
13. Logopedická prevence v MŠ 
I v tomto školním roce jsme spolupracovali se Speciálním pedagogickým 

centrem z Velkého Meziříčí, které se stará hlavně o problémy v řeči u 

dětí.  Na začátku roku proběhla depistáž (vyšetření) u nově nahlášených 

dětí a kontrola u dětí, které se již logopedické prevence účastní. Během 

roku k nám jezdí z SPC ještě dvakrát na kontrolu a posouzení, jestli přece 

jenom není u některých dětí nutná péče logopeda. Během logopedické 

prevence se děti učí správně dýchat, ohýbat jazýček, správně nastavit 

pusinku a v rámci hry procvičovat písmenka, která jim dělají problémy. 

Tento rok byly pouze dvě děti poslány k logopedovi a třem dětem už byla 

logopedická péče zrušena, protože u nich došlo k nápravě. Děti byly 

pochváleny, že jsou šikovné, což nám udělalo velikou radost. 

V příštím roce se těšíme opět na spolupráci, která nám nese dobré 

výsledky.           Hana Marková , DiS, vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy 

 

14. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

Na základní škole je 17 žáků vzdělávaných dle IVP (individuální vzdělávací 

program). Speciálně pedagogické zázemí je v nejvyšším patře budovy ZŠ. 

Žáci za mnou dochází, procvičujeme nejen učivo, které žákům dělá 

problémy, ale i nácvik prostorové orientace, zlepšení koncentrace 

pozornosti, atd.  Jako speciální pedagog zde pracuji na 0,5 úvazku, to je 

11 hodin přímé práce. Z toho vyplývá, že se bohužel nemohu věnovat 

každému žáku samostatně. Většinou za mnou žáci dochází ve skupinkách 

po 2-3. Na tuto práci bych potřebovala více hodin, protože žáků, kterým 

byly zjištěny výukové či jiné problémy, přibývá i během roku. Snažím se 

pomáhat žákům s jejich potížemi, ale důležitá je i spolupráce a důslednost 

rodiny. Spolupracuji i s dalšími odborníky mimo školu – Pedagogicko-

psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické 

centrum. Ať už je to spolupráce při tvorbě IVP, nebo možnostech řešení 

konkrétního problému.  

                 Mgr. Helena Vrbická, speciální pedagog 

BULLETIN č. 35 

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková 

organizace 

INFORMACE  PRO RODIČE  - aneb čím žije škola 

1. Vážení rodiče, 
školní rok 2015-2016 končí a všichni se těšíme na volné chvilky bez 

školních povinností. II. pololetí uběhlo snad ještě rychleji než I. pololetí. 

Naplánované školní akce se doufám vydařily a žákům se líbily. My učitelé 

hodnotíme nejen práci žáků, ale také svoji práci, co se nám ve výchově a 

vzdělávání žáků podařilo, co je třeba udělat jinak a jak naplánujeme nový 

školní rok. Každý žák má své individuální potřeby a je třeba hledat 

nejlepší metody a formy práce při jejich vzdělávání. Děkuji Vám rodičům 

za velmi dobrou spolupráci při řešení některých problémů, protože bez 

této vzájemné diskuse, hledání řešení, bychom nedosáhli zlepšení. Děkuji 

Vám rodičům, že vedete své děti k základním pravidlům slušného chování.  

Vysvědčení je pro žáky hodnocení jejich školní práce a je třeba je za 

jejich práci, ctižádostivost, snažení, aktivitu na konci školního roku 

ocenit. 1. září se budeme těšit na nové prvňáčky a žákům 9. ročníku 

popřejeme, ať jsou v budoucím studiu a životě spokojení a úspěšní.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, pedagogům a 

provozním zaměstnancům, členkám SRPDŠ, zastupitelstvu Obce Dušejov, 

ZD Dušejov, panu Bohuslavu Pechovi z Boršova za montáž televizoru a 

videotelefonu do ŠD, paní Jitce Krejčí z Hojkova za vyřízení 

sponzorského daru 5 000,-Kč od firmy BOSCH na materiální zajištění 

školního jarmarku a firmě BOSCH za sponzorský dar 35 000,-Kč na nákup 

nových učebnic do výuky NJ. Tato práce a pomoc od všech jmenovaných 

přispěla k lepšímu provozu školy a materiálnímu zabezpečení pro žáky. 

Co plánujeme na prázdniny?  V učebně v 1. poschodí bude položeno nové 

lino, šatny I. stupně budou dovybaveny ještě několika skříňkami, 

v některých třídách se bude bílit a bude nutno upravit školní hřiště.                                                                                                                                                     



Přeji všem dětem a žákům krásné prázdniny plné sluníčka a všem 

dospělým, rodičům a zaměstnancům, pěknou dovolenou.     
                                                              Mgr. Marcela Krejčová, ředitelka školy 

2. Záchrana obojživelníků 

Již pátým rokem se tradičně konal program na ochranu obojživelníků ve 

spolupráci s neziskovou organizací "Mokřady - ochrana a management".  

Program spočívá v transferu obojživelníků, kteří se chytají do speciálně 

připravených pastí. Každé ráno a odpoledne je třeba pasti kontrolovat a 

obojživelníky přenášet přes silnici do rybníku Sviták. Zúčastnili se 

vybraní žáci a někteří učitelé, kteří společně zachránili tyto druhy 

obojživelníků – ropuchy obecné, blatnice skvrnité, skokany hnědé, 

skokany zelené a čolky obecné. Dohromady bylo zachráněno 1743 

obojživelníků.  Máme radost, že žáci dobrovolně ve svém volném čase 

dělají něco pro přírodu a učí se poznávat jednotlivé druhy obojživelníků.  
            Mgr. Erik Landecki, zástupce ředitelky, koordinátor ekologické výchovy 

 
3. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 

V tomto školním roce navštěvuje devátou třídu pět žáků. Jsou to samí 

chlapci. Všichni si vybrali k dalšímu studiu učební obor. 

Dva žáci se hlásili na učební obor mechanik opravář motorových vozidel 

na Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní do Jihlavy. Oba 

byli na zvolený obor přijati. Jeden žák se hlásil na stejný obor, byl také 

přijat, ale bude ho studovat na Střední škole a Středním odborném 

učilišti v Pelhřimově.   Jeden žák si zvolil obor strojní mechanik 

(zámečník). Vybraný obor bude studovat na Střední škole průmyslové, 

technické a automobilní v Jihlavě. Další žák si vybral obor strojní 

mechanik (zámečník), ale s tím rozdílem, že ho půjde studovat na Střední 

školu a střední odborné učiliště v Pelhřimově. 
                                                               Ing. Jana Culková, výchovná poradkyně 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

11. Mateřská škola 

Už je zase další školní rok za námi. Letos, ani o Vánocích, jsme si sněhu 

neužili, a tak jsme si alespoň v únoru nachystali masky, abychom se mohli 

vyřádit na karnevale. 

Když se otevřelo jaro, těšili jsme se na dopravní olympiádu na hřišti s 

„vlastním dopravním prostředkem“. Navštívili jsme také pohádku v 

Městské knihovně Jihlava a měsíc duben jsme zakončili čarodějnickým 

rejem, soutěžemi a opékáním vuřtů. Maminkám k svátku jsme v sokolovně 

připravili pásmo básní a písní s malým dárečkem. Až na chladné počasí se 

nám výlet k Fábulovi rovněž vydařil. 

Ke Dni dětí jsme uspořádali letní sportovní olympiádu na školní zahradě. 

Cesta za sladkým pokladem byla spojená s poznáváním květin, hmyzu a 

polních zvířat. Do MŠ přijela i Městská policie Jihlava a uspořádala 

besedu pro děti. Starší děti jely také na dopravní hřiště v Jihlavě a do 

Třeště na exkurzi k hasičům. Poslední den jsme se rozloučili s 

předškoláky. 

Děkujeme obci Dušejov a panu školníkovi za dřevěnou zástěnu v chodbě, 

která slouží jako zateplení. Též děkujeme p. Ing. Jiřímu Kocmanovi za 

sponzorský dar předškolákům. 

Všem Vám přejeme krásné a klidné prázdniny. 
                                    Kolektiv MŠ Dušejov 

 

12. Soukromé lekce hry na housle a klavír 

Soukromé lekce hry na housle a klavír pro děti i dospělé, pro začátečníky 

i pokročilé. Součástí každé lekce je i výuka hudební teorie. 

Výuka může probíhat v ZŠ Dušejov nebo doma u mě či u Vás. 

 

Těší se na Vás MgA. Marie Michálková 

Tel: 605 771 913 

 

 

 



9. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝ CYKLISTA 4. 5. 2016 

I. kategorie – 3. místo z 11 družstev 

       Vondrušková Tereza, Althová Simona, Pech Jakub, Gottlieb Michal 

II. kategorie – 2. místo z 13 družstev 

             Pechová Adéla, Nováčková Valerie, Vondruška Jan, Alth Patrik 

Krajské kolo - 2 – 3. června 2016 na zimním stadionu v Jihlavě 

I. kategorie – 9. místo z 13 družstev 

             Vondrušková Tereza, Althová Simona, Kačer Jan, Pech Jáchym 

II. kategorie – 12. místo z 15 družstev 

             Pechová Adéla, Nováčková Valerie, Vondruška Jan, Alth Patrik 

Všem žákům gratulujeme.                 Zdeňka Mikešová, vychovatelka ŠD     

                                                                                                  

10. Informace ze školní jídelny 

Naši milí strávníci, končí další školní rok, hodnotí se, kdo byl více či méně 

úspěšný, nebo co se komu nepovedlo. My v kuchyni také bilancujeme. Co 

jsme uvařily dobře, co špatně. Věřte nám, že si mnohdy klademe otázku, 

proč vám nechutná. Bohužel se pohybujeme v určitých mezích, které jsou 

pro nás závazné a které kontroluje Česká školní inspekce, ale i tak se 

může mnohé zlepšit. Doufáme, že nám budete 

věrní i další školní rok. Těm, co odcházejí, přejeme úspěšný start do další 

etapy jejich života.  
Nyní několik organizačních informací: 

*Poslední týden se budou děti stravovat podle toho, jak se předem přihlásily. 

Nelze je již odhlásit. 

*Jsme v okamžiku vyúčtovávání stravného – přeplatky se budou poukazovat na 

účty rodičů strávníků či zaměstnanců, doplatky se budou hradit u účetní školy 

paní Pavelkové. Všichni budou o výši přeplatků, či nedoplatků informováni. 

*Na začátku příštího školního roku obdrží všechny děti přihlášky ke školnímu 

stravování. Prosíme o včasné vyplnění. Odhlašování stravy bude totožné s tímto 

rokem. Prosíme rodiče, kteří prozatím platí hotovostně, o zřízení inkasních 

příkazů s dostatečným finančním limitem. Zálohy strháváme kolem 22. dne 

v každém měsíci.    

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme krásné prázdniny.                                                                                                                                                         

                                                                                   zaměstnanci Š J                                                                                                                                                                                                   

 

4. Exkurze Titanic a Mořský svět  
V úterý 26. 4. 2016 jeli žáci druhého stupně naší školy do Prahy na 

výstavu Titanic. Na této výstavě si mohli prohlédnout předměty, které 

byly vyzvednuty z vraku Titaniku, a setkat se tak tváří v tvář s historií 

této lodi a dobou, kdy byla loď vystavěna.  Nálezy totiž vyprávějí lépe 

než slova a fotografie. Nám vyprávěly příběh velkolepé nové lodi, která 

započala svoji plavbu 10. dubna 1912 v Southhamptonu,  a o pět dní 

později se na cestě do New Yorku nad touto „nepotopitelnou“ lodí po 

srážce s ledovcem zavřely vody severního Atlantiku. S délkou 269,04 m, 

šířkou 28,19 m a výškou 53,33 m byl Titanic největší lodí své doby. Na 

tehdejší dobu oplýval také luxusem, o jakém se pasažérům jiných lodí ani 

nesnilo – na jeho palubě byly prostorné kajuty, tělocvičny, lázně, salonky, 

hřiště na squash … Luxusu však bohužel musela ustoupit bezpečnost 

pasažérů – během stavby Titaniku byl snížen počet záchranných člunů 

z 32 na 16, což mělo tragický dopad při ztroskotání lodi. V noci 14. dubna 

1912, kdy se Titanic potápěl, byla teplota severního Atlantiku pod bodem 

mrazu (-2°C). Většina přeživších, kteří se neutopili, tak zemřela na silné 

podchlazení. Právě do osudů pasažérů a jejich blízkých nám výstava dala 

nahlédnout. Každý návštěvník obdržel při vstupu na výstavu „lodní lístek“ 

se jménem a informacemi o pasažérovi, který tehdy na Titaniku opravdu 

cestoval. Na konci výstavy se pak každý dozvěděl, zda byl zachráněn či 

ne. Osudy pasažérů byly návštěvníkům téměř „na dotek“ také díky 

osobním předmětům a dokladům, které byly vyzvednuty z vraku, a díky 

restaurování a vystavení tak  mohly umocnit dojem z výstavy. Vrak 

Titaniku ležel 73 let ztracený ve čtyřkilometrové hloubce na dně 

severního Atlantiku, než byl 1. září 1985 objeven. Od té doby proběhlo 

několik expedicí, které zkoumaly vrak a vyzvedly některé předměty. I po 

stu letech je příběh této lodi stále fascinující. I my všichni jsme byli rádi, 

že jsme se na chvíli mohli stát jeho součástí. Po výstavě Titanic jsme 

navštívili také Mořský svět v Praze Holešovicích. Zde jsme si mohli 

prohlédnout akvárium, které je největší v České republice. Jedná se o 

nádrž o obsahu 100 tisíc litrů mořské vody, prosklená plocha tvoří celkem 

8 metrů. Stejně zajímaví byli i obyvatelé akvárií – například žraloci 



bělocípí a černocípí. Všichni žáci si exkurzi užili a těšíme se, až 

uspořádáme další.                                 Mgr. Petra Dolská, učitelka dějepisu 

5. Klub mladých čtenářů 

Naše škola je dlouhodobě zapojena do činnosti Klubu mladých čtenářů. 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros a prostřednictvím Klubu 

mladých čtenářů nabízíme žákům vybrané knižní tituly tohoto 

vydavatelství.  

Žáci si pak mají možnost vybrat 5x během školního roku knihy z 

nabídkových katalogů (v měsíci září katalog Albatros PODZIM, v 

listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros 

JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO).  

Objednávku knih žáci odevzdají důvěrníkovi Klubu mladých čtenářů, 

kterým je na naší škole paní učitelka Schwarzová. Ta pak všechny knihy 

hromadně objedná a zajistí jejich předání žákům. 

 

6. Městská knihovna Jihlava 

Žáci prvního i druhého stupně naší školy navštěvují během školního roku 

Městskou knihovnu v Jihlavě, kde je pro ně vždy připraven zajímavý a 

bohatý program. Tento školní rok se žáci 6. ročníku zúčastnili besedy na 

téma Karel IV., na které se dozvěděli důležité zajímavosti ze života 

tohoto významného českého panovníka. Prameny k tematickému kvízu 

hledali žáci v encyklopediích dětského oddělení knihovny. Pro žáky 7. 

ročníku byl připraven program na téma "sport". Při besedě s paní 

knihovnicí se seznámili se známými českými sportovci a s jejich úspěchy 

na letních či zimních olympiádách, mistrovstvích světa a Evropy. Součástí 

besedy byla i prezentace slavných sportovců 20. století. 

Žáci 8. ročníku si zvolili jako téma návštěvy knihovny "Hoši od Bobří řeky" 

a Jaroslava Foglara, spisovatele dobrodružné literatury pro mládež. Ve 

vědomostním kvízu žáci plnili zadané úkoly velmi svědomitě, 

a proto si budou pana Foglara pamatovat také jako významnou osobnost 

českého skautského hnutí. V příštím školním roce budeme s Městskou 

knihovnou Jihlava nadále spolupracovat a již se těšíme na další návštěvu. 
                                                                  Mgr. Renata Schwarzová, učitelka Čj                                                                                                              

 

7. Hory 2016 

Tento rok jsme se vydali do Orlických hor, kam s námi jela také škola 

Demlova z Jihlavy. Bydleli jsme v chatě Jedlová v Orlických horách. Pokud 

pomineme zařízení koupelny, tak to tam bylo pěkné. 

První den jsme se rozřadili do skupin. Večer jsme se šli podívat na finále 

soutěže Excelent Soldier, dokonce jsme se soutěžícimi vyfotografovali. 

Měli moc hezké dresy, ve kterých to závodníkům náramně slušelo. 

Na horách jsme měli jednu snowboardovou a tři lyžařské skupiny. Každý 

večer se konal program v režii jiné skupiny. Byla to zábava. Každý den 

jsme jeli skibusem na vleky Marta (dopoledne i odpoledne). Sjížděli jsme 

sjezdovky s obtížností modrou, častěji červenou a černou jen ojediněle. 

Ve středu jsme také navštívili bazén a šli jsme na procházku do města. 

Navečer jsme stavěli sněhuláky a koulovali jsme se. 

Předposlední den jsme měli závod - slalom, ale počasí nám nepřálo, 

protože foukal silný vítr. Po večeři jsme navštívili místní divadelní 

představení v Horním Jelení. Divadlo bylo naprosto úžasné. 

Na horách se nám velmi líbilo a užili jsme si hodně legrace. Našli jsme si 

nové kamarády a skvěle jsme si zalyžovali. Jsme rádi, že jsme tam byli!                                                                                                          
                                                                                         Žákyně 8. třídy 

 

8. Účast žáků na sportovních soutěžích ve šk. roce 2015/2016 

Minifotbal –  žáci 8. a 9. ročníku (účast v okrskovém kole) 

žáci 6. a 7. ročníku (6. místo v okresním kole) 

 

McDonald´s Cup -  žáci a žákyně 3. až 5. ročník (účast v okr. kole) 

Vybíjená -   žáci a žákyně 4. a 5. ročník (účast v okr. kole) 

Pohár rozhlasu -  žáci a žákyně 6. a 7. ročníku (soutěž družstev)  

běh na 60 m - Ždimera Marek 13. místo ze 45 

skok daleký – Zábojová Zuzana 14. místo z 38 

hod míčkem – Ždimera Marek 17. místo ze 42 

    Nováková Blanka 15. místo z 39                                                                                   

                                                                            Mgr. Lenka Kočková, učitelka Tv 


