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Základní škola a Mateřská škola Dušejov, 

příspěvková organizace 

 
Č.j. 360/2016                                                                                                                                                            
Dne 24. 10. 2016 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA  O  ČINNOSTI   ŠKOLY 

 

 

                 za školní rok 2015 / 2016    
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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 sloţení:  

                                 za zákonné zástupce:  Irena Pechová, předsedkyně 

                                                                                      Eva Baráková 

                                                                                      Zdeňka Pechová 

                                 za zřizovatele:             MVDr. Petr Záboj 

                                                                                     Jana Bulantová 

                                                                                     Mgr. Eliška Rychecká 

                                 za pedagogický sbor: Hana Marková, Dis. 

                                                                      Mgr. Lenka Kočková 

                                                                                     Mgr. Renata Schwarzová 

 

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 ţáků ve třídách: 

 
 

Třída Ročník Počet ţáků Počet chlapců Počet dívek Integrovaní ţ. 

I. třída 1. post. ročník 8 4 4 1 

II. třída 2. post. ročník 15 6 9 0 

 3. post. ročník 9 3 6 1 

III. třída 4. post. ročník 7 5 2 2 

 5. post. ročník 14 6 8 4 

VI. třída 6. post. ročník 13 7 6 3 

VII. třída 7. post. ročník 16 9 7 1 

VIII. třída 8. post. ročník 12 7 5 3 

IX. třída 9. post. ročník 5 5 0 2 
Celkem:  

7 tříd 
                           

9 ročníků 

                 

99 

                     

52 

                            

47 

                       

17 

 

 

 

 

Do naší základní  školy a mateřské školky docházely  děti  ze 16 obcí: 

  
 

Obec/Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.     ZŠ MŠ 
Dušejov 2 5 2 3 7 3 4 - 3 29 14 

Hojkov - 2 2 - 2 - 2 1 - 9   6 

Boršov 2 1 2 1 1 2 3 3 - 15 3 

Milíčov - 1 - - - 2 3 2 - 8 1 

Mirošov 1 2 1 2 - 1 - 1 1 9 3 

Hubenov 1 1 - - - 1 - - - 3   2 

Jihlava - 1 - - 1 - 2    3 -      7 - 

Pelhřimov - - - - - 1 - - - 1 - 

Jeţená 1 1 - - 1 1 - 1 - 5 1 

Vyskytná,okr. 

Pelhřimov 

1 - - - 1 - 1 - - 3 1 

Jedlov - - 2 - 1 1 - - - 4 - 

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

Nový 

Rychnov 

- 1 - - - - - - - 1   1 

Myslotín, okr. 

Pelhřimov 

- - - - - - - 1 1 2    

Malý 

Beranov 

- - - - - - - - - -  1 

Maršov - - - - - - - - - - 2 

 Celkem 8 15 9 7 14 13 16 12 5 99 38 
 

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

Současné prostory jsou provizorní a nevyhovující z těchto důvodů :   

není bezbariérový přístup do prostor MŠ, nevyhovující osvětlení ve třídách, vytápění elektřinou (akumulační 

kamna), nevyhovující zásuvky ve třídách, dovoz jídla do MŠ ze ZŠ, školní jídelna-výdejna v MŠ není 

vybavena odvětranou úklidovou komorou s omyvatelnými stěnami, třídy a herny děleny příčkami. 
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B. Přehled oborů vzdělání  

 

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

                                                      

 

Podle upraveného školního vzdělávacího programu „Společně to dokáţeme“ – Dodatek č. 1 jsme vyučovali 

v tomto školním roce v 5. , 7. a 8. ročníku. 

 

 

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 

 

 

 

Na I. stupni byly ve spojených 2. + 4. a  3. + 5. postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty 

společně,  samostatně byly vyučovány tyto hodiny:   

Ve 2. postupném ročníku:  

      1 vyučovací hodinu anglického jazyka 

      2 vyučovací hodiny českého jazyka 

      1 vyučovací hodina matematiky 

      1 vyučovací hodina prvouky 

       

Ve 3. postupném ročníku: 

    2 vyučovací hodiny českého jazyka 

    2 vyučovací hodina prvouky 

    1 vyučovací hodiny anglického jazyka 



  

 

 

6 

 

     

 

Ve 4. postupném ročníku:  

      2 vyučovací hodiny anglického jazyka 

      1 vyučovací hodina českého jazyka 

      1 vyučovací hodina matematiky 

      1 vyučovací hodina vlastivědy 

      1 vyučovací hodina přírodovědy  

      1 vyučovací hodina výpočetní techniky 

 

V 5. postupném ročníku:  

      1 vyučovací hodiny anglického jazyka 

      1 vyučovací hodina českého jazyka 

      1 vyučovací hodina matematiky 

      1 vyučovací hodina vlastivědy 

      1 vyučovací hodina přírodovědy 

      1 vyučovací hodina výpočetní techniky 

       

     

     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 

Hudební výchova 8. +  9. r. 1 hodina 

Občanská výchova 6.  + 7. r. 1 hodina 

Občanská výchova 8. + 9. r. 1 hodina 

Výchova ke zdraví 8. + 9. r. 1 hodina 
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Školní druţina  -  v počtu 42 ţáků 

                                         -  počet oddělení : 1. třída ve dvou místnostech 

                                         -  v počtu 2 vychovatelek 

 

 

Provoz   ŠD:     PO – PÁ     Ranní  6:15  - 7:15  Odpolední   11:10 – 16:15 

 

 

Školní klub   -  v počtu 8 ţáků 

                                 -  počet oddělení : 1. třída ve dvou místnostech 

                                 -  v počtu 1 vychovatelek 

 

 

Provoz   ŠK:     ÚTERÝ      12:10 – 12:55      STŘEDA   13:05 -  13:50 

 

 

 

Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce 
 

Cílenou výchovnou prací jsme se snaţili vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času a to 

prostřednictvím zajímavých činností a příjemně vyzdobené a vybavené třídy.  Zájmové a odpočinkové 

činnosti obohacovaly denní program ţáků. Ti si rozšiřovali poznatky získané během vzdělávacího procesu, 

byli vedeni  ke spolupráci a pomoci. V mimoškolních činnostech byli ţáci podporováni ve svých aktivitách, 

rozvíjeli vlastní osobnost, své schopnosti a dovednosti. Uvědomovali si svůj vlastní původ, státní 

příslušnost, kulturní hodnoty, zvyky a historická dědictví naší země. Ţáci získávali znalosti o ţivotním 

prostředí, o nutnosti jeho ochrany, při které se mohou aktivně účastnit. Zdravý rozvoj dětského organismu 

byl podporován jak pobytem venku, ale i při jiných  nepřímo tělovýchovných aktivitách. 
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C. Údaje o pracovnících školy 
Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci Úvazek Praxe 

ve školství 
Aprobace / studium Titul 

Ředitelka 1,0      26 let           I. stupeň + Pv Mgr. 

Zástupce ředitele 1,0 11 let Pedagogika pro SŠ + 

studium přírodopisu pro  

II. st. 

Mgr. 

Třídní učitelka I. třídy 1,0 19 let  3. rok studia 

celoţivotního vzdělávání, 

nekvalifikovanost 

                                                                                                                             

_ 

Třídní učitelka II. třídy 1,0 12 let I. stupeň + Hv 

 

 

 

Mgr. 

Třídní učitelka III. třídy 0,5 1 rok Speciální pedagogika + 

VV 

Mgr. 

Třídní učitelka VI. třídy 1,0 8 let Zeměpis + tělesná 

výchova 

      Mgr. 

Třídní učitelka VII. třídy 1,0 29 let Matematika + výchovný 

poradce                    

      Ing.  

Třídní učitelka VIII. 

třídy 

1,0 10 let Německý  jazyk + dějepis Mgr. 

Třídní učitelka IX. třídy 1,0 8 let Český jazyk + německý 

jazyk 

Mgr. 

Speciální pedagog  0,5 1 rok Speciální pedagogika + 

VV 

Mgr. 

Učitel 0,409 

 

37 let Vyšší odborné studium na 

konzervatoři, 

nekvalifikovanost 

_ 

Učitelka 1,0 3 roky Angličtina pro školskou 

praxi 

Bc. 

Asistentka pedagoga 0,5 ( 2. úvazek 

ve ŠD 

 II. oddělení) 

2 roky Kurz asistenta pedagoga  

 

_ 
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Pedagogičtí pracovníci  

v ZŠ : celkem 14, z toho 12 ţen, přepočtení na plně zaměstnané 12,825 

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 pedagogických pracovníků byl  pracovní poměr ukončen s Mgr. Erikem Landeckim  a s asistentkou 

pedagoga  Alenou Slámovou. 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

Úvazek Praxe  

ve školství 

Vzdělání 

Účetní školy 1,0 1 rok ÚSO 

Školník 1,0 6 roků ÚSO 

Uklízečka 1,0 9 roků SOU 

Uklízečka 0,38         3 roky SOU 

Vedoucí šk. jídelny 0,5 3 roky ÚSO 

Vedoucí kuchařka 1,0 28 roků SOU 

Kuchařka 1,0 14 roků SOU 

Pomocná kuchařka 0,5 3 roky ÚSO 

Školnice MŠ 1,0 3 roky SOU 

 
Z nepedagogických pracovníků byl ukončen pracovní poměr s uklízečkou na částečný pracovní poměr paní 

Pavlínou Pechovou. 

Asistentka pedagoga 0,75 1 rok Speciální pedagogika + M _ 

Vychovatelka ŠD – 

I.odd. 

1,0     17 let Doplňující studium na VŠ 

k získání pedagogické 

způsobilosti  

_ 

Vedoucí předšk. a mimošk. 

výchovy 

1,0 15 let Střední škola textilní 

+VOŠ 

DiS. 

Učitelka MŠ 1,0 28 let Střední škola pedagogická _ 

Učitelka MŠ 1,0 1 let Střední zdravotní škola + 

VOŠ 

DiS. 
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Personální obsazení školy : 

 

Ředitelka školy:                Mgr. Marcela Krejčová 

 

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Erik Landecki 

 

Výchovný poradce:          Ing. Jana Culková 

 

Speciální pedagog:           Mgr. Helena Vrbická 

 

Účetní:                               Jana Pavelková 

 

Pedagogický sbor:           Ivana Pulsová                        ( I. ročník ) 

                                          Mgr. Petra Strnadová            ( II. + IV. ročník ) 

                                          Mgr. Helena Vrbická            ( III. + V. ročník ) 

                                          Mgr. Lenka Kočková            ( VI. ročník ) 

                                          Mgr. Jana Culková                ( VII. ročník ) 

                                          Mgr. Jana Jiráková                (VIII. ročník) 26. 11. 2015 nástup na MD     

                                          Mgr. Petra Dolská                  od 27.10. 2015 třídní učitelka VIII. ročníku                                                                                                 

                                          Mgr. Renata Schwarzová       ( IX. ročník ) 

                                          

                                          Jaroslav Dušek 

                            Bc. Hana Čejková 

 

Vychovatelky ŠD:           Zdeňka Mikešová  

                                          Jitka Kocmanová  

                                                        

Asistenti pedagoga:         Jitka Kocmanová 

                                          Alena Slámová      

                                             

Vedoucí předškolní a 

mimoškolní výchovy:      Hana Marková, DiS 

 

Učitelky MŠ                      Dana Arpášová    

                                           Renata Blaţková, DiS 

 

Uklízečky:                         Marie Götthansová  

                                           Pavlína Pechová    

         

Školník:                             Libor Dvořák 

Školnice MŠ:                     Jana Zmátlová  

Vedoucí ŠJ:                       Marcela Vondrušková, pracovní poměr do 31. 10. 2015, 

                                            Jana Hurdová, pracovní poměr od 2. 11. 2015       

Kuchařky:                         Marie Nováková 

                                            Hana Tomanová 

                                            Marcela Vondrušková do 31.10. 2015                                                                                                                                                                          
                                      Jana Hurdová  od 2. 11. 2015                                                                                                                                                                       
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D. Údaje o přijímacím řízení 
 

V tomto roce jsme měli v naší mateřské škole 10 předškoláků.  

Z těchto dětí jsme 3, po dohodě s rodiči, poslali na vyšetření školní zralosti do PPP.  Dále bylo jedno dítě s 

autistickými rysy, jiţ po odkladu školní docházky, posláno na vyšetření do SPC v Jihlavě. Všechny tyto děti 

mohly poté nastoupit do 1. tř. ZŠ. 

K zápisu do 1. třídy ZŠ Dušejov se dostavilo 9 předškoláků.  Jedno dítě se k zápisu přihlásilo v Jihlavě. Ke 

konci školního roku 2014/15 se jedno dítě,  jiţ přijaté do ZŠ Dušejov, odstěhovalo a do ZŠ Dušejov tedy 

nenastoupilo. Do 1. třídy ZŠ Dušejov nastoupilo celkem 8 dětí z MŠ  Dušejov. 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 5 ţáků IX. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2016/2017 

          

          

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

          

1 SPŠ a SOU strojní mechanik Pelhřimov Pelhřimov 

1 SŠ PTA strojní mechanik Jihlava JI 

2 SŠ PTA mechanik opravář. mot. voz. Jihlava JI 

1 SPŠ a SOU mechanik opravář. mot. voz. Pelhřimov Pelhřimov 



  

 

 

13 

 

E. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

1. Přehledy z klasifikačních porad 

Přehled chování: I. pololetí 

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

Napomenutí třídního učitele - - - - 5 - 1 1 1 

Důtka třídního učitele - - - - 4 - - 4 1 

Důtka ředitele školy - - - - - - - - 1 

Chování velmi dobré 8 15 9 7 14 12 15 12 5 

Chování uspokojivé 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Chování neuspokojivé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žáků celkem 8 15 9 7 14 12 16 12 5 

 
 
II. pololetí 

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

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

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

Důtka ředitele školy - - - - 1 - - - 1 

Chování velmi dobré 8 15 9 7 14 12 16 13 4 

Chování uspokojivé 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chování neuspokojivé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žáků celkem 8 15 9 7 14 12 16 13 5 

 

Přehled prospěchu: I. pololetí 

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

Průměrný prospěch 1 1,05 1,33 1,57 1,39 1,79 2,15 2,1 2,51 

Vyznamenání 8 15 6 3 9 6 4 3 0 

Samé výborné 8 10 3 2 2 1 2 1 0 

Počet dostatečných 0 0 0 1 0 11 19 32 16 

Počet žáků s dostatečnými 0 0 0 1 0 3 4 5 4 

Počet nedostatečných 0 0 0 0 0 4 13 2 6 

Počet žáků s nedostatečnými 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

Žáků celkem 8 15 9 7 14 12 16 13 5 

 
II. pololetí 

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

Průměrný prospěch 1,05 1,06 1,39 1,69 1,51 1,87 2,12 2,03 2,42 

Vyznamenání 8 15 6 3 10 5 5 3 0 

Samé výborné 5 10 4 3 2 1 2 1 0 

Počet dostatečných 0 0 1 5 0 10 22 30 16 

Počet žáků s dostatečnými 0 0 1 1 0 3 5 5 3 

Počet nedostatečných 0 0 0 1 0 4 10 1 3 

Počet žáků s nedostatečnými 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

Žáků celkem 8 15 9 7 14 12 16 13 5 
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F.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Se ţáky převáţně II. stupně pracoval školní metodik prevence ve spolupráci se speciální pedagoţkou 

(intervenční aktivity, práce se skupinou, screening).  

Minimální preventivní program byl zaměřen na:  

1.  výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu 

2.  posilování komunikačních schopností 

3.  odstraňování nedostatků v chování 

4.  vytváření pozitivního sociálního klimatu   

5. zvyšování sociální kompetence 

 

        ad 1)  Škola je zapojena v projektu Zdravá škola a 1krát ročně pořádá Dny zdravých svačinek. 

 

       ad 2) Kaţdá třída si volí dva zástupce do Ţákovského parlamentu, ve kterém se zároveň učí prezentovat 

zájmy tříd, a tím vyjadřovat svoje názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické principy. 

V letošním školním roce se zástupci ŢP scházeli vţdy první středu v měsíci s vedoucí učitelkou ŢP Bc. 

Hanou Čejkovou. 

       ad 3) V tomto školním roce škola oslovila pracovnice Střediska výchovné péče v Jihlavě s potřebou 

pomoci zlepšit vztahy mezi ţáky  9. ročníku. Cílem preventivně výchovného programu bylo zlepšení 

sociálních vztahů a sníţení agresivity, zlepšení prospěchu. Ţáci absolvovali s pracovnicemi střediska celkem 

3 setkání. Kaţdé setkání trvalo jednu vyučovací hodinu a probíhalo v prostorách třídy.  

Preventivně výchovný program ve spojeném 3. a 5. Ročníku byl realizován na základě ţádosti třídní 

učitelky. Důvodem pro realizaci programu bylo nevhodné chování mezi ţáky v 5. ročníku i mezi ţáky ve 

spojené třídě. Ţáci absolvovali s pracovníky střediska celkem 3 setkání po dvou vyučovacích hodinách. 

 

Od prosince 2009 vyuţíváme  nabídky firmy ŠIK.CZ, kdy mohou ţáci na televizní obrazovce nainstalované 

v I. poschodí školní budovy sledovat různé spoty s tématikou dopravní, zdravotní, sexuální a 

environmentální výchovy, dále ochrany osobnosti i  s tématikou různých závislostí. Ţáci se zde také 

dozvědí, kam se mohou obrátit v případě problémů, které se u nich mohou objevit v různých oblastech jejich 

ţivota.  

     ad 4) V tomto bodě byla věnována stálá pozornost rozvíjení speciálních školních aktivit pro ţáky 

organizováním společných akcí (výlety, exkurze). Všichni jsme se snaţili vytvářet pozitivní vztahy ve třídě, 

vést k tomu, aby ţáci pomáhali slabším spoluţákům. 

     ad 5) Ţáci byli vedeni důsledně a systematicky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených na 

demokratických principech, respektující identitu a individualitu ţáka.  K plnění těchto úkolů přispělo i to, ţe 

ţáci sbírali v rámci školní soutěţe víčka z PET lahví pro váţně nemocnou dívku ze sousední obce. 
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2015/2016 si pedagogičtí pracovníci naší školy doplňovali, popř. rozšiřovali vzdělání.  

Mgr. Erik Landecki se přihlásil  ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - obor 

přírodopis pro ZŠ. 

Asistentka pedagoga u ţáka 8. roč. studovala bakalářské studium speciální pedagogika. 

Paní Ivana Pulsová studovala v tomto školním roce 3. 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 měsících leden – červen 2016 absolvovalo vedení školy „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“,  

Mgr. Marcela Krejčová a Mgr. Erik Landecki. 

Učitelka Aj Mgr. Petra Strnadova absolvovala seminář „Konference pro učitele anglického jazyka“. 

Speciální pedagoţka Mgr. Helena Vrbická absolvovala seminář „ Role školního speciálního pedagoga 

v systému poradenských sluţeb „. 

Provozní zaměstnanci školy absolvovali tyto vzdělávací programy : 

- Školení pro ekonomické zaměstnance školy – daňová problematika , Jana Pavelková 

- Školení pro kuchařky, Marie Nováková, Hana Tomanová 

- Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, Jana Hurdová 
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Nabídka  zájmových  krouţků  ve  školním  roce  2015/2016 

 

 

 

 

 

 

den název krouţku jméno 

vyučujícího 

čas doporučeno 

pro ročníky 
úhrada 

pondělí flétna P. Strnadová            12.10-12.55 1.- 5. roč. ano 

pondělí Sportovní hry L.Kočková Dle domluvy v Jihlavě (1-

2x za měsíc) 

6. – 9. ano 

úterý  Angličtina v MŠ J. Jiráková, 

H.Čejková 

            8.30 – 9.00 hod. MŠ zdarma 

úterý Historický P. Dolská            12.15 – 13.00 1. – 5. 

roč. 

ano 

středa  pěvecký sbor E. Landecki 13.15 -14.30 1. – 9. 

roč. 

zdarma 

+ korepetice v sobotu dle domluvy, od 9.9.2015 

středa 

(úterý) 

Šikovné ruce H. Vrbická 12.10 -12.55 1 .-5. ano 

středa 

(úterý) 

Německý jazyk R. Schwarzová 12.15 – 13.00 4., 5 . 

roč. 

ano 

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

čtvrtek Německý jazyk R. Schwarzová 12.15 – 13.00 4. -6. roč. ano 

čtvrtek včelařský E. Landecki 

(odborný garant 

– Vlatimil Pech) 

1x za měsíc v odpoledním 

bloku dle domluvy 

2. stup. ano 

sobota cestovatelský E. Landecki 5 celodenních výletů 2. stup. ano 

Dle 

domluvy 

Logopedický I. Pulsová Dle domluvy 1. stupeň zdarma 

čtvrtek Římskokatolické 

náboţenství 

P. Pechová 11.15 – 12.05 – I. skupina 

12.10 – 13.00 – II. skupina 

1. – 3. 

roč. 

4. – 9. 

roč 

zdarma 
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OLYMPIÁDY A SOUTĚŢE 
 

oblast Název soutěţe účastníci třída pedagog 
Zeměpis Soutěţ „Poznej Vysočinu“ A. Pechová, 

Š. Bulant 

VII. a 

VIII. 

L. Kočková 

Český jazyk Recitační soutěţ v DDM 

Jihlava 

A. Matysová, 

S.Grunová 

VIII. RSchwarzová 

Anglický jazyk Olympiáda v Aj-okresní 

kolo v DDM Jihlava 

Ś.  Bulant a 

A.Pechová 

VII. a 

VIII. 

H. Čejková 

Tělesná výchova Minifotbal   ţáci 6. a 7. 

ročníku (6. místo v okresním 

kole) 

ţáci 8. a 9. ročníku (účast v 

okrskovém kole) 

 

chlapci II. stupeň L. Kočková 

 Pohár rozhlasu-  ţáci a 

ţákyně 6. a 7. ročníku (soutěţ 

druţstev) umístění jednotlivců – 

běh na 60 m -Ţdimera Marek 13. 

místo z 45                                       

skok daleký – Zábojová Zuzana 

14. místo z 3                              

hod míčkem –Ţdimera Marek 17. 

místo ze 42 

 Nováková Blanka 15. místo z 39 

 

 

děvčata a chlapci II. stupeň L. Kočková 

  McDonald’s cup ţáci a 

ţákyně 3. aţ 5. ročník (účast 

v okrskovém kole) 

děvčata a chlapci I. stupeň L. Kočková 

 Vybíjená - ţáci a ţákyně 4. a 5. 

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

Cyklistika Okresní kolo - I. kategorie  T. Vondrušková,           

S. Althová,  Jakub Pech  

M. Gottlieb 
           3. místo 

VI. Z. Mikešová 

 Okresní kolo - II. kategorie  A.Pechová, 

V.Nováčková,J.Vondruška,

P:Alth 
 

           2. místo 

VII. a 

VIII. 

Z. Mikešová 

 Krajské kolo – I. kategorie 
 

T. Vondrušková,S. Althová, 

Jáchym.Pech, J. Kačer 
         9. místo 

IV.,V. a 

VI. roč. 

Z. Mikešová 

R. Jandová 

 Krajské kolo – II. kategorie  A. Pechová,V.Nováčková 

,J.Vondruška,P.Alth 
 

         12.místo 

VII. a 

VIII. 

Z. Mikešová 

R ,Jandová 

Testování ČŠI Testování v oblasti  

přírodovědných předmětů-

matematika 

12 ţáků VI. J. Dušek 
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   Plán akcí školy 

    Září  
  

- Zapojení školy do celoročního projektu,, Ovoce do škol „  ( 17.9.) 

- Přehlídka „Dravci sovy a člověk“ (21.9.) 

- Prezentace významné osobnosti „Václav Laurin“, projektové vyučování (25.9) 

- Okrskové kolo v MINIFOTBALU ţáků 8. a 9. ročníku (30.9.) 

 

    Říjen 
 

- Zahájení činnosti zájmových útvarů a nepovinného předmětu Náboţenství  

- Inventarizace majetku školy  

- Zahájení výdeje mléčných výrobků  

- Exkurze ţáku 9.ročníku na SPŠ a SOU PELHŘIMOV  s prohlídkou závodu AGROSTROJ  

Pelhřimov (16.10.)  

- Prezentace významné osobnosti „ Zdeněk Burian“, projektové vyučování (22.10.) 

- Děsivá noc, oslava HALLOWEENU (31.10.) 

.  



  

 

 

19 

 

Listopad 

- Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě, pohádka BAJAJA (2.11.) 

- 1. lekce plaveckého výcviku (3.11.) 

- Výuka ţáků 4. ročníku na dopravním hřišti v Jihlavě ( 13.11.)  

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě pro ţáky 8. ročníku (19.11.) 

- Divadelní představení pro děti MŠ a ţáky 1. stupně „ Pohádka ze starého mlýna“,  

divadelní představení pro ţáky 2. stupně „ Jak jste to myslel, pane Shakespeare ? „(23.11.) 

- Logopedické vstupní vyšetření dětí z MŠ a ţáků I. stupně ZŠ , SPC Velké Meziříčí  (26.11.) 

- Vystoupení pěveckého sboru při rozsvěcení vánočního stromu v Dušejově (27.11.) 

- Prezentace významné osobnosti „ Josef Toufar“ , projektové vyučování (27.11.) 

- Poznávací zájezd do Salzburgu (28.11.) 

 

 

 Prosinec 
- Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ organizována ţáky 9. ročníku (4.12.) 

- Vystoupení pěveckého sboru při rozsvěcení vánočního stromu v Milíčově  ( 5.12.) 

- Beseda s ţáky 9. ročníku organizovaná Střediskem výchovné péče v Jihlavě, 1.schůzka (7.12.) 

- Ţáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Jihlavě (11.12.)                                                                                              

Vánoční besídky ve třídách 1. – 9. ročníku spojené s vánočním rozjímáním a tvořením rodičů s dětmi 

(16.12.) 

- Vánoční besídka v MŠ spojená s vánočním rozjímáním a tvořením rodičů s dětmi (17.12.) 
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Leden                                                                                                                                                                                                                                            
 

- Schůzka metodického sdruţení  I. stupně  před zápisem do 1. třídy   (5.1.) 

- Beseda s ţáky 9.ročníku organizována Střediskem výchovné péče Jihlava, 2. schůzka (6.1) 

- Školení první pomoci pro ţáky 8.ročníku, teoretická část (18.1.) 

- 10. lekce (závěrečná) plaveckého výcviku (19.1.) 

- Zápis dětí do 1.třídy (22.1.) 

- Prezentace významné osobnosti „ Jaroslav Seifert “ , projektové vyučování (22.1.) 

- Vydávání vysvědčení (28.1.) 

- Branný kurz + poţární poplach (28.1.) 

 
    Únor 

- Společný dětský karneval v MŠ s ţáky 1. Třídy (17.2.) 

- Olympiáda v anglickém jazyce v DDM  Jihlava (23.2.) 

- Prezentace významné osobnosti „ Zdeněk Miler “ , projektové vyučování (26.2.) 
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Březen 
- Příprava projektu ,, Ochrana obojţivelníků (4.3.) 

- Recitační soutěţ v DDM Jihlava pro ţáky 7. a 8.  Ročníku (3.3.) 

- Týdenní lyţařský kurz v Orlických horách pro ţáky 7.-9.  ročníku (6.-12.3.) 

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě pro ţáky 6. Ročníku, téma „ Evropské putování Karla IV, 

(14.3.) 

- Dopravní výchova pro ţáky 4. ročníku na dopravním hřišti v Jihlavě ( 16.3.) 

- Zeměpisná soutěţ Kraje Vysočina „ Poznej vysočinu“ pro ţáky 7. a 8. ročníku (18.3.) 

- Velikonoční tvoření, projektové vyučování (22.3.) 

 

    Duben 
- Prezentace významné osobnosti „ Zdeněk Svěrák“ , projektové vyučování  (8.4.) 

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě pro ţáky 8. ročníku, téma „ Hoši od Bobří řeky“ (11.4.) 

- Zápis dětí do MŠ (12.4. a 13.4.) 

- Vystoupení horáckého folklorního souboru Pramínek v DKO Jihlava pro ţáky I. stupně (15.4.) 

- Úklid ,,Čistá Vysočina“, sběr odpadků v obci Dušejov a  přilehlých komunikacích  (22.4.) 

- McDonald’s Cup 2015/2016, okrskové kolo fotbalové soutěţe pro ţáky I.stupně (23.4.) 

- Zájezd ţáků II. stupně do Prahy na výstavu Titanik a do Podmořského světa (26.4.) 

- Prezentace významné osobnosti „ Tomáš Baťa“ , projektové vyučování (29.4.) 
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 Květen 
- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě pro ţáky 7. ročníku, téma „Svět sportu“ (2.5.) 

- Okresní kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů v Jihlavě pro ţáky 6.-9. ročníku (4.5.) 

- Beseda s ţáky 3. a 5. ročníku organizována Střediskem výchovné péče Jihlava, 2. schůzka (6.5.) 

- Návštěva Městské knihovny v Jihlavě pro ţáky I. stupně+ prohlídka jihlavského podzemí (9.5.) 

- Besídka ke Dni matek (vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ dne 10.5.) 

- Atletické závody ţáků 6. A 7. ročníku v Jihlavě (10.5.) 

- Školení první pomoci pro ţáky 8.ročníku, praktická část (10.5.) 

- Dopravní výchova pro ţáky 4. ročníku na dopravním hřišti v Jihlavě ( 11.5.) 

- Soutěţ ve vybíjené pro ţáky 4. a 5. ročníku (12.5.) 

- Výlet dětí MŠ do Kamenice n. Lipou (17.5.) 

- Atletická soutěţ pro ţáky 7. a 8. ročníku, Pohár rozhlasu (19.5.) 

- Prezentace významné osobnosti „ Karel IV.“ , projektové vyučování (20.5.) 

- Školní  jarmark (21.5.) 

- Beseda s ţáky 2.a 3. ročníku organizovaná Střediskem výchovné péče v Jihlavě, 2.schůzka (23.5.) 

- Velké přestávky trávili ţáci za pěkného počasí venku před budovou školy (květen- červen) 

- Logopedické hodnotící vyšetření dětí z MŠ a ţáků I. stupně ZŠ , SPC Velké Meziříčí  (24.5.) 
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Červen 
- Dušejovská  letní olympiáda ke svátku dětí (1.6.) 

- Krajské kolo dopravní olympiády v Jihlavě pro ţáky 5.-8. ročníku (2.6.) 

- Krajské kolo dopravní olympiády v Třešti pro ţáky 5.-8. ročníku (3.6.) 

- Minifotbal pro ţáky 6. a 7. ročníku (2.6.) 

- Výlet ţáků I. stupně na hrad Veveří (7.6.) 

- Prezentace významné osobnosti „Jan Ţelezný.“ , projektové vyučování (10.6) 

- Školní výlety ţáků II. stupně (13.-22.6.) 

- Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a jejich třídní učitelkou (27.6.) 

- Závěrečná pedagogická rada, třídní schůzky (23.6.) 
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Celoroční projekt v ZŠ  
 „Významné osobnosti a jejich významná výročí“ se uskutečnil od září 2015 do června 2016 a měl ţákům 

připomenout významné osobnosti a významné výročí této osobnosti ve školním roce 2015-2016. Bylo 

vytvořeno 10 skupin, ve kterých spolupracovali ţáci z 9 ročníků. Kaţdá skupina měla za úkol zjistit 

informace o významné osobnosti, zpracovat je a ve stanoveném termínu prezentovat před ostatními ţáky 

školy. O významné osobnosti jsme si mohli dále přečíst na vytvořené nástěnce. Mezi prezentované 

osobnosti patřily Václav Laurin (27.9. 2015 - 150. výročí narození), Zdeněk Burian (11.2. 2015 -110. 

výročí narození), Josef Toufar (25.2. 2015- 65. výročí umučení), Jakub Jan Ryba (26.10. 2015 - 

250.výročí narození), Jaroslav Seifert (10.1. 2016 - 30.výročí úmrtí), Zdeněk Miler (21.2. 2016 - 95.výročí 

narození), Zdeněk Svěrák (28.3. 2016 - 80.výročí narození), Tomáš Baťa (3.4. 2016 -140. výročí 

narození), Karel IV. (14.5. 2016 -700. výročí narození), Jan Ţelezný (16.6. 2016 -50.výročí narození).  

Kaţdý ţák se podílel na tomto projektu a kvalitu odvedené práce ohodnotila porota sloţená ze zástupců 

ţáků, pedagogů a vedení školy. Všechny skupiny si po vydařené prezentaci zaslouţily odměnu a domluvili 

se, co si za ni koupí.  

 

  

Logopedická prevence v MŠ 
     Ve školním roce 2015/2016 jsme opět spolupracovali s SPC Velké Meziříčí. Jezdí k nám do školky dvě 

speciální pedagoţky – logopedky, které provádí depistáţ (vyšetření). Rovněţ provádějí kontrolu rozvoje u 

dětí, které jiţ prošly vyšetřením. 

     První návštěva logopedek proběhla dne 26.11.2015, kdy vyšetřily čtyři nově nahlášené děti. Děti si 

nahlašují rodiče v MŠ prostřednictvím pani učitelky. Dále byla provedena kontrola u deseti dětí, které prošly 

vyšetřením v minulém roce. U jednoho z nově vyšetřených dětí byla neprodleně doporučena návštěva 

klinického logopeda, jelikoţ jeho problém s mluvením byl rozsáhlejší a byla jiţ třeba pomoc odborníka. 

     Druhá návštěva proběhla dne 26.1.2016, kdy byla provedena další kontrola dětí s dalšími doporučeními, 

jak s dětmi pracovat. 

     Třetí návštěva byla dne 24.5.2016, kdy opětovně proběhla kontrola dětí. Při této bylo jedno z dětí posláno 

k logopedickému odborníkovi, protoţe jeho vada řeči byla těţší neţ se původně zdálo a dítě nedělalo ţádné 

pokroky v mluvení. Dvěma z těchto dětí uţ bylo pouze doporučeno automatizovat hlásku v řeči, jelikoţ je 

jinak uţ umí pěkně samostatně říct. Třem dětem byla logopedická prevence zrušena, protoţe uţ začaly 

pěkně mluvit. Děti byly pochváleny, ţe jsou šikovné a dělají velké pokroky. 

     Během logopedické prevence se děti učí správně dýchat, ohýbat jazýček, správně nastavit pusinku a v 

rámci hry procvičovat hlásky, které jim ještě dělají problémy. 

     V příštím roce opět budeme s SPC Velké Meziříčí spolupracovat, protoţe máme s nimi velmi dobré 

výsledky. 

 

Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení 
     Na základní škole bylo ve školním roce 2015/2016 17 ţáků integrovaných vzdělávaných dle IVP 

(individuální vzdělávací program), 9 ţáků bylo tolerovaných. I těmto ţákům bylo třeba poskytnout 

individuální přístup.  

     Speciálně pedagogické zázemí je v nejvyšším patře budovy ZŠ. Ţáci sem dochází, procvičují se speciální 

pedagoţkou nejen učivo, které ţákům dělá problémy, ale i nácvik prostorové orientace, zlepšení koncentrace 

pozornosti, atd.        

      Speciální pedagoţka Mgr. Helena Vrbická zde pracuje na 0,5 úvazku, to je 11 hodin přímé práce. Z toho 

vyplývá, ţe se nemůţe věnovat kaţdému ţáku samostatně. Většinou ţáci dochází ve skupinkách po 2-3. Na 

tuto práci by speciální pedagoţka potřebovala více hodin, protoţe ţáků, kterým byly zjištěny výukové či jiné 

problémy, přibývá i během roku. Snaţí se pomáhat  ţákům s jejich potíţemi, ale velmi důleţitá je  

spolupráce a důslednost rodiny. 
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     Speciální pedagoţka spolupracuje i s dalšími odborníky mimo školu – Pedagogicko-psychologická 

poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické centrum. Ať uţ je to spolupráce při tvorbě IVP, 

nebo moţnostech řešení konkrétního problému.  

 

 

 

ŠKOLNÍ  VÝLETY  NA  ZÁVĚR  ŠKOLNÍHO    ROKU 
 

Datum Cíl Počet ţáků  Tříd

a 

Ped. dozor 

17.5. Výlet dětí MŠ do Kamenice nad Lipou 38 I.a 

II. 

Učitelky MŠ 

7.6. Školní výlet na hrad Veveří 53 I.-V. Učitelky I. 

stupně 

20. – 

22.6. 

Řásná 12 VI. L. Kočková, 

A. Slámová 

12. - 

14.6. 

Křiţanov 15 VII. J. Culková, 

L. Kočková 

15.  - 

16. 6. 

Řásná 12 VIII. L. Kočková, 

E. Landecki 

14.6. Jihlava 5 IX. R. Schwarzová 

 

 

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Kontrola ČŠI byla vykonána v Základní škole a v Mateřské škole Dušejov, příspěvkové organizaci 

v součásti – školní jídelna. Termín inspekční činnosti byl od 17. – 20. 5. 2016, kontrolované období školní 

rok 2015/2016 do data inspekční činnosti. Kontrolní zjištění bylo v 9 bodech bez porušení výše uvedených 

právních předpisů. V kontrole 1 bodu - plnění výţivových norem za měsíce leden aţ duben 2016 bylo 

zjištěno, ţe průměrná měsíční spotřeba na strávníka na den v komoditě ryby byla plněna nad horní hranicí 

přípustné tolerance a v komoditě mléko byla plněna pod spodní hranicí přípustné tolerance. U ostatních 

komodit byla spotřeba plněna v souladu s vyhláškou č. 107/2005 .  

  

 

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Škola se nezapojila do podobných programů. 
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L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání 

 
Paní Ivana Pulsová studovala v tomto školním roce 3. 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 

 
 Záchrana obojţivelníků 

 Jiţ pátým rokem se tradičně konal program na ochranu obojţivelníků ve spolupráci s neziskovou organizací 

"Mokřady - ochrana a management".  Program spočívá v transferu obojţivelníků, kteří se chytají do 

speciálně připravených pastí. Kaţdé ráno a odpoledne je třeba pasti kontrolovat a obojţivelníky přenášet 

přes silnici do rybníku Sviták. Zúčastnili se vybraní ţáci a někteří učitelé, kteří společně zachránili tyto 

druhy obojţivelníků – ropuchy obecné, blatnice skvrnité, skokany hnědé, skokany zelené a čolky obecné. 

Dohromady bylo zachráněno 1743 obojţivelníků.  

 

 

 

 Projekt „Škola podporující zdraví“, 
 kterého se naše škola zúčastňuje jiţ sedmým 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. 
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Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 

Do tohoto projektu jsme byli zapojeni 2. 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. 

 

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 Komunitní škola – 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 

Sdruţení 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  
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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 mládeţe 

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 

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 

Středisko výchovné péče 

Jihlava 

Spolupráce při zjišťování sociálních vztahů mezi ţáky ve třídách, 

uplatňování pravidel pro nápravu 
 

 

 
 

 

 
V Dušejově 24. října 2016 

 

                                                                                  Zpracovala: Mgr. Marcela Krejčová  

                                                                                                   ředitelka školy  
 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne  9. 11. 2016. 
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