan 

0  

Čermáková 
Miroslava 

0  

Dvořáková 
Veronika 

0  

Marténková 
Kateřina 

2 Výtvarné inspirace Podzim a vánoce 
12/2019 

Adaptační obtíže při vstupu do MŠ 
6/2020 

 

Další vzdělávání pedagogů – individuální 
 
DVPP individuální  

Hana Filipská Maturita – Střední pedagogická škola, 
termín ukončení 6/2020, neukončeno 
v červnu 2019, prodlouženo 

Mgr. Barbora Štěpková PdFa JCU – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 
termín ukončení 1/2020, neukončeno, 
prodlouženo 

Mgr. Kamila Veselá PdFa JCU – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 
ukončeno st. závěrečnou zkouškou v 
září 2020 

 Studium pro výchovné poradce – Pd 
Fa JCU České Budějovice – délka 
studia 2 roky, datum ukončení červen 
2022 
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9. 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 
Hotelová škola a Jazyk.šk. s 
právem st.jaz.zk. Třebíč 

Kuchař - číšník  
Třebíč 

TR 

1 Cestovní ruch TR 

1 Hotelnictví TR 

1 Aranžér TR 

1 Kadeřník TR 

1 Střední uměleckoprůmyslová 
škola Jihlava Helenín 

Design interiérů a bytových 
doplňků 

Jihlava JI 

2 Střední škola stavební Třebíč Stavebnictví  Třebíč TR 

1 Gymnázium, Střední 
pedagogická škola, OA a 
Jazyková škola s pr.jazyk. 
zkoušky Znojmo 

Pedagogické lyceum Znojmo TR 

1 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Znojmo ZN 

1 Gymnázium a SOŠ Moravské 
Budějovice 

Gymnázium Moravské 
Budějovice 

TR 

     

1 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR 

3 Střední prům. škola Třebíč  
  

Opravář zemědělských strojů  Třebíč TR 

1 Uměleckořemeslné zpracování 
kovů 

Třebíč TR 

1 Autotronik Třebíč TR 

1 Elektrikář pro silnoproud Třebíč TR 

    

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

 Praktická sestra  Třebíč TR 

1 Soukromá střední škola 
zemědělská s.r.o. Pozďatín 

Rostlinnolékařství Pozďatín TR 

20     

 
Mgr. Dana Sýkorová 
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10. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 
2019-2020 

 
Zápis žáků do prvního ročníku  naší školy se vzhledem k pandemii a uzavření 
škol uskutečnil pouze elektronickou formou, tj. podáním žádosti o přijetí 
k základnímu vzdělávání. Neproběhl klasický osobní zápis žáků ve škole s účastí 
rodičů. O vzdělávání v naší škole projevilo zájem 13 dětí z mateřských škol 
Šebkovice, Čáslavice a Římov.  
Dle rozhodnutí z 15.4.2020 bylo z výše uvedených 13 žáků přijato celkem 12 
žáků, jednomu žáku byl navržen odklad školní docházky. 
Do prvního ročníku naší školy nastoupí tedy 12 žáků, 5 dívek a 7 chlapců. 
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11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Zpráva z činnosti metodika prevence ve školním roce 2019/2020 

 Ve školním roce 2019/2020 byl zpracován minimální primární program 

metodikem prevence Mgr. Klárou Matějkovou. Od ledna 2020 došlo ke změně 

v této pozici a na plnění primárního programu dohlížela Mgr. Ivana Kulhánková. 

Primární prevence je důležitou složkou práce nejen metodičky prevence, ale 

také všech třídních učitelů na naší škole, kteří v rámci svých tříd vytvářejí 

společně s žáky třídní pravidla, diskutují v různých předmětech o negativních 

projevech chování, snaží se společně hledat důvody a způsoby řešení agresivity 

a vulgárního vyjadřování. Dále řeší vzniklé problémové situace ve třídě během 

třídnických hodin, které vedou se svými žáky jednou měsíčně.  

 V tomto školním roce se nedaly zrealizovat všechny naplánované akce 

díky nastalé epidemiologické situaci a uzavření škol. Proběhly naplánované 

besedy s Bc. Lucií Šerkovou, manažerkou prevence kriminality Městské policie 

Třebíč. Pro 1. a 5. ročník se beseda nesla v duchu tématu Bezpečně doma i 

venku, 6. a 7. ročník se účastnil programu Nenič mě, sloužím všem, který byl 

zaměřen na projevy vandalismu, a 9. ročník absolvoval besedu s názvem 

Nebezpečné situace. 

 Na téma šikana proběhla na podzim beseda s autorským čtením 

spisovatele Lubomíra Müllera, který navštívil naši školu už potřetí. Žáci 7. – 9. 

ročníku se na velmi osobním příběhu autora seznámili s tím, jak se cítí a jedná 

oběť šikany.  

Další silný zážitek znamenal pro žáky 8. a 9. ročníku vzdělávací pořad o 

Nicholasi Wintonovi. Tento vzdělávací projekt, který už funguje 16 let, je 

založen na úspěšném dokumentu "Nicholas Winton – Síla lidskosti“ a na filmu 

"Nickyho rodina". Součástí projektu byla beseda s dramaturgem filmu Zdeňkem 

Tulisem, který se s panem Wintonem poznal osobně, a proto žákům dokázal 

lépe přiblížit dobrý lidský skutek, skromnost a veselou povahu Nicholase 

Wintona.  

Minimální preventivní program byl dále naplňován během běžné výuky, 

při projektových činnostech, při jednorázových akcích (divadla, návštěvy 

Městské knihovny v Třebíči, výstavy a vzdělávací programy v Muzeu Třebíč) a 
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také v zájmových kroužcích, kterých bylo ve školním roce 2019/2020 v naší 

škole nabídnuto 15. 

Z důvodu distanční výuky od března 2020 další plánované programy 

neproběhly. 

Mgr. Ivana Kulhánková 

 
 

12. Zpráva o činnosti výchovného poradce  
 
Výchovné poradenství na škole (2019-20) 
  
 
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. 
Výchově k volbě povolání jsou i v nižších ročnících věnovány mnohé hodiny, 
zejména občanská výchova, rodinná výchova, český jazyk v 7. ročníku a další. 
V kariérovém poradenství na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických 

zvláštností a možností ve spolupráci s pedagogy bylo pomáháno žákům při 

výběru střední školy. 

V prosinci a lednu se konaly společné besedy žáků VIII. třídy na téma „Čím bych 
chtěl být“. Žáci vyplnili dotazník, který si založili do svého portfolia k volbě 
povolání. 
Ve výchově k volbě povolání se nám velice dobře řadu let osvědčuje účast na 

programu IPS (Informační a poradenské středisko) Pracovního úřadu v Třebíči, 

kde žáci získávají aktuální a vyčerpávající informace o možnostech studia na 

středních školách a učilištích. Tento cyklus začíná již v osmé třídě a končí 

v deváté třídě. I v tomto školním roce jsme se žáky navštívili toto pracoviště – 

v prosinci 2019 (IX. třída) a další návštěva se z důvodu nemoci COVID-19 

nekonala (VIII. třída). Velice cenným zdrojem informací pro vycházející žáky je 

i Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta Třebíč. Žáci IX. třídy navštívili tuto 

akci 17. října 2019. 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 
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dílen, OA a HŠ Třebíč – ROADSHOW v naší škole, SŠ řemesel a služeb a firma 

Bast Moravské Budějovice, …. 

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. 

V závěru letošního školního roku můžeme tedy bilancovat, jak úspěšně si naši 

absolventi vedli v přijímacím řízení na SŠ a SOU. 

Přijímací řízení na střední školy absolvovalo v letošním školním roce 20 žáků IX. 

třídy. Třináct žáků bylo přijato na maturitní obor (z toho dva žáci na umělecký 

obor), sedm žáků na učební obor. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího 

řízení. 

Plán výchovného poradenství byl splněn. 
 
 
 

Mgr. Dana Sýkorová, výchovný poradce 
 
 

 
 

 
 



 

22 
 

13.  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 2019-2020 mělo v naší škole 28 žáků zpracován individuální 
vzdělávací plán nebo plán pedagogické podpory (16 PlPP a 7 IVP). Stupeň podpory 
1(PO 1) mělo 14 žáků, PO 2 mělo 7 žáků, PO 3 měli 5 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 4 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. 
 
Asistent pedagoga s kurzem logopedického asistenta zajišťoval rovněž 
logopedickou prevenci pro 14 dětí z mateřské školy. 
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Speciální pedagog začal připravovat kroužky doučování tzv. DYS kluby, které měly 
být zahájeny na jaře 2020, ale vzhledem k pandemii koronaviru a uzavření škol se 
nekonaly. DYS kluby se budou realizovat v dalším školním roce. V letošním 
školním roce provedl speciální pedagog depistáže žáků 1. až 3. ročníků 
v souvislosti se zařazením do DYs klubů. S aktivitou DYS klubů byly kontaktováni a 
informováni rodiče žáků. 
 
Mgr. Kamila Veselá, speciální pedagog 
 

Logopedická prevence v MŠ 

 

Naše škola využívá služeb Speciálně pedagogického centra Březejc s 

pracovištěm ve Velkém Meziříčí a Třebíči odkud pravidelně přijíždí logopedka 

posoudit vývoj řeči u dětí v MŠ. V letošním šk. roce byla u nejmladších dětí řeč a 

výslovnost hlásek dosud ve fyziologickém vývoji, postupně se ale s logopedkou 

seznamují. S ostatními pracoval ve školce v rámci logopedické prevence 2 x 

týdně logopedický asistent. Děti byly rozděleny do dvou skupin - 10 

předškoláků a 8 mladších dětí. Děti se zábavnou formou učily komunikačním 

dovednostem, prováděly dechová, orofaciální a artikulační cvičení, učily se 

říkanky, písničky a hry s pohybem, zdokonalovaly grafomotoriku, pozornost, 

zrakovou a sluchovou percepci, upevňovaly vědomosti a dovednosti 

odpovídající věku. S pomocí rodičů plnily děti přes víkend jednoduché domácí 

úkoly. Spolupráce s rodinami a docházka dětí byla velmi dobrá až do března, 

kdy byla podle nařízení skupinová logopedická prevence kvůli pandemii 

pozastavena. 

Zpracovala Bc. Svatava Václavková, logopedický asistent v MŠ 

 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 
 
 
 

 
14.  Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z.s. 

 
Rada i členská schůze Spolku se z důvodu COVID- 19 nekonala. Příjmy do spolku 
tvořily členské příspěvky, dary a peníze za sběr. Spolek dětem a žákům přispěl 
dopravu na školní i mimoškolní akce, odměny žákům na konci školního roku a 
další akce (např. poplatek za členy ASŠK, fotky pro žáky na konci školního roku). 

 
Mgr. Dana Sýkorová 
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15.  Hodnocení mateřské školy v Čáslavicích pro školní rok 
2019/2020  

 
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 

3. Samostatnost, rozhodování a aktivní spoluúčast dětí 

Charakteristika: 
Předškolní vzdělávání probíhalo ve dvoutřídní mateřské škole s provozem od 
6.00 – 15.30 hod. Pro tento školní rok bylo zapsáno 28 dětí převážně ve věku 3 
– 6 let. V I. oddělení docházelo 18 dětí, ve II. oddělení 10 dětí. Dětí v posledním 
roce před vstupem do základní školy bylo 10, do první třídy nastoupí 9 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. Je rozdělen do osmi 
integrovaných bloků,  motivovaných písní lidovou a umělou. 
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Hodnocení cílů stanovených v ŠVP, průběh a výsledky vzdělávání 
 
Předškolní vzdělávání probíhalo v tomto školním roce, z důvodu koronavirové 
pandemie, od září 2019 do března 2020. V květnu, pedagogické pracovnice 
částečně navázaly na předchozí způsob vzdělávání. Školní rok byl ukončen 10. 
7. 2020. 
 
K dosahování a naplňování cílů předškolního vzdělávání byl pedagogický proces 
zaměřen na aktivní spoluúčast dětí a jejich samostatné rozhodování. Byly 
zohledňovány individuální potřeby dětí, učitelky využívaly různé vzdělávací 
metody a formy, které děti účelně aktivizovaly a podněcovaly k řešení 
problémových úloh. Často jsme zařazovaly prvky situačního učení, skupinové 
formy činností, kdy děti měly prostor pro společnou činnost a spolupráci. 
Pravidelně byly zařazovány aktivity připravující děti na přechod do první třídy 
v ZŠ. - týdenně návštěva školní družiny a společný výlet se žáky ŠD do Bonga ve 
Stříteži, měsíčně projekt Miniškolička. 
 
 Důraz klademe, stejně jako v loňském roce, na počáteční rozvoj jednotlivých 
dovedností, které tvoří základy gramotností - předčtenářské, předmatematické, 
informační, přírodovědné, hudební a finanční. 
 
V rámci předčtenářské gramotnosti byly cíleně upevňovány a procvičovány 
dovednosti dětí, související s přípravou na čtení a psaní. K obohacování paměti, 
myšlení a obrazotvornosti dětí docházelo prostřednictvím předčítání z knih.  
Pro rozvoj předmatematické gramotnosti byly využívány didaktické pomůcky, 
hlavolamy, pracovní listy, konstruktivní hry. Děti se učily orientovat v prostoru a 
na ploše, řešily problémové situace, rozlišovaly znaky, detaily, geometrické 
tvary, chápaly některé matematické pojmy. 
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V rámci rozvoje informační gramotnosti se děti učily vyhledávat a třídit 
informace z knih a encyklopedií. Tyto znalosti a poznatky následně využívaly 
v pracovních a výtvarných aktivitách. 
 Aktivním vnímáním estetických podnětů byly děti motivovány nejen 
k výtvarným činnostem – malování, kreslení, modelování, ale i k hudebním  –
zpěv písní, rytmizování s využitím hudebních nástrojů, hudebně pohybové 
aktivity. Recitací, reprodukcí a dramatizací pohádek a příběhů byla 
podporována literárně – dramatická vzdělávací činnost. 
Výsledky vzdělávání pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme týdenně a vždy po 
ukončení tematického integrovaného bloku. Využíváme systematické 
diagnostické záznamy, zahrnující všechny oblasti rozvoje jednotlivých dětí. 
Snahou je diferenciace a individualizace vzdělávání – s nejstaršími dětmi v I. 
oddělení a nejmladšími dětmi ve II. oddělení. 
 Součástí předškolního vzdělávání jsou naše dlouhodobé projekty – Čáslavice 
čtou dětem, Zdravá mateřská škola, Logopedická prevence, Hra v MŠ, Ekoškola. 
Ve II. oddělení je hlavním cílem adaptace nejmladších dětí na prostředí a režim 
mateřské školy prostřednictvím hry. Děti se učí přijímat a respektovat druhé. 
Stanovené cíle se daří plnit.   
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Podmínky vzdělávání 
Podmínky ke vzdělávání každoročně zlepšujeme tak, aby prostředí bylo 
podnětné, aktivizující a rozvíjelo děti ve všech oblastech. V letošním roce byly 
pořízeny didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, estetického vnímání a 
cvičící podložky pro rozvoj pohybového aparátu.    
Snahou je vytvářet dětem kvalitní podmínky ke vzdělávání, podporovat proces 
učení pozitivní atmosférou ve třídě a vstřícný a respektující přístup k dětem. 
 
Zpracovala: 
Miroslava Čermáková 
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16.Údaje o výsledcích ČŠI a dalších kontrolách 

 
Ve školním roce 2019/2020 byla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 
Kontrola proběhla od 6.2. do 11.2.2020. ČŠI neshledala žádné nedostatky nebo 
pochybení. 
Závěry zprávy ČŠI:   

      
     Vývoj školy 

- rekonstrukce mateřské školy zkvalitňující její zázemí  
- rekonstrukce cvičné kuchyně a větší prostory pro keramickou dílnu 

včetně vybavení zvyšující názornost výuky  
 
Silné stránky  
- velmi dobrá úroveň diferenciace a individualizace vzdělávání v mateřské 

škole s respektováním zejména specifik práce s dvouletými dětmi a 
nejstaršími dětmi plnícími povinné předškolní vzdělávání  

- využívání účinných prostředků a metod při vytváření a upevňování 
sociálních, estetických, přírodovědných, předčtenářských a 
předmatematických dovedností dětí  

- účinný a empatický způsob práce s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami s podpůrnými opatřeními čtvrtého až pátého stupně  

- účinně nastavený systém práce s neprospívajícími žáky  
- široké spektrum školních a mimoškolních aktivit zájmového vzdělávání 

účelně a systematicky podporuje rozvoj kompetencí, nadání a 
specifických zájmů žáků  

 
Slabé stránky nebo příležitosti ke zlepšení  
- nedostatečné využívání diferenciace činností ve výuce na druhém stupni  
základní školy  
- nízká míra využívání didaktické a výpočetní techniky ve výuce na druhém 
stupni základní školy ovlivňující názornost výuky  
 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy  
- účelně diferenciovat výuku na druhém stupni základní školy               
Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými 
prostředky, kdy nebyly shledány žádné nedostatky. 
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17.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 (2019/2020) máme  zapsáno  na  stravování  129  
žáků  z naší  školy, 28 dětí z naší MŠ, 18 dětí z MŠ Řimov. Závodní stravování  
zabezpečujeme pro  30 zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 69  cizích 
strávníků.   Celkem zapsaných strávníků je 244 .       
     Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato forma se velmi osvědčila.. 
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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,- KčOstatní náklady  na  oběd  závodní 
stravování a cizí strávníci 25,- Kč. 
 
 
Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2019-2020  
dle kategorií stravovaných 
 

Měsíc 

Stravovací 

Děti MŠ 

Žáci Žáci Žáci Závodní Počet obědů 
  

dny 7-10 let 11-14 let 15 let stravování celkem 
  

9 21 692 1004 925 278 513 3412 

10 22 660 1054 893 266 513 3386 

11 21 686 1071 999 311 526 3593 

12 15 510 765 689 209 396 2569 

1 19 632 869 831 212 483 3027 

2 20 564 932 934 286 548 3264 

3 5 156 217 252 70 163 858 

4 22 - - - - 93 93 

5 19 449 174 32 - 239 894 

6 22 737 771 133 - 488 2129 

7 7 112 - - - 52 164   

 

                    193                                                                                                23389 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo uvařeno 23389  porcí obědů ve  193  
stravovacích  dnech.  Denní průměr činil 121 obědů. I nadále si chceme 
zachovat přízeň  strávníků.V roce 2019/2020 pro cizí strávníky bylo uvařeno 
10137 obědů ve  193  stravovacích dnech.Denní průměr činil 52 obědů.  

 

Zpracovala:   Miluše Vařbuchtová  
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18.   Mimoškolní aktivity žáků – exkurze, výlety, vzdělávací a   
kulturní akce, soutěže, projekty aj. 

 
Seznam akcí ve školním roce 2019/20 

 

23. 9. 2019 Exkurze na ČOV v Třebíči (8.ročník) 
23. 9. 2019 Návštěva Městské knihovny v Třebíči a ZOO koutku (4. ročník) 
30. 9. 2019 Divadelní představení v MŠ – „Tři prasátka“ 
 7. 10. 2019 Městská knihovna Třebíč, Městská policie Třebíč (1. ročník) 
15. 10. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Mejzlíková, „Kuře Napipi a jeho 
přátelé“) 
17. 10. 2019 Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova, Třebíč (3., 4.ročník) 
17. 10. 2019 XXIV. ročník Didacta  Třebíč (9. ročník – volba povolání) 
21. – 24. 10. 2019 Zájezd do Londýna (6. – 9. ročník 
4. 11. 2019 Návštěva Městské knihovny a Městské policie Třebíč (7. ročník) 
5. 11. 2019 Návštěva Městské knihovny a muzea  v Třebíč (9. ročník) 
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4. – 15. 11. 2019 Soutěž „Bobřík informatiky 2019“ (úspěšní řešitelé v národním 
kole – Štorková P.,  Janecká M.,     Kvapil M.) 
6. 11. 2019 Divadelní představení – „Maxipes Fík“ (MŠ) 
11. 11. 2019 Beseda se spisovatelem Millerem (7. – 9. ročník) 
12. 11. 2019 Návštěva Městské knihovny a zámku v Třebíči (2., 3. ročník) 
12. 11. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, „Alenčina čítanka“) 
18. 11. 2019 Výlet do Moravských Budějovic – návštěva knihovny a Městské 
policie, MŠ 
20. 11. 2019 Školní kolo „Olympiády z českého jazyka“ (8., 9. ročník) 
20. 11. 2019 Návštěva Alternátoru a ZOO koutku v Třebíči (1. – 3. ročník) 
26. 11. 2019 Vzdělávací pořad o Nicholasovi Wintonovi (8., 9. ročník) 
26. 11. 2019 Vánoční tvoření s rodiči – MŠ  
3. 12. 2019 Návštěva Městské knihovny a Městské policie Třebíč (5. ročník) 
6. 12. 2019 Divadelní představení „Na Vánoce, dlouhé noce“ – MŠ  
6. 12. 2019 Návštěva muzea a předzámčí zámku v Třebíči – Vánoce (1. – 3. 
ročník) 
9. 12. 2019 Divadelní představení „Čtyřlístek a talisman moci“ (1. – 3. ročník) 
9. 12. 2019 Mikulášská nadílka v MŠ 
10. 12. 2019 Návštěva IPS ÚP Třebíč (9. ročník) – volba povolání 
11. 12. 2019 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Marténková, „Medvídek Pú“) 
13. 12. 2019 Exkurze na SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – volba 
povolání (8., 9. ročník) 
13., 14. 12. 2019 Baltík – předvánoční soutěžní setkání Strakonice 2019  
17. 12. 2019 Pohoda Vánoc – společná akce MŠ a ZŠ v kulturním domě v 
Čáslavicích 
19. 12 2019 Výlet dětí do zábavného centra Střítež (MŠ, 1. – 5. ročník)  
7. 1. 2020 ROADSHOV OA a HŠ Třebíč – volba povolání, (8., 9. ročník) 
11. 1. 2020 Šachový turnaj „O perníkovou chaloupku“ (4 žáci ze šachového 
kroužku) 
16. 1. 2020 Návštěva Alternátoru, DDM a ZOO koutku v Třebíči (MŠ Čáslavice, 
MŠ Kojetice a MŠ Lesonice) 
18. – 24. 1. 2020 Lyžařský výcvik v Krkonoších (7., 9. ročník) 
19. 1. 2020 Vítání občánků – OÚ Čáslavice, MŠ 
24. 1. 2020 Čáslavice čtou dětem (MŠ, četla p. Neumannová, „Povídání o víle 
Amálce – Jak kutálela ořechy“) 
25. 1. 2020 Šachový turnaj Ligy Vysočiny mládeže v Náměšti nad Oslavou 
30. 1. 2020 Výlet s předškoláky do knihovny a solné jeskyně v Třebíči, MŠ 
8. 2. 2020 Den robotiky ve Vida centru v Brně (12 žáků počítačového kroužku) 
14. 2. 2020 Exkurze PŠ Třebíč – volba povolání (8., 9. ročník) 
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15. 2. 2020 Šachový turnaj Ligy Vysočiny mládeže „ O pohár Světlé nad 
Sázavou“ 
18. 2. 2020 Divadélko pro školy „Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí, 
nesmí na moře“ (1. – 5. ročník),  „Romantismus není jen romantika aneb 
Evropou od Goetha k Vrchlickému“ (6. – 9. ročník) 
21. 2. 2020 Lyžařský zájezd na Stuhleck (zájemci z řad žáků a rodičů) 
24. 2. 2020 Návštěva Městské policie a Městské knihovny v Třebíči, (6 .ročník) 
 
Mgr. Dana Sýkorová 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Podrobnější popis vybraných školních akcí a aktivit z pohledu učitelů 
 

 
Název akce:  Beseda a autorské čtení se spisovatelem L. Müllerem 
 
Datum: 11. 11. 2019 
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Typ akce: kulturní a naučná 
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová 
 
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a 
primární prevence. 
 
Průběh akce: 

Pro žáky od 7. do 9. ročníku byla na pondělí 11. listopadu nachystaná 
zajímavá beseda spojená s autorským čtením pana spisovatele Lubomíra 
Müllera. Téma besedy spadalo do hodin literatury, ale zejména do prevence 
sociálně-patologických jevů. 

Pan spisovatel se žákům nejprve představil, povídal o své práci a zejména 
o tom, jak se dostal k psaní svých knih. Pan Müller ve svých knihách velmi 
otevřeně popisuje i svůj velmi soukromý příběh. Když dospíval, stal se obětí 
šikany, všechny své traumatizující a bolestivé zážitky zpracoval ve své první 
knize Schody do nebeského pokoje. Právě autorské čtení z této knihy žáky 
nejvíce zaujalo, součástí povídání byly také další autorovy knihy. Beseda trvala 
dvě vyučovací hodiny a po jejím skončení žáci 9. ročníku dostali prostor pro 
krátký rozhovor, který bude otištěn v zimním čísle školního časopisu.  
 
Hodnocení akce:  
 

Beseda s panem Müllerem nebyla na naší škole první a doufáme, že ani 
poslední. Pokaždé když mluví s žáky, dokáže je svým silným příběhem vtáhnout 
do děje, nutí je k zamyšlení. Jeho knihy ukazují a reflektují lidské vlastnosti, jako 
jsou odvaha a zbabělost, láska a nenávist, hrdinství a podlost, síla a slabost, 
naděje a beznaděj. Na povídání s panem spisovatelem navázaly hodiny výchovy 
k občanství, kde jsme si s žáky sedli do kruhu a společně celé téma besedy ještě 
jednou probrali. Žáci hodnotili besedu velmi kladně a myslím si, že je donutila 
více přemýšlet nad svým chováním a důsledky některých jejich činů.  

Největší přínos besedy je, že před žáky stojí někdo, kdo zažil šikanu jako 
oběť a dokáže o všem velmi otevřeně mluvit, zpětná vazba a rozhovor s žáky 
považuji za obrovské plus. Tento přístup je z pohledu primární prevence daleko 
přínosnější než jakkoliv dobrý film nebo text, který můžeme v hodinách výchovy 
k občanství číst.   
 
 
Financování akce:  
Beseda byla pro žáky zdarma. 
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V Čáslavicích: 12. 11. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová  
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
Název akce: Divadélko pro školy 

 
Datum:   18. 2. 2020 

Typ akce:   kulturní a vzdělávací 

Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 

 
 
Průběh akce:  

V úterý 18. 2. k nám po roce opět zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové, 

aby nám zde zahráli dvě představení. Žáci 1. – 5. třídy zhlédli pohádku ,,Poklad 

kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře“. Jednalo se o 

kombinované loutkoherecké představení o námořnících a pirátech, o kouzelné 

mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku.  

Žákům druhého stupně předvedli herci hru s názvem „Romantismus není jen 

romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému“. Toto představení bylo 

zaměřeno na seznámení s tvorbou nejznámějších představitelů evropského 

romantismu. Pomocí několika ukázek z literárních i dramatických děl přiblížila 

zkušená herecká dvojice našim žákům toto období. Herci předvedli svůj osobitý 

humor, nebáli se ani improvizovat a na pódium si pozvali i některé žáky, ze 

kterých tak udělali hvězdy dne.  

 
Hodnocení akce: 

Obě hry byly velmi povedené, vtipné, takže se u nich děti dobře bavily. 

Vystoupení plné humoru a bezprostřední improvizace každopádně obohatilo 

výuku českého jazyka a literatury, především když mezi jednotlivými ukázkami 

herci seznámili žáky s životem autorů či původem jednotlivých literárních a 

divadelních děl. 

 
Financování akce: Na divadlo se vybíralo 50,- Kč na žáka. 
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V Čáslavicích: 20. 2. 2020 
 
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
 
Název akce: Návštěva divadelního představení Lucerna, beseda s Městskou 
policií Třebíč 
 
Datum: 21. 10. 2019 
Typ akce: kulturní a naučná 
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová 
 
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a 
primární prevence. 
 
Průběh akce: 
 

Dne 21. 10. 2019 navštívili žáci služebnu Městské policie Třebíč. Tam pro 
ně byla připravena beseda na téma Nebezpečné situace. Manažerka prevence 
kriminality Bc. Lucie Šerková žáky nejdříve seznámila se základními 
identifikačními prvky strážníků, s úkoly a činností městské policie, poté 
následovalo samotné téma besedy, nebezpečné situace. Žáci společně 
jmenovali několik nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat, hlavně se 
zaměřili na to, jakým způsobem těmto situacím předcházet. Při návštěvě si 
prohlédli služebnu strážníků i městský kamerový dohledový systém. Na závěr 
proběhla krátká diskuze, kdy měli žáci prostor pro své otázky. 

Po návštěvě městské policie, se žáci přesunuli na divadelní představení 
Lucerna v režii Docela velkého divadla Litvínov. Cílem návštěvy divadelního 
představení Lucerna bylo seznámení žáků s dnes už klasicky známou divadelní 
hrou Aloise Jiráska. Díky modernějšímu zpracování žáci zjistili, že lidé se ve 
svém jednání, chování a charakteru neliší v roce 1095, kdy byla hra poprvé 
uvedena na scéně Národního divadla, a dnes v roce 2019.  

 
Hodnocení akce:  

Beseda se strážníky městské policie byla velmi přínosná, žáci si zopakovali 
základní pravidla bezpečného chování doma i venku, v závěru besedy měli 



 

39 
 

prostor i na krátkou diskuzi, kde jim strážníci odpověděli na jejich zvídavé 
otázky.  

Divadelní představení žáky bavilo, nešlo pouze o pasivní zhlednutí, 
důležitá byla také zpětná vazba, která navazovala v následujících hodinách 
českého jazyka. Druhý den žáci v hodině literatury měli za úkol písemně a 
následně ústně rozebrat děj a charakteristiku jednotlivých postav, v hodině 
slohu poté psali recenzi představení, kde se měli zaměřit na klady i zápory hry, 
vhodně shrnout své názory na divadelní představení a jasnými argumenty 
zdůvodnit svůj názor.  
 
Financování akce:  
Beseda na služebně policie byla zdarma. 
Cena divadelního představení byla 80Kč na žáka. 
Žáci si samostatně platili cenu jízdného linkovým autobusem do Třebíče a 
nazpět. 
 
V Čáslavicích: 24. 10. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová  
 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
Název akce: Návštěva Městské policie a Městské knihovny v Třebíči 
 
Datum:   24. 2. 2020 
Typ akce:   kulturní a naučná 
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 
 
Průběh akce:  

V pondělí 24. 2. 2020 jeli žáci 6. ročníku do Třebíče, kde měli v rámci prevence 
připraven program „Nenič mě, sloužím všem“ u Městské policie. Jako 
doprovodnou aktivitu měli žáci zajištěn program v Městské knihovně Třebíč. 
Do Třebíče jsme cestovali linkovým autobusem, který byl v Třebíči v 7:40. Z 
autobusového nádraží směřovaly naše kroky do knihovny, kde čekal na žáky 
program zaměřený na starověký Egypt. Ke znalostem, které už měli žáci z hodin 
dějepisu, jim tak přibyly další informace o této starověké říši. Po svačině 
v knihovně následoval přesun do budovy Městské policie Třebíč, kde byl 
připravený hodinový program zaměřený na vandalismus. Po jeho skončení měli 
žáci možnost se zeptat na to, co je zajímá ohledně městské policie. Poté 
strážnice zavedla žáky do dvou místností, kde pracovali její kolegové. Zde žáky 
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nejvíc zaujal kamerový systém, kterým sledují strážníci na obrazovkách ve 
služebně dění ve městě. 
Zpátky ke škole jsme se vraceli opět hromadně linkovým spojem v 11:10. 
 
 
Hodnocení akce: 

Program „Nenič mě, sloužím všem“ zaměřený na prevenci vandalismu byl pro 
žáky poučný, dověděli se, co vše lze považovat za vandalismus a jaký postih 
vandaly čeká. V knihovně si zase zopakovali probrané učivo z dějepisu a 
literární výchovy a naučili se i dalším poznatkům z dějin starověkého Egypta.  
 
Financování akce: Cena za autobus 10,- Kč na žáka.  
 
V Čáslavicích: 24. 2. 2020 
 
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková 
 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
Název akce: Návštěva Městské knihovny v Třebíči, beseda s Městskou policií 
Třebíč 
 
Datum: 3. 12. 2019 
Typ akce: kulturní a naučná 
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová 
 
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, primární prevence. 
 
Průběh akce: 
 

Dne 3. 12. 2019 navštívili žáci 5. ročníku Základní školy a mateřské školy 
Čáslavice Městskou knihovnu v Třebíči, kde na ně čekal program věnovaný 
Zdeňku Svěrákovi. Paní knihovnice žáky nejdříve krátce seznámila s životem 
pana Svěráka, poté stručně představila jeho díla pro dospělé, nejvíce času 
věnovala dílům pro malé čtenáře. Žáci nebyli jenom posluchači, ale aktivně se 
do programu zapojili při dramatizaci pohádky.  

Po skončení programu v knihovně se žáci přesunuli na služebnu Městské 
policie Třebíč. Tam pro ně byla připravena beseda se strážníky, téma besedy 
bylo Bezpečně doma i venku. Žáci byli seznámeni s vybavením, činností i 
oprávněními strážníků městské policie. Získali informace o tom, jak se mají 
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chovat, když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici, zopakovali si zásady 
chování při napadení psem, telefonní čísla IZS, v krátké ukázce si vyzkoušeli, jak 
jednat s cizími lidmi (odmítavý postoj). Na závěr si prohlédli i služebnu strážníků 
a městský kamerový dohledový systém. 
 
 
Hodnocení akce:  

Návštěva knihovny byla zajímavá, na besedu navazovala hodina čtení, 
kde si žáci nově získané informace ještě jednou připomněli.  

Beseda se strážníky městské policie byla velmi přínosná, žáci si zopakovali 
základní pravidla bezpečného chování doma i venku, v závěru besedy měli 
prostor i na krátkou diskuzi, kde jim strážníci odpověděli na jejich zvídavé 
otázky.   
 
Financování akce:  
Beseda v knihovně i na služebně policie je zdarma. 
Žáci platili pouze cenu jízdného linkovým autobusem do Třebíče a nazpět. 
 
V Čáslavicích: 4. 12. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová  
 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
 
Název akce: Návštěva Městské knihovny v Třebíči, beseda s Městskou policií 
Třebíč 
 
Datum: 4. 11. 2019 
Typ akce: kulturní a naučná 
Garant akce: Mgr. Klára Bednářová 
 
Akce je součástí výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství a 
primární prevence. 
 
Průběh akce: 
 

Dne 4. 11. 2019 navštívili žáci 7. ročníku Základní školy a mateřské školy 
Čáslavice Městskou knihovnu v Třebíči, kde na ně čekalo vyprávění věnované 
literatuře a době vlády Karla IV. Kromě známých informací o životě a vládnutí 
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krále Karla, paní knihovnice připravila pro žáky netradiční program besedy, 
seznámila žáky s kuchyní, kterou by ochutnali na královském dvoře, ale také v 
podhradí. Během besedy žáci pracovali ve dvojicích na vyplnění pracovního 
listu. V závěru si prošli prostory dětského oddělení a mohli si zapůjčit knížky 
domů.  

Po skončení programu v knihovně se žáci přesunuli na služebnu Městské 
policie Třebíč. Tam pro ně byla připravena beseda s manažerkou prevence 
kriminality Bc. Lucií Šerkovou na téma Vandalismus. Žáci byli nejprve stručně 
seznámení s činnosti městské policie, ale hlavní náplní besedy bylo protiprávní 
jednání mladistvých a tresty, které jim hrozí za porušení zákona. Nejčastější 
formou protiprávního jednání žáků v jejich věku jsou různé podoby vandalismu. 
Žáci společně uváděli příklady jednání, které považují za vandalismus a paní 
policistka jim vysvětlovala, jaké jsou postihy. Poté si prohlédli služebnu 
strážníků a městský kamerový dohledový systém. V závěru exkurze měli žáci 
prostor na krátkou diskuzi, kde jim strážníci odpověděli na jejich zvídavé otázky.   

 
Hodnocení akce:  

Návštěva knihovny byla zajímavá, na besedu navazovaly hodiny 
literatury, kde si žáci nově získané informace ještě jednou připomněli a shrnuli 
ve skupinové práci. 

Beseda se strážníky městské policie byla velmi přínosná, žáci si zopakovali 
základní pravidla bezpečného a slušného chování, dozvěděli se formy 
protiprávního jednání a jaké jim můžou hrozit tresty. V hodině výchovy 
k občanství nově získané informace shrnuli ve společné diskuzi.  
 
Financování akce:  
Beseda v knihovně i na služebně policie je zdarma. 
Žáci platili pouze cenu jízdného linkovým autobusem do Třebíče a nazpět. 
 
V Čáslavicích: 5. 11. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Klára Bednářová  
 
 
 
Název akce: Návštěva Městské knihovny v Třebíči a ZOO koutku  
 
Datum:   23. 9. 2019 

Typ akce:   kulturní a naučná 

Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 



 

43 
 

 
Průběh akce:  

V pondělí 23. 9. 2019 jeli žáci 4. ročníku do Městské knihovny Třebíč, kde byl 

pro ně v dětském oddělení připraven program My jsme Češi. Paní knihovnice se 

zaměřila na naši vlast a formou prezentace žáky seznámila se základnímu 

znalostmi o naší historii, o přírodních podmínkách a kultuře. Na závěr dostali 

žáci pracovní listy, díky kterým si zopakovali právě získané znalosti.  

Po programu a krátké přestávce na svačinku jsme se vydali do ZOO koutku, 

který sídlí v Borovině u DDM. Zde si poslechli zajímavou přednášku o zvířatech 

zaměřenou na fakta a mýty o domácích mazlíčcích. Opět byla pozornost žáků 

prověřena vyplněním pracovních listů. Na závěr naší návštěvy si mohly děti 

pohladit a v dlaních podržet některá zvířátka ze ZOO koutku. Největší zájem byl 

o agamy.  

Ke škole jsme se vraceli opět hromadně linkovým spojem v 11:10. 

 
 
Hodnocení akce: 

Program „My jsme Češi“ zaměřený na naši vlast byl pro žáky poučný a 

motivující. Cílem bylo probudit v dětech zájem o zemi, ve které žijí, a také aby 

byli hrdí na to, že jsou Češi. 

Návštěva v ZOO koutku byla pro žáky takovou milou tečkou za příjemně 

stráveným dopolednem. 

 
 
Financování akce: 

Cena za autobus 9,- Kč na žáka a za ZOO koutek zaplaceno 20,- Kč za žáka. 

 
 
V Čáslavicích: 30. 9. 2019 
 
 
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková 
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Základní škola a mateřská škola Čáslavice 
Název akce: Vzdělávací pořad o Nicholasi Wintonovi 
 
Datum:   26. 11. 2019 
Typ akce:   kulturní a naučná 
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 
 
 
 
Průběh akce:  
V úterý 26. 11. 2019 jeli žáci 8. a 9. ročníku do Třebíče, kde v rámci výuky 
dějepisu absolvovali program s názvem „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ Tento 
vzdělávací projekt, který už funguje 16 let, je založen na úspěšném dokumentu 
"Nicholas Winton – Síla lidskosti“ a na filmu "Nickyho rodina". Na začátku 
celého programu vystoupil Zdeněk Tulis, člověk, který sira Wintona osobně znal 
a ví o něm spousty zajímavých příběhů. S Wintonem se seznámil právě při 
natáčení již zmíněného dokumentu v roce 1999. Přiblížil všem přítomným tento 
silný příběh, který se odehrál na pozadí velmi těžké doby, a pak na nás nechal 
působit samotný film. V něm žáci slyšeli mluvit zachráněné děti, dnes už 
osmdesátileté, viděli skromného a vždy veselého Wintona, který se pro ně stal 
hrdinou. 
Po skončení projekce se ujal slova opět pan Tulis a vybídl přítomné k besedě. 
Dotazy k osobě pana Wintona padaly především z našich řad. Na konec celého 
pořadu jsme ještě zhlédli filmový bonus, což byl záznam ze setkání Nicholase 
Wintona s lidmi v Kongresovém centru v Praze při premiéře filmu Nickyho 
rodina.  
Program plný emocí trval 110 minut. Před odchodem na autobusové nádraží 
dostali žáci na Karlově náměstí volno na občerstvení. Ke škole jsme se vraceli 
opět hromadně linkovým spojem v 11:10. 
 
Hodnocení akce:  
Ohlasy žáků byly velmi pozitivní, někteří žáci se nebáli přiznat se k slzám dojetí. 
Účelem tohoto vzdělávacího projektu bylo prohloubit si znalosti z oboru 
historie a inspirovat se příkladem pana Wintona. Třeba některý z našich žáků 
díky „síle lidskosti“, kterou v sobě měl Nicholas Winton, poskytne pomoc 
někomu v nouzi nebo se bude snažit v budoucnu jiným vylepšit život. Určitě 
vnímám pořad jako jeden z nejlepších, který jsme mohli žákům nabídnout. 
 
Financování akce: 
Cena za autobus 10,- Kč za žáka a na program se vybíralo 30,- Kč za žáka.  
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V Čáslavicích: 6. 12. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková 
 
 
 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice 
 
BALTÍK – PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽNÍ SETKÁNÍ - STRAKONICE 2019 
 
Datum konání: pátek  13. prosince – sobota 14. prosince 2019 - 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: Tomáš Sedlák 
7. třída: Jakub Dvorský 
8. třída: Miloš Krotký, Tadeáš Kašpar 
9. třída David Mládek 

  
Osnova akce 
pátek – doprava tam: 

- bus Čáslavice  – Třebíč: 9.34 hod. 
- rychlík Třebíč – Strakonice: 10:20 – 14.50 hod 
- 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 
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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 
Prohřešek a vězení. 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 úlohay. Výsledková listina soutěže 
viz příloha, práce našich žáků i dalších soutěžících si možno prohlédnout na 
webu soutěž.tib.cz – Soutěže – Vánoční setkání Strakonice 2019. 

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 rok. 
Obsadili jsme čestná poslední místa, ale nabrali cenné zkušenosti a hlavně chuť 
do dalšího programování. 

 
Financování akce na jednoho žáka: 
- autobus Čáslavice  – Třebíč – 5,- Kč 
- startovné: 80,- Kč/osoba (ceny, ubytování, strava) – hradí škola 
- cestovné: 154,- Kč/osoba tam a zpět.  Hradili si žáci sami. 
 
V Čáslavicích dne 6.1.2019   Zpracoval: Mgr. Lenka Palátová 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice, č.110, 674 24 Čáslavice 
                                           BOBŘÍK INFORMATIKY 2019 
 
Typ akce: vědomostní, logická soutěž z oblasti VT, on- line celonárodní kolo 
Garant akce Mgr. Lenka Palátová 

5. třída – celá v hodině INF 
6. třída – v hodině INF 
 

Průběh a hodnocení akce 
Ve dnech 4. – 15. 11. 2019 se uskutečnil 12. ročník národního kola 

soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Pro soutěžící bylo připraveno 12 otázek z oblasti 
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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 bodů, úspěšným řešitelem národního kola se stal řešitel s 
minimálně 120 body.   

Soutěž byla na naší škole v rámci výuky informatiky nabídnuta žákům 5 a 
6. třídy. 
 Ostatní zájemci z jiných tříd měli možnost zapojit se do soutěže ve škole po 
vyučování nebo doma 
ve volném čase. 
Letos se do soutěže zapojilo 27 žáků školy.   
Úspěšnými řešiteli národního kola se stali  3 žáci: Matyáš Kvapil, Pavla 
Štorková a Ema Janecká. 
 
KATEGORIE BENJAMIN 5. – 6. TŘÍDA 
 
Školní pořadí: 
1. Matyáš Kvapil  – 128 bodů – úspěšný řešitel národního kola 

2. Pavla Štorková, Ema Janecká - 124 bodů -  úspěšné řešitelky 
národního kola 
3. Šimon Iran, Tadeáš Parkan  – 100 bodů 
4. Ladislav Nečas –  96 - bodů 
5. Jana Fojtíková, Kristýna Křížová, Sára Křivanová – 68 bodů 
6. Sára Gothardová, Valentýna Rýglová, Štěpán Vaněk – 64 bodů 
7. Tomáš Sedlák, Lukáš Durda - 56 bodů 
8. Daniel Kutálek - 52 bodů 
9. Lukáš Mládek - 45 bodů 
10. Bára Hanzalová - 42 bodů 
11. Petr Eliáš - 40 bodů 
12. Adála Pátková - 28 bodů 
13. Jan Hanzal - 21 bodů 
14. Vít Prodělal, Kryštof Nahodil - 3 body 

Financování akce: zdarma 
 
Ve Valči dne  25. 11. 2019 
Zpracovala  Mgr. Palátová Lenka 
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Základní škola a mateřská škola Čáslavice 
  DEN ROBOTIKY - VIDA CENTRUM 2020 
 
Datum:         8.2.2020 
Typ akce:  exkurze, informatika, technika 
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová 
Průběh akce: 

V sobotu 8. února 2020 se vypravili starší členové počítačového kroužku a 
dvě maminky na Den robotiky do Vida centra v Brně - celkem 12 dětí. 
Sraz byl ve tři čtvrtě na devět na vlakovém nádraží v Třebíči. V 9:08 hod odjížděl 
vlak z   Třebíče, příjezd do Brna 10:20 hod. Bohužel byla zavřena prodejna 
tabáku, takže jsme se zdrželi tiskem 30 lístků na MHD dopravu z automatu. Také 
jsme vystáli frontu před vstupem (Robo výstava přilákala nebývalý počet 
návštěníků) a zahájili tak naši exkurzi až o půl dvanácté. Měli jsme pak tři a půl 
hodiny čas prozkoumat všechny exponáty. 
 Nejprve jsme se seznámili se sociálním robotem Karlem Pepperem, který 
dokáže navázat kontakt s lidmi a komunikovat s nimi. Poté jsme se zúčastnili 
minipřednášky Pitva počítače, z několika námi zadaných slov jsme nechali 
vytisknout básničku v sekci Robotická poesie. Některé z nás přilákal robotický 
fotbal a trenažer formule sestavený studenty VUT. Výrobu robolampiček jsme 
bohužel časově nestíhali, a pokaždé když došli do Bastlírny, bylo také obsazeno. 
:( Vyzkoušeli jsme ale programování ozobotů a začali luštit hádanky pevnosti 
VIDA.  Ve tři čtvrtě na tři jsme opustili expozici a vydali se na nádraží. Příjezd do 
Třebíče v 16:50 hod. 
 
Financování akce (hradili si sami účastníci) 
Doprava tam a zpět vlakem: 36,- Kč 
Vstup do VIDA expozic: 90,- Kč 
Lístky MHD: 10,- Kč 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice 
 
Dopravní hřiště – ZŠ Bartuškova, Třebíč 
 
Datum:  17. 10. 2019 
Typ akce:  naučná 
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová 
 
Průběh akce: 
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Dne  17. 10. 2019 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 si žáci připoměli pravidla silničního provozu – 
křižovatky, kruhový objezd. Starší si zopakovali již nabyté vědomosti, mladší  
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. 
 
 
V Čáslavicích: 31. 10. 2019 
Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice 
Noc ve škole – 4. třída  
 
Datum:  6. - 7. 12. 2019 
Typ akce:  tvořivá, kooperativní 
Garant akce:       Mgr. Lenka Palátová 
Průběh akce: 
 

Dne  6. -. 7. 12. 2019 proběhla ve čtvrté třídě noc ve škole. Hlavním cílem 
akce bylo tmelení kolektivu a příprava na Pohodu Vánoc. 

Sraz před školou byl v 17.30 hod. Odložili jsme si batohy do šatny a 
přestěhovali se do kulturního domu, kde jsem do 18.30 nacvičovali. V nácviku 
jsme pokračovali i ve třídě v teple do 19.30 hod. 

Poté jsme si společnými silami vytvořili herní plán do celoroční školní 
soutěže, zahráli deskové hry, vyzkoušeli řídit raketu ve vesmíru (součást 
celoroční hry). 

Kolem 20.30 hod jsme si připravili ležení a pustili si na dobrou noc film 
Diamantový pes. 

V sobotu dopoledne jsme se nasnídali a nacvičovali. Do svých domovů 
jsme se rozešli trochu nevyspalí, ale spokojení a polní dojmů. 

 
Hodnocení akce:   
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Proběhla v pohodové a tvůrčí atmosféře bez kázeňských prohřešků. 
V Čáslavicích: 9. 12. 2019 
Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice 
 
O PERNÍKOVOU CHALOUPKU 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
 
Datum konání: sobota  11. ledna 2020,  sokolovna v Náměšti nad Oslavou 
Typ akce: účast na šachovém turnaji 
Organizátor: DDM Náměšť nad Oslavou 
Garant akce: Mgr. Lenka Palátová 
Účastníci: 
1. třída: Tomáš Blecha 
1. třída: Daniel Sobotka 
4. třída: Vítek Sobotka 
5. třída: Jan Martének 

  
Průběh akce 
 V sobotu 11. ledna se 4 odvážlivci z šachového kroužku vypravili na svůj 
první šachový turnaj do Náměště nad Oslavou. Tento turnaj byl zařazen do 
soutěže Liga Vysočiny mládeže v šachu, takže spolu s námi tam byli účastníci z 
šachových oddílů např. z Jihlavy, Havl.Brodu, Třebíče, Náměště. Celkem se zde 
sešlo 115 soutěžících ve věku od 5 do 16. let. Celý turnaj byl tedy rozdělen na 
turnaj mladších (děti do 10 let) a turnaj starších. Hrálo se na sedm kol s 
časouvou dotací 2 x 20 minut na partii. Organizátoři měli vše bezvaděně 
zajištěné a pro každého soutěžícího měli připravené hodnotné ceny. 
 Naši začátečníci se o body poprali mezi sebou a umístili se na posledních 
místech, 
ale získali zde cenné zkušenosti (hra s hodinami, soustředění na sedm partií, 
obrana proti rychlým matům, noví kamarádi...) a hlavně další chuť věnovat se 
této královské hře i v budoucnu. 

 
Financování akce na jednoho žáka: 
- Čáslavice  – Třebíč –  doprava autem rodičů 

- Třebíč – Náměšť nad Oslavou – vlak tam a zpět – 20,- Kč (hradil si 
každý sám) 
- startovné: 80,- Kč/osoba  – hradí škola 
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V Čáslavicích dne 13.1.2020     Zpracoval: Mgr. Lenka 
Palátová 
 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice 
 
O POHÁR SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
 
 
Datum konání: sobota  15. února 2020,  Dům kultury Světlá nad Sázavou 
Typ akce: účast na šachovém turnaji Ligy Vysočiny mládeže 
Organizátor: TJ Světlá nad Sázavou 
Garant akce: Mgr. Lenka Palátová 
Účastníci: 
     3. třída: Petr Krotký 
4. třída: Vítek Sobotka 
5. třída: Jan Martének 

  
Průběh akce 
 Tento turnaj byl zařazen do soutěže Liga Vysočiny mládeže v šachu, takže 
spolu s námi tam byli účastníci z šachových oddílů např. z Jihlavy, Havl.Brodu, 
Třebíče, Náměště.. 
Celkem se zde sešlo 41 soutěžících ve věku do 10 let a 83 soutěžících do 16 let.  
Hrálo se na osm kol s časovou dotací 2 x 20 minut na partii. Polovina šachovnic 
přenášela pohyb figur on-line na internet, takže i rodiče doma mohli sledovat, 
jak si jejich dítka vedou – což byla pro většinu soutěžících velká motivace. 
Organizátoři měli vše bezvaděně zajištěné a pro každého soutěžícího měli 
připravené pěkné a hodnotné ceny. 
 V kategorii mladších se umístil Vítek Sobotka na 37 místě, v první 
polovině soutěže se soustředil lépe, sbíral body a hrál v první polovině 
startovního pole. Bohužel, jeho pozornost postupně opadla a vyskytly se chyby, 
takže se mu v druhé polovině hry již tak nedařilo. 
Petr Krotký byl na turnaji poprvé, uhrál 1 bod a umístil se na čestném 
posledním místě. 
V kategirii starších hráčů se Jan Martének umístil na 80. místě. 
  

 
Financování akce na jednoho žáka: 
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- Čáslavice  – Třebíč  a zpět –  doprava autem rodičů 
- Třebíč – Světlá nad Sázavou – vlak – 36,- Kč tam a zpět 
- startovné: 80,- Kč/osoba + 100 Kč běd 
- celkem: 216,- Kč/osoba – hradil si každý účastník sám 

 
V Čáslavicích dne 17.2.2020 Zpracoval: Mgr. Lenka Palátová 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Čáslavice 
 
TŘEBÍČSKÉ ŠACHOVÁNÍ 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
 
Datum konání: sobota  25. ledna 2020,  sokolovna v Náměšti nad Oslavou 
Typ akce: účast na šachovém turnaji Ligy Vysočiny mládeže 
Organizátor: DDM Třebíč 
Garant akce: Mgr. Lenka Palátová 
Účastníci: 
3. třída: Matyáš Slatinský 
4. třída: Vítek Sobotka 

  
Průběh akce 
 Z původně 7 přihlášených žáků se nakonec kvůli nemoci tohoto turnaje 
zúčastnili jen dva žáci. . Tento turnaj byl zařazen do soutěže Liga Vysočiny 
mládeže v šachu, takže spolu s námi tam byli účastníci z šachových oddílů např. 
z Jihlavy, Havl.Brodu, Třebíče, Náměště. Celkem se zde sešlo 65 soutěžících ve 
věku od 5 do 16. let. Celý turnaj byl  rozdělen na turnaj mladších (děti do 10 let) 
a turnaj starších. Hrálo se na devět kol s časovou dotací 2 x 15 minut na partii. 
Organizátoři měli vše bezvaděně zajištěné a pro každého soutěžícího měli 
připravené pěkné  ceny. 
 Naši začátečníci se o body poprali mezi sebou a umístili se na posledních 
místech, 
ale získali zde cenné zkušenosti (rošáda, pat, šustr mat) a hlavně další chuť 
věnovat se této královské hře i v budoucnu. 
 

 
Financování akce na jednoho žáka: 

- Čáslavice  – Třebíč  a zpět –  doprava autem rodičů 
- startovné: 80,- Kč/osoba  – hradí škola 

V Čáslavicích dne 27.1.2020 Zpracoval: Mgr. Lenka Palátová 
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Mimoškolní aktivity žáků -  1. třída   

7.10.2019 – Městská knihovna v Třebíči – program Neotesánek 

Program zaměřen na zásady slušného chování, základy etiky aj.  

7.10.2019 – Městská policie Třebíč – program Bezpečně doma i venku 

Mluvčí městské policie seznámila žáky se základními informacemi o práci 

městské policie. Dále ukázala žákům, jak se např. bránit před útokem cizího psa 

aj. 

 

20.11.2019 – Alternátor Třebíč – přednáška Vesmír 

Žáci byli seznámeni s planetami sluneční soustavy a dozvěděli se o naší sluneční 

soustavě spoustu zajímavostí. Vše bylo doprovázeno projekcí na kouli. 

 

20.11.2019 – Zoo koutek Třebíč – prohlídka zvířat 

Žáci se dozvěděli zajímavé informace o chovaných zvířatech, zvířata si mohli 

pochovat či nakrmit. 

 

6.12.2019 – Návštěva muzea Třebíč – program Vánoce – tradice a zvyky 

Pro žáky zde bylo nachystáno povídání a plnění různých úkolů. Žáci si vyrobili 

sněhuláka a v závěru navštívili také výstavu betlémů, která v muzeu právě 

probíhala. 

 

6.12.2019 – Návštěva předzámčí zámku Třebíč – program Vánoce 

Žáci si poslechli příběh o narození Ježíška, sestavili si svůj vlastní betlém 

z dřevěných figurek, vyrobili si vánoční přání a společně si rozbalili společný 

dáreček. 
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9.12.2019 – Divadelní představení Čtyřlístek a talisman moci 

Představení si pro děti připravili herci z Divadla D5 z Prahy, konalo se 

v třebíčském divadle Pasáž. 

Zpracovala třídní učitelka Mgr. Monika Vacková 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznávací zájezd – Londýn 

V letošním školním roce se organizoval pod vedením Mgr. Javorkové a Mgr. 

Štěpkové poznávací zájezd do Londýna. Jednalo se o čtyřdenní exkurzi (21. 10. – 

24. 10. 2019) pro žáky 2. stupně. Celkem se zúčastnilo 31 žáků. Do Londýna se 

dorazilo druhý den ráno a následovala prohlídka centra města. Noc strávili žáci 

v rodinách.  Třetí den proběhla návštěva Windsoru a Toweru. Ve večerních 

hodinách následoval odjezd domů.  

Školní kolo v konverzaci v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročník: 

Zúčastnilo se 24 žáků, do 2. kola postoupilo 12 žáků a do okresního kola 

postoupily dvě žákyně: 

z 1. místa Eliana Křivánková – 9. roč. 

z  2. místa Aneta Zacharovová – 9. roč. 

V okresním kole získaly 18. a 24. místo. 

Mgr. Barbora Štěpková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematické soutěže – II. stupeň  

Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží. Základní kolo je školní, 
žák může postoupit do okresní, krajské a celorepublikové soutěže. 

V říjnu probíhá soutěž LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kde uplatňují žáci své 
postřehy, bystrost, znalosti a logiku nejen z matematiky. Soutěž je dobrovolná a 
probíhá v přesně určeném týdnu, ve kterém si soutěžící může vybrat jeden den 
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a v klidu domova řeší úkoly na svém PC, které musí vyřešit během jedné 
hodiny. 

V březnu proběhla matematická soutěž PYTHAGORIÁDA, která vychází z 
učiva. Je určena pro všechny žáky a je také dobrovolná. Soutěž probíhá ve 
školních lavicích, kdy žáci během cca 90 minut musí vyřešit 15 úkolů. Žáci 6. 
ročníku dosáhli jen nízkého počtu bodů, nejlepší byl Šimon Iran, který z 15 bodů 
získal pouze 4 body. V 7 ročníku žáci Ivanco Lukáš, Kosmáková Kateřina, Krotký 
Miloš, Kvapilová Sára a Veselý Dalibor získali 6 bodů, ale na postup to nestačilo. 
Nejlepším řešitelem v osmé třídě a zároveň v celé škole byla Roupcová Daniela 
s 9 body. Ale ani ta nedosáhla na postup, chyběl jí jeden bod. Žáci 9. ročníku 
Pythagoriádu neřešili. Soutěž se řeší písemnou formou. 

V únoru proběhla matematická soutěž Pangea. Pro žáky je co do zpětné 
vazby nejlepší, sami si mohou zjistit, jak který příklad řešili a jak dopadli, každý 
obdrží vlastní heslo, díky kterému se do soutěže může přihlásit. Řešit ji mohli 
všichni žáci v prostorách školy na PC,  v daném časovém intervalu řeší 15 úkolů 
různé obtížnosti (.hodnoceny bodově od 3 do 6 bodů). Ve 4. ročníku si nejlépe 
vedla Linda Nezpěváková, která získala 30 bodů, 29 bodů ještě získali Jonáš 
Jeřábek a Vanesa Hanzalová. V 5. ročníku obsadil 1. místo Petr Eliáš s 34 body, 
Jan Hanzal získal 29 bodů. V 6. ročníku si nejlépe vedl Matyáš Kvapil, který 
získal 43 bodů a Tadeáš Parkan se 36 body. V 7. ročníku nikdo nezískal ani 20 
bodů, v 8. ročníku  zabodoval Ondřej Venhoda se 44 body, 35 bodů získala 
Alexandra Durdová. V 9. ročníku obsadila první místo ve třídě Šárka 
Chaloupková s 36 body, Natálie Zikmundová s 35 bodů skončila druhá. Žádný ze 
žáků do vyšší soutěže nepostoupil. V rámci kraje se nejlépe umístil Ondřej 
Venhoda na 9. místě, Šárka Chaloupková 20. místo, Linda Nezpěváková 41. 
místo, Matyáš Kvapil 46. místo Petr Eliáš 61. místo a Veronika Kašpárková ze 7. 
ročníku 64. místo. V celkovém hodnocení získal nejlepší místo Ondřej Venhoda, 
skončil 387. Do 1000. místa se ještě vešla Šárka Chaloupková na 804. místě. 
 
Vypracoval Mgr. Roman Hanzal 
 
Základní škola a mateřská škola Čáslavice  
 
Název akce:  Školní kolo Olympiády z českého jazyka 
 
Datum:   20. 11. 2019 
Typ akce:   vzdělávací 
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 
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Průběh akce:  
Ve středu 20. listopadu 2019 se vybraní žáci devátého a osmého ročníku 
zúčastnili školního kola Olympiády z českého jazyka. Soutěž porovnávala 
schopnosti 12 našich žáků nejen v oblasti jazykové, ale i v oblasti slohu. Během 
zadaných úkolů využili zúčastnění své vědomosti nabyté v průběhu školní výuky 
a kreativitu ve své slohové práci. Právě tady se ukázalo, že někteří disponují 
velmi osobitou fantazií a jiní na sobě musí v tomto směru i nadále pilně 
pracovat. Nicméně se snažili všichni. Většina žáků použila ve své slohové práci 
na téma „Tomu říkám překvapení“ postup vyprávěcí. Nejlepší soutěžní práce 
budou otištěny v zimním čísle školního časopisu Čáslavický školáček.   
Maximální počet bodů, kolik mohli soutěžící získat, byl 50. Získané body z 
jazykové oblasti a bodování za vypracovaný slohový úkol nakonec přinesly tato 
umístění:  
 1. místo:    Eliana Křivánková – 9. ročník (41 bodů) 
 2. místo:    Natálie Zikmundová – 9. ročník (39 bodů) 
 3. místo:    Hana Jeřábková – 8. ročník (37 bodů) 
 
Žákyně, které obsadily první dvě místa, by měly postoupit do kola okresního, 
které se uskuteční 23. ledna 2020 v DDM Třebíč. Bohužel v té době budou obě 
dívky na lyžařském výcvikovém kurzu se školou, takže je zastoupí žákyně z 8. 
ročníku, které se umístily na 3. a 4. pozici. Pevně věřím, že budou vzorně 
reprezentovat naši školu. 
Výsledková listina školního kola OČJ je vyvěšena na nástěnce na chodbě a 
vypracované soutěžní testy jsou k nahlédnutí u vyučující českého jazyka. 
 
 
Hodnocení akce:  
Školní kolo OČJ by mělo poměřit znalosti žáků vyšších ročníků a mělo by v nich 
prohloubit zájem o český jazyk. Výhodou také je, že si žáci 9. ročníku zkusí před 
přijímacími zkouškami na střední školu i jiný typ testů, který je nutí více o jazyku 
přemýšlet. Příští rok však zvážíme, jestli školní kolo této olympiády na naší škole 
pořádat, když by se opět termín okresního kola kryl s lyžařským výcvikem. 
 
 
V Čáslavicích: 6. 12. 2019 
Zpracovala: Mgr. Ivana Kulhánková 
 
 
 
 



 

57 
 

19.Údaje ke školní družině 
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo do školní družiny zapsáno 20 dětí – 12 chlapců 
a 8 dívek. Z toho jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které bylo 
integrováno za pomoci asistenta pedagoga. Družina byla vedena jednou plně 
kvalifikovanou vychovatelkou.  
Otevřeno bylo jedno oddělení. Provoz probíhal v prostorách 1. ročníku.  
Provoz ŠD: odpolední družina 10:50 – 15:30 hod. 
Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala dle vlastního ŠVP. 
Vhodnými metodami a formami práce docházelo k naplňování specifických cílů 
a klíčových kompetencí. ŠVP školní družiny navazovalo na ŠVP základní školy. 
Žáci pracovali s tematickými celky rozdělenými do jednotlivých měsíců v roce. 
Výsledky byly vystavovány v budově školy a prezentovány na veřejnosti 
(kulturní akce pořádané obcí ve spolupráci se ZŠ – Slavnostní rozsvěcování 
vánočního stromu, dětský karneval, den dětí, drakiáda). Navštívili jsme Dětský 
zábavní park ve Stříteži.  
Činnosti vykonávali žáci dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace. 
Každý z nich měl možnost podílet se na přípravě činností, realizaci i hodnocení 
všeho, co společně vytvořili. Základním prostředkem práce v družině se stala 
hra, která napomáhala rozvíjet osobnost dětí.  
Od 16. března 2020 do 30. června 2020 byl provoz školní družiny přerušen 
z rozhodnutí MŠMT – Covid 19. 
 
Při ŠD měli žáci možnost v tomto školním roce navštěvovat tyto zájmové 
útvary: 

1. Florbal  
2. Keramika 
3. Kroužek matematiky 
4. Kroužek českého jazyka 
5. Náboženství 
6. Logické hry 
7. Šachy 
8. Hra na flétnu 
9. Konverzace v anglickém jazyce 
10. Rybářský kroužek 
11. Počítačový kroužek - Baltík 
12. Jógové hry a relaxační cviče 
13. Kytara a ukulele 
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19. Závěr 
 
I přesto, že jsme malá základní škola, na malé vesnici, v letošním roce jsme 
zvládli velké věci. Dokázali jsme hned v počátcích nastavit efektivní distanční 
výuku, zejména formou on-line hodin, kdy žákům zůstal zachován tradiční 
prvek kontaktu s pedagogem. Také jsme zvládli úspěšně kontrolu ČŠI. Přežili 
jsme další školní rok v našich velmi malých prostorách, kdy se žáci stále stěhují 
a vyučuje se všude tam, kde je to jen možné. Věříme, že další roky nás neuvězní 
v on-line výuce a také, že se podaří plánované rozšíření naší školy, které tolik 
moc potřebujeme. 

 

Průměrný učitel mluví.  
Dobrý učitel vysvětluje.  

Lepší učitel ukazuje.  
Skvělý učitel inspiruje. 

William Arthur Ward 
 
 
Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Kamila Veselá 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne:  
 
Členové školské rady:  
Mgr. Roman Hanzal: ........................................  
Roman Vecheta:       .........................................  
Pavlína Dokulilová:           .........................................  
 
 
 
V Čáslavicích: 14. 9. 2020                           ..........................................................  

                                                                 razítko a podpis ředitele školy 
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