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

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 124 žáků, kteří byli 
rozděleni do sedmi tříd. Na prvním stupni do tří – I. třída (1. ročník), II. třída (2., 3. 
ročník), III. třída  (4., 5. ročník) a na druhém stupni do čtyř (VI., VII., VIII. a IX. 
třída). 

Škola se zaměřuje především na výtvarnou, literárně dramatickou výchovu, 
pohybové aktivity, ekologii a historii. Výběr volitelných předmětů vychází rovněž 
ze zaměření školy. Dbáme na to, aby žáci získali dovednosti v oblasti praktické 
ekologie a upevňovali zdravý životní styl ve sportovních aktivitách.  

Zápisu do prvního ročníku ZŠ se zúčastnilo 18 dětí, z toho 5 zažádalo o 
odklad povinné školní docházky. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 13 žáků. 

Název našeho vzdělávacího programu – Škola porozumění – nás všechny 
zavazuje k tomu,abychom kladli důraz na vzájemnou spolupráci, dobré vztahy na 
pracovišti a vzájemné porozumění mezi učiteli a žáky, což se nám poměrně dobře 
daří. Poměrně širokou nabídku pro volný čas našich žáků představovaly kroužky.  

Své tradice mají další celoškolní akce jako Vánoční dortování, Škola naruby 
a  menší ročníkové projekty. Opět jsme využili  krajský projekt První pomoc do 
škol, jež je určen žákům VIII. ročníku a který má vždy mezi žáky velmi pozitivní 
odezvu. V tomto školním roce jsme pokračovali v projektu Mléko do škol a Ovoce 
do škol.      
Zúčastnili jsme se například těchto projektů: 

� „Badminton proti nud ě“  – financováno fondem Vysočina 

� Naše škola je  partnerem projektu „Podpora polytechnické výchovy na 
ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ a byla jsme Krajem Vysočina a 
spolupracujícími firmami zdarma vybavena stavebnicí TEIFOC, mohli se 
žáci zúčastnit soutěže „Cihla k cihle“. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 
dvoučlenných družstev ze základních škol z celého Kraje Vysočina. 
Propozice soutěže jsme obdrželi již v červnu 2017, takže jsme se na 
krajské kolo mohli dobře připravit. Úkolem každého dvoučlenného týmu 
bylo postavit podle podkladů (zadané výkresové dokumentace) 
dvoupodlažní rodinný dům s balkonem a šikmou sedlovou střechou. 
Stavělo se ze dvou základních setů stavebnice TEIFOC. Součástí soutěže 
bylo i ověření znalostí výpočtu plochy a objemu v návaznosti na soutěžní 
úkol. Naši školu reprezentovali 2 žáci 8. ročníku Ondřej Dokulil a Libor 
Veselý. Obsadili hezké 10. místo. 

� Projekt „U čení nás baví“ měl několik částí: 
- Školní speciální pedagog (Mgr. Sedlářová) 
- Deskové a logické hry (Mgr. Hanzal) 
- Čtenářská gramotnost (Mgr. Bednářová) 
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných  
návštěv MŠ 
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Učební plány školy 
  
V tomto školním roce se ve všech devíti ročnících vyučovalo podle ŠVP pro 
základní vzdělávání Škola porozumění. V jeho rámci byly vyučovány tyto 
volitelné předměty: Ekologie v 7. a 9. ročníku a Základy administrativy v 8. 
ročníku.  
Mateřská škola se řídila školním vzdělávacím programem „ Pojďte s námi do 
pohádky “, který byl rozdělen do 8 dlouhodobých a 2 krátkodobých 
integrovaných bloků.  

 
Údaje o pracovnících školy  
  

Pedagogičtí pracovníci  
 
 Celkem Žena Muž 
Ředitel 1 0 1 
Zástupce ředitele 1 1 0 
Výchovný poradce 1 1 0 
Učitel I. stupně 4 3 1 
Učitel II. stupně 9 8 1 
Vychovatelka ŠD 1 1 0 
Učitelky MŠ 3 3 0 
Asistent pedagoga 4 4 0 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 
  Žena  Muž  Celkem  

Školník  0  1  1  
Uklízečka  1  0  1  
Školnice MŠ  1  0  1  
Kuchařky  3  0  3  
Vedoucí ŠJ  1  0  1  

 
 
Rozdělení tříd a třídní učitelé:  
 
Třída Žáků celkem Chlapců Děvčat Třídní učitel 
I.třída – 1.ročník 15 8 7 Mgr. Sedlářová 
II.třída – 2.ročník 8 7 1 Mgr. Matoušková 
            - 3. ročník 13 10 3  
III.t řída –4.ročník 11 8 3 Mgr. Vacková 
             - 5.ročník 12 3 9  
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VI.třída 19 9 10 Mgr. Bednářová 
VII.t řída 16 7 9 Mgr. Kulhánková 
VIII.t řída 16 6 10 Mgr. Hanzal 
IX.třída 14 5 9 Mgr. Zikmundová
 
DVPP pro školní rok 2016 - 2017 
 
Jméno:  Název - datum 
Sýkorová Dana Polytechnická výchova na základní škole, 4. 4. 2017 
Hanzal Roman Vedoucí zábavné logiky a her, 4.,12., 23. 1. 2017 
Zikmundová 
Miroslava 

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi, 19. 10. 2016 
Užitková botanika,12. 4. 2017 

Kružíková Marie Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky na školách, 
17. 2. 2017 

Vítková Jana Práce se žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 11. 2. 2017 
Matějková Klára Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů, 6. 10. 2015 – 9. 5. 2017 
Sedlářová Pavlína Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI,  

1. 12. 2016 
Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 2.-5.stupně,  
4. 5. 2017 

Matoušková 
Kateřina 

Práce s diferencovanou třídou na1.stupni ZŠ, 8. 12. 2016 
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi, 27. 3. 2017 

Křivánková 
Aranka 

Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce „Velikonoční krásličení“, 
 2. 3. 2017 

Veselá Kamila Logopedický asistent – Primární logopedická prevence, 1. 12. 2016 
Čermáková 
Miroslava 

Metodické vedení dětí předškolního věku,29. 3. 2017 

Dvořáková 
Veronika 

Komunikační systém VOKS, 22. 10. 2016 
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího šk. věku,     
10. 4. 2017 

 
Výchovné poradenství na škole 
   
 V průběhu školního roku byly postupně realizovány úkoly vytyčené plánem 
práce, aktualizován seznam žáků s vývojovými poruchami učení a zvoleni zástupci 
jednotlivých tříd do školního parlamentu. Byly stanoveny termíny konzultačních 
hodin. Oblast výchovného poradenství se soustřeďovala na práci žáků 
s vývojovými poruchami učení, na individuální péči o ně ze strany jednotlivých 
vyučujících, na respektování doporučené formy hodnocení výkonu těchto žáků, na 
žáky talentované (zvláště jejich zapojení do soutěží a olympiád), na práci 
žákovského parlamentu a aktualizaci jeho složení. Po celý rok fungovala schránka 
důvěry a byly průběžně ve spolupráci s rodiči řešeny výchovné problémy 
v jednotlivých třídách.  
Výchově k volbě povolání jsou i v nižších ročnících věnovány mnohé hodiny, 
zejména občanská výchova, rodinná výchova, český jazyk v 7. ročníku a další. 
Systematická péče v oblasti výchovy k volbě povolání se odráží v závěrečné fázi, 
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kdy si vycházející žáci volí své další zaměření. Žáci IX. třídy se zúčastnili XXI. 
mezinárodního veletrhu vzdělávání DIDACTA Třebíč 2016. Návštěva byla 
doporučena i žákům VIII. ročníku. 
 Plán výchovného poradenství byl splněn. 
 
Přijímací řízení 
 
Přehled p řijatých žák ů na st řední školy (i SOU) do prvního ro čníku šk. roku 2017/2018 
Celkový po čet žáků, kteří ukon čili povinnou školní docházku (bez žák ů VG): 13 
Povinnou školní docházku ukon čila i žákyn ě navšt ěvující školu v Anglii (§38). 
     

počet střední škola obor sídlo SŠ okres  

1 Střední průmyslová Opravář zemědělských strojů     

1 škola Třebíč Počítačové systémy Třebíč TR 

1   Mechanik elektronických zařízení     

1 Střední škola stavební Technická zařízení budov Třebíč TR 

1 Třebíč Stavebnictví     

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

  škola Moravské Budějovice       

1 Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč TR 

1 Obch.akad. Dr.Albína Bráfa Cukrář     

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

  s právem st.jaz.zk. Třebíč       

  Vyšší odb.šk. a Střední šk.       

1 veterinární, zemědělská Zdravotnický asistent Třebíč TR 

  a zdravotnická Třebíč       

1 Střední uměleckoprůmyslová  Scénická a výstavní tvorba Jihlava JI 

  škola Jihlava - Helenín       

1 Česká zemědělská akademie Chovatelství - Kynologie Humpolec PE 

  v Humpolci       

     

V Čáslavicích dne 5. 5. 2017  Mgr. Sýkorová Dana  

   (výchovný poradce)  
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Školní speciální pedagog:    
 
Reedukační (nápravná) péče pro žáky se specifickými poruchami učení 
probíhala i ve školním roce 2016/2017. Byla určena žákům I. i II. stupně.   
V průběhu školního roku pracovali žáci v menších skupinkách, které byly 
rozděleny podle ročníků, specifických poruch učení a tříd. Celkem byla 
reedukační péče poskytnuta 10 dětem. 
Hodiny reedukační péče byly zaměřeny především na procvičování základních 
dílčích funkcí – zraková a sluchová percepce (vnímání) – rozlišování, paměť, 
analýza-syntéza, posilování koncentrace pozornosti, rozšiřování slovní zásoby, 
správné techniky čtení. Pozornost byla také zaměřena na čtení s porozuměním a 
analýzu přečteného textu. Součástí nápravné péče bylo i procvičování pravopisu 
– diakritika, koncovky, vyjmenovaná slova, …Dle doporučení PPP a SPC 
probíhala celý školní rok pedagogická intervence (celkem 4 žáci), výuka 
předmětů speciálně pedagogické péče (řečová výchova, sociální komunikace a 
prostorová orientace) pod vedením speciálního pedagoga a asistenta pedagoga u 
individuálně integrovaného žáka 1.ročníku.Spolupráce s rodiči probíhala po celý 
školní rok.  
Školní speciální pedagog poskytoval pravidelné poradenské intervence týkající 
se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rodičům a učitelům, metodicky 
vedl asistenty pedagoga. Pomáhal při tvorbě IVP, zajišťoval didaktické materiály 
a pomůcky, doporučoval další postupy.Na škole ve školním roce 2016/2017 
pracovaly 3 asistenti pedagoga a 1 asistent školy. 
 
Integrace žáků -  Individuální integrace : 
Ve školním roce 2016/2017 bylo  na základě doporučení PPP a SPC 
individuálně integrováno a vzděláváno dle IVP 5 žáků, 5 žákům byl vytvořen 
Plán podpůrných opatření a také poskytnuta reedukační péče (jak individuální, 
tak skupinová). 
 
Předškolní kurzy: 
Během školního roku 2016/2017 probíhaly předškolní kurzy Miniškolička. 
Celkem na 10 dvouhodinových setkání s 15 dětmi předškolního věku byla 
provedena předškolní diagnostika, aktivity v kurzech pakbyly dále směřovány k 
rozvoji individuálních potřeb jednotlivých dětí a skupinově byly aktivity dále 
zaměřeny na rozvoj pozornosti, paměti a pohybu. Vše probíhalo formou her. 
 

Vypracovala: Mgr. Pavlína Sedlářová 
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Zpráva z činnosti metodika prevence  
 

Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů téměř všech 
vyučovaných předmětů, pevné místo má na 2. stupni zejména ve Výchově 
k občanství, Výchově ke zdraví a Přírodopise. Ve všech třídách byly stěžejním 
tématem tohoto školního roku vztahy mezi žáky ve třídě. Primární prevence je 
důležitou složkou práce nejenom metodičky prevence, ale také všech třídních 
učitelů na naší škole. Každý třídní učitel pracuje s žáky ve své třídě během 
celého vyučování a jednou měsíčně vede s žáky třídnickou hodinu. Během 
třídnické hodiny učitel informuje žáky o důležitých plánovaných akcích školy a 
řeší společně s žáky vzniklé problémové situace ve třídě. 

V letošním školním roce se nám podařilo do 1. ročníku úspěšně integrovat 
žáka s autismem. Díky činnosti třídní učitelky a asistentky pedagoga, které se 
zaměřily zejména na sociální komunikaci, se podařilo zapojit žáka do třídního 
kolektivu. 

 Pro druhý a třetí ročník byl zvolen program ve spolupráci se Střediskem 
výchovné péče STŘED Jsme tým?! Tento program je zaměřen na prevenci 
rizikového chování v oblasti vztahů, posiluje sociální dovednosti a spolupráci, 
napomáhá formovat a systematizovat pravidla třídy. Program jsme zvolili cíleně 
do 2. a 3. třídy, protože se v obou případech jedná o kolektivy spojené ze dvou 
tříd. V termínech 20. 3. a 18. 4. 2017 byl program úspěšně realizován ve 2. třídě, 
tedy ve 2. a 3. ročníku. V termínech 24. 3. a 20. 4. 2017 byl program uskutečněn 
ve 3. třídě, tedy 4. a 5. ročníku. Do programu se aktivně zapojily i třídní učitelky 
a na oba bloky navázaly činností během své výuky. Cílem programu bylo 
podpořit samostatnost a důvěru žáků v sebe sama a také posílit jejich 
komunikační dovednosti v rámci třídního kolektivu, tyto cíle byly splněny. 

V šestém ročníku bylo třídní učitelkou pomocí dotazníkového šetření 
zmapováno třídní klima.  
Na dotazníkové šetření navazovala společná diskuze v třídnických hodinách, ale 
také práce v hodinách Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Z výsledků 
vyplývá, že ve třídě je navozeno pozitivní komunikační klima. Komunikace je 
jasná a konkrétní, podporuje žáky v kooperaci, dává příležitost a reflektuje 
myšlenky ostatních. Spolupráce mezi učitelkou a žáky je vstřícná, účastníci se 
navzájem respektují a podporují. Celkové klima ve třídě je podpůrné pro žáky. 
Motivace k negativním výsledkům je nižší, atmosféra ve třídě je z pohledu žáků 
příjemná, žáci se respektují a umí spolupracovat jako kolektiv, rádi pracují ve 
skupinách. Podobné dotazníkové šetření bychom v následujících školních letech 
provedli i v ostatních ročnících, protože je důležitou zpětnou vazbou práce 
třídních učitelů.  

V termínech 21. 9. a 18. 10. 2016 jsme pro žáky 7. ročníku ve spolupráci 
se Střediskem výchovné péče STŘED realizovali program Jsme tým?!, program 
byl zaměřen na formování pozitivních vztahů mezi žáky. Žáci se ve dvou 
blocích, tedy v 6 vyučovacích hodinách zapojovali do různých aktivit, které 
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vedly ke zjišťování a hodnocení jejich týmu, posuzovali vzájemné vztahy a 
pocity v kolektivu, atmosféru ve třídě. Program žáky zaujal a přispěl k 
upevňování zdravých vztahů a spolupráci mezi nimi. 

V 8. ročníku proběhl ve spolupráci s Výchovným střediskem STŘED 
program Vztahy ve třídě, program selektivní primární prevence se uskutečnil ve 
dnech 21. 9. a 18. 10. 2016. Tento program je zaměřen na řešení problémových 
vztahů či situací ve třídním kolektivu. Cílem programu je pomoc s řešením 
aktuální situace týkající se vztahů uvnitř kolektivu, pomoci třídnímu učiteli lépe 
zmapovat vztahy ve třídě a upevnit pravidla chování žáků ve třídě. Třídní učitel i 
metodička prevence se třídou po programu dál intenzivně pracovali na zlepšení 
atmosféry v 8. ročníku. Program a následná práce se třídou posílila zdravé 
vztahy mezi spolužáky a umožnila zahájení ozdravného procesu třídy a 
harmonizace vztahů mezi žáky. 

 
 

V úterý 27. 9. 2016 navštívili žáci 9. ročníku pod vedením metodičky 
prevence K-centrum Noe v Třebíči. K-centrum Noe je víceúčelové zařízení 
zabývající se problematikou drog na Třebíčsku, jedná se o regionální zařízení, s 
nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potřeby regionu v 
oblasti problematiky drog. Cílem návštěvy K-centra Noe bylo seznámit žáky se 
zařízením, kde pomáhají závislým. Pro žáky bylo zajímavé slyšet skutečný 
příběh drogově závislého, kterému se podařilo dostat se ze závislosti a který svůj 
život věnuje pomoci druhým. Před exkurzí byly hodiny Výchovy občanství 
věnovány skupinové i individuální práci žáků, jejichž cílem bylo podat jim 
základní informace o problematice užívání drog. Na exkurzi navazovala hodina 
Výchovy k občanství, kde byla exkurze zhodnocena a pokračovala diskuzí žáků 
na toto téma. 

Mgr. Klára Bednářová (metodička prevence) 
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Přihlášené děti:  
 K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno 
celkem 26 dětí (10 dívek a 16 chlapců). Z toho jeden žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kterému byla přidělena asistentka. Při jeho začleňování 
do volno-časových aktivit mu byla věnována průběžně individuální péče. 
Výchovná činnost probíhá od 10:50 do 15:40 hod. 
 
Personální zajištění :  
I. oddělení  – Petra Iranová, DiS. (kvalifikovaná).  
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Úplata za zájmové vzdělávání 
 Úplata školní družiny byla stanovena na 100,- Kč / měsíc. 
 
Prostory a vybavení  
 Základními prostory pro ŠD byla třída 2. a 3. ročníku v prvním patře budovy 
ZŠ, počítačová učebna, tělocvična školy. ŠD měla také k dispozici veškeré 
interní i externí prostory školy. 
 
Činnost ŠD 
Činnost školní družiny probíhá podle vzdělávacího programu pro školní družinu. 
Tematickým cílem činnosti je zabezpečit odpočinek, zájmové činnosti a hlavně 
rekreační činnost dětí v odpoledních hodinách bezprostředně po vyučování. 
Činnosti byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly klidné a 
pohybově náročnější činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti.  

• Odpočinková činnost - odstranění únavy a regenerace duševních a 

fyzických sil. 

• Zájmová činnost - umožnění seberealizace, poznávání a rozvíjejí 

dovedností s kladením důrazu na vlastní aktivitu. Probíhá většinou ve 

skupinách, organizovaně nebo spontánně.  

• Rekreační činnost - regenerace sil pomocí pohybových, sportovních nebo 

manuálních prvků.  

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány a rozvíjený v kompetencích, které 
vybavují žáky dovednostmi činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. 
Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 
Snažíme se s dětmi pracovat na základě vzbuzeného zájmu, motivace, chválení a 
oceňování. Činnosti přizpůsobujeme věku, musí být atraktivní, pestré, jiné než 
ve škole. Děti se podílí na plánech aktivit, na realizaci i hodnocení. Navozujeme 
kladné emoce, pomáháme objevovat a překonávat překážky a vytváříme v 
dětech pocit radosti z vykonané činnosti. Nabízíme dětem podnětné činnosti, 
zajímavé a obsahově bohaté, potřebné zázemí, klid a bezpečí. Vše se snažíme 
přizpůsobit tomu, aby se děti v ŠD cítily příjemně a byly zde rády.  
Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a 
duchovním hodnotám. Vychováváme děti k správnému využívání volného času 
a vybavujeme žáky náměty pro naplňování jejich volného času.  
 
Další naší snahou bylo dbát:   

• na dodržování bezpečnosti, hygieny a pořádku 

• na spolupráci s třídními učiteli a rodiči 

• na úpravu a pořádek ve ŠD 

• na kázeň dětí ve třídě, jídelně a přilehlých prostorách 
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• na péči o inventář 

• na nové metody práce 

 
Ve značné míře také využíváme internetových stránek zaměřených na výchovu, 
prevenci a metodiku a na kreativitu - např. pinterest; vyrábění; vyrábění pro děti; 
kreslení, kolektivní hry…  
Aktivně podporujeme a rozvíjíme osobnost žáka v oblasti environmentální 
výchovy – realizace „Dne Země“ a některých dalších společných akcí. Žáci se 
aktivně zapojují do sběru, třídění a recyklace odpadu. Do odpoledních aktivit 
pravidelně zahrnujeme delší vycházky do okolní přírody a pobyt na dětském 
hřišti. 
 I v tomto roce se žáci podíleli na prezentaci školy prostřednictvím kulturních 
vystoupení na veřejnosti (Zpívání u stromečku, dětský karneval …). Pořádali 
jsme vědomostní a znalostní soutěže, maškarní odpolední karneval plný her, 
vytvářeli jsme mnoho výrobků k výzdobě školy, jídelny, družiny a pro rodiče. 
 
Děti během celého školního roku docházely, po dohodě s rodiči, do různých 
zájmových útvarů pořádaných školou.  
 pondělí – Přírodovědný kroužek 
                  Náboženství 
                  Keramika pro 1. stupeň 
                  Keramika pro 2. stupeň 
úterý – Sportovní hry 
              Florbal pro 1. stupeň 
              Keramika pro 1. stupeň 
              Keramika pro 2. stupeň  
středa – Logika a deskové hry 
                Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 
                Florbal pro 2. stupeň 
čtvrtek – Flétna 
pátek – Hravá matematika 
               Čtenářský klub            
 

Hodnocení mateřské školy v Čáslavicích  

Vlastní hodnocení mateřské školy  

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

2. Podmínky ke vzdělávání  

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

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

3. Podpora logopedické prevence  

4. Zdravá mateřská škola  

5. Rozvíjení předčtenářské gramotnosti  

6. Ekologie - Ekoškola  

7. Hra dítěte – důležitá činnost pro všestranný rozvoj dítěte  

8. Minimální preventivní program  

Charakteristika:  

Předškolní vzdělávání probíhalo ve dvoutřídní mateřské škole s provozem od 
6.00 -15.30 hod. Zapsáno 35 dětí převážně ve věku 3 – 6 let. V I. oddělení  
zapsáno 25 dětí, ve II. oddělení 10 dětí. Pro jedno dítě byl ve spolupráci s 
poradenským zařízením a rodiči vypracován Individuální vzdělávací plán a 
zajištěn asistent pedagoga. Dětí v posledním roce před vstupem do základní 
školy bylo 12, do základní školy nastoupí 8 dětí. Základním pedagogickým 
dokumentem MŠ je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který 
vychází z RVP PV. Výchovně vzdělávací proces zajišťují 3 pedagogické 
pracovnice s odbornou pedagogickou způsobilostí a jedna asistentka pedagoga.  

Hodnocení cílů stanovených v ŠVP, průběh a výsledky vzdělávání  

Výchovně vzdělávací proces vycházel z ŠVP s názvem „ Pojďte s námi do 
pohádky “, který byl rozdělen do 8 dlouhodobých a 2 krátkodobých 
integrovaných bloků. Celoročním záměrem a cílem výchovně vzdělávacího 
procesu bylo umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v 
rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a vytvářet základy klíčových 
kompetencí. Prostřednictvím dlouhodobých projektů se nám dařilo plnit dané 
cíle.   

V oblasti logopedické prevence spolupracuje MŠ od prosince 2016 s odbornými 
logopedy z SPC Třebíč, práce s dětmi je zaměřena na rozvoj motoriky řečových 
orgánů, jemné motoriky, dechu, hlasu, slovní zásoby a smyslového vnímání, 
kterou s dětmi provádí logopedický asistent. Cílem je rozvoj řečových 
schopností a jazykových dovedností, které se výrazně zlepšily.     

Dalším projektem, který byl zaměřen na zdravý životní styl, jsme se zaměřili na 
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a 
jemné motoriky. Využívali jsme nové balanční pomůcky a pomůcky pro jemnou 
motoriku, které vyrobili žáci ZŠ v dílnách dětem z MŠ. Podnikli jsme zajímavé 
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pohybové akce - polodenní výlet k rybníku Kolmoz, celodenní výlet k 
myslivecké chatě, děti prošly pohádkovou cestu v Třebíči Borovině, aktivně 
strávily dopoledne na dopravním hřišti v Moravských Budějovicích.    

U předčtenářské gramotnosti jsme rozvíjeli u dětí zájem o čtené slovo, o knihu a 
její obsah, zrakové a sluchové vnímání a paměť.  Dětem četli každodenně 
pedagogové z MŠ, ale také občané z Čáslavic. Pro děti byla tato forma  
vzdělávání zajímavější a zábavnější. Paměťové, řečové a komunikativní 
dovednosti jsou na dobré úrovni.    

Každoročně se účastníme projektů  Ekoškoly naší ZŠ. Žáci navštěvují děti v MŠ 
a pomocí her, tvořivých činností a dalších aktivit se děti seznamují se zdravým 
životním stylem a s poznatky o ekologii. Děti prožitkovým učením poznávají, co 
potřebují rostliny k růstu, seznamují se s okolní krajinou, rybníky, přírodou, 
pomáhají se starat o lesní zvířátka, vyráběly krmítka pro ptáčky v zimě a 
pravidelně je doplňovaly.  Cíl, kterým je posilovat kontakt dětí s přírodou, se 
daří plnit celoročně.  

V naší MŠ klademe důležitost na hru dítěte. Dětem je poskytován prostor a 
dostatek času, vhodné hry a hračky přiměřené věkovým zvláštnostem dětí,  

snadná dostupnost her a hraček. Cílem je společná hra dětí, společné vytváření 
pravidel hry, střídání se ve vedoucí roli, vzájemné půjčování hraček, šetrné 
zacházení s hrou, hračkou. Toto se daří plnit postupně.    

Důležitým cílem, který byl každodenně naplňován, je preventivní výchovně 
vzdělávací působení v oblasti sociálně patologických jevů. Naší snahou je klidné 
klima ve třídách a pohodová a přátelská atmosféra mezi dětmi a ostatními 
zaměstnanci školy.  

S dětmi, které jsou v posledním roce docházky před vstupem do 1. třídy, 1x 
měsíčně pracoval speciální pedagog v prostorách ZŠ.  

Podmínky vzdělávání  

Celoročně zkvalitňujeme výchovně vzdělávací podmínky ve třídách. V roce 
2016/2017 byla třída v I. oddělení vybavena novými regály na konstruktivní 
stavebnice. Ve II. oddělení vznikl logopedický koutek, který je vybaven 
logopedickými pomůckami – bylo zakoupeno logopedické zrcadlo, kuličkové 
hlavolamy, foukadla, píšťalky. Zde pracuje s dětmi logopedický asistent. Pro 
rozvoj fyzické a psychické zdatnosti byly zakoupeny nové pomůcky – balanční 
kužel, kuličkový labyrint, hmatové disky, padák, skládací balanční lavička. Obě 
třídy byly v průběhu roku doplněny novými hrami a hračkami. Zajímavé 
didaktické pomůcky si vytvářejí pedagogové z MŠ k výchovně vzdělávacímu 
procesu.  
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Nedostatek je ve vybavení dětského hřiště u obecního úřadu vhodnými 
hračkami, zejména pro hru v pískovišti.   

Zpracovala:  Miroslava Čermáková  

 
 
Činnost školní jídelny  
 
 
     V průběhu celého školního roku byla věnována zvýšená pozornost 
hygienickým požadavkům na stravovací služby a zásadám osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  Ve školní jídelně je 
sledován HACCP (systém kritických bodů). 
     
     V  současné  době  má  kuchyně  4  zaměstnance.  Po celý školní rok vaříme 
pro MŠ a ZŠ Čáslavice, MŠ Římov.Vaříme rovněž pro cizí strávníky. Do 
jídelního lístku zavádíme nová a krajová jídla. 
     V tomto  školním  roce (2016/2017) máme  zapsáno  na  stravování  98  žáků  
z naší  školy, 35 dětí z naší MŠ, 20 dětí z MŠ Řimov. Závodní stravování  
zabezpečujeme pro  25 zaměstnanců naší školy.  Celkem stravujeme 73  cizích 
strávníků.   Celkem zapsaných strávníků je 251 .       
     Většina obědů je hrazena bezhotovostně. Tato forma se velmi osvědčila.. 
  
 
Finanční norma potravin oběda: 
MŠ                                                14,- Kč  
žáci 7 – 10 let     16,- Kč 
žáci 11 – 14 let    19,- Kč 
žáci nad 15 let     20,- Kč 
cizí strávníci     25,- Kč 
Ostatní náklady  na  oběd  závodní stravování a cizí strávníci 25,- Kč. 
 
 
Počet  uvařených  obědů ve školním roce 2016-2017  
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 21 977 691 791 177 444 3080 

10 20 816 635 743 180 413 2787 
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11 20 806 703 820 198 443 2970 

12 15 628 520 621 154 247 2170 

1 21 874 677 791 166 427 2935 

2 19 499 464 573 135 328 1999 

3 23 
 

968 777 921 223 503 3392 

4 18 746 554 644 136 368 2448 

5 21 1010 703 848 183 470 3214 

6 22 984 618 689 151 461 2903 

7 8 223    - - - 62 285   

 
                      208                                                                                             28183 
 
 
Ve školním roce 2016/2017 bylo uvařeno 28183  porcí obědů ve  208  
stravovacích   
 
dnech.  Denní průměr činil 136 obědů. I nadále si chceme zachovat přízeň  
  
strávníků.V roce 2016/2017 pro cizí strávníky bylo uvařeno 11517 obědů ve  
208  
 
stravovacích dnech.Denní průměr činil 55 obědů. 
 
                                                  Zpracovala:              Miluše Vařbuchtová  
 
 
 
Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI a dalších kontrolách 
 
 Ve školním roce 2016/2017 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. 
Zřizovatel prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky, 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 
Mimoškolní aktivity žáků 
 
Exkurze 
27. 9. 2016 Exkurze do K – centra Noe v Třebíči 
25. 10. 2016 Po stopách baroka (exkurze žáků 8.roč.) 
27. 3. 2017 Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči  
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24. 5. 2017 Návštěva ZOO Jihlava – program „Ohrožená zvířata“ 
26. 5. 2017 Výlet na Sádek – pěšky (MŠ) 
6. 6. 2017 JE Dukovany a Mohelenská hadcová step (7. – 9.roč.) 
15. 6. 2017 Exkurze na ČOV Třebíč (8.ročník) 
22. 6. 2017 Exkurze Hekuplast Kojetice (1. – 5. ročník) 
 
Kulturní a vzdělávací akce 
3. 10. 2016 Divadelní představení „Krysáci a ztracený Ludvík“ (MŠ, 1. roč.) 
26. 10. 2016 Vídeň 2016 
31. 10. 2016 Kino Pasáž Třebíč „Strašidla“ (1. – 6. roč.)  
14. 11. 2016 Divadelní představení „Čert a Káča“ (MŠ, 1.roč.) 
28. 11. 2016 Divadélko pro školy „Africká pohádka aneb Podivuhodná 
dobrodružství doktora Holuba“ (1.stupeň), „Legenda V+W aneb Příběh 
Osvobozeného divadla“ (2.stupeň) 
1. 12. 2016 Kino pasáž „Anděl Páně 2“ (ZŠ) 
15. 12. 2016 Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou – „A-Ž půjdeš do 
školy“, „Náš dvůr má tajemství“ (1. stupeň), „Nikolina cesta“ (2.stupeň) 
24. 1. 2017 Kouzelnické představení (MŠ) 
9. 2. 2017 Maňáskové divadlo „Šikula“ (MŠ, 1. roč.) 
16. 2. 2017 Divadelní představení „Gulliverovy cesty“ (2. – 5. roč.)   
6. 3. 2017 Zábavné hudební vystoupení Mgr. Břetislava Vojkůvky (MŠ, 1. – 3. 
roč.) 
  4. 4. 2017 Velikonoční čtyřlístek. Divadlo Pasáž Třebíč - pohádka (MŠ )   
18. 4. 2017 Horácké divadlo Jihlava, představení „Romeo a Julie“ (2.stupeň) 
19. 4. 2017 Horácké divadlo Jihlava, představení „Autopohádky“ (1.stupeň) 
21. 4. 2017 Den s odpady (módní přehlídka – modely vytvořené z odpadních 
materiálů, svoz starého papíru po obci, sběr odpadků u silnic v okolí obce – 
„Čistá Vysočina“ 
2. 5.  2017 Návštěva Městské knihovny a muzea v Třebíči 
10. 5. 2017 Městská knihovna Třebíč (1. a 6. roč.) 
12. 5. 2017 První pomoc do škol – sanitka (8.ročník) 
15. 5. 2017 Školní kolo recitační soutěže pro II.kategorie (4., 5. a 6.ročník)  
15. 5. 2017 O křišťálovém srdci. Divadlo Národní dům Třebíč (MŠ) 
16. 5. 2017 Dyslektická olympiáda –ZŠ Kpt. Jaroše 
24. 5. 2017 Pohádková cesta. Třebíč – Borovina (MŠ) 
24. 5. 2017 Návštěva ZOO Jihlava – program „Ohrožená zvířata“ 
26. 5. 2017 Výlet na Sádek – pěšky (MŠ) 
13. 6. 2017 Návštěva zábavního rodinného parku Bruno (školní výlet 2. – 5. 
ročník) 
15. 6. 2017 Exkurze na ČOV Třebíč (8.ročník) 
16. 6. 2017 Aqualand Moravia  
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Soutěže 
21. 12. 2016 Vánoční dortování  
17. 2. 2017 Florbal Želetava (2. místo v turnaji)   
17. 3. 2017 Krajské kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ 
15. 5. 2017 Školní kolo recitační soutěže pro II.kategorie (4., 5. a 6.ročník)  
16. 5. 2017 Dyslektická olympiáda –ZŠ Kpt. Jaroše 
16. 5. 2017 Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň 
30. 5. 2017 Sportovní olympiáda neúplných základních škol 
 5. 6. 2017 Dějepravné soutěžení 2017 (4. místo) 
27. 6. 2017 Sportovní den (2.- 9. ročník) 
28. 6. 2017 Dopravní hřiště –ZŠ Bartuškova (3., 4.ročník) 
 
Výtvarné soutěže ve školním roce 2016/2017 
Pohádkové narozeniny elektrárny Dlouhé Stráně, soutěž o vytvoření příšerky 
vytvořené z odpadových materiálů, která žije ve vodní nádrži. Kolektiv žáků 7. 
ročníku získal zvláštní cenu poroty a poukaz v hodnotě 500Kč na nákup zboží 
v Albertu. 
Mléko a my – školní, projektový den. Získali jsme 2. místo. Odměna byla 
dárkové balíčky a lednička Zanussi. 
Navrhni svůj dům –2017 výtvarná soutěž pořádaná Střední průmyslovou 
školou stavební v Třebíči / žákyně 8. ročníku – Kamila Šoukalová a Nikola 
Stručovská se umístily na 4. místě. 
Litter Less  - mezinárodní kampaň zaměřená na snižování odpadů. Jedním 
z úkolů bylo vytvořit co nejoriginálnější odpadkové koše. Z padesáti účastníků 
jsme získali 1. místo. / cena dojde poštou/ 
Vermikompostér – Hledáte nové spolužáky? Pořiďte si žížaláky!                 
Soutěž pořádaná sdružením Tereza. Získali jsme věcnou cenu poroty, jako 
poděkování. /dojde poštou/ 
 
Mimoškolní akce 
26. 10. 2016 Vídeň 2016 
18. 11. 2016 – 27. 1. 2017 Předplavecký výcvik (3., 4. roč.)  
1. 12. 2016 Rozsvícení vánočního stromečku, Tvoření s rodiči (MŠ) 
7. a 8. 12. 2016 Projekt „Mléko a my“ 
20. 12. 2016 Pohoda Vánoc – společná akce MŠ a ZŠ 
15. – 22. 1. 2017 Lyžařský kurz – penzion Roudenka v Jestřábí v Krkonoších 
(26 žáků 7. – 9. ročníku)  
17. 2. 2017 Florbal Želetava (2. místo v turnaji)   
10. 3. 2017 Ekologický projekt „Předáváme štafetu“ (1., 2. stupeň ZŠ) 
24. 3. 2017 Projekt „První pomoc do škol“, VIII.roč – první pomoc 
28. 3. 2017 Jarní tvoření s rodiči 
10. 4. 2017 Recyklohraní 
20. 4. 2017 Záchranná stanice IKAROS – Dravci (MŠ, ZŠ) 
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12. 5. 2017 První pomoc do škol – sanitka (8.ročník) 
16. 6. 2017 Aqualand Moravia  
 
 

Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku 

Ve čtvrtek 29. června se sešli v KD Čáslavice žáci 9. ročníku, jejich rodiče a jiní 
blízcí příbuzní, kamarádi a všichni pedagogičtí pracovníci školy, aby se 
společně rozloučili. Krátké vystoupení si připravilo 7  žáků 1. – 3. ročníku. 
Školní docházku končilo 8 děvčat a 5 chlapců. Vysvědčení, pamětní listy a šerpy 
jim předávali ředitel školy Mgr. Petr Blecha, starosta obce Vladimír Bartes a 
třídní učitelka Mgr.  Miroslava Zikmundová. Žáci se rozloučili se všemi 
vyučujícími a promítli prezentaci fotografií z 6. – 9. ročníku. 

 
 
 

Pohoda Vánoc 

Vánoční besídka s názvem Pohoda Vánoc  se konala v úterý  20.12.2016 v 
kulturním domě  v Čáslavicích při velké účasti rodičů a přátel školy. Program 
začal vystoupením dětí z mateřské školy. Žáci 1. stupně recitovali básničky, 
zpívali, zahráli na zobcové flétny. Velice příjemnou částí  předvánočního 
odpoledne bylo divadelní představení  Mrazík, které nacvičili malí divadelníci z  
5. ročníku. Mezi jednotlivými  vystoupeními  byly na jevišti  „ živé obrazy“  
s tématikou českých dějin.  Žáci 2.stupně zazpívali, zahráli stínohru  a jako 
každoročně dvě žákyně zatančily. Po vystoupení  žáků  bylo možno si zakoupit 
výrobky nejen z keramiky, ale i jiné produkty výtvarného tvoření  naší školy.  
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Na malé  občerstvení  připravily kuchařky vánoční punč a děti přinesly od svých 
maminek a babiček  výborné  vánoční cukroví. Příjemně prožitý předvánoční  
podvečer byl milým setkáním  dětí, rodičů, vyučujících a ostatních přátel školy.   
 
 
Lyžařský kurz 

 
Týden od 15. do 22. ledna 2017 strávilo 26 žáků ze 7. - 9. ročníku na 

lyžařském výcvikovém kurzu. Ubytování bylo objednáno, stejně jako minulé 
roky, v penzionu Roudenka v Jestřábí v Krkonoších, kde byla pro žáky zajištěná 
plná penze a celodenní pitný režim. Výcvik probíhal ve Ski areálu Aldrov a 
Vurmovka. 

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

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

V průběhu celého pobytu udělali všichni žáci velký pokrok v lyžařských i 
snowboardových dovednostech, zejména ti, kteří přijeli bez předchozích 
zkušeností s lyžováním nebo snowboardingem.  
 
Plavecký výcvik 
Zúčastnilo se ho 22 žáků 3.a 4. ročníku v plném rozsahu stanoveném osnovami.  
 
Školní výlety 
 
13. 6. 2017 Návštěva zábavního rodinného parku Bruno (školní výlet 2. – 5. 
ročník) 
19. – 21. 6. 2017 školní výlet 9.ročníku (Pasohlávky) 
21., 22. 6. 2017 Školní výlet 7.ročníku (Kutná Hora) 
21. – 23. 6. 2017 Školní výlet 8.ročníku (Mělník, Kokořín) 
27. 6. 2017 Zoologická zahrada Jihlava (1.ročník, MŠ) 
27. -  28. 6. 2017 Školní výlet 6.třídy 
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Výroční zprávu zpracovala Mgr. Dana Sýkorová 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena ve školské radě dne: 
 
 
 
Členové školské rady: 
 
Mgr. Roman Hanzal:    ........................................ 
 
Pavel Vařbuchta:          ......................................... 
 
Iva Vechetová:             ......................................... 
 
 
V Čáslavicích: 27.9.2017 
 
 
    .......................................................... 
        razítko a podpis ředitele školy 
     


