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A. Základní údaje o škole 
 

Název školy:    Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace 

Sídlo školy:   Dušejov 86, 588 05 Dušejov 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení            600117081 

IZO ředitelství                       102443785   

IČO:                                        75022401

Kontakty:        ZŠ tel.:    ředitelna                                      567 272 449  

                                                 kancelář účetní                            567 272 228 

                                                 školní druţina                             567 272 450  

                                                 školní poradenské pracoviště      567 211 516 

                                                 mobil                                           724 858 689 

 e-mail:  reditelna@zsdusejov.cz 

                                                                          jméno.příjmení@zsdusejov.cz (jednotliví pedagogičtí pracovníci) 

 

                         MŠ        tel.: kancelář MŠ                                 567 210 704 

 e-mail: materskaskola@zsdusejov.cz 

                         ŠJ         tel.: kancelář vedoucí + kuchyň          567 272 321 

                            e-mail: zs.dusejov.jidelna@seznam.cz 

Internetové stránky:   www.zsdusejov.cz 

Bankovní spojení:                 KB Jihlava 

                                                86 – 2673340287/0100      

 

Zřizovatel školy:  Obec Dušejov 

Adresa:  Dušejov 109, 588 05 Dušejov 

Školská rada pracuje ve složení:  

                                 za zákonné zástupce: Monika Vyskočilová, předsedkyně 

  Jana Zmátlová 

  Simona Dubová 

                                 za zřizovatele:             Ing. Zdeněk Michálek 

                                                                                     Jana Bulantová 

                                                                                     Mgr. Eliška Rychecká 

                                 za pedagogický sbor: Dana Arpášová 

  Mgr. Petra Strnadová 

  RNDr. Jitka Macháčková 

  

mailto:jméno.příjmení@zsdusejov.cz
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Charakteristika školy  

Škola je organizovaná jako sedmitřídní na základě výjimky z počtu ţáků udělované zřizovatelem na 

jednotlivé školní roky v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Součástí školy je mateřská škola, školní druţina, školní klub, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. 

Škola patří mezi venkovské školy, je umístěna na okraji obce a má výbornou dopravní dostupnost jak 

z okolních vsí, které spádově do naší školy patří, tak i z Jihlavy a z Pelhřimova. 

Na prvním stupni je vyučování organizováno formou malotřídní školy se třemi třídami, které jsou spojovány 

s ohledem na počty ţáků. Druhý stupeň (6. – 9. třída) je plně organizovaný. 

Kapacita školy je 160 ţáků. 

Škola má velmi dobré zkušenosti s integrací dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole 

působí speciální pedagoţka ve školním poradenském pracovišti. Její individuální reedukace a konzultace pro 

pedagogy i pro rodiče jsou velkou výhodou a pomocí při vzdělávání těchto ţáků. Integrace ţáků do 

majoritní společnosti je velkým přínosem nejen pro ţáky handicapované, ale i pro všechny děti, ţáky i 

dospělé v naší škole. 

Naši ţáci dosahují výborné úspěšnosti u přijímacích zkoušek na střední odborná učiliště a střední školy.  
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Počty žáků ve třídách: 

 
 

Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek 

I. třída 
1. post. ročník 6 2 4 

2. post. ročník 8 4 4 

II. třída 3. post. ročník 15 6 9 

III. třída 
4. post. ročník 10 4 6 

5. post. ročník 7 5 2 

VI. třída 6. post. ročník 15 6 9 

VII. třída 7. post. ročník 11 5 6 

VIII. třída 8. post. ročník 16 9 7 

IX. třída 9. post. ročník 13 8 5 
Celkem:  

7 tříd 
9 ročníků 101 49 52 

 

 

 

 

Do naší základní školy a mateřské školky docházely děti z 15 obcí: 

  
 

Obec/Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ZŠ 
MŠ    

I. třída 

MŠ      

II. třída 
Dušejov 2 2 6 2 3 7 3 4 - 29 9 10 

Hojkov 2 - 2 2 - 2 - 2 1 11 2 1 

Boršov 1 2 1 2 1 1 2 3 3 16 1 1 

Milíčov - 1 1 - - - 2 3 2 9 1 1 

Mirošov - 1 1 - 2 - - - 1 5 - 2 

Hubenov - 1 1 - - - 1 - - 3 1 1 

Jihlava - - 1 2 - 1 1 2 3 10 - - 

Ježená - 1 1  - 1 1 - 1 5 2 1 

Vyskytná, okr. 

Pelhřimov 
- - - - - 2 - 1 - 3 1 - 

Jedlov - - - 1 - 1 - - - 2 - - 

Opatov   - - - 1 - - 1 1  3 1 1 

Nový Rychnov 1 - 1  1 - - - - 3 - - 

Myslotín, okr. 

Pelhřimov 
- - - - - - - - 1 1 - - 

Vyskytná, okr. 

Jihlava 
- - - - - - - - 1 1 - - 

Maršov - - - - - - - -  0 1 1 

 Celkem 6 8 15 10 7 15 11 16 13 101 19 19 
 

Kapacita MŠ je i nadále nedostačující pro přijetí všech dětí, které byly u zápisu do MŠ.                          
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B. Přehled oborů vzdělání  
 

Vzdělávací programy: ŠVP Společně to dokážeme – Dodatek č. 1 – č.j.: 233/2013 

 

                                                      

Obory vzdělání: 

79-01-C01 Základní škola (I. – IX. třída) 

RVP ZV-LMP (VI. třída – 1 ţákyně, VIII. třída – 1 ţákyně) 

 

Učební plány byly realizovány v jednotlivých ročnících v těchto časových dotacích: 

 

          Ročník Týdenní dotace vyučovacích hodin  

1. post. ročník 20 hodin 

2. post. ročník 22 hodin 

3. post. ročník 25 hodin 

4. post. ročník 25 hodin 

5. post. ročník 26 hodin 

6. post. ročník 29 hodin 

7. post. ročník 30 hodin 

8. post. ročník 31 hodin 

9. post. ročník 32 hodin 

        Celkem                            240 hodin 
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Na I. stupni byly ve spojených 1. + 2. a 4. + 5. postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty 

společně, samostatně byly vyučovány tyto hodiny:   

Ve 2. postupném ročníku:  

      1 vyučovací hodinu anglického jazyka  

      1 vyučovací hodina matematiky 

       

Ve 4. postupném ročníku:  

      2 vyučovací hodiny anglického jazyka 

      2 vyučovací hodina českého jazyka 

      1 vyučovací hodina matematiky 

      1 vyučovací hodina vlastivědy 

      1 vyučovací hodina přírodovědy  

 

V 5. postupném ročníku:  

      2 vyučovací hodiny anglického jazyka 

      2 vyučovací hodina českého jazyka 

      1 vyučovací hodina matematiky 

      1 vyučovací hodina vlastivědy 

      1 vyučovací hodina přírodovědy 

 

     

Tyto předměty byly vyučovány ve spojených ročnících na II. stupni: 

 

Předmět Spojené ročníky Počet hodin týdně 

Tělesná výchova 6. – 9. r. dívky 2 hodiny 

Tělesná výchova    6. – 9. r. chlapci 2 hodiny 

Výtvarná výchova 6. + 7. r. 2 hodiny 

Výtvarná výchova 8. + 9. r. 1 hodina 

Hudební výchova 6. + 7. r. 1 hodina 

Občanská výchova 6. + 7. r. 1 hodina 
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C. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Pedagogičtí pracovníci Úvazek Praxe 

ve školství 
Aprobace / studium Titul 

Ředitelka 1,0 27 let I. stupeň + Pv Mgr. 

Třídní učitelka I. třídy 1,0 13 let I. stupeň + Hv Mgr. 

Třídní učitelka II. třídy 1,0 2 let 
Speciální pedagogika + 

VV 
Mgr. 

Třídní učitelka III. třídy 1,0 20 rok 

4. rok studia celoţivotního 

vzdělávání, 

nekvalifikovanost 

_ 

Třídní učitelka VI. třídy 1,0 4 let 
Angličtina pro školskou 

praxi 
Bc. 

Třídní učitelka VII. třídy 1,0 9 let Tv + zeměpis Mgr. 

Třídní učitelka VIII. třídy 1,0 30 let 
Matematika + výchovný 

poradce                    
Ing. 

Třídní učitelka IX. třídy 1,0 11 let Německý jazyk + dějepis Mgr. 

Speciální pedagog 0,5 2 roky 
Speciální pedagogika + 

VV 
Mgr. 

Učitel 0, 409 38 let 

Vyšší odborné vzdělání na 

konzervatoři, 

nekvalifikovanost 

_ 

Učitelka 0,590 26 Chemie + biologie RNDr. 

Učitelka 1,0 8 roky 
Čj a literatura, Základy 

společenských věd 
Mgr. 

Asistentka pedagoga 

0,5 (2. 

úvazek ve ŠD 

II. oddělení) 

3 roky 
Studium pro asistenta 

pedagoga 

 

 

_ 
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Pedagogičtí pracovníci  

v ZŠ: celkem 14, z toho 13 ţen, přepočtení na plně zaměstnané 12,416 

Z celkového počtu PP v ZŠ byly: 

2 asistentky pedagoga a 1 speciální pedagog 

v MŠ: 3, z toho 3 ţeny, přepočtení na plně zaměstnané 3 

Z projektu šablony hrazen speciální pedagog ZŠ 0,5 úvazku. 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Nepedagogičtí 

pracovníci 
Úvazek 

Praxe 

ve školství 
Vzdělání 

Účetní školy 1,0 2 rok ÚSO 

Školník 1,0 7 roků ÚSO 

Uklízečka 1,0 10 roků SOU 

Uklízečka 0,375 4 roky SOU 

Vedoucí šk. jídelny 0,5 4 roky ÚSO 

Vedoucí kuchařka 1,0 29 roků SOU 

Kuchařka 1,0 15 roků SOU 

Pomocná kuchařka 0,5 4 roky ÚSO 

Školnice MŠ 1,0 4 roky SOU 

 

Asistentka pedagoga 0,75 2 rok 

 

Studium pro asistenta 

pedagoga 

_ 

Vychovatelka ŠD –          

I. odd. 
1,0 18 let 

Doplňující studium na VŠ 

k získání pedagogické 

způsobilosti 

_ 

Vedoucí předšk. a mimošk. 

výchovy 
1,0 16 let 

Střední škola textilní 

+VOŠ 
DiS. 

Učitelka MŠ 1,0 29 let Střední škola pedagogická _ 

Učitelka MŠ 1,0 29 let Střední škola pedagogická _ 

Učitelka MŠ 1,0 2 
Střední zdravotní škola + 

VOŠ 
DiS. 
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Personální obsazení školy: 

 

Ředitelka školy:              Mgr. Marcela Krejčová 

 

Výchovný poradce:        Ing. Jana Culková 

 

Speciální pedagog:          Mgr. Helena Vrbická 

 

Ekonomka:                      Jana Pavelková 

 

Pedagogický sbor:          Mgr. Petra Strnadová  I. třída (1. + 2. ročník) 

 Mgr. Helena Vrbická II. třída (3. ročník) 

 Ivana Pulsová III třída. (4. + 5. ročník) 

 Mgr. Renata Schwarzová  VI. třída (6. ročník) 1. 3. 2017 nástup na MD 

 Mgr. Lenka Kočková VII. třída (7. ročník)  

 Ing. Jana Culková VIII. třída (8. ročník) 

 Mgr. Petra Dolská IX. třída (9. ročník)                                        

                                          Jaroslav Dušek 

                            Bc. Hana Čejková Od 1. 3. 2017 třídní učitelka VI. třídy 

 RNDr. Jitka Macháčková 

 Mgr. Monika Brychtová Nástup od 1. 3. 2017 

 

Vychovatelka ŠD:          Zdeňka Mikešová  

                                                                                                  

Asistentky pedagoga:     Jitka Kocmanová 

 Dagmar Marková 

                                             

Vedoucí předškolní a 

mimoškolní výchovy:     Hana Marková, DiS 

 

Učitelky MŠ                     Dana Arpášová    

                                          Renata Blaţková, DiS 1. 3. 2017 nástup na MD 

 Štěpánka Hodáčová Nástup 22. 3. 2017 

 

Uklízečky:                        Marie Götthansová  

                                         Jana Šeredová    

         

Školník:                          Libor Dvořák 

 

Školnice MŠ:                  Jana Zmátlová  

 

Vedoucí ŠJ:                Jana Hurdová  

      

Kuchařky:                      Marie Nováková 

                                        Hana Tomanová 

 

 

                                                                                                                                                               



  

 

 

 

11 

 

D. Údaje o přijímacím řízení 
 

Zápis do 1. třídy se konal 21. 4. 2017.  

Počet zapisovaných dětí, které byly poprvé u zápisu, byl 7 dětí. 

Počet zapisovaných dětí, které přišly k zápisu po odkladu, byl 4 děti.  

Počet zapsaných dětí do ZŠ byl 9. 

Na základě ţádosti rodičů o odklad povinné školní docházky ředitelka školy rozhodla o odkladu u 2 dětí.  

Ze školy v Jihlavě přestoupil na naší ZŠ 1 ţák.  

1. 9. 2017 nastoupilo do I. třídy 10 dětí.  

 

 

 

 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 13 ţáků IX. třídy a 2 ţáci VIII. třídy. 

 

 

 

 

 

 
Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku šk. roku 

2017/2018 

          

          

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 Gymnázium a OA - Pelhřimov Pelhřimov 

2 OA, SZŠ a SOŠS zdravotnický asistent Jihlava Jihlava 

1 OA, SZŠ a SOŠS prodavač Jihlava Jihlava 

1 
Střední 

uměleckoprůmyslová 
škola 

uţitá malba Jihlava Jihlava 

1 SŠ PTA mechanik elektronik Jihlava Jihlava 

1 SŠ PTA truhlář Jihlava Jihlava 

1 SŠ PTA elektrikář Jihlava Jihlava 

2 SŠ PTA mechanik opravář Jihlava Jihlava 

1 SPŠ a SOU elektrikář Pelhřimov Pelhřimov 

1 SOŠ ošetřovatelka 
Nové Město 
na Moravě 

Ţďár nad 
Sázavou 

1 SOŠ a SOU truhlář Třešť Jihlava 

1 Střední škola stavební truhlář Jihlava Jihlava 
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E. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehledy z klasifikačních porad 

Přehled chování: I. pololetí 

Třída  I.                                   II.                                  III.                             IV.                      V.                   VI.        VII.       VIII. IX. 

Napomenutí třídního učitele - - - - - 3 - - - 

Důtka třídního učitele - - - - - - - - - 

Důtka ředitele školy - - - - - - - - - 

Chování velmi dobré 6 8 14 10 7 14 11 16 13 

Chování uspokojivé 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Chování neuspokojivé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žáků celkem 6 8 14 10 7 15 11 16 13 

 
II. pololetí 

Třída  I.                                   II.                                  III.                             IV.                      V.                   VI.        VII.       VIII. IX. 

Napomenutí třídního učitele - - - - - 1 - - - 

Důtka třídního učitele - - - - - 1 - - - 

Důtka ředitele školy - - - - - - - - - 

Chování velmi dobré 6 7 14 10 7 12 11 16 13 

Chování uspokojivé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chování neuspokojivé 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Žáků celkem 6 7 14 10 7 13 11 16 13 

 

Přehled prospěchu: I. pololetí 

Třída  I.                                   II.                                  III.                             IV.                      V.                   VI.        VII.       VIII. IX. 

Průměrný prospěch 1 1,06 1,13 1,55 1,67 1,80 1,78 2,09 1,96 

Vyznamenání 6 8 12 6 3 4 3 4 2 

Počet výborných 51 62 105 70 42 109 81 123 103 

Počet chvalitebných 0 4 11 12 12 49 35 45 39 

Počet dobrých 0 0 2 17 13 36 29 44 34 

Počet dostatečných 0 0 0 3 3 14 9 28 28 

Počet nedostatečných 0 0 0 0 0 1 0 15 2 

Žáků celkem 6 8 14 10 7 15 11 16 13 

 
II. pololetí 

Třída  I.                                   II.                                  III.                             IV.                      V.                   VI.        VII.       VIII. IX. 

Průměrný prospěch 1 1,13 1,17 1,70 1,80 1,82 1,93 2,06 1,98 

Vyznamenání 6 6 11 6 3 4 3 4 3 

Počet výborných 51 52 102 65 41 94 73 132 101 

Počet chvalitebných 0 5 13 15 9 43 36 39 40 

Počet dobrých 0 1 3 11 13 28 28 38 35 

Počet dostatečných 0 0 0 11 7 16 17 30 28 

Počet nedostatečných 0 0 0 0 0 1 0 16 2 

Žáků celkem 6 7 14 10 7 13 11 16 13 
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Výsledky testování školy Českou Školní Inspekcí 
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Výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci výběrového 

zjišťování výsledků ţáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017. Toto výběrové 

zjišťování pokrylo pouţitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích 

oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých 

celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí. 

 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat ţáky, třídy nebo školy – 

výsledky poskytují informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní v testech zahrnuté 

poţadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto můţe být uţitečný a zajímavý i 

pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu.  

 

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: 

 Kaţdý ţák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a jeden 

z některého z dalších připravených předmětů. Testy pro ţáky 5. ročníku byly připraveny na 60 

minut, testy pro 9. ročník na 75 minut. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy 

obsahovaly více neţ jednu otázku.  

 Za kaţdou správně vyřešenou otázku ţák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou 

otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v 

celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. 

 Úlohy v některých testech byly rozděleny do uţších tematických částí – to umoţňuje cílenější 

posouzení toho, co šlo ţákům v daném testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla 

spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). 

 Ţáci, u nichţ škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem „SVP“ a 

přidělila jim šablonu s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protoţe obecně u 

ţáků jde o různé typy a stupně SVP, nebyly výsledky těchto ţáků do průměrů za školy a třídy s 

ohledem na interpretovatelnost výsledků škol a tříd zařazeny. 

 

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. 

První výsečový graf umoţňuje porovnat průměrnou úspěšnost ţáků školy s výsledky všech 

testovaných ţáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných ţáků ČR podíly ţáků, 

kteří dosáhli v celém testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část ţáků získala v 

testu jednu pětinu moţných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad 

grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti ţáků školy (jen ţáků bez SVP), v legendě grafu 

jsou v závorkách počty ţáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z výsledků 

jednotlivých ţáků, ţádným způsobem nelze z grafu odvodit hodnoty průměrných úspěšností 

ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách. 

 

Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti ţáků tříd, školy a všech 

testovaných ţáků v testu, případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do nich byly 

úlohy v testu rozděleny. 

Je třeba zdůraznit, ţe všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v 

testech nemohly zákonitě reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly 

omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, oč běţně výuka jednotlivých předmětů usiluje. 

Zprůměrované výsledky, v nichţ se ztrácí moţnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých 

ţáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od 

průměru za všechny testované ţáky by měly být pro školu podnětem pro hledání moţných příčin. 
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F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Plán činností ve školním roce 2016/2017 

Úkol 
Časový 

harmonogram 
Zodpovídá 

Poskytovat pedagogům informace z oblasti prevence – 

informovat je o vhodných preventivních aktivitách 

pořádaných jinými organizacemi. 

Po celý rok 
Školní preventista 

VP 

Zajistit přednášku, besedu vhodnou k jednotlivým 

tématům (drogy, šikana) 

Dle nabídky po celý 

rok 
Školní preventista 

Průběţně sledovat konkrétní podmínky a situace ve škole 

z hlediska rizik výskytu soc. patolog. jevů 
Po celý rok 

Všichni 

pedagogičtí 

pracovníci 

Informovat pedagogy o způsobech řešení krizových 

situací v případech výskytu soc. pat. jevů ve škole 
Dle situace VP, ŘŠ 

Ţákovský parlament – vybrat zástupce tříd, kteří se budou 

scházet s vedením školy a dalšími pedagogy, budou 

prezentovat zájmy tříd, tím se budou učit vyjadřovat svoje 

názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické 

principy 

Září – výběr 

Schůzky – po celý 

rok 

TU 

Vytvářet co nejpříjemnější školní prostředí Po celý rok 
Všichni 

pedagogové 

Úkol 
Časový 

harmonogram 
Zodpovídá 

Upevňovat pozitivní vztahy ve třídě, vést k tomu, aby 

ţáci pomáhali slabším spoluţákům. 
Po celý rok TU 

Zadat a vyhodnotit sociometrický test Dle potřeby TU + spec. ped. 

Sledovat absenci ţáků, předcházet záškoláctví. Po celý rok VP, TU 

V případě výskytu soc. pat. jevů svolat výchovnou komisi Po celý rok Členové komise 

Zapojovat ţáky do mimoškolní činnosti a podporovat 

prospěšné aktivity ţáků ve volném čase 
Po celý rok 

Všichni pedagog, 

pracovníci 

Spolupracovat s policií – Přednášky, Ajaxův zápisník Dle nabídky 
ŘŠ, VP, školní 

preventista 

Zjistit nabídku přednášek a aktivit vztahující se 

k problematice pohl. přenosných chorob, drog – nabídka 

Vrak bar 

Dle nabídky Školní preventista 

Vést ţáky důsledně a systematicky k osvojování norem 

mezilidských vztahů zaloţených na demokrat. Principech, 

respektující identitu a individualitu ţáka. 

Po celý rok 
Všichni pedagog. 

pracovníci 
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  Součástí primárního preventivního programu byla pro rok 2016/2017 spolupráce s Vrakbarem 

Jihlava, který nabízí školám několik témat jako pomoc při řešení rizikového chování ţáků. 

   

Tyto programy jsou zaměřeny na předcházení projevům rizikového chování. Zábavnou formou, 

pomocí her a následné diskuse se ţáky, se pracovníci Vrakbaru snaţí pravdivě informovat o všech 

různých jevech, se kterými se ţáci ve svém ţivotě mohou běţně setkat. Nepodávají jim pouze strohé 

informace, ale především se snaţí o to, aby si na věc utvořili vlastní názor a přijali moţné důsledky 

svého rozhodnutí. Během těchto programů se instruktoři zaměřují na posílení jejich sebedůvěry, 

komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své 

chování. 

 

Tento typ preventivních programů je v současné době povaţován za nejkvalitnější formu 

primární prevence v ČR, která je plně v souladu se strategií a poţadavky MŠMT a respektuje 

standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 

chování. Programy primární prevence jsou certifikovány MŠMT. 

 

1.  Spolupráce s Vrakbarem (DCHB – Oblastní charita Jihlava) 

    Na školní rok 2016/2017 zajištěny programy pro druhý stupeň ZŠ: 

                                Datum konání:                                                    Téma: 

6. třída                        5.   1. 2017                    Vztahy v kolektivu, naše třída (prevence šikany) 

7. třída                      17.   1. 2017                    Virtuální svět (násilí a nebezpečí kyberprostoru) 

8. třída                      19.   1. 2017                    Virtuální svět (násilí a nebezpečí kyberprostoru) 

8. třída                        9. 11. 2017                    Plány do budoucna 

 

Další součástí jsou různé školní i mimoškolní aktivity, při kterých ţáci pracují nebo se baví společně 

a tím se snaţí v součinnosti s pedagogy rozvíjet spolupráci i vztahy v pozitivním smyslu, často také 

přehodnotit vztahy s některými spoluţáky. 

 

2.  Jednotlivé třídy druhého stupně pořádají se svými třídními učiteli návštěvy kulturních či 

sportovních zařízení – například návštěvy kina, Vodního ráje, horolezecké stěny…  

 

3.  Naše škola umoţňuje ţákům prvního stupně jednodenní výlety a ţákům druhého stupně nejčastěji 

třídenní výlety. Součástí těchto výletů jsou také různé společenské hry a komunikační aktivity. 

 

4.  Všechny třídy školy během podzimu nacvičují program na vánoční besídku, která se uskutečňuje 

jako večerní představení pro občany obce. V různých programech vystupují vţdy všichni ţáci třídy – 

významná spolupráce, komunikace, pomoc. 

 

5.  Dušejovský školní jarmark. Ţáci jednotlivých tříd společně vyberou různé výrobky, které potom 

také společně tvoří. Přitom si také obstarávají materiál, na jednom druhu výrobku spolupracuje 

nejčastěji skupina ţáků. Výrobky se koncem školního roku nabízejí na školním jarmarku. 
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2016/2017 si pedagogičtí pracovníci naší školy rozšiřovali vzdělání.   

Paní Ivana Pulsová studovala v tomto školním roce 4. ročník celoţivotního vzdělávání obor "Speciální 

pedagogika – základní studium“ na Masarykově univerzitě v Brně.                                                                        

Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek seminářů a školení NIDV 

Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a NÚOV Praha. 

V listopadu absolvovaly Mgr. Marcela Krejčová a Hana Marková „Komunikaci pro vedoucí pracovníky“.  

V měsíci březnu zaměstnanci školy absolvovali tyto semináře a školení: 

- „Drobné hry dětí“ – Mgr. Lenka Kočková 

- „Inspirace do hodiny výtvarné výchovy“ – Mgr. Helena Vrbická 

- „Školení pro vedoucí jídelny“ – Jana Hurdová 

- „Školení Inspiration Day 3” – Bc. Hana Čejková 

- „Záţitkové hry v tělesné výchově“ – Mgr. Lenka Kočková 
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Nabídka zájmových krouţků ve školním roce 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Den Název kroužku 
Jméno 

vyučujícího 
Čas 

Doporučeno 

pro ročníky 
Úhrada 

Počet 

dětí 

pondělí Flétna Mgr. P. Strnadová 
12.00 - 12.30 h 

12.30 - 13.00 h 

1. a 2. 

 3. – 5.  
ano 10 

pondělí Sportovní hry Mgr. L. Kočková 

Dle domluvy v Jihlavě  

(1 - 2x za měsíc)   

13.10 – 14.00 h 

6. – 9. ano 9 

úterý Angličtina v MŠ Bc. H. Čejková 8.30 – 9.00 hod. MŠ zdarma 12 

středa Historický Mgr. P. Dolská 13.00 – 13.45 h 1. – 9.  ano 5 

pátek Pěvecký sbor 
MgA. M. 

Michálková 
13.00 -14.00 h 1. – 9.  ano 19 

středa Sportovní kroužek Mgr. M. Krejčová 13.00 – 13.45 h 

MŠ  

II. třída 

1.- 5. 

ano 23 

úterý 
Příprava na přijímací 

zkoušky na SŠ z ČJ 
Mgr. R. Schwarzová, 

Mgr. M. Brychtová 
12.10 – 12.55 h 9.  zdarma 9 

středa Flétna v MŠ Mgr. P. Strnadová 12.30 – 13.00 MŠ zdarma 7 

úterý 
Výtvarný a 
pracovní 

H. Marková, DiS. 12.10 – 12.55 h 

MŠ  

II. třída       

1. a 2.  

ano 13 

čtvrtek 
Příprava na přijímací 

zkoušky na SŠ z M 
Ing. J. Culková 13.10 – 13.55 h 9.  zdarma 7 

dle 

domluvy 
Doučování z M, Čj 

Ing. J. Culková 

Mgr. R. Schwarzová, 

Mgr. M. Brychtová 

dle domluvy 6. – 9.  zdarma 10 

pondělí Šikovné ruce Mgr. H. Vrbická 12.15 – 13.00 h 3. – 5.  ano 5 

dle 

domluvy 
Logopedický I. Pulsová dle domluvy 1. stupeň zdarma 2 

čtvrtek 
Římskokatolické 

náboženství 
Mgr. I. Valášek 

12.15 – 13.00 

 - I. skupina 

13.10 – 13.55 

 – II. skupina 

1. – 9.  

 
zdarma 12 
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Olympiády 

1. 2. 2017 okresní kolo „Olympiády v českém jazyce“ kategorie I. v DDM Jihlava. 

Školu reprezentovala ţákyně 9. ročníku Adéla Pechová.  

 

14. 2. 2017 okresní kolo „Soutěže z anglického jazyka“ pro ZŠ a víceletá gymnázia v DDM Jihlava. 

Kategorie I. A mladší ţáci, kde školu reprezentovala ţákyně 6. ročníku Kristýna Fílová a obsadila 14. místo.  

Kategorie II. A starší ţáci, kde školu reprezentoval ţák 8. ročníku Jan Vrzal a obsadil 17. místo.  

 

15. 3. 2017 soutěţ „Poznej Vysočinu“ pod záštitou hejtmana kraje Vysočina.  

Soutěţe se zúčastnilo 162 ţáků z 81 základních škol.  

Školu reprezentovala ţákyně 9. ročníku Adéla Pechová a díky svým znalostem o Vysočině se probojovala 

mezi 40 nejlepších soutěţících a vyhrála dvoudenní zájezd do Prahy.  

 
 

Sportovní soutěže 

Název soutěže účastníci třída pedagog 
Minifotbal    
ţáci 6. a 7. ročníku  

(účast v okrskovém kole) 

ţáci 8. a 9. ročníku  

(účast v okrskovém kole) 

 

chlapci II. stupeň L. Kočková 

Pohár rozhlasu  

ţáci a ţákyně 8. a 9. ročníku 

(soutěţ druţstev)  

umístění jednotlivců  

běh na 60 m – František Sochor 

                       4. místo z 50                                       

skok daleký – Zábojová Zuzana 

                      3. místo z 45    

                   – František Sochor 

                      10. místo z 44                                                                  

vrh koulí    – Zábojová Marie                       

                      13. místo ze 42 

                   – Patrik Alt 

                      16. místo z 39 

děvčata a chlapci II. stupeň L. Kočková 

Stolní tenis 
ţáci 6. a 7. ročníku  

(účast v okrskovém kole) 

chlapci I. stupeň L. Kočková 

Vybíjená  

ţáci a ţákyně 4. a 5. ročník 

 (účast v okrskovém kole) 
děvčata a chlapci I. stupeň L. Kočková 

Florbal  
ţáci 6. a 7. ročníku  

(účast v okrskovém kole) 

ţáci 8. a 9. ročníku  

(účast v okrskovém kole) 

 

chlapci II. stupeň L. Kočková 

Štafetový závod 

ţáci 1. stupně 

(účast v okrskovém kole) 

 

děvčata a chlapci I. stupeň L. Kočková 
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Plán akcí školy 

 Září  

- Schůze ţákovského parlamentu 

- Informační odpoledne – Společná schůzka s rodiči dětí MŠ a ţáků MŠ ve školní jídelně 

- 1. lekce plaveckého výcviku dětí MŠ a ţáků ZŠ 

- Rozhlasová relace ke státnímu svátku 

- Státní svátek – „Den české státnosti“ 

- 2. lekce plaveckého výcviku 

 

 Říjen 

- 3. lekce plaveckého výcviku 

- 4. lekce plaveckého výcviku 

- Návštěva SPŠ a SOU v Pelhřimově – 9. ročník 

- 5. lekce plaveckého výcviku 

- Rozhlasová relace ke státnímu svátku 28.10 

- 6. lekce plaveckého výcviku 

- Podzimní prázdniny 

- Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa (1918) 

- Návštěva úřadu práce – 9. ročník 

- Návštěva z USA 

 Listopad 

- 7. lekce plaveckého výcviku 

- Projektové vyučování – „Brýlový den“ 

- Ţákovský parlament 

- Výchovný program – „Etika a školní řád“ 

- 8. lekce plaveckého výcviku 

- Ovoce do škol – Strnadová 

- Návštěva nízkoprahového centra Vrakbar Jihlava – 9. ročník 

- Informační odpoledne, třídní schůzky 

- 9. lekce plaveckého výcviku 

- Hlášení školního rozhlasu ke státnímu svátku 

- Školní mléko 

- Státní svátek – „Den boje za svobodu a demokracii“ 

- Ředitelské volno 

- Muzeum Vysočiny Jihlava – „Svět památek“ – 5. ročník 

- 10. lekce plaveckého výcviku 

- Ovoce do škol – Strnadová 

- Muzeum Vysočiny Jihlava – „ABC archeologie“ – 6. ročník 

- Vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní Michálkové při rozsvěcení vánočního stromu 

v Dušejově 

- Muzeum Vysočiny Jihlava – „Kříţem kráţem muzeem“ – 7. ročník 

- Muzeum Vysočiny Jihlava – „Není památka jako památka“ – 8. ročník 
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 Prosinec 

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě 7. ročník 

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě 8. ročník 

- Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ 

- Muzeum Vysočiny Jihlava – „Ţidovské šlépěje v dějinách Jihlavska“ – 9. ročník 

- Ovoce do škol 

- Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje 

- Vánoční besídka a vánoční tvoření v MŠ 

- Vánoční besídka ZŠ a MŠ v sokolovně 

- Školní mléko 

- Ovoce do škol 

- Pirátský den – projektové vyučování 

- Vánoční besídky ve třídách 

- Vánoční prázdniny 

 Leden                                                                                                                                                                                                                                            

- Ovoce do škol 

- Schůzka SRDPŠ 

- Divadlo Hradec Králové 

- Ţákovský parlament 

- Vrakbar Jihlava 6. ročník 

- Informační odpoledne, třídní schůzky 

- Ovoce do škol 

- Vrakbar Jihlava 7. ročník 

- Vrakbar Jihlava 8. ročník 

- Lyţařský kurz pro I. stupeň a ţáky 6. ročníku 

- Pedagogická rada 

- Školní mléko 

- Školní ples 

- Vydávání vysvědčení 

 Únor 

- Ţákovský parlament 

- Okresní kolo olympiády z ČJ 

- Branné cvičení 

- Pololetní prázdniny 

- Kloboukový den – projektové vyučování 

- Městká knihovna Jihlava a prohlídka Českých korunovačních klenotů – 1.  a 2. ročník 

- Okresní kolo olympiády z AJ 

- Ovoce do škol 

- Školní mléko 

- Horácké divadlo v Jihlavě – „Kocour v botách“ 1. – 5. ročník 
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 Březen 

- Ţákovský parlament 

- Beseda – „Záchrana obojţivelníků“ – pro ţáky 2. stupně 

- Ovoce do škol 

- Pohádkový den – projektové vyučování 

- Soutěţ – „Poznej Vysočinu“ 

- Pexesiáda ve školní druţině 

- Kurz – „První pomoc do škol“ – 8. ročník 

- SHŠ Perštejni – představení „Staré pověsti české“ 

- Den učitelů, rozhlasová relace 

- Ovoce do škol 

- Projektové vyučování – den učitelů 

- Projektové vyučování – společenský oděv 

- Školní mléko 

 Duben 

- Ţákovský parlament 

- Pedagogická rada a informační odpoledne 

- Preventivní program pro ţáky – Městká policie Jihlava 

- Ovoce do škol 

- Velikonoční prázdniny 

- Státní svátek – Velký pátek 

- Čistá Vysočina 

- Zápis do 1. třídy 

- Návštěva ZOO Jihlava s programem pro ţáky I. stupně 

- Anglické divadlo pro ţáky II. stupně DIOD Jihlava 

- Školní mléko 

- Zájezd pro 2. stupeň – vědeckotechnické centrum Vida Brno 

- Štafetový pohár pro ţáky I. stupně 

 Květen 

- Státní svátek – Svátek práce 

- Ţákovský parlament 

- Zápis dětí do MŠ 

- První pomoc do škol – 8. ročník 

- Projektové vyučování – „čarodějnice“ 

- Státní svátek – Den osvobození od fašizmu 

- Dopravní soutěţ mladých cyklistů Jihlava 

- Vybíjená mladší ţáci 4. – 5. ročník 

- Besídka ke dni matek v sokolovně 

- Ovoce do škol 

- Pohár rozhlasu, atletika – starší ţáci a ţákyně 
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- Fotografování 

- Ovoce do škol 

- Školní mléko 

- Školní výlet MŠ – Houbový park 

- Školní výlet první stupeň – Březová 

- Školní výlet 9. ročník – Řásná (31. 5. – 2. 6. 2017) 

 Červen 

- Oslava MDD ve školce – letní olympiáda 

- Oslava MDD ve škole – zájezd na „Den otevřených dveří“ ve Vojenském zařízení v Rančířově 

- Školní jarmark na fotbalovém hřišti v Dušejově od 14 hodin 

- Školní výlet 6. ročník – Řásná (5. – 7. 6. 2017) 

- Ovoce do škol 

- Třídní schůzky, informační odpoledne 

- Školní projekt – zvířata  

- Školní výlet 8. ročník – Ţelivka (12. – 14. 6. 2017) 

- Školní mléko 

- Školní výlet 7. ročník – Ţelivka (14. – 14. 6. 2017) 

- Ovoce do škol 

- Pedagogická rada – Hodnocení chování a prospěchu ţáků za 4. čtvrtletí 

- Diskotéka v sokolovně pořádaná 9. ročníkem 

- Školní projekt – sport 

- Rozloučení s předškoláky v MŠ 

- Slavnostní zakončení školního roku v sokolovně, vydávání vysvědčení 
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Fotogalerie 
 

 
Návštěva Nancy Anderson z Jižní Dakoty (USA) dne 6. 10. 2016, 

 jejíž předci se vystěhovali z našeho kraje do Ameriky. 

 

 
Mikulášská nadílka 
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Vánoční koncert v kostele  

 

 

 
Vánoční koncert v kostele  
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Vánoční besídka v sokolovně 

 

 

 

 

 
Vánoční besídka v sokolovně 
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Vrakbar Jihlava – VI. třída 

 

 

 
Branné cvičení 
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Kloboukový den 

 

 

 

 
Lyžařský kurz na Křemešníku - I. stupeň 
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Lyžařský kurz na Šacberku – II. stupeň 

 
 

 

 

Pohádkový den  
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Sportovní den k MDD 

 

 
Rozloučení se školním rokem a žáky 9. ročníku 
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Celoroční projekt v ZŠ  

Celoroční projekt ve školním roce 2016-2017 probíhal od měsíce října do května a byl zaměřen na 

tematické okruhy věnované kulturním, společenským, poznávacím, sportovním a pracovním aktivitám.  

Ţáci 1.-9. ročníku byli rozděleni do deseti týmů a v těchto skupinách si připravili pro třídy I. stupně  

1 hodinu aktivit a pro třídy II. stupně také 1 hodinu aktivit na vylosované téma.  

Ve škole jsme tedy měli pohádkový den, brýlový den, kloboukový den, den zaměřený na sport, 

společenský oděv, čarodějnictví, zvířátka a indiány. 

Celý den ţáci a paní učitelky chodili v kostýmech a za co nejvyšší počet přestrojených ţáků ve třídě 

byli všichni ţáci dané třídy na konci školního roku p. učitelkou Lenkou Kočkovou ohodnoceni. Témata 

projektu byla pro ţáky zajímavá a kaţdý takový den si společně uţívali. 

 

 

 

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 depistáţ (vyšetření) u nově nahlášených dětí a kontrola u dětí, které se jiţ 

logopedické prevence účastní, celkem 25 dětí. 

Během roku k nám jezdí ještě dvakrát na kontrolu a posouzení, jestli přece jenom není nutná péče 

logopeda u některých dětí. 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 bylo šest dětí doporučeno k logopedovi a čtyřem dětem uţ byla logopedická péče zrušena, protoţe 

u nich došlo k nápravě. Děti byly pochváleny, ţe jsou šikovné, coţ nám udělalo velikou radost. 

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

 

 
 

 

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Kontrola ČŠI byla vykonána dne 6. – 7. 4. 2017 v Základní škole a v Mateřské škole Dušejov, příspěvkové 

organizaci na základě stíţnosti rodičů ţáka VI. třídy.  

ČŠI prošetřila stíţnost na právnickou osobu, ZŠ a MŠ Dušejov. 

Předmětem šetření bylo: 

1. Neinformovanost zákonného zástupce ţáka 

2. Ochrana ţáků před projevy násilí 

3. Vzdělávání syna stěţovatele podle individuálního vzdělávacího plánu 

  

Výsledek šetření stíţnosti ČŠI byl, ţe stíţnost je důvodná. Škola se k výsledku šetření vyjádřila a na základě 

kontrolovaných dokumentů obhajovala.  

Dokumentace k šetření stíţnosti je zaloţena v archivu školy a je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

  

http://9.ro/
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J. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Příjmy školy ve školním roce 2016/2017 
 Přímé NIV UZ 33 353 (přepočtené na školní rok) - platy, odvody, FKSP, ONIV  8 464 835,00 Kč 

Dotace na provoz školy od Obce Dušejov 1 130 000,00 Kč 

Příspěvek SRPDŠ vybraný od rodičů žáků 15 600,00 Kč 

Dar Obec Dušejov na sportovní aktivity dětí 17 765,00 Kč 

Dar Obec Dušejov pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 47 000,00 Kč 

Dar sponzorský – BOSCH Diesel na podporu výuky cizích jazyků 35 000,00 Kč 

Dar sponzorský – BOSCH Diesel na výrobky dětí – školní jarmark 5 000,00 Kč 

Dar sponzorský pro školku – pan Klvaňa 10 000,00 Kč 

Dar Obec Milíčov na interaktivní tabuli 7 000,00 Kč 

Dar SRPDŠ – výtěžek ze školního plesu  20 000,00 Kč 

Výtěžek ze školního koncertu v kostele  4 907,00 Kč 

Příjmy za školné v MŠ a příjmy za školní družinu 130 860,00 Kč 

Příjmy za kroužky 38 000,00 Kč 

Příjmy za odprodej majetku (hudební nástroj)  4 200,00 Kč 

  Výdaje školy ve školním roce 2016/2017 
 Přímé NIV (platy včetně odvodů a FKSP, ONIV + podpůrná opatření) 8 464 835,00 Kč 

Spotřeba energie (voda, plyn, elektřina)  484 407,00 Kč 

Spotřeba materiálu 710 000,00 Kč 

Služby 326 059,00 Kč 
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K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola se nezapojila do podobných programů.  

 

 

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 

Paní Ivana Pulsová studovala v tomto školním roce 4. ročník celoţivotního vzdělávání obor     

Speciální pedagogika – základní studium na Masarykově univerzitě v Brně. 

 

 

 

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 

Projekt „Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Dušejov“, s registračním číslem: 

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002859“, Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 01. 2017 

Celková doba realizace projektu 24 měsíců 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2018  

Celkové způsobilé výdaje projektu: 690 913,00,- Kč 

 

Projekt „Škola podporující zdraví“ 

Naše škola se tohoto projektu zúčastňuje jiţ osmým rokem. 

 

Projekt „Školní mléko“ 

Do tohoto projektu je škola zapojena od roku 2005. Hlavním úkolem projektu je podpořit spotřebu mléka a 

mléčných výrobků u dětí.  

Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají ţáci základní školy nárok na dotované mléčné výrobky. 

 
Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 

Do tohoto projektu jsme byli zapojeni 3. rokem. 

Projekt podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u ţáků I. stupně základních škol za pomoci evropských a 

státních dotací. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich 

spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, zlepšení zdravotního stavu dětí, bojovat proti epidemii 

dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina jsou dodávány pravidelně 2x 

za měsíc po předběţné dohodě přímo do škol, kde si je ţáci vyzvednou. 
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N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s různými partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání: 

Speciálně pedagogické 

centrum Jihlava 
Spolupráce školního poradenského pracoviště při zjišťování a 

uplatňování tolerance nebo integrace školou navrhovaných ţáků a ţáků 

s postiţením 

Pedagogicko-psychologická 

poradna Jihlava 

Pedagogicko-psychologická 

poradna Pelhřimov 

Státní zdravotní ústav Praha Projekt Škola podporující zdraví 

Krajský úřad Kr. Vysočina – 

odbor zdravotnictví 
Projekt pro ţáky VIII. tříd – 1. pomoc do škol 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

– odbor pro místní rozvoj 

Pomoc při vytváření a realizaci projektů v rámci projektu Škola 

podporující zdraví 

Úřad práce Jihlava Akce pro ţáky VIII. a IX. tř. k volbě povolání (besedy, exkurze, projekt) 

Obec Dušejov Pořádání kulturních akcí pro děti 

Mateřská škola Dušejov 

(součást zařízení) 

Společné akce předškoláků a ţáků I. třídy                                         

Společná účast na akcích pro rodiče a veřejnost                                

Společná účast na výchovně vzdělávacích akcích 

Sdružení rodičů, přátel a 

dospělých při ZŠ a MŠ 

Dušejov 

Sponzorské dary na nákup školního nábytku                                

Organizace tradičního rodičovského plesu pro vycházející ţáky                         

Organizace školního jarmarku aneb Vítání léta  

ŠIK.CZ Hradec Králové 

(Školní informační kanál) 

Instalace obrazovky na chodbě školy 

Posílání tematických spotů přes internet 

Plavecká škola Delfín, 

Pelhřimov 
Plavecký výcvik pro děti MŠ a ţáky I. st. ZŠ 

Dům dětí a mládeže Jihlava 

 
Účast ţáků na jejich soutěţích, olympiádách                        

Asociace školních 

sportovních klubů JI 

Ţáci členy AŠSK                                                                                               

Účast ţáků na sportovních soutěţích 

Dětské dopravní hřiště 

Jihlava 

Dopravní výchova pro ţáky IV. třídy 

Účast ţáků školy na dopravních soutěţích 

NIDV Jihlava Vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky školy 

DKO Jihlava Účast na programech z jejich nabídky 

Cinestar Jihlava Účast na programech z jejich nabídky 
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Biskupství českobudějovické Výuka římskokatolického náboţenství 

Vrakbar Jihlava Spolupráce v rámci programů primární prevence 

SPC Velké Meziříčí 
Zajištění odborné spolupráce při nápravě vad řeči u dětí MŠ a ţáků  

I. stupně ZŠ s logopedickými asistentkami naší organizace 

Mokřady – ochrana a 

management Dobronín 
Záchrana obojţivelníků 

Středisko výchovné péče 

Jihlava 

Spolupráce při zjišťování sociálních vztahů mezi ţáky ve třídách, 

uplatňování pravidel pro nápravu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dušejově 16. listopadu 2017 

 

                                                                                  Zpracovala: Mgr. Marcela Krejčová  

                                                                                                   ředitelka školy 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 23. 11. 2017. 


