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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) 
 

2. Přehled vzdělávacích oborů zapsaných ve školském rejstříku: 
 

 ŠVP pro základní vzdělávání Škola porozumění 

 ŠVP pro základní škola speciální 

 ŠVP pro předškolní vzdělávání  
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zscaslavice.cz/
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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, 
globální rozvojové vzdělávání, ekologickou výchovu a výchovu v oblasti 
informačních technologií.  
 
V roce 2020/2021 se naše škola se opět zapojila do projektů: ESF Učení nás baví 
– Šablony III. (EU), projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, Sportuj 
ve škole a projektu Potravinová pomoc do škol. Pokračoval projekt dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, které realizuje NPI Praha – APIV – 
Společné vzdělávání – Inkluze ve škole.  
 
Škola má propracovaný systém prevence závadového chování žáků, jehož 
součástí jsou třídnické hodiny, spaní ve škole, sportovní aktivity,  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 využívá 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. Dále aktivně spolupracuje 
se Střediskem výchovné péče STŘED v Moravských Budějovicích a také 
s poradenskými zařízeními jako jsou Pedagogicko psychologická poradna Třebíč 
a Moravské Budějovice a Speciálně pedagogické centrum Jihlava. 
 
Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech žáků. Žáci, u kterých jsou 
diagnostikovány vývojové poruchy učení, mají dle individuálních možností 
doučování, pravidelné pedagogické intervence, předměty speciálně 
pedagogické péče nebo jsou zařazeni do skupinových DYSklubů. Pro 
mimořádně nadané žáky a pro žáky ohrožené školním neúspěchem vytváří 
škola podmínky pro jejich další rozvoj. 
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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. Dle 
personálních a prostorových možností se škola snaží  výuku jazyků diferencovat 
na menší žákovské skupiny, aby výuka mohla probíhat co nejkvalitněji. 
 
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. V letošním roce jsme 
doplnili z dotací MŠMT i další notebooky a tablet, které nám sloužily během 
distanční výuky. 
 
Součástí školy je menší tělocvična (v současné době je předělána na třídu 
vzhledem k nedostatečným učebním prostorám), 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 terasou, 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 2020-2021 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. Vyučované volitelné 
předměty byly výpočetní technika 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 2020-2021 působili v ZŠ a MŠ Čáslavice 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

učitelé Rozsah působení 

Mgr. Petr Blecha Učitel 1. stupeň 

Mgr. Dana Sýkorová Učitel  2.stupeň 
Výchovný poradce 

Mgr. Roman Hanzal Učitel 2. stupeň 

Mgr. Květoslava Dohnalová Učitel  2.stupeň 

Ing. Marie Kružíková Učitel 2.stupeň 

Mgr. Ivana Kulhánková 
Učitel 2. Stupeň 
Metodik prevence 

Mgr. Kateřina Matoušková 
Berková 

Učitel 1. stupeň 

Mgr. Miroslava Zikmundová Učitel 2.stupeň 

Mgr. Lenka Palátová 
Učitel 1. Stupeň 
Metodik ICT 

Mgr. Monika Vacková Učitel 1. stupeň 

Mgr. Barbora Štěpková Učitel 2. stupeň 

Ing. Rostislav Jeřábek Učitel 2. stupeň 

Mgr. Kamila Veselá 
Učitel 1. stupeň  
Speciální pedagog 
Logopedický asistent 
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Asistenti pedagoga 

Jana Pánková, DiS. AP na 2. st 

Bc. Svatava Václavková AP na 1. st. 

Hana Filipská AP na 1. st 

Mgr. Martina Píšová AP na 1. st. 
Školní asistentka  

Bc. Svatava Václavková ŠA na 1.st. 

Vychovatelky ve školní 
družině 

 

Petra Iranová, DiS. I. oddělení ŠD 

Jana Pánková, DiS. II.oddělení ŠD 

 
 

 

MATEŘŠKÁ ŠKOLA   

učitelé  

Bc. Miroslava Čermáková 
Vedoucí učitelka MŠ 
Logopedický asistent 

Aranka Křivánková 
1.oddělení MŠ  
Logopedický asistent 

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 

13 3 10 

Vychovatelka ve ŠD 2 - 2 

Asistenti pedagoga 4 - 4 

Školní asistenti 1 - 1 

Učitelky v MŠ 4 - 4 
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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 

Účetní a admin. pracovnice 1 - 1 
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5. Rozdělení tříd a třídnictví: 
 
Třída celkem Chlapci dívky Třídní učitel/ka 

I. třída – 1.ročník 12 7 5 Mgr. Lenka Palátová 

II.třída –  2.ročník 25 16 9 Mgr. Monika Vacková 

III.třída - 3. ročník 10 8 2 Mgr. Kateřina Matoušková 
Berková 

III.třída - 4. ročník 11 4 7 Mgr. Kateřina Matoušková 
Berková 

IV.třída –5. ročník 19 9 10 Mgr. Ivana Kulhánková 

 
I.stupeň SOUHRN 

77 44 33  

V.třída – 6.ročník 16 10 6 Ing. Rostislav Jeřábek 

VI.třída– 7.ročník 21 14 7 Mgr. Jitka Javorková 

VII.třída– 8.ročník 18 9 9 Mgr. Miroslava Zikmundová 

VIII.třída–9.ročník 15 6 9 Mgr. Barbora Štěpková 

 
II.stupeň SOUHRN 

70 39 31  

Celkem za ZŠ 147 83 64  
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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. 12 12 0 0 1,00 11 11 0 0 1,00 

2.  25 24 1 0 1,04 24 24 0 0 1,04 

3.-4. 21 17 4 0 1,25 21 16 5 0 1,29 

5. 19 12 7 0 1,43 19 12 7 0 1,42 
6. 16 9 7 0 1,54 16 8 8 0 1,61 

7. 21 10 9 2 1,77 21 9 9 3 1,86 

8. 18 10 9 0 1,70 18 9 9 0 1,67 

9. 15 4 11 0 1,62 15 6 9 0 1,62 

 
Výchovná opatření: 
 
Důtka třídního učitele – 2x udělena žákům v 7. a v 9. ročníku 
Pochvala  - udělena celkem 38 žákům naší školy – za vynikající prospěch, za 
vzorné plnění studijních povinností a za příkladnou práci.
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7. On-line výuka 
 
Ve školním roce 2020/2021 po významnou část období probíhala výuka opět 
distančním způsobem. Na rozdíl od minulého roku byla naše škola na tuto 
variantu výuky již dobře připravena a přechod z prezenční formy na distanční 
nepůsobil vyučujícím ani žákům výrazné obtíže. 
Výuka opět probíhala v prostředí Google Workspace, jehož aplikace (zejm. 
Google Classroom) nám umožňovaly online výuku, komunikaci s žáky a rovněž 
testování znalostí probraného učiva.  
Kvalita výuky dosáhla vynikající úrovně, což bylo potvrzeno i Českou školní 
inspekcí, jejíž dva pracovníci se zúčastnili, rovněž distanční formou, během 
jednoho týdne několika vyučovacích hodin. 
 
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 2020-2021 se bohužel tato školení nekonala z důvodů online 
výuky a opatření nastavěných proti šíření koronaviru.  
 

DVPP pro školní rok 2019-2020 
Individuálně vybraná školení 
 

  
 

  
  

počet 
školení  

absolvování datum - náplň 

Blecha 
Petr 

1 Odpovědnost starosty, účetní a ředitelů 
škol (22.6.2021) 

Sýkorová Dana 1 Komunikace s rodiči (27. 11. 2020) 
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Hanzal 
Roman 

0  

Vacková 
Monika 

0  

Zikmundová 
Miroslava 

0  

Palátová  
Lenka 

0  

Kružíková 
Marie 

0  

Javorková  
Jitka 

1 Jak vyučovat o holokaustu (11. - 13. 9. 
2020) 

Iranová 
Petra 

1 Tvořivá škola – výtvarná výchova na ZŠ 
tvořivě – akvarel – (26.-29.7.2021) 

Kulhánková 
Ivana 

0  

Matoušková 
Kateřina 

0   

Štěpková 
Barbora 

1  Jak vyučovat o holokaustu (11. - 13. 9. 
2020) 

Křivánková 
Aranka 

2 Polytechnická výchova v MŠ -rozvoj 
prostorové představivosti (16. 9. 2020) 

 Prevence školní neúspěšnosti a 
předcházení SPU již v MŠ (26. 4. 2021) 

Veselá 
Kamila 
 

2 AMOS - soubor vzdělávacích materiálů 
pro 1. ročník (19. - 30. 4. 2021) 

Tvořivá škola – výtvarná výchova na ZŠ 
tvořivě – akvarel – (26.-29.7.2021) 

 

Václavková 
Svatava 

0  

 

Pánková  
Jana 

2 Studium pedagogiky k výkonu činnosti 
vychovatele (2. 9. 2020 - 11. 12. 2020) 

 Talent a jeho základní atributy (2. 6. 
2021) 

Čermáková 
Miroslava 

2 Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami (22.3. - 20. 4. 2021) 



 

15 
 

 Nástup dítěte do mateřské školy 
souhrnně - webinář (26. 5. 2021) 

Květoslava 
Dohnalová 

0  

Marténková 
Kateřina 

0  

Další vzdělávání pedagogů – individuální 
 
DVPP individuální  

Hana Filipská Maturita – Střední pedagogická škola, 
neukončeno v červnu 2019, 
prodlouženo 

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

Mgr. Kamila Veselá 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): 15 

     
počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 
 
 

Obch.akad. Dr.Albína Bráfa 
Hotelová škola a Jazyk.šk. s 
právem st.jaz.zk. Třebíč 
 

Cestovní ruch  
Třebíč 

TR 

1 Gymnázium Třebíč Gymnázium Jihlava TR 

1 Česká zemědělská akademie 
v Humpolci 

Jezdec a chovatel koní  Humpolec HB 

1  Chovatelství - kynologie Humpolec HB 

1 Akademie práv, pedagogiky a 
podnikání, SŠ Třebíč 

Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Třebíč TR 

1 Soukromá střední škola 
zemědělská 

Zemědělec - farmář Pozďatín TR 

2 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR 
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2 Střední prům. škola Třebíč  
  

Opravář zemědělských strojů  Třebíč TR 

1 Elektromechanik pro zaříz.a 
přístr. 

Třebíč TR 

1 Elektrotechnika - energetika Třebíč TR 

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

 Praktická sestra  Třebíč TR 

2  Agropodnikání Třebíč TR 

15     

 
Mgr. Dana Sýkorová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

10. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020-
2021 

 
K zápisu, který proběhl prezenční formou za zvýšených hygienických opatření, 
se dostavilo celkem 11 dětí ( z MŠ Římov 4 děti a z MŠ Čáslavice 7 dětí).  Z 
tohoto počtu 10 dětí splnilo  kritéria daná pro orientační posouzení školní 
zralosti a připravenosti pro vstup do první třídy. Děti byly velmi dobře 
připraveny z prostředí mateřské školy i z rodiny. Pouze jedno dítě nebylo přijato 
a po dohodě se zákonnými zástupci byl navržen  odklad školní docházky se 
zhodnocením a informací pro rodiče, na čem má dítě více pracovat a zlepšovat 
se. Také byla rodina odeslána na konzultaci do PPP. 
Po aktivní části zápisu byli všichni účastníci zápisu provedeni po spodní části 
budovy školy – podívali se do budoucí první třídy, prohlédli si dílny a šatny. Z 
důvodů současné epidemiologické situace nevstupovali do dalších částí školy a 
také se nepotkávali s dalšími účastníky zápisu. Děti obdržely pamětní list, 
drobné dárky a také jim byla udělána pamětní fotografie s rodiči na tento 
významný den. Rodiče velmi dobře hodnotili předškolní přípravu ze strany 
mateřské školy Čáslavice a také požádali o znovuobnovení kroužku 
„Miniškoličky“, jakmile to epidemiologická situace dovolí. 
 
Mgr. Kamila Veselá                                                                  
 
11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Zpráva z činnosti metodika prevence ve školním roce 2020/2021 

 Ve školním roce 2020/2021 byl zpracován minimální primární program 

metodikem prevence Mgr. Ivanou Kulhánkovou. Opět se kladl důraz především 

na práci 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. Problémové situace ve třídě řeší během třídnických 

hodin, které byly v tomto školním roce vedeny také online.   

 Většina naplánovaných akcí se i tentokrát  nedala zrealizovat díky 

uzavření škol. Proběhla pouze návštěva 2. ročníku v Městské knihovně Třebíč a 

dále byl 3. a 4. ročník na dopravním hřišti v Třebíči Borovině. Naplánované 

besedy pro všechny ročníky s Bc. Lucií Šerkovou, manažerkou prevence 
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kriminality Městské policie Třebíč, se musely zrušit, stejně jako divadelní 

přestavení.   

 Na základě zhoršených vztahů mezi žáky 5. ročníku byla do školy pozvána 

organizace Střed, středisko výchovné péče sídlící v Třebíči. Lektoři programů 

primární prevence si připravili program Selektivka na klíč, který probíhal během 

května a června ve třech tříhodinových blocích ve třídě. Program byl vytvořen 

na míru danému třídnímu kolektivu a účastnili se ho všichni žáci i s třídní 

učitelkou a oběma asistentkami. Spolupráce školy s organizací Střed bude 

pokračovat i v příštím školním roce. 

Minimální preventivní program vytvořený na začátku září 2020 nemohl 

být z důvod distanční výuky splněn. 

 

Zpracovala Mgr. Ivana Kulhánková 

 

 
12. Zpráva o činnosti výchovného poradce  
Výchovné poradenství na škole (2020-21) 
   
 Během měsíce září byl vypracován seznam žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V průběhu školního roku byl postupně ve spolupráci se speciální 
pedagožkou aktualizován seznam žáků s vývojovými poruchami učení. Byly 
stanoveny termíny konzultačních hodin. Oblast výchovného poradenství se 
soustřeďovala na práci žáků s vývojovými poruchami učení, na individuální péči o 
ně ze strany jednotlivých vyučujících, na respektování doporučené formy 
hodnocení výkonu těchto žáků, na žáky talentované (zvláště jejich zapojení do 
soutěží a olympiád), škola má 1 nadaného žáka. Po celý rok fungovala schránka 
důvěry a byly průběžně ve spolupráci s rodiči řešeny výchovné problémy 
v jednotlivých třídách.  
 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. V tomto školním roce z důvodu pandemie Covid-19 jsme 

se žáky toto pracoviště nemohli navštívit. Žáci VIII. ročníku měli online setkání 

se zaměstnankyní IPS Pracovního úřadu Třebíč - ve čtvrtek 27. května 2021. 

Žáci IX. třídy měli vkládány informace do Google učebny a důležité informace 

byly probírány formou online hodin. Byl jim předán Atlas školství – Kraj 
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Vysočina s přehledem středních škol, studijními a učebními obory na těchto 

školách. Další informace mohli žáci získat na webových stránkách škol.  

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 SOŠ a SOU.  

Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy: 

Přijímací řízení na střední školy absolvovalo v letošním školním roce 15 žáků IX. 

třídy. Deset žáků bylo přijato na maturitní obor, pět žáků na učební obor. 

Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

Plán výchovného poradenství byl splněn. 
 
Mgr. Dana Sýkorová, výchovný poradce 
 
 
 

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 
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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 2020-2021 mělo v naší škole 28 žáků zpracován individuální 
vzdělávací plán nebo plán pedagogické podpory (20 PlPP a 8 IVP). Stupeň podpory 
1(PO 1) mělo 10 žáků, PO 2 mělo 12 žáků, PO 3 měli 4 žáci a PO 4 měli 2 žáci s SVP. 
Na podporu vzdělávání probíhalo u těchto žáků pravidelné individuální doučování, 
pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče, vyhodnocování 
vzdělávacích plánů a doporučení. U jednoho žáka probíhá vzdělávání s dalším 
pedagogickým pracovníkem, speciálním pedagogem, dalších 5 žáků má také 
asistenta pedagoga. Školní asistent nám dopomáhá s další činností, zejména 
komunikací s rodinou, s domácí přípravou a s dohledy a doprovody žáků na 
dalších akcích školy. 
 
Speciální pedagog připravil kroužky doučování tzv. DYS kluby, které byly zahájeny 
v září 2020 a probíhaly v době prezenční výuky dvakrát týdně, zejména  pro žáky 
z 2. a 3. ročníku naší školy. 
  
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 školním roce bohužel kvůli pandemii 

koronaviru SPC nedojíždělo na dané školy a nevyšetřovalo jazykové schopnosti 

dětí. 

Přesto s dětmi v MŠ aktivně pracovaly paní učitelky, vyškolené logopedické 

preventistky. Logopedická prevence se odehrávala v rámci možností v době 

prezenční výuky ve skupinkách kolektivní logopedické prevence s tematickými 

logopedickými chvilkami.  
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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. fotky pro žáky na konci školního roku). 

 
Mgr. Dana Sýkorová 
 
 
 

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

 
 

Hodnocení mateřské školy v Čáslavicích 
pro školní rok 2020/2021  
 
Vlastní hodnocení mateřské školy 

1. Identifikační údaje 
2. Personální údaje 
3. Charakteristika a počty dětí  
4. Průběh a výsledky vzdělávání 
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
6. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
7. Spolupráce s rodiči 
8. Podmínky ke vzdělávání 

 
Identifikační údaje 
Název školy:     Základní škola a mateřská škola Čáslavice 
Sídlo:                 Čáslavice 110, 675 24 
Ředitel školy:   Mgr. Petr Blecha, blechazscaslavicemail.com, tel. 
568 883 177 
Zřizovatel:        Obec Čáslavice, Čáslavice 23, 675 24 
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Personální údaje 
Na výchovně vzdělávacím procesu se podílely tři pedagogické pracovnice 
s odbornou pedagogickou způsobilostí.  
Provozní zaměstnanci v MŠ  –  školnice v I. oddělení, školnice ve II. oddělení, 
přípravu jídel dětem zajistily kuchařky ve školní jídelně.                                                                                                                                                       
 
 
Charakteristika a počty dětí 
Předškolní vzdělávání probíhalo ve dvoutřídní mateřské škole s provozem od 
6.00 – 15.30 hod. Pro tento školní rok bylo zapsáno 29 dětí převážně ve věku 3 
– 7 let. V I. oddělení docházelo 20 dětí ve věku 4 – 7 let, ve II. oddělení 9 dětí ve 
věku 2,5 – 4 let. Dětí v posledním roce před vstupem do základní školy bylo 7, 
z toho 1 s odkladem školní docházky, do první třídy nastoupí 7 dětí. 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 lidovou a umělou písní. 
 
Průběh a výsledky 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 

Předškolní vzdělávání probíhalo v tomto školním roce, z důvodu koronavirové 
pandemie, od září 2020 do únoru 2021. V měsíci březnu 2021, dle usnesení 
vlády ČR, byla zakázána osobní účast dítěte na předškolním vzdělávání.  
V dubnu 2021 nastoupily pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a 
mladší děti rodičů vybraných profesí, dle udělené výjimky. Od poloviny května 
2021 nastoupily do MŠ všechny děti zapsané v tomto školním roce a proces 
předškolního vzdělávání probíhal klasickým způsobem do 13. 7. 2021, kdy byl 
školní rok ukončen. 
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Povinné předškolní vzdělávání v měsíci březnu a dubnu probíhalo distančně. 
Dětem byly vypracovány a osobně předávány úkoly na daný týden. Byly zvoleny 
tak, aby podporovaly rovnoměrný rozvoj kognitivních funkcí a práceschopnost. 
S rodiči a dětmi byla zajištěna pravidelná osobní a telefonická konzultace.  
Vzdělávací proces byl zaměřen na aktivní spoluúčasti dětí a podpoře k vedení 
samostatného rozhodování. Při vzdělávání byla respektována vývojová specifika 
věkové skupiny dětí, byly zohledněny individuální potřeby dětí. V oddělení 
nejmladších dětí je hlavním cílem adaptace dětí na prostředí a režim mateřské 
školy prostřednictvím hry. K tomu je postaven program na láskyplném a 
chápajícím přístupu učitelky k dětem. Prostředí je vhodně přizpůsobeno 
k bezpečnému pobytu, strukturované pro jasnou orientaci a vhodné k učení 
základních návyků. U dětí byla rozvíjena samostatnost, sebeobsluha, rozvoj 
řečových schopností a jazykových dovedností, zvídavost, pocit jistoty, bezpečná 
hra, výtvarné, hudební a tělesné činnosti uzpůsobené dětem 2,5 -4 let. 



 

25 
 

 
U dětí 4 -6 letých byly využívány vzdělávací metody a formy, které děti účelně 
aktivizovaly a podněcovaly k řešení problémových úloh.  Ve výchovně 
vzdělávacím procesu se střídaly prvky situačního učení a skupinové formy 
činností, kdy děti měly prostor pro společnou činnost a spolupráci.  
V tomto školním roce učitelky, v rámci povinného předškolního vzdělávání, 
individuálně pracovaly s předškolními dětmi v logopedické třídě a zajistily 
plynulou a postupnou přípravu na vstup do první třídy. Proces vzdělávání byl 
zaměřen na dosahování cílů a hlavních záměrů stanovených v ŠVP a rozvoj 
kognitivních funkcí -  vizuomotorika, grafomotorika, řečové schopnosti a 
dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, základní 
matematické představy, v oblasti emocionální zralosti a sociální vyspělosti. 
Opět byl kladen důraz na počáteční rozvoj jednotlivých dovedností, které tvoří 
základy gramotností - předčtenářské, předmatematické, informační, 
přírodovědné, hudební a finanční. 
K výtvarným a hudebním činnostem – malování, kreslení, modelování, zpěv 
písní, rytmizování s využitím hudebních nástrojů a hudebně pohybové aktivity, 
byly děti motivovány aktivním vnímáním estetických podnětů. Recitací, 
reprodukcí a dramatizací pohádek a příběhů byla podporována literárně – 
dramatická činnost. 
Vzdělávací činnost a její výsledky pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme týdně 
a vždy po ukončení tematického integrovaného bloku. Diagnostika našeho 
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vzdělávacího procesu tvoří ucelený systém, byly využívány systematické 
diagnostické záznamy, zahrnující všechny dílčí oblasti rozvoje, které jsou 
zároveň propojeny a podmíněny. Snahou bylo vytvoření nejlepších podmínek 
pro rozvíjení děti dle jejich individuálních možností a schopností. 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
K prohloubení svých znalostí učitelky využívají samostudium odborných 
časopisů a článků, využívají metodický portál RVP. V rámci DVPP se účastní 
online seminářů pořádaných Vysočina Education a odborných seminářů dle 
vlastního výběru. 
 
 
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pro děti byla zajištěna logopedická depistáž odborníkem ze SPC Třebíč.  
Z důvodu proti koronavirových opatření byla spolupráce pouze na úrovni 
emailové a telefonické komunikaci. Při zjištění a přetrvávání obtíží byla pro 2 
děti zajištěna návštěva a následná péče na odborném logopedickém pracovišti. 
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Spolupráce s rodiči 
Rodiče aktivně spolupracovali v průběhu celého roku. Reagovali na podněty a 
zprávy z MŠ, dodržovali nařízená opatření.  V I. oddělení probíhalo povinné 
předškolní vzdělávání, do kterého učitelky aktivně zapojily děti a rodiče. 
S dětmi byl procvičován úkol z jedné z těchto oblastí - grafomotorika, 
vizuomotorika, matematické představy, vnímání prostoru a času, sluchové 
vnímání, zrakové vnímání, řeč, práceschopnost a pozornost. Zvolený úkol děti 
v průběhu týdne individuálně procvičovaly s učitelkou, ta zjistila, která oblast 
dětem dělá problémy, písemně upozornila rodiče, vysvětlila jak s daným 
úkolem pracovat a rodiče s dětmi procvičili dle instrukcí zadání. Děti byly takto 
zvolna připravovány na školní povinnosti a plnění domácích úkolů. 
Z důvodu nemoci Covid-19 byly omezené každoroční společné akce. 
 
 
Podmínky vzdělávání 
Podmínky ke vzdělávání každoročně zlepšujeme tak, aby prostředí bylo 
podnětné, aktivizující a rozvíjelo děti ve všech oblastech. V letošním roce byly 
zakoupeny vhodné didaktické stavebnice, skládačky a pomůcky pro rozvoj 
paměti, postřehu a prostorové představivosti v I. i II. oddělení.   
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Vzdělávací obsah byl systematicky promyšlený, podporoval proces učení, 
pozitivní a přátelskou atmosféru ve třídách a byl zdrojem spolehlivých základů 
do života a vzdělávání. Cíle se dařilo naplňovat. 
 
Zpracovala: 
Bc. Miroslava Čermáková 
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16.Údaje o výsledcích ČŠI a dalších kontrolách 
 
Ve školním roce 2020-2021 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 
Pouze proběhla online neformální kontrola ze strany ČŠI prostřednictvím online 
vzdělávání, kdy nás ve dvou dnech kontrolovala ČŠI a hodnotila míru zapojení a 
průběh online vzdělávání. 
Hodnocení  a závěry namátkové kontroly ČŠI byly pouze ústní a kontrola 
neshledala žádné nedostatky, naopak velmi pozitivně hodnotila pedagogický 
přístup a nastavení online výuky na naší škole. 
 
 

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 (2020/2021) máme  zapsáno  na  stravování  130  
žáků  z naší  školy, 28 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Řimov. Závodní stravování  
zabezpečujeme pro  30 zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 73  cizích 
strávníků.   Celkem zapsaných strávníků je 281 .       
     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     37,- Kč 
Ostatní náklady  na  oběd  závodní stravování a cizí strávníci 28,- Kč. 
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Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2020-2021 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 21 680 882 1225 179 510 3476 

10 21 639 440 585 99 360 2123 

11 19 579 352 207 43 280 1461 

12 16 530 644 587 104 386 2251 

1 20 687 660 165 65 428 2005 

2 20 646 491 125 41 376 1679 

3 23 21 143 189 48 232 633 

4 20 221 
 
679 

423 58 452 1833 

5 21 757 907 877 129 577 3247 

6 22 833 868 1260 174 539 3674 

7 10 199 - - - 72 
 
271   

 
                     213                                                                                               22653 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo uvařeno 222653  porcí obědů ve  213  
stravovacích  dnech.  Denní průměr činil 106 obědů. I nadále si chceme 
zachovat přízeň strávníků. V roce 2020/2021 pro cizí strávníky bylo uvařeno 
12847 obědů ve  213 stravovacích dnech. Denní průměr činil 60 obědů. 
 

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

 
Podrobnější popis vybraných školních akcí a aktivit z pohledu učitelů 

 

Celoškolní akce 
 

 
Sportovní den  
Datum: 28. 6. 2021 
Typ akce: sportovní den 
Garant akce: Ing. Rostislav Jeřábek 
  Mgr. Kateřina Berková Matoušková 
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Průběh akce: Akce proběhla ve sportovním areálu v Čáslavicích, kde probíhalo 
8 různých sportovních disciplín. Akce se zúčastnili žáci 1. – 8. tříd. Organizace 
proběhla s pomocí části žáků 8. třídy. 
Hodnocení akce: Akce proběhla bez komplikací a zranění. 
Financování akce: Zdroje školy. 
 
 
 MATEMATICKÝ KLOKAN 2020 - ŠKOLNÍ KOLO 
TŘÍDY: 2 - 9 
 
 
Datum:  22. 3. 2020 
Typ akce:  školní kolo celostátní vědomostní matematické soutěže 
Garant akce:        Hanzal R., Štěpková B., Matoušková-  Berková K. 
 
 
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 dobrovolně během domácí online výuky, proto se letos 
nezúčastnilo tolik žáků, na jaký počet jsme byli zvyklí v letech minulých.  
Vyzkoušeli si  matematické příklady, se kterými se běžně v hodinách 
matematiky nesetkávají. Museli číst s porozuměním a přemýšlet. 
 
Výsledková listina: 
Kategorie CVRČEK - 2. - 3. TŘ.   
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Ze 3.ročníku se zúčastnili 4 žáci: 
Matouš Eliáš     67 bodů 
Adam Jelínek    63 bodů 
Adam Venhoda    43 bodů 
Dominik Šanta      25 bodů 
 
 
KATEGORIE KLOKÁNEK (4. - 5.) 
1. místo Adéla Nešporová, 2010, 81 bodů 
2. místo Matyáš Parkan, 2011, 60 bodů 
3. místo Matyáš Slatinský, 2010, 53 bodů 
Celkem se zúčastnilo 8 dětí, počty bodů: 49, 44, 41, 33, 20. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Lenka Palátová 
___________________________________________________________ 
 
 

Jednotlivé třídní akce 
 

1.ročník – Mgr. Lenka Palátová 
 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE       1. TŘÍDA 
 
Datum:  28. 6. 2021 
Typ akce:  kulturní 
Garant akce:        Mgr. Palátová Lenka 
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Průběh a hodnocení akce: 
 Od tohoto dne si prvňáčci mohou říci: "Jsem čtenář".   
Slavnostní pasování proběhlo na obecním úřadě v Čáslavicích před přítomnými 
rodiči, prarodiči, panem starostou a panem ředitelem. 
 Nejprve předvedli prvňáčci krátké vystoupení - zazpívali písničky Není 
nutno a Čtenářská, zahráli pohádku O poslušných kůzlátkách, zarecitovali 
básničku To jsme byli ještě malí a předvedli, jak se naučili číst. Na čtenáře je 
pasoval přítomný rytíř, kterému jednotlivě složili čtenářský slib. Na památku 
obdrželi šerpu, pamětní list, placku a knihu. 
 Na závěr se rozloučili básničkou Už se těším na prázdniny. 
Pasováním na čtenáře končí jejich první rok se čtenářskými krůčky a začíná 
dlouhé období, 
ve kterém budou v knihách hledat poučení i zábavu. 
Fotografie jsou k nahlédnutí ve školní fotogalerii. 
 
NOC VE ŠKOLE        1. TŘÍDA 
 
 
Datum:  24. 6. 2021 
Typ akce:  třídní, kooperativní 
Garant akce:        Mgr. Palátová Lenka, Mgr. Veselá Kamila 
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Průběh a hodnocení akce: 
 Cílem noci ve škole bylo tmelení třídního kolektivu, připomenutí pravidel 
třídy, skupinová spolupráce. Původně jsme měli zamluvenou na noc 
Mysliveckou chatu, ale vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme zvolili 
raději noc ve škole. 
 Sraz byl v 18.00 hod. Během dvou hodin jsme si zahráli společně hry - 
Přesedávaná, Kompot, deskové hry Útěk z hradu, Bludiště, Kvarteto. Po 
setmění byla připravena Stezka odvahy - děti ji absolvovaly dobrovolně ve 
dvojicích s baterkou. Trať vedla suterénem školy a do patra k jídelně. V 
prostoru bylo rozmístěno 12 obrázků, úkolem dětí bylo je vyhledat a 
zapamatovat si je. Zvítězili všichni, kteří si troufli a došli do cíle. 
Po stezce odvahy jsme ve třídě připravili nocležiště, provedli hygienu a ulehli ke 
spánku. Usínali jsme u čtení příběhů O človíčkovi.  Ráno jsme společně poklidili 
třídu a posnídali. 
 Akce proběhla v pohodě bez kázeňských prohřešků. 
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ŠKOLNÍ VÝLET BŘEZOVÁ  -      1. TŘÍDA 
 
Datum:  23. 6. 2021 
Typ akce:  sportovní, teambilding 
Garant akce:        Mgr. Palátová Lenka, Mgr. Veselá Kamila 

 
Průběh a hodnocení akce: 
 Ve škole jsme se sešli chvíli po sedmé hodině a ve čtvrt na osm jsme 
vyrazili pěšky do Březové. Sice přes noc hodně pršelo, přesto cesty nebyly moc 
rozblácené a došli jsme jen s mírně vhlkou obuví pět minut před tři čtvrtě na 
devět. Prvňáčci tento přesun zvládli hravě na jedničku. :) 
 Hned u brány na nás čekala naše průvodkyně Vendy oděná v prapodivný 
ptačí oblek. Nám dospělým nic neříkal, ale děti poznaly postavu z AngryBirds. 
Měly za úkol po celý den plnit úkoly, vydělávat peníze a za ty pak pomoci 
vykoupit ztracené zlaté vejce. 
1. úkol: zbojnický hrad Sherwood - ve dvou skupinkách (kluci, holky) jsme 
procházeli a prolézali hradem a plnili úkoly. U mluvícího koně jsme hledali v 
bednách předměty a snažili si je zapoamatovat. Bohužel jsme neuspěli, protože 
aniž by si kluci přečetli, že mají zadat předměty, které v bedně neviděli, zadali 
pravý opak. V krčmě, sýrárně, hladomorně... si již kluci vedli lépe, nebyli tak 
zbrklí, některé úkoly opakovaly, aby je splnili správně. Takže nakonec stejně 
jako holky vyšli z hradu vítězně s prvními penízky v kapse. 
2. úkol: jízda na koni - trofla si většina třídy až na pár vyjímek a moc si to 
užívala. Ti, co zrovna nejezdili, trávili čas na skákací bublině nebo v prolézacím 
hradě Nothingam. 
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3. úkol: bungee tampolíny a nízký lanový park. V lanovém parku šlo i o 
spolupráci a zodpovědnost, protože vždy jeden prolézal překážkami a dva jej 
jistili, aby nespadl. 
Oběd: mňam, zeleninový vývar a svíčková 
Polední klid: nákup suvenýrů či ledňáků v místním obchůdku 
4. úkol: lanáček a pirátská vesnice - lanáčck je lanový okruh plný prolézaček, 
překážek s jedním tobogánem. Není třeba se jistit, protože je vybaven 
záchytnými sítěmi. Hned vedle sousedí s pirátskou vesnicí u rybníka - do ní 
vedla cesta přívozem, který nás opravdu nadchl. 
5. úkol: vysokolanový park - dětský okruh. Jištění pomocí záchytných sítí. Tři 
patra věže - někteří lezci překonávali sami sebe, svůj strach. Hledali zde i číselný 
kód, který je vpustí do strašidelné věže Karlštejn. 
No a za všechny splněné úkoly a vydělané penízky se nám podařilo najít dvě 
zlatá vejce. 
Moc pěkný pohodový den plný dobrodružství. :) 
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2.ročník – Mgr. Monika Vacková 
 
14.9.2020 - ZOO Jihlava 
V pondělí 14. září jsme s dětmi navštívili Zoo v Jihlavě, kde pro děti byl 
připraven program Zoo v krabici. Děti se podrobněji dozvěděly zajímavé 
informace o pětici zvířat z jihlavské zoo. Děti později zvířata “navštívily” také u 
nich ve výbězích. 

 
 
 
12.10. - Městská knihovna v Třebíči 
Interaktivní dílna Pohádkové hrátky - to byl program, který byl pro děti 
připraven v knihovně v Třebíči. Program byl zaměřen na zlepšení čtenářské 
gramotnosti u dětí, měl za úkol děti ke čtení motivovat. Ve zbývajícím čase děti 
v knihovně prohlížely nabízené knihy a mnohé z dětí si i knihy vypůjčily. 
 
3.12.2020 - Čertovský den 
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Čtvrtek 3.12.2020 se v naší třídě nesl v duchu trojice Mikuláš, čert, anděl. 
Většina dětí do školy přišla v převleku a společně po celý den soutěžily v 

různých aktivitách. V závěru dne jsme společnými silami vytvořili pekelný řetěz 
a každé z dětí si vytvořilo i vlastní čertovský ocas. 

 
22.6.2021 - Školní výlet rekreační středisko Březová 

Letošní školní výlet jsme pojali hned od začátku aktivně. Z Čáslavic jsme vyrazili 
pěšky do resortu Březová - cca 4km dlouhá cesta. Na Březové pro děti byl 

připraven bohatý celodenní program, který zahrnoval jízdu na koni, skákání na 
trampolínách, strašidelný dům, horolezeckou stěnu, několik venkovních 
dětských hřišť a jiné. Po celý den byl pro děti zajištěn pitný režim a oběd. 

 

3.a 4.ročník – Mgr. Kateřina Matoušková Berková 
 

 
ZOO Jihlava 14. 9. 2020 
Dne 14. 9. 2020 jeli žáci druhého až čtvrtého ročníku na dodatečný školní výlet 
do ZOO Jihlava. Jednalo se o jednodenní školní výlet.  
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2020 - ŠKOLNÍ KOLO 
TŘÍDY: 2 - 9 
 
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 dobrovolně během domácí online výuky, proto se letos 
nezúčastnilo tolik žáků, na jaký počet jsme byli zvyklí v letech minulých.  
Vyzkoušeli si  matematické příklady, se kterými se běžně v hodinách 
matematiky nesetkávají. Museli číst s porozuměním a přemýšlet. 
 
Výsledková listina: 
Kategorie CVRČEK - 2. - 3. TŘ.   
Ze 3.ročníku se zúčastnili 4 žáci: 
Matouš Eliáš     67 bodů 
Adam Jelínek    63 bodů 
Adam Venhoda    43 bodů 
Dominik Šanta      25 bodů 
 
 
KATEGORIE KLOKÁNEK (4. - 5.) 
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1. místo Adéla Nešporová, 2010, 81 bodů 
2. místo Matyáš Parkan, 2011, 60 bodů 
3. místo Matyáš Slatinský, 2010, 53 bodů 
Celkem se zúčastnilo 8 dětí, počty bodů: 49, 44, 41, 33, 20. 
 
 
Březová 8. 6. 2021 
Průběh akce: 
Dne 8.6.2021 navštívili žáci třetího a čtvrtého ročníku největší zážitkový park 
v ČR Outdoor Resort Březová. Jednalo se o jednodenní školní výlet, kde byl pro 
žáky připraven program s názvem Škola čar a kouzel. 

 
Program: 
9:00 – KONĚ, BUBLINA, NOTTINGHAM 
10:15 – SHERWOOD 
11:30 – LEZECKÁ STĚNA, STŘEDOVĚKÝ OKRUH, KARLŠTEJN, BONGO 
13:30 – OBĚD 
14:20 – DOLMEN 
15:30 – RÝŽOVIŠTĚ (RÝŽOVÁNÍ DRAHOKAMŮ) 
16:00 – UKONČENÍ PROGRAMU, VYHODNOCENÍ AKCE 
Do Březové jsme odcházeli v 7:30 od ZŠ Čáslavice, ukončení programu bylo 
v 16:00. Tam si v tento čas rodiče vyzvedli své děti. Na začátku byli žáci nejdříve 
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poučeni o bezpečném chování v resortu, poté byli rozděleni do čtyř skupin a 
mohl se začít plnit program dne. 
Oběd a celodenní pitný režim měli žáci zajištěný v tamní jídelně. 
V resortu byl většinu dne otevřen i bufet, kde si žáci mohli zakoupit občerstvení 
a suvenýry.  
Výletu se zúčastnilo 19 žáků. 
Dopravní hřiště 11. 6. 2021 
 
Dne 11. 6. 2021 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 11:25 
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. Po této výuce 
následoval test. Žáci čtvrtého ročníku měli možnost při úspěšném napsání testu 
i složení praktické zkoušky získat „řidičský průkaz“. 
 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.  
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Labyrint 24. 6. 2021 
 
Průběh akce: 
Dne 24. 6. 2021 navštívili žáci druhého až pátého ročníku rodinný zábavní park 
pro děti i dospělé Labyrint v Třebíči. Odjezd do Třebíče byl zajištěn objednaným 
autobusem v 7:25 od školy, návštěva Labyrintu se konala od 8:00 do 10:50. 
Odjezd z Třebíče byl v 11:00. Do Čáslavic jsme se vrátili v 11:30. 
          V Labyrintu byli žáci nejdříve poučeni o bezpečném chování v zábavním 
parku a poté už se mohl každý věnovat volné zábavě. Mezi největší atrakci 
patřilo prolézání pětipatrového labyrintu s tobogánem, skluzavkami a 
trampolínou. Dalšími oblíbenými aktivitami byly například šlapací autíčka nebo 
air hockey. Žákům byl k dispozici i bufet, kde si mohli kromě pití koupit drobné 
občerstvení. 
 
Přespání ve škole 28. 6. – 29. 6. 2021 
 
Z 28. 6. na 29. 6. přespal 3. a 4 ročník ve škole. Sraz byl v 17 hodin, po 18 
hodině jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme si opekli špekáčky a zahráli si 
míčové hry. Ve škole už byl program volný, kdo chtěl, díval se na film, někdo 
hrál stolní hry a většina kluků se účastnila „nerfkové bitvy“. Večerka byla 
v 22:30 a budíček v 6:00. K snídani jsme si dali rohlík s marmeládou či nutelou.  
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5.ročník – Mgr. Ivana Kulhánková 
 
Školní výlet 5. ročníku 
 
Datum:   8. 6. 2021 
Typ akce:   sportovní a zábavná 
Garant akce:   Mgr. Ivana Kulhánková 
Pedagogický doprovod: Mgr. Martina Píšová 
         Hana Filipská 
 

 
Průběh akce:  
Na výlet se odjíždělo vlakem v 7: 44 z Třebíče do Zastávky u Brna. Zde jsme 
přestoupili na autobus, který nás zavezl do Oslavan, odkud jsme se vydali pěšky 
ke svému cíli – zábavnímu parku Permonium. Zde se nás hned u vstupu ujal 
zaměstnanec parku, který nám vysvětlil pravidla interaktivní hry Magic Permon. 
Žáci se nejdřív rozdělili na 4 skupinky a pak se vydali plnit úkoly, které byly 
součástí hry. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na vědomosti, dovednosti a 
zručnost. Všechna čtyři družstva si s úkoly poradila a zdárně došla do cíle. Po 
vyhodnocení soutěže a po odměně následoval oběd a krátká pauza.  
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Žáci, kteří se rozhodli vyzkoušet lanové aktivity, se vydali v doprovodu 
instruktorů zdolávat překážky ve výšce. Při tomto adrenalinovém zážitku 
prokázali žáci odvahu a zručnost.  
Pak už nás čekala cesta naučnou stezkou do Oslavan, kde se všichni vyřádili na 
dětském hřišti. Z Oslavan jsme přejeli autobusem do Rapotic, zde jsme nasedli 
do osobního vlaku směr Třebíč, kam jsme dorazili ve večerních hodinách. 

 
 
Hodnocení akce:  
Jednodenní školní výlet V. třídy měl za cíl příjemně zakončit náročný školní rok 
a ještě více stmelit kolektiv žáků, což se určitě povedlo. Akce proběhla 
v přátelské atmosféře a bez komplikací. 
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6.ročník – Ing. Rostislav Jeřábek 
 

Školní výlet 6. třídy 
Datum: 16. - 18. 6. 2021 
Typ akce: školní výlet 
Garant akce: Ing. Rostislav Jeřábek 
  Mgr. Petr Blecha 
Průběh akce: Akce proběhla v rekreačním areálu v Bransouzích, kde probíhaly 
různé aktivity a soutěže. Akce se zúčastnili žáci 6. třídy, kteří byli rozděleni do 3 
skupin a soutěžili mezi sebou. Po skončení akce proběhlo vyhlášení výsledků a 
předání cen. 
Doprava: Vlak + pěšky. 
Hodnocení akce: Akce proběhla bez komplikací a zranění. 
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7.třída – Mgr. Jitka Javorková 
 

ŠKOLNÍ VÝLET 7. ROČNÍKU  
  
Datum: 18. 6. 2021    
  
Typ akce: školní výlet 
            
Garant akce: Mgr. Jitka Javorková 
  
Pedagogický dozor: Mgr. Jitka Javorková, Mgr. Ivana Kulhánková 
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Průběh akce: 

V pátek 18. 6. 2021 jeli žáci 7. ročníku na školní výlet do Brna. Odjíždělo 

se v 7:08 z Třebíče a návrat byl v 18:49 tamtéž. 

Po příjezdu do Brna následovala cesta na Petrov a představení města Brna 

– historie i současnost.  

Druhým bodem výletu byla návštěva Jump parku, kde měli žáci možnost 

si hodinu zaskákat na různých druzích trampolín. Nejoblíbenější atrakce byly 

battle beam, pěnová jáma a překážková dráha. Vítaná byla také možnost zahrát 

si basketball na trampolíně. 

Ještě před obědem se stihla prohlídka Špilberka a kasemat. Tady se už 

začala projevovat únava žáků. V druhé půlce prohlídky byli roztěkaní a 

netrpělivý. Těšili se na oběd. 

Možnost koupit si oběd dostali žáci hned po Špilberku během hodinového 

rozchodu na náměstí Svobody. Došlo také na regeneraci sil. Brno nabízí pro své 

občany a návštěvníky plážová lehátka u kašny, která využili naši žáci k odpočinku 

a osvěžení se pomocí mlhy a kapek, které cákaly z kašny. 

Odpolední program začal návštěvou Labyrintu pod Zelným trhem. Jedná 

se o soustavu vzájemně propojených sklepů. Kromě ukázky klasického využití 
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sklepů zde bylo k vidění, jakým způsobem byli dříve trestání nepoctiví prodejci, 

klec bláznů nebo hospoda. 

Školní výlet byl ukončen návštěvou laser game a virtuální reality. Žáci si 

mohli vybrat, jaké aktivitě se budou věnovat. Většina si vybrala laser game. Byli 

rozděleni do týmů a hráli za svůj tým. Během hodiny a půl se stihlo zahrát 

několik her. 

Domů jeli žáci unaveni, ale plni zážitků.  

  
Hodnocení akce: 

Vše proběhlo bez úrazů a  vážnějších komplikací, žáci se chovali slušně.  
  

8.ročník – Mgr. Miroslava Zikmundová 
 

Spaní ve škole – 8. ročník,  24.6.2021 

 

Dne 24. 6 2021 strávil téměř celý 8. ročník noc ve škole. Zúčastnilo se 17 žáků 

z 18.  

Sešli jsme se v podvečer v 18 hodin. Naplánováno bylo opékání párků a pobyt 

v přírodě, ale z důvodu nepříznivého počasí a velké bouřky jsme byli ve škole.  

Někteří žáci připravili únikovky a všichni se po trojicích vystřídali na jejich 

plnění. Po setmění hráli někteří deskové hry, jiní poslouchali hudbu a tančili.  

Ke spánku jsme se ukládali až kolem půlnoci, protože nás velmi rušila bouřka. 

Noc byla klidná, žádné problémy nebyly. Ráno jsme vstávali v 6 hodin, protože 

v pátek jsme měli třídnické práce.  

 

ŠKOLNÍ VÝLET 8. ROČNÍKU - BRNO 
 

 
Datum : 21.6.2021  
Typ akce : školní výlet  
Garant akce :   Mgr. Miroslava Zikmundová 
 
Akce je součástí výuky: přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika 
 
Průběh akce: 
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Školní výlet začal na vlakovém nádraží v Třebíči – sraz byl v 6:50, odjezd 

vlakem do Brna v 7:08. Pro naši skupinu bylo ve vlaku rezervováno 19 míst ( 17 
žáků a 2x pedagogický dozor). V Brně jsme šli na „chytrou únikovku“ – žáci byli 
rozděleni do 3 skupin.  Ve velkém horku byly výsledky výborné. 

MHD jsme se přepravili do centra VIDA! a na výstavu BODY WORLD. Po  2 
hodinách jsme si dali společný odpočinek a občerstvení.  

MHD jsme přejeli do centra Brna a navštívili věž na Petrově, Zelný trh,  
náměstí Svobody. Žáci měli krátké rozchody k nákupu občerstvení, pití.  

Po velmi teplém dni jsme dojeli vlakem do Třebíče v 18:50, kde si žáky 
přebrali rodiče.   

 
Hodnocení akce :  
 

Akce proběhla bez komplikací a zranění. Z celkového počtu 18 žáků 8. 
ročníku se účastnilo 17 žáků..  
Pedagogický dozor: M. Zikmundová, R. Hanzal 
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9.ročník – Mgr. Barbora Štěpková 

Školní výlet – 9. ročník – Český Krumlov 

Datum: 16. – 18. 6. 2021 

Pedagogický dozor: Mgr. Barbora Štěpková, Petra Iranová, DiS. 

Průběh akce: 

Na třídenní výlet do Českého Krumlova jsme vyjeli vlakem z třebíčského nádraží 

ve středu ráno, cestou jsme dvakrát přestupovali, cesta proběhla bez potíží. Ve 

středu odpoledne jsme dorazili do kempu Krumlov, kde jsme se ubytovali a po 

krátkém odpočinku vyrazili na prohlídku historického centra města a místního 

zámku. Cestou zpět si žáci koupili jídlo na čtvrteční snídani a špekáčky na večer. 

Po příchodu do kempu jsme připravili a poté zapálili oheň, opékali, zpívali a 

hráli hry.  

Druhý den pro nás po snídani přijel minibus a převezl nás na začátek trasy 

raftového sjezdu. Po podrobné instruktáži jsme nasedli do raftů a po řece jsme 

dojeli zpět do našeho kempu. Po obědě jsme opět minibusem vyjeli na horu 

Kleť, odkud jsme zpět do města sjeli na koloběžkách. Odpolední program končil 

únikovou hrou „Zachraň Český Krumlov“ tematicky zasazenou do období druhé 

světové války. K večeři jsme si do kempu objednali pizzu. 

Třetí den ráno po snídani jsme uklidili a zkontrolovali chatky a vydali jsme se na 

vlakové nádraží. Cestou vlakem jsme opět dvakrát přesedali a cesta opět 

proběhla bez problémů. 

Hodnocení akce: Výlet se žákům líbil, nejvíce rafty a koloběžky. Užili si ho jako 

jednu z posledních akcí, které absolvují na základní škole. 

Školní výlet – 9. ročník - Znojmo 

 

Datum: 18. 9. 2020 

Pedagogický dozor: Mgr. Barbora Štěpková, Petra Iranová, DiS. 

Průběh akce: 

Výlet 9. ročníku do Znojma se konal jako náhrada za výlet, který se nemohl 

uskutečnit kvůli protipandemickým opatřením na jaře 2020. Původně 

plánovaný dvoudenní program byl zkrácen tak, abychom co nejvíce aktivit stihli 
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během jednoho dne. Z důvodu bezpečnosti žáků jsme cestovali tam i zpět 

objednaným autobusem. Ve Znojmě jsme se nejprve prošli historickou částí 

města, absolvovali prohlídku znojemského hradu a postupně jsme ve dvou 

skupinách navštívili rotundu. Poté byl rozchod na oběd a nákup suvenýrů 

v centru města. Ve dvě hodiny jsme se opět sešli a společně jsme se přesunuli 

do herního centra, kde na žáky čekal dvouhodinový program laser game a 

virtuální realita. Každý si mohl vyzkoušet obě aktivity několikrát. Po skončení 

programu jsme zamířili na parkoviště, kde jsme měli s řidičem domluvený 

nástup a odjeli zpět do Čáslavic.  

Hodnocení akce: Nejvíce se žákům líbil program v herním centru (laser game a 

virtuální realit). Celkově si výlet užili hlavně proto, že spolu mohli po dlouhé 

době opět něco podniknout. 

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 

Datum: 29. 6. 2021 

Organizátor akce: Mgr. Petr Blecha 

 

Průběh akce: 
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Tuto akci připravovali žáci 9. ročníku pod vedením ředitele školy Mgr. Petra 

Blechy několik týdnů předem. Navrhli, rozdali a rozeslali pozvánky, vymysleli a 

obstarali květiny a dárky, přichystali video z fotografií a secvičili program. 

Před začátkem akce žáci vyzdobili kulturní dům, nachystali na stoly jmenovky a 

připravili občerstvení pro hosty. 

 

Slavnostní vyřazení začalo v 16:00 hodin. Moderátoři, kterými byli Mgr. Petr 

Blecha a Adéla Mutlová, přivítali rodiče, vyučující a další hosty a představili 

loučící se třídu. Po fotovideu doprovázeném hudbou se žáci na chvíli „převtělili“ 

do svých vyučujících a zahráli několik scének z jejich hodin. Po předání květin a 

dárečků vyučujícím se žáci společně s třídní učitelkou vrátili zpět na pódium a 

po krátké řeči tř. učitelky obdrželi poslední vysvědčení, pamětní listy, šerpy 

s nápisem „Absolvent 2021“ a vystřelovací konfety, které společně odpálili na 

úplném závěru programu. Po skončení akce se žáci naposledy vyfotili. Všichni 

návštěvníci mohli ještě posedět a popovídat si u nachystaného občerstvení. 

Hodnocení akce: Žáci si své slavnostní vyřazení velmi užili a budou mít do konce 

života na co vzpomínat. 
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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 

 
Petra Iranová, DiS. 
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19. Závěr 
 
Je za námi další školní rok, který opět  poznamenala distanční nbl. online výuka. 
Žáci druhého stupně byli velkou část školního roku doma a většině z nich se 
nějak dařilo učivo zvládnout a hlavně zvládnout celou náročnou situaci, kdy 
převážnou část svého dne strávili u monitorů obrazovek. Žáci prvního stupně si 
pobyli také velkou část školního roku doma, ale mohli se mezi prvními, zvláště ti 
nejmladší, vrátit do školních lavic. Příjemné bylo slyšet to, co mnohdy žáci, 
zvláště ti na druhém stupni, neříkají, cituji: „ Kdy už budeme moci jít zase do 
školy? Kdy už tu školu otevřou…!??“ 
Věřme, že nám poslední dva roky pořádně prověřily a vyzkoušely naše síly, 
schopnosti přizpůsobit se a vzájemně komunikovat jiným způsobem. A hlavně 
věřme, že se už nic takového a v takovém rozsahu nebude opakovat a že zase 
budeme s úsměvem chodit do naší sice malé, ale pohodové školy.  
Podmínky na výuku máme stále velmi stísněné. Nemůžeme si dovolit pro žáky 
vytvořit speciální učebny pro výuku jazyků, chemie, přírodovědy, žáci se na 
chodbách o přestávce nemohou dostatečně uvolnit. Hlavně nám chybí pořádná 
tělocvična, kde by probíhala aktivní výuka tělocviku, sportovních her i 
zájmových kroužků. Předpokládejme, že  i  tato situace se časem vyřeší. 
Důležité je, že o naši školu je stále zájem, že máme důvěru rodičů, podporu 
zastupitelstva a hlavně  zájem a nadšení žáků.  

 

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích 
radost tvořit a poznávat.“ 

 
Albert Einstein 

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: 20.8.2021                           ..........................................................  

                                                                 razítko a podpis ředitele školy 
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