
VOLNA, DEVÁŤÁKŮM SKVĚLÝ START NA NOVÝCH ŠKOLÁCH A TĚŠÍME 

SE NA VÁS PO PRÁZDNINÁCH.  

Za kolektiv kuchyně Jana Hurdová 

 

8) Výlet 9. ročníku 

S paní učitelkou Kočkovou jsme se letos dohodli, že si vyjedeme na školní výlet 

do Počátek. Jeli jsme všichni včetně Pavla, který měl rameno po operaci. Sraz 

jsme měli 4. června v 8.00 hodin ve škole. Po osmé hodině jsme vyrazili směr 

Dušejov rozcestí. Po příchodu na zastávku jsem se dozvěděl, že mám dva černé 

puntíky za špatný postup k cíli. Autobus měl trochu zpoždění, ale nakonec 

přijel a my jeli do Pelhřimova. Zde jsme dostali rozchod na dvě hodiny. S kluky 

jsme šli na náměstí, kde jsme se porozhlédli, koupili si párek v rohlíku a šli na 

domluvenou zastávku. 

Když jsme dojeli do Počátek, museli jsme ještě asi 1,5 km pěšky do LDT 

Beruška. Po příchodu do tábora na nás čekal vedoucí Vašek, který nás ubytoval 

a poslal nás na oběd – byla rýže s omáčkou. Poté jsme se vydali na túru do 

bahna, po cestě jsme hráli různé hry. V bahně to bylo super.  Museli jsme 

udělat kotrmelec a podlézt klacek. Obojí nás hodně ušpinilo. Jelikož jsme po 

cestě ztratili nějaké body při disciplínách, musel jsem se proto s Michalem 

nechat zahrabat pod hlínu. Po doběhnutí do kempu jsme museli do sprch. Poté 

jsme měli týmové hry. V našem týmu jsem byl já, paní učitelka Kočková, 

Michal, obě Terky a Jana. Po naší těsné prohře jsme šli na večeři. Ve 22 hodin 

byla pro nás nachystaná úniková hra. Byl jsem tak unavený, že jsem se na ni 

skoro nesoustředil. „Únikovka“ trvala asi hodinu a půl. 

Další den ráno jsme posnídali, sbalili si věci a zahráli paintball. Po zaplacení 

jsme se naobědvali a šli směr autobusové nádraží Počátky, odkud nám jel 

dálkový autobus rovnou do Jihlavy. Byli jsme všichni unavení, že jsme cestou 

autobusem usínali. 

Za mě to byl nejlepší výlet a velmi jsem si ho užil. 

         

 Jakub Pech, 9. ročník 
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Vážení rodiče, druhé pololetí školního roku 2018-2019 uběhlo rychleji než to 

předchozí. Výuka se střídala s prázdninami a bohatým programem pro žáky.  

Snad se nám ve škole podařilo vytvářet  pro vaše děti podnětné, zajímavé a 

příjemné prostředí. Nejdůležitější  jsou však dobré a kamarádské vztahy mezi 

dětmi, mezi dětmi a učiteli, dobrá spolupráce s rodiči a o to se musíme přičinit 

všichni. Děkuji rodičům, kteří reagují na naše doporučení při výchově a 

vzdělávání svých dětí. Věřím, že v novém školním roce se někteří žáci polepší 

v plnění svých školních povinností. Děkuji rodičům, členkám SRPDŠ, které svou 

činností pomáhají škole při společenských a sportovních akcích. Za příspěvky 

do pokladny SRPDŠ se dětem během školního roku  přispělo  na plavecký 

výcvik, na pitný režim, na lyžařský kurz a školní jarmark. Úkolem spolku rodičů 

v novém školním roce bude volba nové předsedkyně a přijetí zástupce z řad 

rodičů MŠ. Od nového školního roku budou žáci II. stupně využívat nově 

zrekonstruované a moderně vybavené  odborné učebny  chemie, fyziky a 

přírodopisu. Za realizaci rekonstrukce učeben a kabinetů děkuji zřizovateli 

školy, minulému i současnému zastupitelstvu Obce Dušejov. Chválím a děkuji 

žákům, kteří se zapojili do olympiád a různých soutěží. Reprezentovali školu 

v konkurenci vesnických i městských škol a výsledky byly velmi dobré. Za 

pomoc a vedení  žáků děkuji všem paním učitelkám, paní vychovatelce a paní 

asistentce. Radost nám udělali všichni žáci 9.r., kteří úspěšně složili přijímací 

zkoušky na střední školy s maturitou. Všem  žákům blahopřeji a přeji úspěšný 

start do další etapy jejich života, hodně štěstí a spokojenosti na zvolených 

školách. V novém školním roce přivítáme do školy 12 nových prvňáčků, na které 

se moc těšíme.  

Děkuji všem kolegům za dobrou spolupráci, rodičům, členům školské rady a 

přeji  všem odpočinek o dovolené a  dětem krásné prázdniny.                                              

Mgr. Marcela Krejčová, ředitelka školy 

 



Úpravy  ŠVP 

V letošním školním roce proběhlo plánované dokončení úprav ŠVP, při kterém 

došlo ke zrušení příloh upravujících vzdělávání žáků s LMP a tím tak 

k výraznějším zásahům do konstrukce učebního plánu. Děkuji všem učitelům, 

kteří se na úpravách podíleli. 

Bc. Hana Čejková, koordinátor ŠVP                                                            

2) Výsledky přijímacího řízení 2018/2019 
 
  
         

V tomto roce provedlo volbu další profesní orientace na střední školy 

a učiliště 12 žáků naší školy.             

Žákům byly zajištěny exkurze na střední školy, konzultace na úřadu 

práce, poskytnuty informace              

o vhodné profesní orientaci a pomoc při vyplňování přihlášek ke studiu. 
            

Škola zajistila, jako každým rokem, přípravu k přijímacím zkouškám z 

českého jazyka a matematiky             

pro žáky, kteří měli zájem o studium oborů s maturitní zkouškou. 
            

Devátý ročník ukončilo 10 žáků. Osmý ročník ukončili 2 žáci. 
            

8 žáků z devátého ročníku se rozhodlo pro studium na střední školy 

ukončené maturitní zkouškou.              

4 žáci si zvolili učební obory, dva žáci z devátého ročníku a dva žáci z 

osmého ročníku. 
     

       

      
       

Žáci, se mohli přihlásit na dva studijní obory na odborných středních 

školách a gymnáziích, všichni 
     

       

této možnosti využili. U přijímacích zkoušek byli všichni žáci úspěšní a 

na zvolené střední školy byli  
     

       

přijati. Sedm žáku se dostalo na obě střední školy a gymnázia.      
       

Střední školy, na které žáci nastoupí k dalšímu studiu, jsou uvedeny v 

tabulce. 

Žáci přihlášení na učební obory byli bez problémů přijati. 

     
       

Dobrý výběr a vhodně nastoupená cesta je určujícím faktorem k 

profesní spokojenosti. 
     

       

      
       

Nyní se už jen pomalu zbývá rozloučit s předškoláky a popřát jim 

mnoho studijních úspěchů na základní škole. Také zbývá poděkování 

všem sponzorům, rodičům a prarodičům za spolupráci při aktivitách 

dětí ve školce, především za pomoc při přípravě minijarmarku, kdy 

bylo vybráno 10.000,-Kč. Tato krásná suma byla použita na zakoupení 

nových stavebnic a hraček pro všechny děti ve školce. Dále bychom 

chtěli poděkovat paní Kláře Lehké za vedení kroužku v MŠ „ Šikovné 

ručičky “ a panu Ing. Miroslavu Lehkému za finanční podporu 3000,- 

Kč na zakoupení pracovních a výtvarných potřeb. 

     Děkujeme, krásné prázdniny a dovolenou přeje 

Hana Marková,vedoucí učitelka MŠ 

 

     
       

7) Vážení rodiče, milí strávníci.  

Vše, co jsem měla na srdci k chodu školní kuchyně, jsem uvedla v 

předchozích číslech bulletinu. Nyní se chci jenom zmínit o vyrovnání 

plateb za stravu na konci školního roku. Kdo platí inkasem, tak 

přeplatek, nebo nedoplatek bude řešen během měsíce července. Na 

účet Vám vrátíme přeplatky, nebo Vám z účtu strhneme nedoplatky za 

stravu. Proto Vás prosíme, nepozastavujte platby během prázdnin 

(nebo alespoň v červenci). Platby v hotovosti, nebo pokud poukazujete 

platby bankovním převodem – učiňte tak také během července. Pakliže 

chcete platit osobně ve škole, prvních čtrnáct dnů jsme přítomni.  

Pokud vaše dítě nastupuje po prázdninách na jinou školu, nebo končí 

devátý ročník, zrušte prosím bankovní příkazy až v srpnu. Děkujeme.  

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU – první den jsou všechny 

obědy odhlášeny, kdo bude chtít oběd, přihlásí se ráno v kanceláři u 

vedoucí jídelny (jedná se o žáky školy). Mateřská školka pojede v 

režimu podle přihlášek dětí. Druhý den jsou všichni, kteří se stravovali 

doposud, přihlášeni. Kdo se nebude chtít v novém školním roce 

stravovat ve škole, odhlaste se prosím hned druhý den. Přihlášky ke 

stravování obdržíte hned první den školy, vyplňte a vraťte je prosím 

nejpozději ve středu 4.9.  

VŠEM NAŠIM STRÁVNÍKŮM PŘEJEME TY NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY  

     
       



 

 

Mladší žáci ( J.Alth, J. Kolář, L. Bláhová a M. Stránská) a starší žáci ( K. 

Vondrušková, R. Veselá, Jáchym Pech a M. Gotlieb) se pilně připravovali na 

dopravní soutěž na DDH Jihlava a oba týmy se umístily na pěkném 3. místě. 

Vedoucí příprav na soutěž vychovatelka ŠD Zdeňka Mikešová a asistentka 

pedagoga Andrea Pechová. 

Mladší i starší žáci školy se zapojili do sportovních soutěží  a to ve stolním 

tenise, florbalu  a  vybíjené. Vedoucí učitelka Lenka Kočková. 

     

      
       

6) Mateřská škola 

     Toto uteklo…, ještě nedávno jsme jezdili na sáňkách, a dnes už svítí 

sluníčko a blíží se prázdniny.   Přitom jsme toho ve školce mnoho stihli. 

Hned na začátku jara jsme uspořádali s dětmi karneval s přehlídkou masek, 

soutěžemi a tancem. Při tomto paní Medová všechny bavila výrobou 

zvířátek a kytiček z nafukovacích balónků. Hned na to jsme ve školce 

přivítali jaro vynášením Morény na pole se zpěvem, básněmi a zapálením 

Morény. Potom jsme se s předškoláky zúčastnili naučného programu v 

knihovně v Jihlavě „Chytla mě kniha“.                  

  Následovalo vystoupení dětí ze školky a školy v sokolovně při besídce ke 

Dni matek s pásmem písní, básní a tanečků. K této příležitosti děti ze 

školky připravili, za pomoci rodičů a prarodičů, minijarmark s prodejem 

výrobků a něčeho dobrého k zakousnutí. Dále focení tříd na památku pro 

děti. Návštěva maňáskového divadla Šternberk, které přijelo za dětmi do 

školky. Výlet 

     

starších dětí do Dinoparku ve Vyškově s prohlídkou mini zoo a výlet 

mladších dětí na Křemešník s programem Eko mravenec. Rovněž se starší 

děti ze školky, společně s 1. třídou ZŠ, zúčastnili Cesty za pokladem s 

plněním úkolů a s tím spojeném hledání pokladu v lese. Starší děti se poté 

také podívali na exkurzi k profesionálním hasičům v Třešti. 

     

Přejeme žákům spokojenost a další úspěchy ve zvolených oborech 
     

Žákům blahopřejeme a máme radost z dosažených úspěchů 

Ing. Jana Vašků 

 

3) Žáci s PO (podpůrná opatření) 

V letošním školním roce bylo na základní škole od 1. 9. 2019 celkem 15 

žáků s podpůrnými opatřeními.   

  Během školního roku ještě 4 žáci přibyli. Jedná se převážně o žáky s II. 

stupněm pedagogické podpory. Ve většině případů to jsou  žáci se 

specifickými poruchami učení (problémy se čtením, problémy 

s pravopisem, atd.).  

  Většina těchto žáků má z pedagogické poradny doporučenou 

pedagogickou intervenci. Jedná se o hodiny nad rámec vyučování, které 

jsou využity k nápravě problémů a procvičování učiva.  Pedagogická 

intervence může být sdílená (2 až 3 žáci se stejnými či podobnými 

problémy) a intervence individuální, ta je pak realizována s každým žákem 

samostatně. Pedagogickou intervenci provádí s žáky třídní učitel nebo  

vyučující problematického předmětu. Poradna může dále doporučit 

pomůcky pro nápravu poruch a stanovit částku, za kterou může škola 

pomůcky pořídit. Za tyto peníze jsou pak žákům pořízeny např. dyslektické 

čítanky, sešity k procvičování učiva nebo 

dokonce i různé křížovky nebo osmisměrky, které pomáhají žákům 

s orientací v prostoru. Tyto pomůcky jsou pořízeny do školy a pracuje se 

s nimi v hodinách pedagogické intervence. 

Na konci školního roku je pak vypracováno vyhodnocení podpůrných 

opatření, zda jsou nastavená opatření vyhovující nebo je potřeba opatření 

změnit (žáku nastavená opatření nevyhovují, nedochází ke zmírnění jeho 

potíží, atd.). Vyhodnocení podpůrných opatření v tomto školním roce 

vypracovává třídní učitel a zasílá je do poradny. 

                                                  Mgr. Helena Vrbická, speciální pedagog 

     

     



4) Financování školních aktivit - dotační projekty a dary 

Dotace: 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme 

obdrželi v únoru 2017 v rámci projektu „ŠABLONY I“ pro MŠ a ZŠ dotaci 

v celkové částce 690.913,- Kč.  

Realizace tohoto projektu pod označením „Moderní formy výuky ZŠ a MŠ 

Dušejov CZ 02.3.68/0.0/0.0./16 _022/0002859  začala 1. 1. 2017 a 

ukončena byla 31. 12. 2018.  

Jednalo se o dotaci na dvouleté období, kterou jsme využili na financování 

práce školního speciálního pedagoga a asistentky pedagoga u malých dětí 

v MŠ, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, školení pro učitelky 

MŠ zaměřené na práci s dvouletými dětmi a na sdílení zkušeností 

pedagogů MŠ při návštěvách jiných mateřských škol v našem okolí. 

Díky této dotaci jsme rovněž zmodernizovali prostředky informačních 

technologií zakoupením ON-line počítačové multilicence potřebné k výuce 

žáků a dvou nových dataprojektorů pro žáky II. stupně ZŠ.  Pořízením 

těchto prostředků z projektové dotace jsme ušetřili finance, které 

dostáváme na provoz školy a školky od Obce Dušejov. 

 

 
 

Letos jsme požádali znovu o dotaci a podařilo se nám získat prostředky 

z projektu „ŠABLONY II“ v celkové výši 1.087.917,- Kč, které jsme již 

začali čerpat a budeme čerpat postupně do 31. 12. 2020.  

Tyto finanční prostředky plánujeme použít především na organizaci 

projektových dnů jak ve škole, tak i mimo školu. Díky nim budou mít děti 

možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti prostřednictvím různých 

poznávacích výletů, návštěv kulturních, společenských a technických 

zařízení a 

     

návštěv historických památek. Veškeré náklady spojené s realizací 

projektových dnů budou pro děti plně hrazeny z projektové dotace.  Dále      

budou z dotace financovány náklady spojené s organizací čtenářského 

klubu a klubu deskových her v ZŠ, školení pro pedagogy a práce školního 

asistenta u dětí v MŠ. 

Dary: 

SRPDŠ darovalo do pokladny školy výtěžek ze školního plesu pořádaného 

v sokolovně dne 15. 2. 2019. Tento dar představoval  částku 40.000,- Kč, 

ze které byly nakoupeny hračky pro děti do obou oddělení MŠ v částce 

19.960,- Kč, 15 plastových židlí do cvičné školní kuchyně v částce 8.803,- 

Kč a lavičky do šatny pro žáky I. stupně ZŠ v částce 11.237,- Kč.   

      Jana Pavelková, ekonomka školy                                                                                                                  

5) Účast žáků v olympiádách a soutěžích 

Soutěže „ Mladý chemik „ v Brně se pod vedením p.uč. Gilbertové 

zúčastnili 3 žáci 9.r. – Simona Althová, Tereza Vondrušková a Jakub Pech. 

Matematické olympiády se dne 9.4. 2019 zúčastnily 2 žákyně 6. r. Lucie 

Bláhová a Michaela Stránská a 1 žák 7.r. Jáchym Pech. Vedoucí učitelka 

Jana Vašků- 

Okresního kola soutěže v anglickém jazyce se dne 11.2. 2019 zúčastnil 

Jáchym Pech (7.r.) 15. místo a Tereza Vondrušková (9.r.) 19. místo. Vedoucí 

učitelka Hana Čejková. 

Okresního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnily Tereza Veselá 

(9.r.)  a Kristýna Fílová (8.r.). Vedoucí učitelka Monika Brychtová. 

Okresního kola Olympiády z biologie se zúčastnila Anna Kolářová (7.r.)  a 

umístila se na 4.místě. Postoupila tak do krajského kola. Vedoucí učitelka 

Lenka Kočková. 

Zeměpisné soutěže Kraje Vysočina „ Poznej Vysočinu“ se zúčastnila 

Tereza Páralová (8.r.) a umístila se mezi 40 nejlepšími a vyhrála 3 denní 

zájezd do Prahy a Jáchym Pech (7.r.). Vedoucí učitelka Lenka Kočková. 

Okresního kola Pythagoriády se zúčastnila Lucie Bláhová (6.r.) a umístila 

se na 12. místě. Vedoucí učitelka Jana Vašků 

     



 

      
       

 


