
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

BULLETIN č. 37, 2. pololetí školního roku 2016-2017 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Dušejov,  

příspěvková organizace 

 

INFORMACE  PRO RODIČE  - aneb čím žila škola  
 

1.Vážení rodiče, 
 

ráda bych se s vámi podělila o radosti a postřehy na události, které nám přinesl 

školní rok 2016-2017. Všichni žáci, kteří se pilně připravovali na přijímací 

zkoušky na SŠ s maturitou, byli na vybrané školy přijati. Takových 

ctižádostivých žáků, kteří si uvědomují, že se neučí pro vás rodiče, pro nás 

učitele, ale hlavně pro sebe, bychom si přáli mít více. Žákům 9. třídy blahopřeji 

a děkuji pani učitelkám za přípravu ke zkouškám. Další radost jsme ve škole 

měli z budoucích prvňáčků, kteří před dvěma měsíci v dubnu úspěšně 

absolvovali zápis do 1. třídy a 4. září 2017 se na ně budeme ve škole moc těšit. 

V měsíci květnu proběhlo celorepublikové certifikované testování žáků 5. 

ročníků v předmětech M, Aj a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

Smyslem výběrového zjišťování není srovnávat žáky, třídy nebo školy, ale 

cílem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák naplňuje 

požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Výsledky žáků 

jsou srovnatelné s jejich hodnocením na vysvědčení, výborné nebo průměrné. 

Ve školním roce jsme pro žáky a děti MŠ vybrali různé naučné, kulturní a 

sportovní akce, až na jednu akci, kterou si žáci vybrali sami. MDD tak oslavili 

návštěvou Vojenského areálu Rančířov u Jihlavy, kde shlédli ukázky složek 

IZS. Dopravu měli žáci zdarma jako dárek k jejich svátku. V květnu nás 

potěšily děti svým vystoupením na besídce ke Dni matek, kde účinkovaly děti 

MŠ, kroužek fléten MŠ a ZŠ a pěvecký sbor ZŠ. Všem účinkujícím a paní 

učitelkám děkuji za přípravu besídky. A už je tu závěr školního roku a poslední 

akce, školní jarmark. Za jejich přípravu a zajištění děkuji všem žákům, pani 

učitelkám a maminkám ze SRPDŠ. Byla to již druhým rokem velmi vydařená 

akce. V novém školním roce se budeme těšit na další spolupráci s vámi rodiči, 

se zřizovatelem školy Obcí Dušejov, se ZD Dušejov, které je nám nápomocno 

při  větších opravách, a s členkami SRPDŠ. Za dosavadní spolupráci všem 



děkuji. Děkuji všem zaměstnancům školy za práci a přeji všem dětem, žákům, 

vám rodičům a všem kolegům slunečné léto a odpočinek. 

                                                                                                                                

 Mgr. Marcela Krejčová, ředitelka školy 

 

2. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2016/2017 
      

                 Dušejovskou  základní školu na konci školního roku opustí patnáct 

žáků. Třináct žáků ukončilo devátou třídu, dva odchází z osmé třídy. Pět žáků 

bude pokračovat na středních školách studiem maturitních oborů. Devět žáků 

zvolilo učební obory. 

      Jedna žákyně bude studovat po úspěšně složených přijímacích zkouškách 

na Gymnáziu v Pelhřimově. 

      Dvě další spolužačky jsou přijaty na OA, Střední zdravotnickou školu a 

SOSŠ v Jihlavě, obor „zdravotnický asistent“. 

      Další žákyně bude studovat umělecký obor „užitá malba“ na Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Heleníně. 

      Jeden žák složil úspěšně zkoušky na Střední škole průmyslové, technické 

a automobilní v Jihlavě, kde bude studovat obor „mechanik elektrotechnik“. 

     Dva žáci odchází na Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní 

v Jihlavě, obor „mechanik opravář“. 

      Na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Pelhřimově odejde 

jeden žák na obor „ elektrikář“. 

      Další žákyně odchází na Střední odbornou školu do nového Města na 

Moravě na obor „ošetřovatelka“. 

      Jeden žák byl přijat na OA, SZŠ a Střední odbornou školu služeb 

V Jihlavě, kde bude studovat obor „prodavač“. 

      Další žák byl přijat na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště 

Třešť. Zde bude navštěvovat obor „truhlář“. 

      Jeden žák byl přijat na Střední školu stavební, kde absolvuje obor 

„truhlář“. 

      Další dva žáci se hlásili na Střední školu průmyslovou, technickou a 

automobilní do Jihlavy. Byli přijati jeden na obor „truhlář“ a druhý na obor 

“elektrikář. 

 

Ing. Jana Culková 

Výchovná poradkyně 

 

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, 
příspěvková organizace 
Adresa: 
Dušejov 86 
588 05 Dušejov 
Česká republika 
 
Právní forma: 
Příspěvková organizace 
 
IČ: 75022401 
E-podatelna 
Bankovní spojení: 
KB Jihlava 
Číslo účtu: 
86 – 2673340287 / 0100 
Zřizovatel školy: 
Obec Dušejov 

 
Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy 
Ředitelna školy: 
567 272 449 
reditelna@zsdusejov.cz 
Mobil: 
724 858 689 
 
Školní jídelna: 
567 272 321 
jana.hurdova@zsdusejov.cz 
 
Školní poradenské pracoviště: 
567 211 516 
567 272 449 
helena.vrbicka@zsdusejov.cz 
méno.příjmení@zsdusejov.cz 
Kancelář účetní: 
567 272 228    jana.pavelkova@zsdusejov.cz 
 
Mateřská škola: 
materskaskola@zsdusejov.cz 
567 210 704 
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        Již od měsíce září 2017 se děti mohou těšit na využívání nové interaktivní 

tabule, která bude financována z části výdělku vánočního koncertu, sponzorů 

a doplacena z rozpočtu školy. 

        Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům za hračky, materiální výpomoc, 

sponzorům za přispění na interaktivní tabuli, paní Michálkové za nové hračky 

na školní zahradu a panu Kocmanovi za dárečky pro předškoláky. 

        Za celý kolektiv MŠ vám přeji krásné léto, příjemné prožití dovolených 

a žádné úrazy. Těšíme se v září. 

 

Hana Marková, DiS., vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy 

 

 

8. Milí strávníci, 

 
blíží se konec školního roku a s ním přichází i bilancování.  

Také my v kuchyni hodnotíme školní rok 2016/2017 z hlediska stravování. 

V tomto článku bych se ale chtěla s předstihem zmínit o začátku  nového 

školního roku. 

  Čtvrtého září (první školní den) budou všichni strávníci základní školy 

odhlášeni, na oběd půjdou pouze ti, kteří se přihlásí v přípravném týdnu nebo 

4. 9. 2017 do 7.30 hod. Druhý den budou všichni, kteří se tento školní rok 

(2016-2017) stravovali ve školní jídelně, přihlášeni (bez současné deváté 

třídy). Pokud se někdo bude chtít ze stravování odhlásit, může to učinit 4. 9. 

během celého dne. Tato informace se netýká dětí z mateřské školky, ty 

“pojedou ve svém režimu“. 

  Vedení školy také prosí rodiče strávníků, kteří doposud platili hotovostí, o 

zřízení inkasního příkazu na placení obědů u svých bankovních domů. Zřízení 

příkazu je jednoduché a informace o tomto způsobu platby vám podá vedoucí 

školní jídelny. 

Na závěr pak přejeme všem báječné prázdniny, spoustu skvělých zážitků a 

žákům současné deváté třídy šťastný start na nových školách. 

 

Jana Hurdová, vedoucí ŠJ 

 

 

 

                                                    

3. Pár slov speciálního pedagoga 
V letošním školním roce došlo ke změně zařazování dětí s výukovými 

obtížemi. Od září byla zavedena vyrovnávací a podpůrná opatření. 3. 

Tato opatření se týkají žáků nově vytipovaných nebo žáků, kteří měli 

plánovanou kontrolu v PPP během školního roku. Netýkala se ještě žáků, kteří 

měli zprávu platnou z předchozího období. 

Vyrovnávací opatření nastavuje škola i bez spolupráce se školským 

poradenským zařízením, je kladen důraz na individuální přístup učitele. Tato 

opatření poskytuje pedagogický pracovník, škola a rodina dítěte. Pokud se tato 

opatření ukážou jako nedostatečná, je dítě vyšetřeno ve školském 

poradenském zařízení, které pak doporučí podpůrná opatření patřičného 

stupně.  

Důležitá je podpora rodiny i pedagoga. Jde o dítě a jeho celkový harmonický 

rozvoj. 

Je před námi období letních prázdnin, na které se děti velice těší. Chtěla bych 

ale apelovat na rodiče, podporujte děti ke čtení i o prázdninách. Hlasité čtení 

dvakrát až třikrát týdně po dobu 10 minut je dostačující. Vybírejte knihu pro 

dítě zajímavou, vyptávejte se na děj, o kterém četlo, při čtení ho poslouchejte. 

Buďte svému dítěti oporou. 

Mgr. Helena Vrbická 

4. Žákovský parlament 
Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním dostali slovo žáci 

prostřednictvím žákovského parlamentu, aby se vyjádřili k dění ve škole a 

mohli případně svými návrhy a aktivitou něco změnit. Žákovský parlament, 

prostřednictvím dvou zástupců za každou třídu, se po celý rok scházel jednou 

měsíčně a zabýval se otázkami týkajících se výletů a volnočasových aktivit, 

ale také možnostmi vylepšení fungování školy v oblasti organizace prostoru. 

Na zasedání se žáci k jednotlivým otázkám vyjádřili a také mohli vyslechnout 

názory ostatních. Povinností jednotlivých zástupců tříd pak bylo informace 

celé třídě sdělit a na příštím zasedání pak zprostředkovat názor za celou třídu. 

Žákovský parlament např. projednal zájem o čtení cizojazyčné literatury 

v době velké přestávky, aktivity pro den dětí, návštěvu anglického divadla, 

školní diskotéku, apod. Žákovskému parlamentu rovněž nebyla lhostejná 

otázka školního stravování nebo udržování čistoty ve třídách i na záchodech. 

Členové se rovněž podíleli na čtení školního hlášení nebo organizaci 

1.filmového klubu. Zástupcům ŽP děkuji za jejich aktivitu a investovaný čas 

pro dobro svých tříd i celé školy.  

Bc. Hana Čejková, koordinátorka ŽP 



5. Účast žáků na sportovních soutěžích ve školním roce 

2016/2017 
 

Stolní tenis -      žáci 6. a 7. ročníku (účast v okrskovém  

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

                           kole)    
                  žáci 6. a 7. ročníku (účast v okrskovém  
Florbal -         žáci 6. a 7. ročníku (účast v okrskovém  

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

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

kole) 
Pohár rozhlasu - žáci a žákyně 8. a 9. ročníku (soutěž družstev)   

umístění jednotlivců  

běh na 60 m – František Sochor 4. místo z 50 
skok daleký  – Zábojová Zuzana 3. místo ze 45  
Sochor František 10. místo ze 44 

vrh koulí       – Zábojová Marie 13. místo ze 42 
Alt Patrik 16. místo z 39 
Štafetový závod - žáci 1. stupně (účast v okrskovém kole) 
 

Mgr. Lenka Kočková 

                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Transfer obojživelníků  

 

Již počtvrté jsme se zapojili do záchrany obojživelníků u rybníka Sviták 

nedaleko obce Dušejov. Před celou akcí nám vše o stavění dočasných 

plastových zábran před silnicí a záchranném transferu vysvětlili ochranáři 

z Jihlavy. 

 Žáby, které se na tah k rybníkům vydávají především v noci, narazí na 

plastovou zábranu, pohybují se podél ní, až spadnou do zakopané sběrné 

nádoby.  

Žáci a učitelé základní školy je chodili pravidelně ráno a odpoledne 

kontrolovat a žáby přenášeli přes silnici do rybníka. 

Transfer obojživelníků probíhal od 20. března do 11. května 2017. 

Celkem jsme za toto období zaznamenali 538 obojživelníků. Největší 

zastoupení měla ropucha obecná – 362 jedinců, pak blatnice skvrnitá – 126 

jedinců, skokan hnědý 26 jedinců, skokan zelený – 22 jedinců, nejméně 

početný byl čolek – 2 jedinci. V porovnání s loňským rokem jsme zachránili 

asi o polovinu méně obojživelníků.  

 

autoři: Tereza Vondrušková a Simona Althová, 7. třída 

 

7. Mateřská školka               
Už je zde zase konec školního roku a je tedy čas se ohlédnout, co jsme všechno 

s dětmi prožili. 

      Jako každý rok jsme spolupracovali s SPC Velké Meziříčí na logopedické 

prevenci u dětí, která přináší výsledky. 

      V průběhu celého roku jsme děti učili podle TVP, hráli si s nimi, chodili 

na vycházky, jezdili na výlety a zajišťovali různé akce. 

       Hned z jara jsme poznávali přírodu a začali nacvičovat besídku ke Dni 

matek. Besídka se konala v místní sokolovně, kde kromě dětí z mateřské školy 

vystoupil i pěvecký sbor základní školy. Rovněž jsme měli možnost shlédnout 

vystoupení flétniček z MŠ a ZŠ. Celá besídka se povedla a všemi byla kladně 

hodnocena. 

       Dále jsme pro děti zajistili přednášku Městské policie Jihlava s 

preventivním programem “Ježeček Bodlinka“. Také jsme byli v Městské 

knihovně v Jihlavě. V mateřské škole nás navštívilo loutkové a maňáskové 

divadlo, které děti velmi pobavilo. 

       V květnu jsme s dětmi jeli na výlet, letos to bylo do Houbového parku u 

Jindřichova Hradce, kde jsme plnili úkoly na třech různých stezkách, prohlédli 

si muzeum fosílií a vyrobili si malý dáreček. Výlet se vydařil a to včetně 

počasí. 

       V červnu proběhl na školní zahradě sportovní den ke Dni dětí a také jsme 

zorganizovali pro děti cestu za pokladem, s plněním úkolů. Na závěr roku jsme 

navštívili Hasičský záchranný sbor v Třešti a rozloučili se s předškoláky. 

        Zápis do ZŠ byl přesunut z ledna na duben, čímž se zlepšila možnost 

přípravy předškolních dětí. V září nastoupí z naší školky 9 dětí do školních 

lavic v Dušejově. Zápis do MŠ proběhl v květnu, kdy bylo přijato 11 dětí, na 

které se všichni už těšíme. 
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autoři: Tereza Vondrušková a Simona Althová, 7. třída 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

7.Mateřská školka               
 
     Už je zde zase konec školního roku a je tedy čas se ohlédnout, co jsme všechno s dětmi 

prožili. 

      Jako každý rok jsme spolupracovali s SPC Velké Meziříčí na logopedické prevenci u dětí, 

která přináší výsledky. 

      V průběhu celého roku jsme děti učili podle TVP, hráli si s nimi, chodili na vycházky, 

jezdili na výlety a zajišťovali různé akce. 

       Hned z jara jsme poznávali přírodu a začali nacvičovat besídku ke Dni matek. Besídka se 

konala v místní sokolovně, kde kromě dětí z mateřské školy vystoupil i pěvecký sbor základní 

školy. Rovněž jsme měli možnost shlédnout vystoupení flétniček z MŠ a ZŠ. Celá besídka se 

povedla a všemi byla kladně hodnocena. 

       Dále jsme pro děti zajistili přednášku Městské policie Jihlava s preventivním 

programem:“Ježeček Bodlinka“. Také jsme byli v Městské knihovně v Jihlavě. V mateřské 

škole nás navštívilo loutkové a maňáskové divadlo, které děti velmi pobavilo. 

       V květnu jsme s dětmi jeli na výlet, letos to bylo do Houbového parku u Jindřichova 

Hradce, kde jsme plnili úkoly na třech různých stezkách, prohlédli si muzeum fosílií a vyrobili 

si malý dáreček. Výlet se vydařil a to včetně počasí. 

       V červnu proběhl na školní zahradě sportovní den ke Dni dětí a také jsme zorganizovali 

pro děti cestu za pokladem, s plněním úkolů. Na závěr roku jsme navštívili Hasičský 

záchranný sbor v Třešti a rozloučili se s předškoláky. 

        Zápis do ZŠ byl přesunut z ledna na duben, čímž se zlepšila možnost přípravy 

předškolních dětí. V září nastoupí z naší školky 9 dětí do školních lavic v Dušejově. Zápis do 

MŠ proběhl v květnu, kdy bylo přijato 11 dětí, na které se všichni už těšíme. 

        Již od měsíce září 2017 se děti mohou těšit na využívání nové interaktivní tabule, která 

bude financována z části výdělku vánočního koncertu, sponzorů a doplacena z rozpočtu školy. 

        Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům za hračky, materiální výpomoc, sponzorům za 

přispění na interaktivní tabuli, paní Michálkové za nové hračky na školní zahradu a panu 

Kocmanovi za dárečky pro předškoláky. 

        Za celý kolektiv MŠ Vám přeji krásné léto, příjemné prožití dovolených a žádné úrazy. 

Těšíme se v září. 

 

 

                                                                             Hana Marková, vedoucí MŠ 

 


