VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

I.

Základní údaje o škole
1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec
Adresa školy: Tyršova 366, 378 53 Strmilov
2. Zřizovatel: Město Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov
3. Právní forma školy: Příspěvková organizace od 1.1. 2001
4. Ředitel školy: Mgr. Josef Pulkrab
5. Kontakt na zařízení: ředitel 384 392 430
zástupce 384 384 260
školní jídelna 384 392 195
tel/fax 384 392 354
e-mail reditel@zsstrmilov.cz
www.zsstrmilov.cz
6. Datum zřízení (založení školy) 1. 9. 1930
Datum zařazení do sítě:
1. 1. 2003
Aktualizace:
28. 7. 2008
IZO: 107 721 252
7. Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Základní škola
270 žáků
Školní družina
40 žáků
Školní jídelna
300 jídel
8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011
(podle zahajovacího výkazu k 30.9.2010)
Počet tříd
1. stupeň
2. stupeň
Školní družina

5
4
1

Počet žáků
93
66
33

Počet žáků na
třídu
19
16
33

9. Školská rada
Školská rada ustanovena v 16. 11. 2008, počet členů ŠR je 6. Ve školním roce
2010/2011 se sešla na dvou schůzkách.
10. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:
Sdružení rodičů žáků při ZŠ Strmilov, vznik 17. 12. 1991

II.

Charakteristika školy

Škola se nachází v klidné části města, je umístěna částečně v historické a částečně v nové
budově. Součástí školy je tělocvična a sportovní hala, v okolí školy se nacházejí další
sportoviště. Ke škole patří i školní pozemek. Základní škola ve Strmilově je plně
organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 270 žáků.
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu dle zahajovacího výkazu 159 žáků,
v průběhu roku se odstěhovali 2 žáci, výsledně tedy školu navštěvovalo 157 žáků.V blízkosti
je Knihovna Viléma Martínka a budova Kulturního domu, kde škola využívá sál Beseda pro
své kulturní akce. Škola pro své akce a výuku využívá i fotbalové hřiště TJ Jiskra Strmilov.
Ani zastávky autobusových spojů nejsou daleko od budovy školy, což je důležité vzhledem
k tomu, že velká část žáků dojíždí z okolních vesnic. Do školy dojíždělo 59 žáků z 15 obcí,
což je 37,1% celkového počtu.

Přímo v budově školy se nachází školní jídelna a školní družina. Škola má 9 kmenových
učeben a dalších 8 odborných učeben ( pro výuku F, Vv, Př/Ch, počítačová učebna, cvičná
kuchyňka, dílny, jazyková učebna s počítačovým vybavením, relaxační místnost), k dispozici
je školní knihovna.
V každém ročníku je jedna třída, výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní
škola a ŠVP ZŠ Strmilov. Cílem školy je spokojenost žáků i rodičů. To se odrazilo i na tvorbě
školního vzdělávacího programu, na jehož vypracování pracovali všichni pedagogičtí
pracovníci a podle něhož se v letošním roce vyučovalo v 1., 2.,3., 4., 6., 7., 8. a 9. třídě.

III.

Vzdělávací programy školy

Vzdělávací program
Základní škola
ŠVP ZŠ Strmilov
CELKEM

č.j. MŠMT
16 847/96-2

v ročnících
5
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
1-9

počet žáků
25
132
157

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů:
Volitelné předměty:
6. ročník
Literární seminář
7. ročník
Německý jazyk
8. ročník
Přírodovědná praktika
Volba povolání
Německý jazyk
9. ročník
Technické kreslení
Volba povolání
Německý jazyk
Kroužky a zájmové útvary:
Biblický kroužek (2 skupiny)
Zobcová flétna (3 skupiny)
Rybářský kroužek (1 skupina)
Příprava na olympiádu z Aj
Sportovní hry (1 skupina)
Počítačový kroužek (1 skupina)
Kroužek Taekwondo
Házená
Kroužek EVVO (2 skupiny)
IV.

Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
- interní pracovníci – 16
- v pracovním poměru je 12 učitelů na úvazek 1,0
1 vychovatelka na úvazek
0,84
2 pedagogické asistentky na úvazek 0,66
Nově nastupující pedagogové: od 1. 1. 2011 nastoupili Mgr. Jan Kocar a Marcela
Kubincová za paní učitelky Mgr. Šárku Punčochářovou a Mgr. Hanu Lukšovou, které
byly dlouhodobě v pracovní neschopnosti a následně na MD

Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 13 žen a 2 muži.
Věkové složení pedagogických pracovníků
do 30 let
do 40 let
do 50 let
nad 50 let

3
2
6
4

učitelé dojíždějící
10
kvalifikovanost
93%
aprobovanost: na 1. stupni vyučuje 5 učitelek s aprobací 1. stupeň,
na 2. stupni chybí aprobace informatika, tělesná výchova, praktické činnosti, občanská
výchova, rodinná výchova, výtvarná výchova a od 2. pololetí dějepis, ostatní předměty jsou
vyučovány aprobovaně,
vychovatelka má kvalifikaci SPgŠ,
spec. pedagogové - studentka Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích a absolventka SZdŠ
Vedení školy:

ředitel školy Mgr. Josef Pulkrab
zástupce ředitele Mgr. Ludmila Plachá
výchovný poradce Mgr. Dana Zemanová
vedoucí školní jídelny Jiřina Hačková

Vedoucí úseků:

školní metodik prevence
Ing. Marta Bílá
ICT koordinátor
Mgr. Dana Zemanová
od 1. 1. 2011 Mgr. Jan Kocar
koordinátor kultury, prezentace školy
Mgr. Ludmila Plachá
ŠD
Jarmila Šarochová
sportovní aktivity a zájmová činnost
Ing. Marta Bílá
správce webových stránek, garance cizích jazyků a styk se zahraničím
Bc. Hana Tylková
estetika ve škole a její prezentace
Mgr. Radmila Bílá
pomoc dětem se specifickými poruchami
Mgr. Eva Pleningerová
úsek zaměstnanců
Jiří Kopečný

Jméno
Mgr. Josef Pulkrab
Mgr. Ludmila Plachá
Ing. Marta Bílá
Mgr. Radmila Bílá
Mgr. Petra Grünnová
Mgr. Iveta Jandová
Mgr. Jan Kocar

Zařazení
ředitel školy
zástupkyně ředitele
učitelka 2. stupně
učitelka 2. stupně
učitelka 1. stupně
učitelka 1. stupně
učitel 2. stupně

Délka
pedagogické
praxe
M-Z
36
Čj – Hv
14
DPS VŠ při JČU
18
uč.1.st.
3
uč.1. st
13
uč. 1. st
17
Čj - Hv
10
Aprobace

Marcela Kubincová
Mgr. Eva Pleningerová

učitelka 2. stupně
učitelka 1. stupně

Mgr. Jaroslava Tomanová
Bc. Hana Tylková
Mgr. Dana Zemanová
Pavlína Hanzalová
Ivana Sztarsichová
Jarmila Šarochová

učitelka 1. stupně
učitelka 2. stupně
učitelka 2. stupně
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
vychovatelka šk. družiny

uč. 1. st.
uč.1. st, spec.Tv,
spec. pedagogika
uč.1. st
Nj
M-F

21
28
5
12
29
1
30
38

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
- interní pracovníci – 8
- v pracovním poměru 6,65, ve smlouvě o dílo 1,09
Jméno
Jiří Kopečný
Dana Sedláková
Štěpánka Pěchoučková
Jana Alešová
Jiřina Hačková
Marta Joklová
Irena Findová
Věra Hanzalová
Štěpánka Pěchoučková

Zařazení
provozář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Úvazek
1
0,92
0,63
0,75
0,85 (0,15 doplňková činnost)
0,9 (0,1 doplňková činnost)
1
0,6 (0,4 doplňková činnost)
(0,44 - doplňková činnost)

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně úvazků nepedagogických pracovníků
Jméno
Zařazení
Úvazek
Jiří Kopečný
provozář
1
Dana Sedláková
uklízečka
0,92
Štěpánka Pěchoučková
uklízečka
0,625
Jana Alešová
uklízečka
0,75
Jiřina Hačková
vedoucí školní jídelny 0,85 (0,15 doplňková činnost)
Marta Joklová
kuchařka
0,7 (0,175 doplňková činnost)
Irena Findová
kuchařka
1
Věra Hanzalová
kuchařka
0,7 (0,3 doplňková činnost)
Štěpánka Pěchoučková
kuchařka
0 (0,25 - doplňková činnost)

DVPP
Možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využila v tomto roce řada
pedagogických pracovníků. Využívali především semináře organizované ZVAS (Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám), NIDV (Národní
institut dalšího vzdělávání) a cizojazyčnými nakladatelstvími. Většina seminářů byla
zaměřena na témata související se zaváděním interaktivních tabulí do výuky a s tématy
projektu MŠMT EU - Peníze do škol.

V.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zapsané a zařazené děti ve školním roce 2009/2010
Zapsaní do 1. třídy 2010
Počet žádostí o odklad
17

3

Nastoupí do 1. třídy od
1.9.2011
15

Zápis proběhl 17. 1. 2011 ;;tradiční formou. Do školy přicházeli děti za doprovodu rodičů,
aby prokázaly svou zralost pro školní docházku. Předem bylo s mateřskou školou
konzultováno jejich stanovisko k jednotlivým žákům. Zápis proběhl bez problémů. Žáci, kteří
by měli nastoupit do školy, byli pozvaní na seznámení s prostředím a přiblížení výuky v 1.
třídě. V červnu proběhla informační schůzka rodičů budoucích prvňáků s paní učitelkou
Jandovou.

VI.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 (závěr školního roku)
Ročník
Počet žáků
Prospělo
Prospělo Neprospělo
celkem
s vyznamenáním
1.
13
13
0
0
2.
15
15
0
0
3.
18
16
2
0
4.
20
14
6
0
5.
25
14
11
0
Celkem 1. stupeň
91
72
17
0
6.
19
7
10
2
7.
21
3
17
1
8.
13
3
10
0
9.
13
6
7
0
Celkem 2. stupeň
66
19
44
3
Škola celkem
157
91
61
3
Opravné zkoušky: 3 žáci (6., 7. ročník). Do dalšího ročníku postoupili 3 žáci.
Snížený stupeň z chování a další kázeňská opatření:
Počet
Napomenutí třídního učitele
8
Důtka třídního učitele
9
Důtka ředitele školy
6
2 z chování
4
3 z chování
0
Údaje o integrovaných žácích:
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011
Druh postižení
Ročník
Počet žáků
Sluchové postižení
4
1

Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Mentální postižení

0
0
0
9
6,8
0

0
0
0
1
2
0

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010
Gymnázium
SOŠ
SOU, U
Umělecké
školy
8 leté
6 leté
4 leté
přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí
1
1
0
0
1
2
7
7
5
5
1
1
Anežka Bromová - SZdŠ J. Hradec – obor: sociální činnost
Ingrid Hanusová – SOU a SOŠ J. Hradec – obor: ekonomika a podnikání
Petr Hlaváč – SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační Č. Budějovice – obor: opravář
zemědělských strojů
Leona Kalátová – SZdŠ J. Hradec – obor: sociální činnost
Veronika Kracíková – SOŠ a SOU Třešť – obor: cukrář
Daniel Krbeček - SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační Č. Budějovice – obor:
veterinářství
Martina Lindnerová – SOŠ Třeboň – obor: cestovní ruch
Zdeněk Musil – SOŠ a SOU Č. Budějovice – obor: kominík
Kristýna Péčová – Střední škola obchodu a služeb Jihlava – obor: kadeřník
Štěpán Prokeš - SOŠ veterinární, zahradnická a mechanizační Č. Budějovice – obor:
výpočetní technologie
Jakub Šteflíček – SŠ pro TP Brno – Praktická škola dvouletá
Markéta Vobrová – Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice
Lucie Závodská - SUPŠ Jihlava - Helenín, obor: design oděvu
Aneta Platzová – SOU Dačice – obor: kuchař - číšník
Monika Častová - Gymnázium O. Březiny Telč (osmileté gymnázium)
Adéla Pražáková – Gymnázium O. Březiny Telč (osmileté gymnázium)

VII.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy

Ve výchovné práci byly plněny cíle vytyčené na začátku školního roku, žáci většinou
dodržovali školní řád. Nedocházelo k závažným porušováním všeobecných norem morálky.
Vztah žáků k učitelům byl přiměřeně přátelský. Na chování žáků přišla jedna stížnost, kterou
řešila Policie ČR. Žákovi školy bylo uděleno 30 hodin veřejně prospěšných prací. Drobné
nedostatky v chování řešili učitelé individuálně. Nebyl zaznamenán projev rasové
nesnášenlivosti. Nebylo zjištěno požívání drog. Drobné poškozování zařízení školy bylo
odstraněno žáky, nebo školníkem. Hrubé nedostatky v této oblasti se neprojevily. Používání
mobilních telefonů upravuje školní řád. Naprosto se osvědčila práce pedagogických asistentek
s postiženými žáky ve 4. a 9. ročníku. Problémem zůstává chování v okolí školy a na
veřejných prostranstvích. Problémy s dodržováním dopravních předpisů cyklistů se zmenšily.
Hodnocení předmětů - 1. třída
Český jazyk - Žáci se naučili poznávat a psát všechna písmena abecedy (kromě G,W,X dle

osnov). Analyticko– syntetickou metodou spojovali písmena do slabik a slabiky do slov. Nyní
píší jednoduché věty a čtou text přiměřené náročnosti, a to dle úrovně a vyspělosti svých
mozkových buněk.Učiva je hodně a žalostně málo času zbývá na literární výchovu.
Můj svět - Velice příjemný předmět. Pestré učivo a dostatek času. K velké oblibě žáků
poskytuje interaktivní tabule mnoho nových a hlavně rychle poskytujících informací.
Matematika - Studenti od rozeznání číslic 1-5 v září, i to často dělá problém, se musí naučit v
1.ročníku chápat číslice 0 -20 a jejich vztahy.Pochopit operace sčítání a odčítání a vše vrcholí
učivem počítání do 20 s přechodem přes 10. Látky je hodně. Nutno používat matematické hry
k uchování oblíbenosti předmětu. Opět výborné používání interaktivní tabule (např.
geometrické tvary)
Hodnocení předmětů - 2. třída
Český jazyk - Učivo žáci zvládli bez větších obtíží, zpočátku dělali některým žákům problém
slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. Velmi je zaujala literatura, hlavně dětské ilustrace, rádi samostatně
vytvářeli křížovky, doplňovačky, rébusy, které byly u většiny na vysoké úrovni. Pro zpestření
výuky byly využívány počítačové programy (diktáty, doplňovačky). Domácí příprava na
výuku byla velmi dobrá.
Matematika - Sčítání a odčítání do 100 zvládli všichni žáci. Malá násobilka zpočátku
některým žákům dělala problémy, po soustavném opakování ji také dobře zvládli. Některým
žákům činily problémy slovní úlohy. V geometrii se naučili rýsovat přímky, porovnávat a
měřit úsečky, poznávat lomené čáry, poznávat geometrické útvary a tělesa. Domácí příprava
na výuku byla velmi dobrá.
Prvouka - Učivo bylo probráno v plánovaném rozsahu. Žáci se opírali o vlastní zkušenosti a
poznatky z 1. ročníku. Byli pracovití, dobře spolupracovali a projevovali zájem.
Hodnocení předmětů - 3. třída
Český jazyk - Stěžejní učivo - vyjmenovaná slova. Problémy byly především se slovy
příbuznými ke slovům vyjmenovaným. Zvyšování čtenářské gramotnosti bylo dosaženo
pomocí doplňkové mimočítankové četby. Při slohové části se žáci naučili sestavit jednoduché
vyprávění a popis.
Matematika - Základem učiva bylo zvládnutí písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení
v číselném oboru 0 - 1 000. V geometrii se žáci poprvé seznámili s prací s kružítkem. Na
procvičení a samostatnou práci sloužily i materiály z grantu EU - peníze školám.
Prvouka - Byla rozdělena do dvou částí. Náš domov a příroda. Žáky více bavila část
věnovaná přírodě, především lidské tělo.
Výtvarná výchova - Malba i kresba. Žáky více bavila malba, největší úspěch mělo téma
tučňáci na ledové kře.
Hudební výchova - Zpěv písní dětských, lidových, country, písniček z dětských filmů a
pohádek.
Tělesná výchova - Žáci si osvojily základy fotbalu, házené, florbalu a vybíjené. Pravidla

fotbalu a házené byla zjednodušena pro menší děti. Gymnastika je tradičně lépe přijímána
dívkami. Rovněž se uskutečnil plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci.
Anglický jazyk 3, 4 - Žáci 3. a 4. ročníku se seznamují s jazykem, ví, proč je třeba učit se
mu. Oproti jiným předmětům se zde musí naučit nová slovíčka, což je pro mnohé obtížné a to
také proto, že se na ostatní předměty učit nemusí. Pro žáky je nejobtížnější konverzace,
schopnost reagovat na příkaz mluvený v angličtině. Velmi se osvědčila práce s Terasoftem,
která byla nejen přínosná pro děti, ale i je velmi bavila.
Hodnocení předmětů - 4. třída
Český jazyk - Učivo bylo probráno podle osnov. Většina žáků zvládla vzory podstatných
jmen, shodu podmětu s přísudkem i vyjmenovaná slova a hlavně jejich použití. Ovšem spojit
zároveň pravopis, členění vět a význam vět při samostatném písemném projevu (vyprávění,
popis) je pro některé žáky velký problém.
Matematika - Učivo bylo probráno podle osnov. Někteří žáci nezvládají řešení slovních úloh,
což souvisí s nepochopením čteného textu. Písemné násobení a dělení zvládli všichni.
S převáděním jednotek mají problém hlavně ti, kterým chybí představivost.
Přírodověda - Učivo bylo probráno podle osnov a žáky přírodověda bavila.
Vlastivěda - Učivo bylo probráno podle osnov. Bavila je práce s mapou, většina se na ní
velmi dobře orientuje. Musím pochválit většinu žáků za jejich plnění mimořádných úkolů, při
kterých hledali v encyklopediích nebo na internetu. Tato práce je bavila. Seznámení s naší
historií v dějepisné části žáky nadchlo. Zajímali se o učivo a sami hledali zajímavosti
z historie. Někteří mají problém s časovou posloupností.
Výtvarná výchova, pracovní činnosti - Žáci velmi rádi pracovali, bavily je hlavně větší
projekty a sami chodili s náměty, které jsme využívali.
Tělesná výchova - Učivo bylo probíráno podle osnov a i ti, kteří nejsou příliš sportovně
nadaní, se snažili.
Hodnocení předmětů - 5. třída
Český jazyk – Osnovy předmětu byly splněny. Opakování vyjmenovaných slov z předešlých
ročníků příliš velké problémy nedělalo. Důsledně byla probrána podstatná jména, přídavná
jména, zájmena, číslovky a slovesa. Ze skladby bylo pro žáky nejtěžší učivo o přísudku
slovesném a jmenném se sponou. Také čárky v souvětí dělaly žákům potíže. Ve slohové části
bych viděla nedostatky ve slovní zásobě žáků a schopnosti smysluplně se vyjadřovat. Čtení
textu je na poměrně dobré úrovni, ovšem porozumění textu žákům stále dělá problémy.
Matematika - Hodiny matematiky, spojené s různými didaktickými hrami, žáky bavily.
Problémy stále přetrvávají u některých žáků při řešení slovních úloh. Největší problémy
nastaly u odhadu při dělení dvojciferným dělitelem, v geometrii u vzorců obsahu a obvodu
jednotlivých obrazců a převodů jednotek. Osnovy předmětu byly splněny.
Anglický jazyk - velmi početná skupina, se špatnými učebními návyky a velkými rozdíly
mezi žáky; velmi pomalé tempo, nutné neustálé opakování; žáci si učivo sice zapamatují, ale
rychle ho zapomenou; doma se poctivě připravují, rádi pracují s interaktivní tabuli a na

různých projektech; v příštím roce nutné se zaměřit na překonání ostychu a obav při
používání jazyka
Přírodověda - Osnovy učiva byly splněny. Tři hlavní tematické celky (člověk, technika,
sluneční soustava) těžily převážně z aktivity a zájmů žáků. Znalosti a celkový přehled lze
hodnotit jako uspokojivý, u některých žáků dokonce nadstandardní. Horší výsledky pramení
z nezvládnutí čtení s porozuměním a také domácí příprava některých žáků byla nedostatečná.
Pracovní činnosti, výtvarná výchova - Při výrobě rozmanitých výrobků žáci projevili svoji
tvořivost, originalitu a nápaditost. Tvořili jsme výrobky praktické, které žáci mohou dále
využívat, ale i výrobky dekorativní a dárky. Žáci si velice oblíbili práci ve skupinách, kde se
naučili spolu komunikovat a domluvit se. Využívali jsme různé metody a techniky práce.
Tělesná výchova - 5.,6. třída (chlapci) - Hodiny tělesné výchovy probíhaly v tělocvičně, na
hřišti a v terénu. Žáci rádi hráli různé pohybové a sportovní hry, ovšem stále více dávají
přednost sezení u počítače před aktivním odpočinkem a rekreačním sportem. Časté problémy
dělala týmová spolupráce hráčů. Koncem roku probíhal také plavecký výcvik žáků 5. třídy.
Osnovy předmětu byly splněny.
Hudební výchova - 1., 2., 4., 5., 6. třída - V tomto školním roce jsme se v hodinách hudební
výchovy věnovali písním z pohádek a večerníčků, písním J. Nohavici, u starších dětí současné
hudbě, poslechu, hudebně – pohybovým hrám, rytmickým cvičením, dechové a hlasové
výchově. Žáci o zpěv měli zájem, při poslechu skladeb byli vnímaví. Také jsme při výuce
využívali interaktivní tabuli.
Český jazyk 6 – v této třídě jsou děti velmi zvídavé a při hodinách aktivní, proto byly pestré
zejména hodiny literatury a slohu. Při čtení se žáci neustále dotazovali, pokud dobře
neporozuměli nějakému přečtenému výrazu. Při slohu se pečlivě snažili plnit zadané úkoly,
ovšem nepřítelem obsahové stránky je malá slovní zásoba většiny dětí. Ve výuce mluvnice
bylo nejobsáhlejší a nejobtížnější částí určování základních a rozvíjejících větných členů.
Největším problémem se ukázala být špatná znalost slovních druhů. Pokud žáci nemají dobře
osvojené učivo z předchozích ročníků, jen těžko se navazuje dalším učivem. Předmět byl
rozdělen na mluvnici – 2h týdně, literaturu - 1,5h týdně, sloh – 1,5h týdně, učivo bylo
probráno v souladu s ŠVP.
Český jazyk 7 – učivo bylo probráno podle osnov v souladu se ŠVP. Předmět byl rozdělen na
mluvnici (2h týdně), literaturu (1h týdně) a sloh (1h týdně). V mluvnici mají žáci problém
s aplikací naučených pravidel, velké obtíže jim činí větné rozbory a určování druhů vedlejších
vět. Ve slohové části je velkým problémem správná stylizace vět a souvětí a malá slovní
zásoba. Některým žákům činí obtíže správné čtení. Součástí hodin literatury byly i referáty o
četbě. Stejně jako ve slohu má většina žáků problém s formulací svých myšlenek.
Český jazyk 8 – největším problémem této třídy je zejména nechuť pracovat. Špatná
pracovní morálka se pak projevuje ve všech oblastech jazyka. Žáci čtou pouze při vyučování,
čtenářský deník odevzdává tak třetina třídy. Pokud se mají děti naučit básničku, výsledek je
podobný. Vypracování domácích úkolů je také minimální. Nadále přetrvává problém
s vyjadřováním, tudíž slohové práce nejsou příliš kvalitní. Stěžejní látkou z mluvnice bylo
určování poměrů mezi hlavními větami, souřadně spojenými vedlejšími větami, souřadnými
několikanásobnými větnými členy, i když je třeba si pouze zapamatovat určité spojky, mnoho

žáků si učivo neosvojilo. Předmět byl rozdělen na mluvnici – 2h týdně, literaturu - 1,5h týdně,
sloh – 1,5h týdně, učivo bylo probráno v souladu s ŠVP.
Český jazyk 9 – učivo bylo probráno podle osnov v souladu se ŠVP. Předmět byl rozdělen na
mluvnici (2h týdně), literaturu (1h týdně) a sloh (1h týdně). V mluvnici mají žáci problém s
pravopisem, někteří i s větnými rozbory. Ve slohové části je velkým problémem správná
stylizace vět a souvětí a malá slovní zásoba. Některým žákům činí neustále obtíže správné
čtení. Součástí hodin literatury byly i referáty o četbě. Stejně jako ve slohu má většina žáků
problém s formulací svých myšlenek.
Anglický jazyk 6 - skupina s velkými rozdíly mezi žáky; žáci jsou aktivní, rádi pracují
s interaktivní tabulí, sami vytváří hodiny; dobře komunikují s učitelem, snaží se o aktivní
používání angličtiny, nestydí se; hodiny vedeny téměř výhradně v angličtině; v příštím roce
nutno důsledně kontrolovat domácí úkoly a domácí přípravu vůbec
Anglický jazyk 7 - početná „nesoustředěná“ skupina se špatným klima třídy; velké rozdíly
mezi žáky (Tereza Kaslová – 3. místo v okresním kole Olympiády v Aj); nutná neustálá
motivace a důslednost ze strany učitele; i v příštích letech budovat pozitivní vztah k jazyku a
zlepšit sebekázeň žáků
Anglický jazyk 8 - „živá“ třída s pomalejšími žáky; dobrá komunikace učitel-žák, horší mezi
jednotlivými žáky; žáci se stydí angličtinu aktivně používat (zřejmá souvislost s jejich
věkem), nemluví; vyhovují jim písemná cvičení z pracovního sešitu; učí se vše nazpaměť,
jsou schopni dobře zvládnout probírané téma, které však brzy zapomenou; v příštích letech
nutné pochopit jazyk jako nástroj komunikace a aplikovat při ní získané znalosti; ze strany
žáků nutné zlepšit domácí přípravu a v hodinách se více soustředit
Anglický jazyk 9 - spíše pomalejší, klidná třída; žáci jsou pracovití, co učitel zadá, to splní
jsou aktivní, sami přichází s nápady, připravují písničky, hry; učí se často nazpaměť a neumí
své vědomosti použít při mluvení; o předmět mají zájem
Německý jazyk 7 - třída s velkými rozdíly mezi žáky; žáci jsou nesamostatní, nutný neustálý
tlak ze strany učitele, po dobrém to nejde; němčina je prozatím baví, základy zvládají a není
potřeba se připravovat doma; tempo je pomalejší, žáci jsou nesoustředění, novou látku se
naučí dobře , ale brzy ji zapomínají
Německý jazyk 8 - živá, nesoustředěná skupina; pomalé tempo, nutné časté opakování; žáci
nejsou příliš aktivní, jazyk nevnímají jako nástroj komunikace, řeší raději písemné úkoly
nutné zlepšit domácí přípravu a sebekázeň
Německý jazyk 9 - žáci jsou aktivní, účastí na výměnném pobytu se jejich zájem o jazyk
zvýšil; velmi dobře pracují ve skupinách; snaží se mluvit, dorozumět; sami přichází s nápady
a podílejí se na přípravě hodin, spolupracují na projektech; pomalejší tempo, nutné časté
opakování
Matematika 6 – třídu jsem neměla celý rok, největší problémy v šestém ročníku dělala
geometrie, hlavně rýsování, téměř každou hodinu jsem evidovala, který ze žáků nemá
v pořádku rýsovací potřeby. Soustavně jsme nacvičovali správný sklon a směr tažení tužky.
Úroveň rýsování je velmi špatná. Ne všichni žáci si vytvořili představu o povrchu a objemu
těles a mnozí se nenaučili vzorce a dosazování do nich; další problémy nastávaly při

převádění jednotek délky, obsahu a objemu i dalších. Část žáků ani po opakování nezvládla
narýsovat správně rovnoběžky pomocí dvou pravítek a střed úsečky kružítkem.
V aritmetice je soustavným problémem násobení a dělení desetinných čísel a víceciferných
čísel. Někteří žáci zapomínají při násobení víceciferným číslem vynásobit všemi ciframi,
někdy nenapíší správně pod sebe, občas zapomenou oddělit desetinnou čárku. Stálým
problémem je odhad výsledku a dělení menšího čísla větším. Znaky dělitelnosti přirozených
čísel a určování násobků a dělitelů, jak písemně pro větší čísla, tak i zpaměti pro menší čísla
zvládla většina třídy. Žáci, kteří nezvládli učivo, byli hodnoceni nedostatečnou a na konci
prázdnin vykonají opravné zkoušky.
Matematika 7 - Časová dotace 5 h týdně je optimální. Většina žáků zvládla učivo dobře,
potíže jsou především v numerickém počítání a výpočtech obsahů a povrchů obrazců a těles –
žáci neumí bez používají kalkulaček vypočítat ani základní výpočty a nemají prostorovou
představivost pro náčrtky útvarů a těles. Tyto problémy má asi polovina žáků. O logice u
drtivé většiny žáků není vůbec možno hovořit, proto veliké potíže při slovních úlohách, jedná
se v podstatě o lenosti, donucení se zamyslet.
Matematika 8 – učivo bylo probráno podle osnov v souladu se ŠVP. Největší obtíže žákům
činí počítání se zlomky, u složitějších slovních úloh mají někteří problém s porozuměním
zadání a jeho následným matematickým vyjádřením. Problémy občas přineslo nedostatečné
zvládnutí látky z minulých let.
Matematika 9 – dosazování do vzorců se zlepšilo, výpočty objemu a povrchu jehlanu a
kužele nedělaly problémy, horší bylo vyjadřování neznáme za vzorce – například výpočet
výšky jehlanu ze znalosti objemu.
V aritmetice všichni dobře docvičili výpočty jednoduchých rovnic, u složitějších rovnic,
hlavně u rovnic se zlomky, se projevily neznalosti početních výkonů se zlomky. Jednoduché
slovní úlohy řešili žáci bez problémů, u některých složitějších slovních úloh řešených
soustavami rovnic nebo u úloh s goniometrickými funkcemi bylo občas potřeba podobné
příklady řešit opakovaně. Dobře šly i výpočty vkladů včetně zdanění úroků i určování
výsledné částky u půjček.
Informatika 4, 6, 7, 9 – Pro většinu žáků je práce s počítačem velice atraktivní. Jsou
samozřejmě veliké rozdíly mezi jednotlivci. Někteří se potýkají se základními dovednostmi,
jiní zvládají i obtížné úkoly. Největším problémem pro většinu žáků bylo správné porozumění
zadání.
Dějepis 6 - Učivo v tomto ročníku je pro žáky zajímavé. Seznamují se zde s novými pojmy,
které si však velmi snadno zapamatují, a dokážou s nimi pracovat. K učivu je mnoho
doplňujících materiálu na internetu.
Dějepis 7 - Učivo je pro žáky náročnější, než v předešlém ročníku. Musí si zde zapamatovat
řadu osobností našich i světových dějin. Problémy mají s osvojením několika málo letopočtů
spojených s významnými událostmi. Středověk je však u žáků oblíben a obecně vzato jim
předmět nedělá problémy.
Dějepis 8 - Novověk není učivem náročným, nicméně pro žáky je méně přitažlivý obsahem
probírané látky. Žákům dělá problém souvislá prezentace naučené látky, a to i navzdory tomu,
že se v učivu prolínají znalosti z oblasti jazyka, fyziky a chemie. Obecně lze konstatovat, že
učivo tohoto ročníku je pro žáky nejméně přitažlivé.

Dějepis 9 - Období od 1. sv. války po současnost je pro žáky zajímavé a zvládají učivo s
přehledem.
Zeměpis 6, 7 - V 6.a 7. ročníku je pro žáky nejméně oblíbená práce s mapou, která je však
nejdůležitější. Probírané učivo je v 6. ročníku v 1. pololetí o obecných pojmech a
zákonitostech, následuje zeměpis Afriky, Austrálie a Antarktida. Pro žáky jde o nvý předmět,
který je svou náplní baví. V 7. roč. jde rovněž o zeměpis kontinentů, žáci již ví, které
náležitosti se mají učit a vyhledávat v mapě. Nejobtížnější je pro ně práce se slepou mapou.
Zeměpis 8 - Časová dotace 2 hodiny je nadhodnocena, pro zeměpis ČR by postačovala
jednohodinová. Zeměpis je o atlasu a schopnost se v něm orientovat a číst z něho, ale to drtivá
většina žáků nedělá, nenosí si jej domů k domácí přípravě a proto orientace na mapě je
žalostná. Ještě žalostnější jsou vyjadřovací schopnosti žáků, v plné nahotě se to projevuje
především při ústním přednesu referátů.
Zeměpis 9 - je specifický tím, že se zde žáci seznamují s pojmy, které jsou pro ně nové, učí
se je správně používat. Opakování zeměpisu kontinentů je součástí výuky, jde však zejména o
schopnost správně přiřadit hlavní město ke státu a naopak, určit správně státní zřízení a
zejména se učí prezentovat svůj názor na dění ve světě - ekologie, politika, hospodářství.
Žáci nemají v obecné rovině s učivem větší problémy.
Přírodopis 6 – 9 - Výsledky v letošním roce lze hodnotit pozitivně. Jako každý rok je větší
zájem o učivo ze zoologie a biologie člověka, v pozadí zůstává botanika, mineralogie a
petrologie. Zejména nižší ročníky byly velmi aktivní, domácí příprava na výuku byla
optimální, projevoval se zájem o předmět. Protože v přírodopise je velký prostor pro
vícekanálové vnímání, používání četných pomůcek, využití internetu, interaktivní tabule,
časopisů, knih, vlastních zkušeností, byly hodiny poměrně pestré a zajímavé. Problémem byly
opět vyjadřovací schopnosti a nechuť k tištěnému slovu. Práce s textem je na nižší úrovni.
Důraz byl kladen především na systematiku organismů, charakteristiku hlavních skupin
s ohledem na region. Osvědčily se různé kvízy, hry, vlastní pracovní listy žáků. Ve vyšších
třídách postupně nahradily referáty prezentace, které měly slušnou úroveň.
Chemie 8 – 9 - Cíle ŠVP byly splněny. Žáci byli motivováni praktickými pokusy,
samostatně odvozovali různá fakta na základě vlastních pozorování. Důraz byl kladen na
BOZP při práci s chemickými látkami a ochranu ŽP. Problémem zůstávají chemické rovnice,
hlavně v oblasti porozumění textu a zapsání chemickým názvoslovím. V 8. ročníku se žáci
seznámili se základní organickou i anorganickou chemií, v 9. třídě hlavně s přírodními
látkami a chemickými výpočty. Rezervy jsou především v domácí přípravě na výuku.
Fyzika 6 – v této třídě žáci neumí převody jednotek a někteří opakovaně nezvládali napsat
testy na vlastnosti látek a odlišit látky a tělesa z nich vyrobená. Možná i týdenní časový
odstup mezi hodinami způsobuje menší zapamatování si látky.
Fyzika 7 – žáci opět neumí převody jednotek, dělá jim problém napsat minuty jako část
hodiny a následně dosadit do vzorce. Výpočty a dosazování do vzorců a naučení se vzorců
patřilo k nejvíce procvičovaným jevům a stále činilo potíže. Zvládnutí se teorie bylo pro
většinu žáků jednodušší.

Fyzika 8 – na začátku roku jsme se potýkali s početními výkony, s dosazováním do vzorců a
vyjádřením neznámé ze vzorce při výpočtech mechanické práce a energie, ale při výpočtech
elektrického odporu už byla situace lepší. Sestavování elektrických obvodů šlo chlapcům lépe
než děvčatům, ale měření el. proudu a napětí zvládli všichni i v rozvětvených elektrických
obvodech. Problémy nadále dělá písemné dělení a převody jednotek.
Fyzika 9 – žáci zpracovávali některá témata samostatně ( např. elektrárny a přenos energie) a
tvořili prezentace nebo dokumenty ve Wordu. Mnozí jsou velmi šikovní při vyhledávání
informací na počítači. Zapojování a zkoumání elektromagnetických jevů žáky bavilo, naučení
se některých pravidel už činilo potíže.
Při výuce jsem ve všech třídách kromě pomůcek využívala i materiály z internetu a
interaktivní tabuli.
Občanská výchova 6 - Při výuce občanské výchovy jsem se nejvíce soustředila na to, aby
žáci dokázali otevřeně hovořit o různých tématech ( drogy, alkohol,sex…) bez ostychu. Žáci
byli vnímaví, rádi se podělili o své zážitky a zkušenosti. Další témata byla probrána podle
osnov. Výuka byla zpestřena filmy a dokumenty, didaktickými hrami, prací s interaktivní
tabulí.
Občanská výchova 7 – V občanské výchove měli žáci možnost vyjadřovat se k různým
problémům. Žáci jsou velice komunikativní, bohužel nejsou ochotni vyslechnout si jiný
názor. Vyhledávání informací na internetu zvládají.
Občanská výchova 8 - žáci rádi pracují s učebnicí (mají se čeho držet – text, obrázky);
nechtějí však komunikovat mezi sebou, ani s učitelem; pokud sdělují vlastní názory, často
vykřikují, nechtějí dát prostor druhým; v budoucnu nutné zlepšit komunikační dovednosti a
sociální chování
Občanská výchova 9 - V letošním roce se žáci seznamovali s pracovním procesem, právní
ochranou, národním hospodářstvím atd. Tato témata pro ně nebyla příliš atraktivní, přesto byli
velmi pracovití, komunikativní, disciplinování. Projevili velkou schopnost diskutovat, ve
většině případů si utvářeli vlastní názory.
Rodinná výchova 6 – V rodinné výchově měli žáci možnost vyjadřovat své názory
k jednotlivým tématům. Nejvíce je bavilo luštit křížovky a různé doplňovačky zaměřené na
zdravou výživu a vztahy mezi vrstevníky a vztahy k rodičům. Žáci obvykle dobře vědí, která
jídla jsou zdravá a která nezdravá, ale upřednostňují ta, která jim chutnají.
Rodinná výchova 7 - Náplní osnov předmětu jsou témata běžná v každodenním životě rodina, komunikace, osobní bezpečí, zdravá výživa …. Žáci využívali možnost projevit se a
vyslovit své názory na různé situace, bohužel se nedokázali navzájem poslouchat a
respektovat.
Rodinná výchova 9 - Učivo obsahovalo tematické celky: rodina, duševní zdraví, zdravá
výživa, návykové látky, osobní bezpečí, sexuální výchova. K doplnění učiva absolvovali žáci
i besedy s odborníky, díky internetu mohli proniknout hlouběji k informacím. Pracovali
zodpovědně, kvalitně, využívali i své osobní zkušenosti.
Hudební výchova 7 - učivo bylo probráno podle osnov v souladu se ŠVP. Největší důraz byl
kladen na zpěv a na poslech hudby. Součástí hodin byly referáty o oblíbené hudební skupině.

Žáci mile překvapili tím, že byli ochotni vyslechnout si v klidu referát i hudební ukázky svého
spolužáka. Poslech klasické hudby je problematický.
Hudební výchova 8, 9 – v letošním roce jsme se zabývali zpěvem lidových i populárních
písní, z dějin hudby byla výuka zaměřena na jednotlivá slohová období a jejich
nejvýznamnější představitele. Připomínali jsme si i znalosti z předchozích ročníků – hudební
nástroje, zpěvní hlasy, hudební formy.
Výtvarná výchova 6 – 9 - Výuka předmětu probíhala v 6. a 9. ročníku ve dvou hodinách
týdně, v 7. a 8. ročníku v jedné vyučovací hodině týdně. Žáci si vyzkoušeli řadu technik –
kresba, malba, grafika (papírotisk), plastická a prostorová tvorba (objekty z PET lahví, krabic,
dřeva, použití škrobu). Výuka probíhala ve specializované učebně i ve volné přírodě (kresba
uhlem a rudkou). Žáci pracovali také s počítači – hledali informace o malířích, památkách.
Předmět žáky vesměs bavil, velký prostor byl dán skupinové práci. Předmět byl hodnocen
především z hlediska snahy a originality tvorby. Součástí výuky bylo i využití
mezipředmětových vztahů (např. dějepis – historické kvarteto, móda, přírodopis- podmořské
dno, přírodní katastrofy, český jazyk a literatura – ilustrace k textu, leporelo, komiks, technika
– návrhy strojů.
Pracovní činnosti 6, 8 - Práce ve školní dílně žáky bavila. Podařilo se nám vyrobit několik
zdařilých výrobků od krabiček přes adventní věnce až po obaly na květináče a dřevěné
rámečky s květinovou výplní. Nejšťastnější byli menší žáci, když dostali zbytky materiálu a
mohli tvořit podle svých představ. Práci na školním pozemku žáci prohlašují za zbytečnou a
nebaví je. Nemají zájem pěstovat zeleninu ani okrasné rostliny
Pracovní činnosti 7, 9 - Převážná část výuky byla zaměřena na praktickou činnost na školním
pozemku a v okolí školy. Žáci se seznámili s jednoduchými činnostmi (přesazování květin,
setí, sázení, pletí …). Žáci vesměs pracovali dobře a svědomitě. Snahou bylo především
získání úcty k práci své i ostatních, ochrana rostlin a živočichů a šetrné zacházení s přírodou.
Tělesná výchova 6 – 9 – dívky - Úroveň pohybových schopností žáků se pozvolna snižuje.
Problémy činí i jednoduché cviky, sebekontrola a týmová spolupráce je velmi rozdílná
(převažuje netolerance). Ve velké oblibě jsou zejména míčové hry (hlavně florbal, házená,
vybíjená). Při různorodosti sportovních aktivit je zde dán velký prostor pro zvyšování
sebevědomí žáků, účinnou motivací pro zlepšování výkonu je také možnost reprezentovat
školu. Důraz byl kladen na slušné chování a vystupování, pomoc slabším a mladším
spolužákům. Žákyně se snažily všechny tyto aspekty splnit, spolupráce byla velmi dobrá a
výkony odpovídaly schopnostem.
Literární seminář 6 - Výuka byla převážně zaměřena na hlasité čtení, které činí některým
žákům značné problémy. S tímto koresponduje i porozumění textu, jež je na nízké úrovni.
Žáci se seznámili s různými autory a jejich díly.
Volba povolání 8 - V tomto roce byla volba povolání zaměřena na sebepoznávání a
sebehodnocení. Také byli žáci seznámeni se systémem škol a charakteristikou různých
povolání. Na doplnění výuky byl využit internet, různé testy. Důraz byl kladen na
vyjadřování, nácvik situací a slušnou komunikaci.
Volba povolání 9 – vyhledávali jsme jednotlivá povolání dle zájmu jednotlivců a zjišťovali
možnosti uplatnění, hovořili jsme o náležitostech životopisu, pracovní smlouvy a přihlášky na
střední školu.

Technické kreslení 9 – žáci se naučili základy kótování, popisování a čtení technických
výkresů, od ruky načrtávali půdorysy a nárysy některých těles sestavených ze základních
geometrických těles. Rýsovali a kótovali kružnice a oblouky. Základní tělesa zobrazovali ve
volném rovnoběžném promítání.
Hodnocení výuky podle individuálního vzdělávacího plánu v 9. ročníku
Český jazyk – Učivo podle IVP bylo splněno. Naučili jsme se určovat větné členy, najít ve
větě jak základní větné členy, tak i rozvíjející. Novými látkami byly pro Kubu druhy
vedlejších vět, určování slovesného rodu (činný a trpný), slovesného vidu (dokonavý a
nedokonavý) a přísudku (slovesný, jmenný se sponou, beze spony). Většinu se Kuba dokázal
naučit, ale určování vedlejších vět mu dělá problémy. Stále chybuje i v psaní y/i a to jak ve
vyjmenovaných slovech, tak i ve shodě přísudku s podmětem. Ale jinak je žák velice snaživý
a pečlivý.
Matematika – Učivo podle IVP bylo splněno. V letošním roce jsme procvičovali již
zvládnuté učivo a určitými kapitolami jsme se zabývali více do hloubky. Kuba se často těžko
rozpomínal, stále chyboval v dělení a to především s desetinnými čísly, ale myslím, že to
nakonec úspěšně zvládl. Novým učivem pro Jakuba byla druhá mocnina a odmocnina, třetí
mocnina a odmocnina, racionální čísla, smíšená čísla, Pythagorova věta a práce se zlomky –
krácení, rozšiřování, rovnost, společný jmenovatel. Jakub pracoval poctivě a vždy se snažil na
hodiny připravit.
Geometrie – Náplní geometrie pro letošní rok byly především vzorečky (povrch a objem
válce, krychle a kvádru, obsah lichoběžníka). Zpočátku se Kubovi nedařilo vzorečky
zapamatovat a chyboval v nich. Použili jsme proto sítě těles pro názornou představivost a
pracovali s obrázky. Kuba se naučil těžnice a výšky trojúhelníka, věty o shodnosti
trojúhelníka (sss, sus, usu) a vzájemnou polohu přímky a kruhu, dvou kruhů. Rýsovali jsme
minimálně. Pouze jsme si ukázali konstrukci lichoběžníka a rovnoběžníka. Vzhledem ke
Kubově jemné motorice je pro něj rýsování náročné.
Hodnocení činnosti školní družiny za škol.rok 2010 - 2011
V tomto školním roce bylo zapsáno 33 dětí, z toho 20 chlapců a 13 dívek.
Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňovala formou
a/ tělovýchovných aktivit venku nebo v tělocvičně
b/ esteticko-výchovnou činností
c/ pracovní činností
d/ přírodovědnou činností
Pobyt v ŠD obohatil děti také po stránce vzdělávací i morální. Příprava na vyučování
probíhala formou didaktických her, podle zájmu si mohly děti vypracovávat domácí úkoly.
Nejúspěšnější akce v ŠD :
15.9. - kviz ve znalostech o přírodě
21.9. - kresba draků - soutěž
9.10. - vystoupení dětí k 80. výročí založení ZŠ
3.12. - Mikulášská besídka
leden - výroba hračky pro děti k zápisu
31.3. - účast na školní akademii
15.4. - malá diskotéka
19.5 - besídka k Svátku matek

31.5. - MDD - hledání zlatého klíče - hra v terénu
27.6. - Šťastných deset - hra v terénu
Poplatek za družinu činil 80,- Kč měsíčně, za ranní družinu 40,- Kč měsíčně.
VIII. Problematika výchovného poradenství na škole
Úkoly výchovného poradenství zajišťovala p. uč. Dana Zemanová. Hlavní pozornost byla
věnována zejména problematice speciální pedagogiky (zajišťování péče o žáky integrované a
žáky se SPU), volbě povolání a řešení aktuálních výchovných problémů. V letošním roce
nebylo nutné zasedání výchovné komise, aby řešilo závažnější výchovné problémy.
Oblast speciální pedagogiky
Ve školním roce 2010/2011 byli integrováni 4 žáci s vývojovými poruchami učení, jedna
žákyně se sluchovým postižením a jeden žák s kombinací postižení. Nápravě dyslektických
potíží se věnovala p. uč. Jaroslava Frišová. Všichni integrovaní žáci byli vzděláváni podle
individuálního vzdělávacího plánu.
Oblast volby povolání
Na tuto problematiku byl zaměřen povinně volitelný předmět Volba povolání. Náplní byla
především pomoc žákům s poznáním vlastní osobnosti. Měli se naučit, co je důležité při
rozhodování, plánování budoucnosti, seznámit se s různými typy škol, učebních a studijních
oborů. Vycházejícím žákům byly podávány informace na nástěnkách - učební obory, dny
otevřených dveří, třídní učitelce předány atlasy školství, možnost vyhledávání na internetu.
Náborářům z jednotlivých škol umožněny návštěvy vých. poradce, popřípadě třídy (letos byla
návštěvnost ve srovnání s předchozími lety velmi nízká). Burzy škol se zúčastnili pouze
někteří žáci, byli na žádost rodičů uvolněni i v odpoledních hodinách. Žáci 8. a 9. ročníku
navštívili ÚP v J. Hradci.
Vzhledem k tomu, že přihlášky ke studiu na SŠ podávají zákonní zástupci, nemá škola
přehled o tom kolik přihlášek a kam si žáci podávali. Všichni žáci 9. ročníku (13), 1 žákyně
vycházející ze 8. ročníku a 1 žákyně 5. ročníku byli přijati ke studiu na SŠ a SOU.

IX.

Výsledky prevence v oblasti rizikového chování žáků – hodnocení
minimálního preventivního programu

ZŠ Strmilov v současné době navštěvuje 156 žáků, z tohoto počtu je asi 30%
dojíždějících. Jedná se o typicky venkovskou školu.
Výskyt sociálně- patologických jevů je pozorně sledován. Účelem není postihování a
trestání žáků, nýbrž prevence těchto jevů. Dosud jsme nezaznamenali žádné příznaky drogové
závislosti. Z dotazníkových akcí vyplývá, že se asi 2% žáků setkala s marihuanou, většinou
v přítomnosti starších kamarádů. Jednalo se o jednorázové použití a hlavním motivem byla
zvědavost. Průzkum prokázal, že větším problémem je kouření a konzumace alkoholu. Ve
škole se kouření neobjevilo, řešily se případy kouření v blízkosti školy .Alkohol se vyskytl
v jednom případě, tento jev byl hodnocen sníženou známkou z chování. Dále byla zjištěna a
řešena šikana a kyberšikana, záškoláctví a krádež , taktéž tyto prohřešky byly hodnoceny
sníženou známkou z chování. Přetěžování dětí nebylo zaznamenáno. Atmosféra ve škole dle
dětí je velmi dobrá.

V uplynulých obdobích jsme zřídili informační panel, schránku důvěry, videotéku a
knihovnu se zaměřením na rizikové chování.
Základní myšlenkou našeho programu v minulém roce bylo posílení
volnočasových aktivit. V tomto trendu budeme pokračovat i ve školním roce 20112012.
Na naší škole fungovalo 8 kroužků ( sportovní, jazykové, hudební, dále kroužek
rybářský, počítačový, přírodovědný). Procento zapojení žáků je poměrně vysoké (někteří žáci
navštěvují více kroužků).
V průběhu školního roku jsme organizovali a zúčastňovali se také sportovních soutěží
(školních, mimoškolních, v rámci okresu).
Velký zájem byl i o plavecký výcvik ..
Velké procento žáků se zapojilo i v kulturní oblasti. Absolvovali různá divadelní
představení, muzikály, hudební pořady, někteří aktivně zahráli divadlo pro mladší spolužáky a
rodiče (i v cizím jazyce). Proběhla i kulturní akademie pro rodiče i veřejnost, kde se
představily všechny děti..
Velmi atraktivní je družba s rakouskými a švýcarskými dětmi (cizojazyčná
korespondence, výměnné pobyty), uskutečnil se zájezd našich dětí do Trubschachenu.
Žáci se zúčastnili také mnoha besed a přednášek (soc.-pat. jevy, kriminalita mládeže,
cyklistické odpoledne, AIDS.PP….)
Velmi dobře se podařilo začlenit prevenci soc.-pat. jevů do jednotlivých předmětů,
rezervy vidíme ve spolupráci školy a rodičů, proto v příštím období tento bod posílíme.

X.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Kulturní, vzdělávací a sportovní akce žáků ZŠ Strmilov ve školním roce 2010/2011
3. 9. – ukázka bojových umění – nábor na kroužek Taekwondo – p. Konrád
9. 10. – Oslavy výročí 80 let od otevření budovy školy
12. 10. – představení Jak jsem se stal žonglérem – kejklíř Vítek
17. - 21. 10. – zájezd dětí do švýcarského Trubschachenu (výměnný pobyt)
21. 10. – soutěž EVVO pro žáky 6. a 7. třídy
18. – 19. 11. – exkurze žáků 8. třídy do Prahy
6. 12. – program Drum – in - bubnování
7. 12. – účast na turnaji ve florbalu – p. uč. M. Bílá
6. 1. – Slyšte, slyšte – program o Vánocích
11. 1. – účast na turnaji ve florbalu – p. uč. Kubincová
17. 1. – zápis žáků do 1. třídy
21. 1. – vrstevnický program pro žáky 7. třídy – p. Havlová
21. 2. – účast v okresním kole olympiády z Aj – Tereza Kaslová (3. místo)
26. 2. – ples SRPŠ – předtančení žáků 9. a 8. třídy
15. 3. – pásmo A pořád se něco hraje – mapování českého folku
18. 3. – matematická soutěž – Klokan
21. 3. – účast v okresním kole olympiády z Čj – Adam Punčochář
31. 3. – krajské kolo turnaje ve fotbalu
31. 3. – Kulturní akademie
6. 4. – divadelní představení pro žáky 1. stupně – Jak zajíček málem zaspal Velikonoce
7. 4. – návštěva žáků 8. ročníku na pracovním úřadě v J. Hradci
9. – 13. 4. – návštěva dětí z partnerské školy ze švýcarského Trubschachenu
18. 4. – seminář 1. pomoci pod vedením zaměstnanců výjezdových skupin záchranné služby
5. 5. – přednáška MUDr. Koláře – sexuální výchova – pro žáky 8. a 9. ročníku

9. – 10. 5. – exkurze žáků 6. ročníku do Prahy
10. – 11. 5. – testování žáků 5. a 9. třídy – srovnávací testy
1. 6. – návštěva žáků 8. a 9. třídy v Národním muzeu fotografie v J. Hradci – účast na
fotografickém semináři
2. 6. – divadelní představení pro žáky 1. stupně - O červené Karkulce
3. 6. – oslava Dne dětí
16. 6. – Pasování na čtenáře – akce Knihovny Viléma Martínka pro žáky 1. třídy
20. 6. – beseda žáků 8. a 9. třídy s příslušníky Policie ČR z odboru dopravy
- Děti se účastnily dalších olympiád a soutěží – matematika, český jazyk, anglický
jazyk, EVVO
- Proběhla beseda s příslušníky Policie ČR ze Studené a s Městským policistou ze
Strmilova
Spolupráce školy a dalších subjektů:
Spolupráce školy s dalšími subjekty je na velmi dobré úrovni. Škola úzce spolupracuje se
svým zřizovatelem, se Sdružením rodičů, s mateřskou školou, s Knihovnou Viléma Martínka.
Příležitostně spolupracuje také s místními firmami, s Národním muzeem fotografie v J.
Hradci, Muzeem Jindřichohradecka, s Úřadem práce a s PPP v J. Hradci.

XI.

Základní údaje o hospodaření školy

Příjmová část
Úplata školní družina
Stravné
Příspěvek z FKSP na stravování
Stravné zaměstnanci školy
Tržby stravování – doplňková činnost
Tržby různé (prodej sešitů)
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Ostatní – akce školy, provize
Ostatní finanční výnosy (poj. plnění od pojišťovny)
Provozní dotace na provoz od zřizovatele
Provozní dotace od KÚ
Provozní dotace
Výnosy celkem
Náklady dle jednotlivých skupin
Provozní dotace od zřizovatele
- z toho využití investičního fondu
340 000,Provozní náklady na provozní rozpočet od KÚ
Provozní dotace od KÚ – grant EU (CZ.1.07/1.1.10/02.0066)
Provozní dotace na provozní rozpočet od KÚ – grant ŠD
Příspěvek na školní vybavení pro žáka 1. tř.
Stravování
Stravování – doplňková činnost
Náklady celkem

21 120,00
552 119,31
45 550,00
79 476,00
537 628,00
16,25
Celkem: 1 235 909,56
Celkem:
7 660,47
Celkem:
604,34
Celkem: 14 028,00
2 100 000,00
7 925 268,39
Celkem: 10 025 268,39
11 283 470,76

2 147 285,33
7 265 000,00
641 268,39
10 000,00
9 000,00
677 145,31
537 128,00
11 286 827,03

Čerpání dotací
Výsledek hospodaření za organizaci – 3 356,27Kč. Zřizovatel rozhodl, že ztráta ve výši
-3 356,27Kč bude vyrovnaná ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce.
Dotace byly čerpány dle předpisů a vratky řádně vyúčtovány. Výše účelových dotací byla
dodržena.
Fondy:
Investiční
114 288,08 Kč
Fond rezervní
21 815,20 Kč
Fond odměn
0 Kč
FKSP
94 378,27 Kč
Byl čerpán dle kriterií stanovených na počátku roku.
Zůstatky na fondech byly všechny kryté.
XII. Závěr výroční zprávy
Činnost školy ve šk. roce 2010/2011 vycházela z celoročního plánu. Kromě 5. ročníku se
již ve všech ostatních začalo vyučovat podle ŠVP ZŠ Strmilov.
V tomto roce jsme se v oblasti výchovy a vzdělávání snažili o naplnění cílů
grantového projektu EU, jehož záměrem bylo docílit zvýšení kvality vzdělávání především
v technických oborech, v oblasti EVVO a ve výuce cizích jazyků. Projekt jsme realizovali
v průběhu celého školního roku. Opět jsme navštívili partnerské školy v Dačicích (technické
obory) a v Třešti (EVVO). Ve škole fungoval kroužek počítačů, kroužky EVVO a již se
uskutečnila také jedna soutěž EVVO.
Jako motivační záležitost pro výuku cizích jazyků pak působila návštěva žáků z
partnerské školy ve švýcarském Trubschachenu, která se velmi vydařila.
V oblasti materiálně technického vybavení jsme zakoupili nový nábytek pro školní
družinu. Pro děti ze 2. – 4. třídy se pořídily nové šatnové skříně, které jsou uzamykatelné a
samostatné pro každého žáka. Do dvou tříd jsme nainstalovali nové tabule. Vyřadili jsme ty,
jejichž technický stav byl při revizi označen jako havarijní. Největší investicí pak byla oprava
podlahy v hale a tělocvičně s nákladem přes 300 000Kč.
V září jsme podali žádost o finance z grantového projektu „EU peníze do škol“ – tzv.
šablon. Tento projekt vypsalo MŠMT a díky penězům, které takto získáme, by mělo dojít také
ke zkvalitnění výuky v mnoha oblastech. Projekt jsme spustili od 2. pololetí tohoto školního
roku a již se nám podařilo zařídit novu počítačovou učebnu pro 12 žáků, která umožní, aby
třídy, kde je pro větší počet žáků nutné dělit na vyučování informatiky do skupin, mohly mít
vyučování souběžně. Jednotliví vyučující začali vypracovávat DUM v rámci inovace výuky a
v 5. třídě se rozdělila výuka Čj a Aj na skupiny v rámci individualizace výuky.
Na konci června skončila roční činnost Nízkoprahového centra ve školním bytě. Byt byl
předán zpět v původním stavu.
V práci školy jsme kromě vyučovacího procesu věnovali pozornost oblasti výchovného
poradenství, zejména práci s integrovanými žáky a přípravě žáků na budoucí povolání.
Tradičně se škola zapojila do mnoha soutěží a olympiád a i letos dosáhli žáci pěkných
umístění v okresních kolech.
Snažíme se také ukázat, že děti mohou dobře reprezentovat školu. Na podzim jsme
uspořádali den otevřených dveří při příležitosti oslav 80. výročí otevření budovy školy. Žáci
8. a 9. třídy vystoupili na školním plese se svým předtančením. Na jaře se téměř všichni žáci
školy představili na kulturní akademii. Děti z družiny a z kroužku flétny vystoupily na besídce
pro rodiče. Všechny tyto akce byly veřejností hojně navštíveny a kladně hodnoceny.
Potěšující je, že všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu na středních školách.

Všechny úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo
splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a
také organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly.
Ovšem na závěr si nelze odpustit jedno postesknutí. Propastně se zhoršilo chování i
prospěch žáků, nepomáhají domluvy ani kázeňská opatření. Děti se chovají jako demoliční
četa. V letošním roce se nechávala zasklívat okna v 7. třídě, bylo nutné pořídit nové desky na
tři lavice, protože je žáci zlomili. Opravy menších věcí ani nepočítáme.
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