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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 

Identifikátor zařízení: 600 086 674 

Právní forma: příspěvková organizace    IČO 70911029 

Zřizovatel: Město Havlíčkův Brod 

Ředitelka školy: PaedDr. Milena Honsová  

       

Zástupci ředitelky školy:  Mgr. Eva Bártová, Mgr. Vratislav Libánský  

Adresa školy: V Sadech 560 

  580 01 Havlíčkův Brod 

  tel.: + 420 569 422 179 

  E-mail: info@zssady.cz 

  www.zssady.cz 

Vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání DUHA  

 

 

 

Školská rada 

 
Za pedagogické pracovníky: 

 

1.  Mgr. Jan Domkář 

2.  Mgr. Zbyněk Vrána 

3.  Mgr. Eva Kašparová 

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 

1.  Kateřina Böhmová - předsedkyně 

2.  Jan Sádlo 

3.  Kristina Veletová 

 

 

 

 

Za Město Havlíčkův Brod: 

 

1.  Libor Honzárek 

2.  Mgr. Marek Topolovský 

3.  Eva Vyoralová 

 

 

http://www.zssady.cz/
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Příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 sdružuje základní školu, školní 

družinu, školní klub a školní jídelnu. 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka v 29 třídách s celkovým počtem 728 žáků. Na 

prvním stupni bylo 18 tříd, na druhém stupni 11 tříd. Na škole pracovalo 8 oddělení školní 

družiny a 2 oddělení školního klubu.  

V budově V Sadech 560 byly pro výuku využívány odborné učebny fyziky, chemie, 

informatiky, tělocvična, školní dílna a žákovská kuchyně. Od září 2010 je v provozu přístavba 

nové tělocvičny. V těchto prostorách se našlo zázemí pro školní klub, keramickou dílnu a 

školní kuchyňku. 

V rámci doplňkové činnosti se uskutečnil celoroční kurz pro veřejnost: Aerobik s posilováním 

- 1 skupina.   

 

 

 

2.  Přehled oborů vzdělávání 

 
Škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 689/2004Sb., 

o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 

v platném znění: 

79-01-C/01       Základní škola (nová soustava – RVP) 

 

 

V 1. - 9. ročníku se vyučovalo 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání DUHA. 
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2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok  2017/2018  

      

Vzdělávací program:     

ŠVP pro základní vzdělávání DUHA – vyučováno v 1. – 5. ročníku 
    

      

      

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk 9 9 8 8 7 

Cizí jazyk 0 1 3 3 4 

Matematika 5 5 5 5 5 

Informační a komunikační 
technologie 

0 0 0 0 1 

Prvouka 1 2 2 0 0 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Týdenní dotace povinných 
předmětů 

20 22 24 26 26 
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2.2. Učební plán II. stupeň: školní rok 2017/2018 

Vzdělávací program:     

      

ŠVP pro základní vzdělávání DUHA – vyučováno v 6. – 9. ročníku 

    

         

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  

Český jazyk 5 4 4 4  

Cizí jazyk 3 3 3 3  

Cvičení z ČJ 0 0 0 0  

II. cizí jazyk (NJ/RJ) 0 2 2 2  

Matematika 5 4 4 4  

Chemie 0 0 2 2  

Fyzika 2 2 2 2  

Přírodopis 2 2 2 1  

Zeměpis 2 1 2 2  

Dějepis 2 2 2 2  

Občanská výchova 1 1 1 1  

Výchova ke zdraví 0 1 1 0  

Finanční gramotnost 0 0 0 1  

Hudební výchova 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 2 2 1 1  

Pracovní činnosti 1 1 1 1  

Tělesná výchova 2 2 2 2  

Volitelné předměty 0 2 2 2  

Informační a komunikační technologie 1 0 0 0  

Týdenní dotace povinných předmětů 29 30 32 31 
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2.3.  Povinně volitelné předměty 

 

7. ročník 

   Kopaná 

Informatika  

Zeměpisný seminář 

Environmentální výchova  

Mediální výchova 

 

 

8. ročník         Kopaná 

Informatika  

Zeměpisný seminář 

Environmentální výchova  

             

  

 

9. ročník 

                        Kopaná 

Informatika I.  

Informatika II. 

Environmentální výchova  

 

 

   

 

 

2.4. Nepovinné předměty  

 

Zájmová tělesná výchova – 6. A (2 hodiny/týden) 

Sborový zpěv – 2 skupiny – 1. stupeň (1 hodina/týden) 

Sborový zpěv – 1 skupina – 2. stupeň (1 hodina/týden) 

Fotbal – 4 skupiny – 1. stupeň (1hodina/týden) 

Plavání – 1 skupina – 2. stupeň (1hodina/týden) 
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 3.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
3.1. 
Pracovníci  ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560          2017/2018 
 
Třídní učitelé:   

1. A     Mgr. Marcela Bížová 6. A   Mgr. Zuzana Prokešová  

1. B     Mgr. Jana Šenková 6. B   Mgr. Klára Pazourová Kotilová 
1. C     Mgr. Hana Zajíčková 
 6. C   Mgr. Olga Chudobová 
2. A     Mgr. Milena Brožová 
2. B     Mgr. Hana Langová 7. A    Ing. Jaroslava Krečmerová 

2. C     Mgr. Daniela Mezerová 
7. B    Mgr. Monika Miksová 
7. C    Mgr. Milena Feltlová 

2. D     Mgr. Miroslava Nosková  

3. A     Mgr. Václava Jelínková  
3. B             Helena Hotová 
 8. A    Mgr. Stanislava Zapaľačová 

3. C     Mgr. Jana Šimoníčková 8. B    Jan Kletečka 

4. A     Mgr. Ivana Šmídová 

8. C    Mgr. Dana Šťovíková 
9. A    Mgr. Jana Musílková 
9. B    František Klement 

4. B     Mgr. Martina Křepinská 
4. C     Mgr. Radka Pecková 
4. D     Mgr. Vlasta Vencová  

5. A     Mgr. Eva Kašparová  
5. B    Mgr. Hana Kořenářová (Mgr. Marie Dubnová 
– od 1. 1. 2018)  
5. C    Mgr. Renata Novotná 
5. D    Mgr. Jana Beránková 
 Třídu nemají: 

  
Vedení školy:  
PaedDr. Milena Honsová  ŘŠ PaedDr. Jarmila Široká  -  vých. poradce 

Mgr. Eva Bártová              ZŘ I. st. Mgr. Josef Beránek 

Mgr. Vratislav Libánský     ZŘ II. st. Mgr. Zbyněk Vrána             
 
 
Školní družina a klub: 

Mgr. Jan Domkář 
Václav Venc 

Jana Pavlíková – vedoucí ŠD 
Mgr. Eliška Uchytilová 
Mgr. Lucie Gašperáková 

Iveta Hejkalová Mgr. Eva Stehlíková 
Bc. Blanka Dejlová 
Jitka Prchalová Mgr. Zdeňka Báčová 

Eva Merglová         ŠK   

Jana Mišurová          

Ivana Tománková  Mateřská dovolená: 
Simona Neprašová 
Bc. Martina Tomčáková 

3 pedagogické pracovnice 
 

Mgr. Eva Vlčková 
Dominika Kiššová  
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Provozní  zaměstnanci:  

  

Tomáš Udržal         školník  Romana Fejtová   uklíz. 

Ludmila Balogová   uklíz. Monika Suchá      uklíz.  

Alena Kudrnová      uklíz  

Petra Brožová        uklíz. Jaroslava Krejcarová          ekonom. 

 Hana Klementová               hospodář. 
    

Školní jídelna:  

Lenka Axmanová – ved. ŠJ   
 
Marie Dejlová  Ilona Blažková 

Marie Fialová  
Pavla Pertlová 
Jitka Kábelová  

Marie Stejskalová 
Jana Havlová 

Božena Opršalová 
Irena Drahozalová 

  

 

 

3.2. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo na naší škole celkem 52 pedagogických pracovníků, 

z toho 41 učitelů a 11 vychovatelek ŠD a ŠK. 2 vychovatelky měly kombinovaný úvazek 

(vychovatelka + asistent pedagoga). 

51 pedagogických pracovníků bylo plně kvalifikovaných, v průběhu školního roku 2017/2018 

dokončila vzdělání jedna učitelka, na konci školního roku byli plně kvalifikovaní všichni. 

 

 

 

3.3.      Metodické orgány školy 

  

Metodická sdružení I. stupeň  

  

1. třídy Mgr. Hana Zajíčková 

2. třídy Mgr. Mezerová Daniela 

3. třídy Mgr. Šimoníčková Jana 

4. třídy Mgr. Vencová Vlasta 

5. třídy Mgr. Kašparová Eva 
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Předmětové komise II. stupeň  

  

Český jazyk Mgr. Miksová Monika 

Dějepis Mgr. Libánský Vratislav 

Cizí jazyky (Aj, Nj, Rj) Mgr. Dušátková Petra, PaedDr. Honsová Milena 

Občanská výchova, Výchova ke zdraví Mgr. Zapaľačová Stanislava 

Přírodopis, Praktické činnosti Mgr. Beránek Josef 

Chemie, Fyzika Ing. Krečmerová Jaroslava 

Zeměpis Mgr. Kletečka Jan 

Matematika Mgr. Šťovíková Dana 

Výtvarná výchova Mgr. Zapaľačová Stanislava 

Tělesná výchova Mgr. Vrána Zbyněk 

Hudební výchova Mgr. Musílková Jana 

Technické práce Venc Václav 

Informatika Klement František 

Prevence drogových závislostí Mgr. Domkář Jan 

 

4.   Údaje o zápisu žáků a přijímacím řízení 

 
Zápis do 1. tříd se uskutečnil 6. 4. 2018. K zápisu se dostavilo celkem 91 dětí. 

Na základě žádosti rodičů byl 10 dětem umožněn odklad školní docházky. Loňských odkladů 

bylo 16. K zápisu se dostavilo 1 pětileté dítě, do 1. třídy nastoupí. 

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 3 první třídy. V 1. A je stanovena třídní učitelka 

Mgr. Tereza Beránková, v 1. B Mgr. Eva Kašparová, v 1. C bude třídní učitelkou Mgr. Renata 

Novotná.  

 

 
 

Zápis do 1. tříd 
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Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v práci s individuálně integrovanými žáky 

se zaměřením na fotbal ve třídách 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Za kvalitu integrace zodpovídal 

učitel tělesné výchovy Mgr. Zbyněk Vrána. 

 

 
 

Předvánoční přátelský fotbalový zápas mezi žáky a učiteli 
 

 

Výsledky při přijímání žáků na SŠ, SOU a OU za školní rok 2017/2018 

 

Počet vycházejících žáků    -       9. ročník:   51 

                                                         

 

Přijato žáků  -                               Gymnázia:   11 

                                                     SŠ a SOŠ s maturitou:   26 

                                                     Učební obory bez maturity:   14  

                                                     Víceleté gymnázium osmileté:  10 

                                                      

 
 

Slavnostní prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku  
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

       

5. 1.   Výsledky za 2. pololetí školního roku 2017/2018   

       

Třída Počet žáků Prospěl                Prospěl Prospěl po opr. Neprospěl Prospěl 

    s vyznamenáním   zkouškách   celkem 

1. A 27 26 1 0 0 27 

1. B 25 24 1 0 0 25 

1. C 26 25 0 0 1 25 

2. A 25 25 0 0 0 25 

2. B 23 23 0 0 0 23 

2. C 24 24 0 0 0 24 

2. D 22 20 2 0 0 22 

3. A 25 19 6 0 0 25 

3. B 28 25 3 0 0 28 

3. C 23 20 3 0 0 23 

4. A 29 25 4 0 0 29 

4. B 27 19 8 0 0 27 

4. C 28 23 5 0 0 28 

4. D 25 22 3 0 0 25 

5. A 23 16 7 0 0 23 

5. B 24 14 10 0 0 24 

5. C 24 13 11 0 0 24 

5. D 23 20 3 0 0 23 

6. A 30 14 15 0 1 29 

6. B 31 12 18 0 1 30 

6. C 30 13 17 0 0 30 

7. A 29 7 19 2 1 28 

7. B 29 8 21 0 0 29 

7. C 30 12 18 0 0 30 

8. A 19 2 16 1 0 19 

8. B 19 7 12 0 0 19 

8. C 18 9 9 0 0 18 

9. A 25 3 21 0 1 24 

9. B 26 4 22 0 0 26 

Celkem 737 476 253 3 5 732 
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5.2.   Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 
 

A) MEZINÁRODNÍ 

    

6. - 8. 6. 2018, Spišská Nová Ves 

12 žáků ze ZŠ V Sadech reprezentovalo naše město na Spišských sportovních hrách dětí a 

mládežea některým z nich se podařilo dosáhnout i na stupně vítězů, zvláště úspěšní pak byli 

mladí atleti. 

  

1. místo - Šárka  Aubrechtová (běh na 60 m, skok daleký) 

1. místo - Jan Synecký (běh na 60 m, smíšená štafeta - 4. úsek) 

1. místo - Simona Beránková (běh na 300 m) 

  

2. místo - Matěj Fadrný (člen basketbalového družstva) 

2. místo - Lenka Krulišová a Renáta Vašíčková (členky volejbalového družstva) 

2. místo - Daniel Dočkal (běh na 600 m) 

  

3. místo - Simona Beránková (běh na 60 m) 

 

 12/2017, Spišská Nová Ves 

V prosinci 2017 se žáci fotbalových tříd 6. – 8. ročníku již tradičně zúčastnili Frankova 

memoriálu ve Spišské Nové Vsi, kde v mezinárodní konkurenci obsadili krásné 4. místo. 

 

 

B) CELOREPUBLIKOVÉ 

       

12. - 13. 6. 2018 

Mimořádného úspěchu dosáhli naši vybíjenkáři, když se pod vedením zkušené trenérky Ivy 

Tománkové dokázali probojovat až do celorepublikového finále, které se tradičně uskutečnilo 

v areálu koupaliště a kempu Pecka. Zde opět předvedli úžasný výkon a přivezli domů 

fantastické bronzové medaile. 

 

 
 

Vybíjená - 3. místo v republikovém finále 
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8. 5. se naši  žáci  zúčastnili krajského kola OVOV v Třebíči. Družstvo ve složení: Bára 

Pešková, Petra Satrapová, Julie Adamcová, Marie Kubátová, Bohuslav Musil, Filip Merunka, 

Mikuláš Klouček a Jiří Kábela obsadilo v silné konkurenci 16 družstev pěkné 9. místo. Za 

jednotlivce nastoupila v krajském kole ještě Veronika Jíchová.  

  

Výsledky jednotlivců: 

Jiří Kábela - 2. místo (kategorie 2005) - POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE! 

Bohuslav Musil - 3. místo (kategorie 2006)    

Mikuláš Klouček - 4. místo (kategorie 2005, medailové místo mu uniklo o pouhých 11 bodů) 

  

V celkovém součtu bodů z desetiboje (okresní + krajské kolo) žáci získali 4 zlaté a 5 

stříbrných odznaků všestrannosti olympijských vítězů. 

 

 
 

Krajské kolo OVOV v Třebíči 

 

 

Ve dnech 28. 1. - 2. 2. 2018  pořádal Pardubický kraj Hry VIII. zimní olympiády dětí a 

mládeže. Na akci dorazilo více než 1700 sportovců, trenérů, servismanů a vedoucích výprav z 

celé ČR.   

V krasobruslení reprezentovala Kraj Vysočina Alžběta Pavlasová, která ve velké konkurenci 

obsadila konečné 20. místo. 

 

 

 

C) KRAJSKÉ 

 

2. 6. 2018 

Na taneční soutěži Havlíčkobrodský střevíček  vytančila naše děvčata vysněné zlato, i když   

v jejich kategorii AEROBIK byla tentokrát velká konkurence dalších pěti týmů - ZŠ 

Wolkerova, Chotěboř, Fit HB, Polnička a Nové Město na Moravě. 
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Aerobičky získaly obrovský zlatý pohár, diplom, sladký koláč a čokoládové bonbóny. Skvělé 

ukončení tanečního roku!!! 

 

 
 

Zlatý Havlíčkobrodský střevíček pro děvčata ze ZŠ V Sadech 

 

 

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se 4 zástupci naší školy (Beránek Jan Miroslav, Baladová Aneta, 

Palacká Martina a Peca Adam) zúčastnili krajského kola soutěže Zemědělství na 

Vysočině. Součástí byl také test znalostí, který absolvovalo celkem 135 dětí ze základních 

škol našeho regionu. Žáci se během dne zapojili i do různých soutěží s tematickým 

zaměřením, například si vyzkoušeli dojení krávy na maketách, poznávali druhy vajec, rostliny 

či jejich semínka. Čekaly na ně také úkoly zaměřené na zručnost – škrábání brambor a práce 

se šroubovákem. 

  

Pro 20 nejlepších připravili organizátoři na začátek června aktivní a zajímavý dvoudenní 

program. 

  

Vybraní účastníci nejprve navštíví Městské lesy Jihlava a potom se vydají do 

Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, kde budou mít možnost vidět 

genovou banku. Dále si prohlédnou Zemědělské družstvo Maleč a den zakončí večerním 

programem v Bystřici nad Pernštejnem. Po přespání v budově SZeŠ na ně čeká prohlídka 

Centra Eden, poté zavítají do skanzenu na Veselém Kopci a pozváni budou i na soukromou 

zemědělskou farmu v Havlíčkově Borové. 

  

A toto všechno nemine jednoho z našich účastníků, a to konkrétně Adama Pecu, který skončil 

na výborném 20. místě.  
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14. a 21. 4. 2018 

Naše děvčata se během dubna zúčastnila dalších dvou soutěží. Nejprve přišel na 

řadu Bystřický kostitřas a o týden později následoval Čáslavský čtyřlístek, ale ani v jednom 

případě se štěstí na stranu mladých nadějí ze ZŠ V Sadech nepřiklonilo. Dvě pátá 

místa hodnotila trenérka Radka Pecková jako smolná. 

 

7. 4. 2018 

První dubnovou sobotu se uskutečnil již 14. ročník oblíbené taneční soutěže Přibyslavský 

pantoflíček a naše děvčata ze 3. - 5. tříd se umístila na krásné třetí příčce.  

 

Dne 11. 10. se tři družstva z naší školy zúčastnila Krajského přeboru v přespolním běhu. Již 

tradičně tento závod proběhl u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou. Družstvo mladších žáků 

obsadilo 2. místo, v jednotlivcích si úžasným výkonem doběhl pro vítězství Daniel 

Dočkal. Družstvo mladších žákyň obsadilo také2.místo. Pěkné umístění - 5. místo - 

vybojovala v silné konkurenci i starší děvčata. 

 

 

Ve středu 29. 11. 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže PC-ák a S-Robot, které pořádá 

SPŠE v Pardubicích. 

 

 
 

PC-ák Pardubice 

 

 

Dne 7. 11. 2017 se na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě uskutečnil oblastní turnaj v 

pišqworkách pro střední školy, kterého se mohou zúčastnit i základní školy. Naši školu 

reprezentovala 2 pětičlenná družstva, z nichž jedno postoupilo ze skupiny mezi osm 

nejlepších týmů. 

Za vzornou reprezentaci školy patří poděkování těmto žákům: 

Martin Škraňka, Magdaléna Bártová, Aleš Strnad, Eliška Kotoučová a Jakub Holas. 
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3. 11. 2017 

První listopadový pátek se v budově havlíčkobrodského gymnázia uskutečnilo krajské kolo 

Logické olympiády.  Petra Zajíčková, která byla naším "želízkem v ohni", dosáhla velmi 

pěkného výsledku, když obsadila mezi "krajskou elitou" výborné 27. místo. Tato soutěž je 

mezi žáky stále oblíbenější, o čemž svědčí fakt, že se do letošního (již sedmého) ročníku 

přihlásilo celkem 61 284 soutěžících z 3 014 škol. 

 

22. 9. 2017 

Žáci 8. ročníku Aleš Strnad a Martin Škraňka se pod vedením pana učitele Beránka zúčastnili 

jihlavské soutěže Cihla k cihle. Tato soutěž, kterou uspořádal Kraj Vysočina, pomáhá 

rozvíjet polytechnickou výchovu a zároveň se snaží podpořit zájem žáků základních škol o 

stavební obory. 

 

28. 11. 2017 

Poslední listopadový týden uspořádala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův 

Brod soutěž "Rozumíte penězům?". Velice dobře si vedly 3 týmy, které byly vyslány naší 

školou. Družstvo žákyň ve složení Tina Zachariášová, Eliška Charamzová a Blanka 

Pfeiferová dokonce obsadilo výbornou 3. příčku. 

 

16. 3. 2018 

Třetí březnový pátek se v Jihlavě uskutečnil již 9. ročník oblíbené regionální soutěže Poznej 

Vysočinu. Do budovy krajského úřadu se sjelo 158 účastníků ze základních škol a víceletých 

gymnázií našeho kraje, aby všichni společně poměřili síly ve znalostním testu, který 

obsahoval 25 záludných otázek.  

Naši školu reprezentovali dva zástupci devátého ročníku a rozhodně nezklamali, neboť se oba 

umístili v první polovině startovního pole. Lukáš Kunstar z 9. B obsadil 48. pozici a Eliška 

Charamzová z 9. A skončila 72. 

 

16. 3. 2018 

Olympiáda v anglickém jazyce, krajské kolo pro rodilé mluvčí (Jihlava) – 2. místo Annabella 

Maria Milillo 

 

23. - 24. 5. 2018 

Žáci naší školy Matouš Borský, Nikola Teclová, Aleš Strnad a Vít Brabec se účastnili 

soutěže „Stavíme z Merkuru“ pořádané Krajem Vysočina a Bosch Diesel Jihlava. Umístili se 

na 5. místě v konkurenci 16 ZŠ z celého kraje. Soutěž se konala na 22. základně 

vrtulníkového letectva v Sedleci u Náměště nad Oslavou. Toto prostředí bylo pro žáky velmi 

atraktivní. 

 

20. 4. 2018 

V krajském kole recitační soutěže, které se tradičně uskutečnilo v daleké Třebíči, vystoupila 

čtveřice našich žáků: 

  

I. kategorie 

Tomáš Kocián  

  

II. kategorie 

Vojtěch Čáp  

  

IV. kategorie 
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Viktorie Čechová  

Tereza Malinová  

 

 
 

D) OKRESNÍ 

 

 

Účast v okresních kolech těchto olympiád: anglický jazyk, chemie, zeměpis, biologie, český 

jazyk, dějepis a fyzika, Pythagoriáda 

Úspěchy:  

zeměpis – 3. místo, kategorie C 

zeměpis – 4. místo, kategorie A 

fyzika – 2. místo 

anglický jazyk – 2. místo, kategorie rodilý mluvčí 

anglický jazyk – 6. místo 

Pythagoriáda – 7. místo, kategorie 5. tříd 

 

8. 9. 2017 
V havlíčkobrodském parku Budoucnost se druhý zářijový pátek uskutečnila charitativní akce 

s názvem Běh naděje, která byla zaměřena na podporu výzkumu rakoviny. Doprovodný 

program za podpory města Havlíčkův Brod, Českého červeného kříže, Městské policie HB a 

dalších subjektů se nesl v duchu Světového dne první pomoci, přičemž pořadatelé se 

v letošním roce zaměřili především na prevenci úrazů v domácím prostředí. 

Řady účastníků významně rozšířili i žáci ze ZŠ V Sadech, když se do akce společně se svými 

učitelkami s chutí zapojily třídy 4. A, 4. C a 6. B.  

 

 
 

Běh naděje v parku Budoucnost 
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Dne 27. 9. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola přespolního běhu, který se konal 

tradičně v Chotěboři. V letošní silné konkurenci se nám opět dařilo.  

  
Výsledky družstev: 
1. místo - družstvo mladších dívek 
1. místo - družstvo mladších chlapců 
1. místo - družstvo starších dívek 
4. místo - družstvo starších chlapců 

 
Výsledky jednotlivců: 
1. místo - Daniel Dočkal (ml.) 
3. místo - Mikuláš Klouček (ml.) 
2. místo - Barbora Pešková (ml.) 
1. místo - Veronika Jíchová (st.) 

 

Družstva na 1. místě postupují do krajského kola 
 

13. 10. 2017 

Velkého úspěchu dosáhli naši mladší žáci, když pod vedením Zbyňka Vrány ovládli okresní 

kolo turnaje v minikopané. Po příchodu do školy se podělili o své zážitky i s paní ředitelkou 

Honsovou, kterou mají velice rádi, a proto jí darovali na památku jednu zlatou medaili. 

 

 

10. 10. 2017 

V okresním kole minikopané vybojovali starší žáci ze Sadů krásné 2. místo. 

 

 22. 3. 2018 se 21 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů - OVOV. V letošním roce se zúčastnilo okolo 160 závodníků. Družstvo 

(Pešková, Satrapová, Kubátová, Adamcová, Klouček, Kábela, Merunka, Musil) si 

poradilo v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, švihadlo, kliky, běh 1000 m) a s 

přehledem zvítězilo. 

 

Úspěchy jednotlivců: 

2006 

1. místo David Hájek 

3. místo Bohuslav Musil 

2005 

1. místo Mikuláš Klouček 

2. místo Jiří Kábela 

3. místo Filip Merunka 

2004 

1. místo Barbora Pešková 

2003 

2. místo Veronika Jíchová 

I ostatní jednotlivci dosáhli v silné konkurenci výborných výsledků 

 

13. 3. 2018 
V okresním kole recitační soutěže, které se tradičně uskutečnilo v Ledči nad Sázavou, 

opět zabodovali žáci ze ZŠ V Sadech, když hned celá čtveřice dokázala postoupit do 

krajského kola v Třebíči. 
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I. kategorie 

2. místo - Tomáš Kocián  
  

II. kategorie 

1. místo - Vojtěch Čáp  
  

IV. kategorie 

1. místo - Viktorie Čechová  

2. místo - Tereza Malinová  

 

 

 
 

Recitační soutěže patří tradičně k našim silným disciplínám 
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21. 3. 2018 

Mladí šachisté mají v této době opravdu napilno. Po lipnickém turnaji na ně čekala další 

zastávka v podobě Velké ceny Lučice 2018 a také zde byli hodně "citit" nadějní hráči ze ZŠ 

V Sadech. 

V kategorii starších žáků si opět výborně vedl Patrik Kocman, který tentokrát obsadil 2. 

místo, a v kategorii mladších žáků se z bronzového stupínku radoval Kvido 

Wasserbauer. 

 

9. 3. 2018 

Druhý březnový pátek se uskutečnil již 26. ročník šachového turnaje "Velká cena Lipnice 

nad Sázavou". Naši školu výborně reprezentoval žák Patrik Kocman, který nakonec 

vybojoval se ziskem 6,5 bodu dělené 1. místo a s radostí si odnesl domů pohár, diplom, 

kytičku i věcnou cenu. Vítězství je o to cennější, neboť tento nadějný čtvrťák působí v 

šachovém kroužku teprve první rok. 

Pochválit je však nutné všechny malé hráče za bojovnost a ukázněnost. Pro některé z nich to 

byl vůbec první turnaj, při němž sbírali zejména zkušenosti, které se jim v budoucnu jistě 

neztratí. 

 

 

 
 

Šachista ze ZŠ V Sadech dal svým soupeřům mat 
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E) OSTATNÍ 

 

21. 2. 2018 

V okrskovém kole recitační soutěže, které se konalo ve středu před jarními prázdninami v 

budově havlíčkobrodského AZ Centra, se výborně dařilo našim žákům. Zde přinášíme 

jejich výsledky: 

  

1. kategorie: 

Tomáš Kocián (2. C) - postup do okresního kola 

Hana Bártová (2. A) - náhradnice pro postup do okresního kola 

Johanka Juklová (3. B) - účast v soutěži 
  

2. kategorie: 

Vojtěch Čáp (5. B) - postup do okresního kola 

Ester Stejskalová (5. A) - postup do okresního kola 

Eliška Burešová (5. A) - účast v soutěži 
  

3. kategorie: 

Kristina Veletová (6. C) - postup do okresního kola 

Leona Rabčanová (7. B) - postup do okresního kola 

Jitka Musílková (6. B) - náhradnice pro postup do okresního kola 
  

4. kategorie: 

Viktorie Čechová (8. B) - postup do okresního kola 

Tereza Malinová (9. B) - postup do okresního kola 

Karolína Šimková (9. B) - účast v soutěži 
 

 

28. 6. 2018 

Poslední červnový čtvrtek se v obřadní síni Městského úřadu Havlíčkův Brod slavnostně 

vyhlašovaly výsledky výtvarné soutěže, která byla uspořádána u příležitosti Okresní výstavy 

králíků, holubů a drůbeže. Mladí výtvarníci ze všech havlíčkobrodských základních škol  se 

velmi snažili a odevzdali porotě nádherná díla, ale všichni vyhrát nemohli. Komise nakonec 

vybrala tři nejlepší práce z každé školy a jejich autoři byli pozváni společně s řediteli a učiteli 

na slavnostní vyhlášení. Předseda okresní organizace Českého svazu chovatelů pan Bouma 

nejprve všem poděkoval za jejich aktivity a pak již došlo na samotné předávání cen. 
 

Za naši školu byli oceněni tito žáci: 

 

1. místo Kristýna Karlíková  

2. místo Parik Svoboda  

3. místo Hana Bártová  

  

  

Následně byli oceněni také úspěšní sportovci z havlíčkobrodských základních škol, kteří 

vybojovali v rámci Spišských sportovních her dětí a mládeže 2018 některý z cenných kovů. 

  

Za naši školu byli oceněni: 

  

Šárka  Aubrechtová (1. místo - běh na 60 m a skok daleký) 
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Jan Synecký (1. místo - běh na 60 m a smíšená štafeta) 

Simona Beránková (1. místo - běh na 300 m, 3. místo - běh na 60 m) 

Matěj Fadrný (člen stříbrného basketbalového družstva) 

Lenka Krulišová (členka stříbrného volejbalového družstva) 

Daniel Dočkal (2. místo - běh na 600 m) 

Renáta Vašíčková (členka stříbrného volejbalového družstva) 
  

 
 

Město Havlíčkův Brod ocenilo nejlepší mladé sportovce, kteří nás reprezentovali na Spišských hrách  

 

24. 5. 2018 

Také v letošním roce se žáci a učitelé naší školy v hojném počtu zapojili do tipovací soutěže 

na výsledky českého národního týmu na MS v ledním hokeji. 

  

Zde přinášíme výsledky: 

  

  

kategorie žáci 

1. místo Michal Žáček - 7 bodů 

  

  

kategorie žákyně 

1. místo Lucie Zachariášová  - 7 bodů 

  

  

kategorie učitelé 

1. - 2. místo Ing. Jaroslava Krečmerová - 7 bodů 

1. - 2. místo Mgr. Vratislav Libánský - 7 bodů 
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DOSPĚLÍ DĚTEM 

 

Naše škola se již tradičně zúčastnila této přehlídky, do níž jsme dodali jak výtvarné, tak 

literární práce žáků i. a II. stupně. 

 

 

Jarní soutěž v aerobiku 

 

Kategorie 1. – 2. ročník: 

1. Veronika Dvořáková 

2. Adéla Dušková 

3. Monika Vokáčová 

Kategorie 3. – 4. ročník: 

1. Natálie Nová 

2. Eliška Šotolová 

3.  Aneta Pejchalová 

 

 

Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2016/2017 - v listopadu 2017 přebrali ocenění: 

1. místo – Daniel Kolář 

2. místo – Eliška Švecová 

3. místo – Tereza Choutková 

 

 
 

CENY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2017 – slavnostní večer v sále Staré radnice 

 

Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2017/2018 – navržení žáci: 

1. místo – Eliška Charamzová 

2. místo – Tereza Malinová 

3. místo – Jitka Musílková 
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6. Prevence sociálně patologických jevů  
 

                    Školní preventivní program byl realizován podle Minimálního preventivního 

programu, který vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci v následujících 

oblastech: 

 Osobní bezpečí – týrání a zneužívání dětí, ubližování, šikana 

 Kouření, alkohol, nelegální drogy 

 Záškoláctví 

 Vandalismus 

 AIDS 

 Intolerance, rasismus, xenofobie 

 Kyberšikana 

 Poruchy příjmu potravy 

 Virtuální drogy 

 Gambling 

 Na realizaci programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s vedením školy, rodiči, 

organizacemi a odbornými lektory. Program prolínal výchovou i vzděláváním během celého 

školního roku, témata související s prevencí sociálně patologických jevů byla probírána 

zejména v prvouce, přírodovědě, občanské výchově a výchově ke zdraví. 

             Škola je zapojena do projektu Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův 

Brod (4 skupiny výuky českého jazyka pro žáky cizince). 

 Třídní učitelé sledovali a koordinovali dění ve svých třídách. Případné kázeňské 

problémy byly následně řešeny s rodiči a vedením školy s cílem zjednat nápravu. Při řešení 

přestupků bylo používáno metody vysvětlování, motivace a byla uplatňována přiměřená 

represe. Žáci tak byli vedeni k odpovědnosti za své chování a k uvědomění si důsledků svého 

jednání. 

 

14. 5. 2018 proběhla přednáška preventisty sociálně patologických jevů p. Domkáře pro 

na téma šikana, které se zúčastnili rodiče 3. ročníku, neboť tento problém se zde 

aktuálně objevil. Preventista provedl ve spolupráci s třídní učitelkou intervenční 

programy se žáky ve třídě, obdobné intervence proběhly také v 6. ročníku. 

Nebezpečnost šikany byla hodnocena stupněm 1 – 2 z pětibodové stupnice. 

V 5. ročníku se uskutečnila beseda s odborníky z SPC Jihlava, která byla určena pro 

rodiče. Cílem bylo vysvětlit problematiku začleňování žáků s PAS. 

                  Na konci školního roku jsme řešili případy nevhodné facebookové komunikace, 

k tomuto problému byla svolána mimořádná školská rada. 

                  Pokračovala také intenzivní spolupráce s OSPODem, v několika případech se sešla 

výchovná komise. 

                  Ve škole pracuje žákovská rada. Každá třída od 5. do 9. ročníku v ní má svého 

zástupce, který zprostředkovává komunikaci mezi třídou a vedením školy. Pro zlepšení vztahů 

mezi mladšími a staršími žáky byl zaveden patronát každé třídy 2. stupně nad třídou 1. stupně. 

Žáci 9. tříd se podíleli na přípravě a realizaci zábavných a soutěžních akcí pro své mladší 

spolužáky.  

                 I v uplynulém školním roce se podařilo nabídnout dětem aktivní využití volného 

času (široká nabídka kroužků, členství v pěveckém sboru Oříšek, přístup do učebny výpočetní 

techniky po vyučování, zájezd do Horáckého divadla a do Hudebního divadla Karlín, 

sportovní a jiné soutěže). 
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               Prevence rizikového chování žáků se stala nedílnou součástí našeho školního 

vzdělávacího programu.  Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvují žáci -  cizinci, snažíme 

se předcházet projevům rasismu, xenofobie a intolerance a naším cílem je vytvářet ve škole 

příznivé klima. 

 

Na vlnách přátelství – I. a II. stupeň 

Bezpečné chování na ulici – 1. ročník 

Bezpečné chování doma – 2. ročník 

Bezpečné chování na silnici - 3. ročník 

Pravidla silničního provozu – 4. ročník  

Kyberšikana - 5. ročník 

Závislost – 6. ročník 

Ochrana majetku - 7. ročník 

Šikana, kyberšikana – 8. ročník 

Domácí násilí – 9. ročník 

Na vlastní kůži (6. C) 

ČČK – prevence dětských úrazů 

Den zdraví 

Den bez tabáku 

Jom ha-šoa 

Beseda s SPC Jihlava 

Preventicní program – agentura Hobit (3. C) 

Charitativní koncert ve prospěch spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – osvětová beseda 

Kurz první pomoci – 8. ročník 

První pomoc do škol – 8. ročník 

 

 
 

První pomoc do škol v 8. ročníku 
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                Již tradičně jsme pozvali do školy rodiče na dny otevřených dveří, pro veřejnost 

byla zorganizována celodenní akce “Pojďte s námi do školy“, kde bylo pro rodiče a jejich děti 

připraveno množství všestranně zaměřených dílen a zábavných aktivit. Škola se stala také 

místem pro realizaci projektu „Žijeme spolu aneb Napříč generacemi“, který přispěl 

k posilování mezigeneračních vztahů. 
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě uspořádalo 24. dubna 2018 den Jom ha-šoa, který 

byl připomínkou všech obětí holokaustu. Během pietní akce, jež se uskutečnila za přítomnosti 

předních představitelů města na Havlíčkově náměstí, přečetli účastníci jména zdejších obětí s datem 

narození a úmrtí. Za ZŠ V Sadech se čtení zúčastnili žáci 8. A, 8. C, dále někteří deváťáci, paní 

učitelka Zapaľačová a pan učitel Venc. 

 

 

30. 5. 2018 

Mladý fotbalista FC Slovan Havlíčkův Brod Jan Synecký (a zároveň žák naší školy) si na 

jeden den zkusil roli rozhodčího, a to v rámci charitativního fotbalového turnaje SENI CUP, 

který byl uspořádán pro mentálně postižené občany z domovů sociální péče po celé ČR. 

Pořadatelé si práci mladého rozhodčího nesmírně pochvalovali a ocenili zejména jeho přesné 

rozhodování i lidský přístup.  Akci svou účastí podpořili např. Antonín Panenka, Ladislav 

Vízek či Heidi Janků.  

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
DVPP tvoří důležitou součást celoročního plánu školy. Jednotlivá školení se snažíme vybírat 

podle následujících kritérií: 

 

- přínos pro školu a pedagogy 

- zájem učitelů  

- finanční dostupnost 

 

Přestože ceny kurzů a školení jsou stále vyšší a finanční zátěž zvyšují i náklady na suplování 

za nepřítomné kolegy, daří se nám vyhovět jak potřebám školy, tak i zohledňovat profesní 

zájmy jednotlivých učitelů.  

V letošním školním roce jsme se zaměřili na matematickou a čtenářskou gramotnost a inkluzi. 

 

Přehled DVPP 

Bártová Eva 

 
Matematická gramotnost 

Beránek Josef 

 
Matematická gramotnost, Inkluze 

Beránková Jana 

 
Matematická gramotnost, Inkluze 

Bížová Marcela 

 
Matematická gramotnost, Inkluze 

Brožová Milena Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Domkář Jan 

 

Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Dušátková Petra 

 

Inkluze, Čtenářská gramotnost, Hlasová kultura 



28 

 

Feltlová Milena 

 

Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině, Čtenářská gramotnost 

Gašperáková 

Lucie 

Matematická gramotnost, Inkluze, Badatelsky orientovaný víkend 

Hejkalová Iveta  

Honsová Milena 

Financování regionálního školství, Odměňování pracovníků školství v roce 

2018, Cesta k pedagogickému sdílení, BOZP, Představení projektů a dotačních 

programů, Učíme se ze života pro život, Zvládání stresu, Školské fórum, 

Setkání v rámci MAP 

Hotová Helena Matematická gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Chudobová Olga Inkluze, Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Jelínková 

Václava 

Čtenářská gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Kašparová Eva 

 

Matematická gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Klement 

František 

Matematická gramotnost, Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 

předmětů a matematiky, Školení zadavatelů PISA 2018 

Kletečka Jan Inkluze, Čtenářská gramotnost 

Kořenářová 

Hana 

 

Krečmerová 

Jaroslava 
Čtenářská gramotnost, Inkluze, Projekt Maják – konference ve Žďáru n. S. 

 

Křepinská 

Martina 

Čtyři kroky k inkluzivní škole 

Langová Hana Čtenářská gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Libánský 

Vratislav 

 

Inkluze, Čtenářská gramotnost, BOZP, Školení novely právních předpisů od 1. 

1. 2018, Učíme se ze života pro život, Setkání v rámci MAP 

Merglová Eva  

Mezerová Daniela 

 

Matematická gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Miksová 

Monika 

Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině, Čtenářská gramotnost 

Mišurová |Jana  

Musílková Jana Matematická gramotnost, Inkluze 

Nosková 

Miroslava 

Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Novotná Renata 

 

Inkluze 

Pavlíková Jana  

Pazourová 

Kotilová Klára 

Čtenářská gramotnost, Inkluze, IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové 

výuce 

Pecková Radka Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Prchalová Jitka  

Prokešová 

Zuzana 

Matematická gramotnost, Inkluze 

Stehlíková Eva Inkluze, Čtenářská gramotnost 
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Šenková Jana 

 

Čtenářská gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Šimoníčková 

Jana 

Čtenářská gramotnost, Inkluze 

Široká Jarmila 

 

Matematická gramotnost 

Šmídová Ivana 

 

Matematická gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura 

Šťovíková Dana 

 

Matematická gramotnost, Projekt Maják – konference ve Žďáru n. S. 

Tománková Iva Inkluze 

Tomčáková 

Martina 

 

Uchytilová Eliška 
Hlasová kultura, Matematická gramotnost, MatemaTech – matematickou 

cestou k technice, Badatelsky orientovaný víkend, Inkluze 

Venc Václav Matematická gramotnost 

Vencová Vlasta 

 

Čtenářská gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura, Inspiration Day 4 

Vlčková Eva  

Vrána Zbyněk Matematická gramotnost, Inkluze 

Zajíčková Hana 

 

Matematická gramotnost, Inkluze, Hlasová kultura, Hry ve vyučování na ZŠ 

Zapalačová 

Stanislava 

 

Čtenářská gramotnost, Inkluze 

 

 

8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

 

8.1.  Kulturní a vzdělávací pořady 

 

Kulturní a vzdělávací pořady vybíráme podle několika kriterií. Nejdůležitějším z nich 

samozřejmě výchovný a vzdělávací přínos pro žáky. Zaměřujeme se na programy, které 

nejsou pro děti běžně dostupné, zohledňujeme také finanční náročnost. V rámci těchto 

programů učíme také žáky kulturnímu chování. 

 

Nejzajímavější pořady a programy: 

 

O Balynce, dobrém štěněti 

Filmové představení Ferdinand 

Hudební pořad Na vlnách přátelství 

Divadelní představení Don Quijote de la Ancha 

Hudební pořad Václava Hraběte 

100 let házené v Havlíčkově Brodě 

Chovatelská výstava 

VZPoura úrazům – beseda s externistou 
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Forrest Gump – hudební pořad 

Alenka v říši podivuhodna – balet ZUŠ 

Dřevo není jenom do kamen – pořad v MV 

Preventivní program na dentální hygienu 

Zdravé zoubky 

Roadshow 

Legiovlak v Havlíčkově Brodě 

Staročeské Vánoce – pořad MV 

Bovýsek – Ovoce a zelenina do škol 

Farmářské trhy – vystoupení kroužku aerobiku 

Vánoční svícen - návštěva Family Point  

Ceny města HB (slavnostní večer)  

Živý svět Anny Vojtěchové – pořad GVU HB 

Peklo v galerii – výtvarná dílna GVU HB 

Návštěva havlíčkobrodské radnice a informačního centra 

Velikonoce, barvení vajec – pořad MV 

Čistá řeka Sázava  

Den zdraví  

Den bez tabáku  

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

Veselé Vánoce – pořad GVU HB 

Polsko – kulturní pořad  

Předvánoční aerobik pro nejmenší  

Předvánoční dílny  

DOD s GHB  

Návštěva badatelského centra na GHB 

Pleas – exkurze a tvořivá dílna 

Prevence dětských úrazů - ČČK 

 

 
 

Den bez tabáku na ZŠ V Sadech 
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Deváťáci v LEGIOVLAKU 

 

 

 
 

Aerobičky na Koudelově talíři 
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Akce školní družiny: 

 

Vánoční dílničky v ŠD 

Pečení vánočního cukroví v DD 

Pečení velikonočních jidášů a hadů v DD 

Agility 

Bazén jak ho neznáme 

Zázemí zimního stadionu 

Zdobení vánočního stromku pro zvířátka v parku 

Štáflova chalupa – pověsti o HB 

Beseda s MP – návštěva služebny 

Štáflova bašta – Otakar Štáfl 

Ukázka výcviku policejních psů 

Podzimní les – výstava 

První pomoc – přednáška 

Exkurze v Okresní nemocnici HB 

Návštěva u hasičů 

Vystoupení dramatického kroužku pro děti a rodiče 

Keramika pro všechny 

Keramika pro dospělé 

Vánoční keramická dílna pro rodiče a děti 

Štáflova chalupa – vánoční tradice 

Sobotní výlet pro děti a rodiče do Prachovských skal 

Den plný her – spolupráce s MŠ Prokopa Holého 

Lehkoatletické závody školních družin 

 

  
 

Školní družina na služebně MP 
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8.2. Besedy 

 

Zdravověda pro 8. ročník 

První pomoc do škol – 8. ročník 

Úřad práce HB – 8. ročník 

Návštěva SPŠS HB  – 9. ročník 

Besedy v rámci Dne zdraví a Dne bez tabáku – I. a II. stupeň 

Opravy kolejí v havlíčkobrodském tunelu – 8. ročník 

 

8.3.  Spolupráce s KK Vysočiny 

 

KK Vysočiny tradičně připravila řadu zajímavých programů pro děti všech věkových 

kategorií. Pořady jsou velmi zajímavé, zohledňují věkové zvláštnosti dětí, časová dotace je 

přizpůsobená školnímu rozvrhu, pořady jsou zdarma. Žáci se měli možnost setkat se 

skutečnými spisovateli, nahlédnout pod pokličku vzniku knihy, seznámit se s provozem 

knihovny. 

 

Letos jsme navštívili tyto programy: 

 

Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka – 1. ročník 

Když hledání šustí – 5. ročník 

Včely a jejich svět – 2. ročník 

V domečku s Pejskem a Kočičkou – 2. ročník 

Autorské čtení se spisovatelkou Evou Papouškovou – 2. ročník 

Vybírání, půjčování a vracení knih – 2. ročník 

K jako kamarádi – 2. ročník 

Řemeslnická show – 2. ročník 

Braillovo písmo – 3. ročník 

Cestovatelské pohádky – 3. ročník 

Pes nám spadla – 3. ročník 

Když je pěkné počasí – 3. ročník 

Lucinka a její svět – 1. ročník 

Lucinka a zimní svět – 5. ročník 

Čteme jinak – 3. ročník 

Pohoda na „eMku“ – 5. ročník 

 

  
 

Spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny – tvořivé dílny pro žáky 4. ročníku 
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8.4.  Multikulturní výchova 

 

  Je součástí našeho ŠVP. Nezaměřujeme se jen na jednotlivé akce, multikulturní výchova 

prolíná všemi předměty, celým výchovně vzdělávacím procesem. Naši školu navštěvuje 

početná skupina žáků-cizinců (Vietnamci - 4, Mongolové - 8, Slováci – 5, Bulharsko – 2). 

Multikulturní výchova probíhá ve dvou rovinách – pomoc žákům z jiných zemí začlenit se do 

kolektivu, překonat jazykovou bariéru, a seznámit všechny žáky s kulturními odlišnostmi 

života v cizích zemích, naučit je vzájemnému respektu, toleranci a schopnosti spolužití. 

   Škola je zapojena do projektu Začleňování cizinců, v jehož rámci probíhá výuka českého 

jazyka pro žáky cizince ve 4 skupinách. 

Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě uspořádalo 24. dubna 2018 den Jom ha-šoa, který 

byl připomínkou všech obětí holokaustu. Během pietní akce, jež se uskutečnila za přítomnosti 

předních představitelů města na Havlíčkově náměstí, přečetli účastníci jména zdejších obětí s 

datem narození a úmrtí. Za ZŠ V Sadech se čtení zúčastnili žáci 8. A, 8. C, dále někteří 

deváťáci, paní učitelka Zapaľačová a pan učitel Venc. 

 

 

8.5.  Environmentální výchova 

 

 

Environmentální výchova a ekologická výchova je přirozenou součástí života školy. 

Samozřejmostí je třídění odpadů, sběr léčivých bylin, pomerančové kůry a kaštanů. EMV 

patří k průřezovým tématům ŠVP, proto se objevuje ve všech vyučovacích předmětech. 

Žáci mají možnost v rámci volitelných předmětů vybrat si právě EMV. Naše škola je již 

několik let součástí projektu Chaloupky. V letošním školním roce se ekologického pobytu v 

Chaloupkách zúčastnila třída 6. B (27. 11. - 1. 12. 2017).  

 

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu Víkend otevřených zahrad a uspořádali jsme 

rovněž sběrové akce. V rámci EMV se uskutečnily i další zajímavé projekty: 

 

Sběr léčivých bylin  

Sběrová akce - starý papír  

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry 

Čistá řeka Sázava (6. A, 8. B) 

Chaloupky - 6. B 

Den bez aut - I. a II. stupeň  

Den zdraví (I. stupeň)  

Den bez tabáku (I. stupeň)  

Žijeme ekologicky (I. stupeň)  

Žijeme zdravě (I. stupeň) 

Pohyb je život (I. Stupeň) 

Zdravý životní styl (I. stupeň) 

Bovýsek - ovoce a zelenina do škol (I. stupeň) 

Přeměna odpadů na zdroje – EMV – 9. a 8. ročník 

Zemědělství na Vysočině (II. stupeň) 

Recyklohraní 

Víkend otevřených zahrad 

Cvičení v přírodě 
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Víkend otevřených zahrad s Oříškem 
 

 

Naše školní zahrada má certifikát Přírodní zahrada - Spolupracujeme s přírodou - ona bude 

spolupracovat s námi. 

 

      
 

Školní zahrada při ZŠ V Sadech nese certifikát Přírodní zahrada 
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8.6.  Profesionální orientace 

 

Na schůzce SRPDŠ jsme informovali rodiče o možnostech dalšího uplatnění jejich dětí, 

besedy se zúčastnili také zástupci SŠ, SOU a ÚP. Cílem bylo podnítit zájem žáků a žákyň o 

technickou tvořivost a motivovat je k volbě technicky zaměřených oborů. Pokračovali jsme ve 

spolupráci s GHB, která navazovala na projekt Přírodní a technické obory – výzva pro 

budoucnost. Vybraná skupina žáků 8. a 9. tříd si mohla vyzkoušet tamní vědecké centrum. 

Žáci 9. tříd navštívili Burzu středních škol. V březnu si pak již tradičně mohli žáci 9. tříd 

ověřit své vědomosti ve srovnávacích testech z matematiky, českého jazyka a studijních 

předpokladů, které připravili učitelé naší školy. Žáci 8. tříd měli možnost při návštěvě ÚP v 

Havlíčkově Brodě diskutovat s pracovnicí ÚP a udělat si test v oblasti svých zájmů. S 

výběrem vhodné školy, vyplněním přihlášky a napsáním odvolání pomáhala žákům 5. a 9. tříd 

výchovná poradkyně. V červnu navštívili žáci 8. tříd program Stavebka v kostce na SPŠS.  

 

 - SPŠS HB – informace o studiu (bývalí žáci) 

- exkurze B:TECH (8. ročník) 

- prezentace GHB 

- prezentace MA Jihlava 

- přehlídka středních škol a učilišť 

- DOD GHB 

- prezentace středních škol pro rodiče žáků 9. tříd 

- návštěva SPŠS HB (chlapci z 9. ročníku) 

- DOD SČMSD Humpolec (dívky 8. a 9. ročníku) 

- Gastroden (9. ročník) 

- interaktivní prezentace SOUT Chotěboř (chlapci 9. ročníku) 

- ÚP pro 8. ročník 

- Stavebka v kostce 

- Tiskárny HB – 9. ročník 

- Jaderná elektrárna Dukovany (8. a 9. ročník) 

- badatelské centrum GHB – návštěva + závěrečné práce žáků 9. ročníku 

- SPŠS HB – příprava závěrečných prací žáků 9. ročníku 

 

 
 

Některé závěrečné práce žáků 9. ročníku byly připraveny ve spolupráci se středními školami 
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K prohlubování zájmu o technické obory přispěla i úspěšná reprezentace žáků naší školy 

v soutěžích s technickým zaměřením: 

PC-ák (SPŠE Pardubice) 

Stavíme z Merkuru  

Cihla k cihle 

Zemědělství na Vysočině 

 

 
 

Zemědělství na Vysočině 
 
 

 
 

Stavíme z Merkuru 
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8.7. Informační gramotnost 

 

O informatiku je mezi dětmi velký zájem. Povinně absolvují všichni žáci 5. a 6. tříd předmět 

Informační a komunikační technologie. V rámci volitelných předmětů mohou žáci 7. – 9. 

ročníků volit předmět Informatika. Své referáty a zadané úkoly mohou žáci vyhledávat na 

internetu pod vedením učitelů informatiky i v odpoledních hodinách. PC učebnu využívají 

žáci v ranních i odpoledních hodinách v rámci školního klubu a hodin internetu pro žáky. 

Úspěchů dosáhla naše škola i v ICT soutěžích Pc-ák, Stavíme z Merkuru (využití robotických 

stavebnic). 

Škola je partnerem ve dvou projektech – Maják a Učíme se ze života pro život, jejichž cílem 

je propojení informačních technologií s výukou a zařazení badatelských činností. 

Využíváme ON-LINE jazykové kurzy pro žáky i učitele. 

Ke zvýšení bezpečnosti pohybu ve virtuálním prostředí využíváme webfiltr.  

Škola využila grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina, konkrétně titul B: 

Bezpečnost dat a virtualizace. Výše dotace z Fondu Vysočiny činila 60 %, což je 116 732 Kč. 

Projekt řešil síťovou bezpečnost, bezpečné zálohování a archivaci dat. Základním přínosem je 

jistota, že škola nakládá se všemi osobními a citlivými údaji v souladu s platnou legislativou. 

Škola má vypracovanou koncepci rozvoje informační gramotnosti a vizi do roku 2022. 

 

V současné době mají naši žáci a učitelé k dispozici:  

PC – 83 ks 

notebooky – 32 ks 

tablety – 32 ks 

dataprojektory – 32 ks 

interaktivní tabule – 12 ks 

vizualizér – 2 ks 

nabíjecí skříň pro 30 tabletů 

wifi – pokrytí po celé škole 

učitelská knihovna 

žákovská knihovna 

elektronické třídní knihy a žákovské knížky 

webové stránky školy + školní facebook 

webové stránky učitelů – Mgr. Kletečka, Mgr. Bížová 

moodle – Mgr. Domkář 

webfiltr 

elektronický přístup – školní jídelna 

datová schránka 

elektronická podatelna 

 

 

 

8.8.  Evropské projekty 

 

Stavebka v kostce – spolupráce se SPŠS Havlíčkův Brod 

 

Výzva č. 02_16_022 – šablony pro ZŠ 

Datum realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019 

Z projektu bude kromě vzdělávání učitelů a žáků financována modernizace výpočetní 

techniky, rozšíření žákovské knihovny, mobilní učebna vybavená tablety, deskové a logické 

hry. 
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Projekt byl schválen v květnu 2017 s celkovou částkou 827 599 Kč, která bude využita na 

následující aktivity: 

II/1.4 Sociální pedagog (0,1 úvazku/měsíc) 

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (matematická a 

čtenářská gramotnost) 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 

hodin 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ 

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

MAJÁK – síť kolegiální podpory 
Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I. 

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – partnerská škola 
Číslo výzvy: 02-16-010 

• Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2018 

• Konec projektu: 31. 12. 2019 

Anotace projektu: 

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat 

pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů 

fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity 

budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou 

ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové 

ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP. 

 

Činnosti partnerské školy jako CKP 

 Účast na společném vzdělávání všech CKP 

 Úvodní konference zaměřená na seznámení partnerských škol 

 Dvoudenní prezenční setkání 2x ročně pro minimálně 1 pracovníka 

 Stáže, exkurze v ČR i zahraničí  

 On-line setkávání 1x měsíčně (příprava na projektové odpoledne) 

 Závěrečná konference na konci projektu  

 Individuální práce CKP 

 Realizace projektového odpoledne 1x měsíčně v délce 120 minut (budou 

zajištěny materiály i podpora od příjemce dotace) 

 Dokumentování činnosti CKP 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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Rozpočet na vybavení partnerské školy jako CKP 

 Vybavení v hodnotě cca 275 000 Kč 

 

Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku 

v oblasti přírodních věd  
3  25 000 

Kč  
75 000 Kč  

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj 

výuky dle konceptu STEM  
5  5 000 

Kč  
25 000 Kč  

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a 

základů programování  
5  8 000 

Kč  
40 000 Kč  

Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování  5  3 000 

Kč  
15 000 Kč  

3D tiskárna  1  40 000 

Kč  
40 000 Kč  

Interaktivní projektor  1  35 000 

Kč  
35 000 Kč  

Ovládací notebook  3  15 000 

Kč  
45 000 Kč  

Celkem        275 000 

Kč  
 

• Výše dotace EU + rozpočet ČR = 100% bez finanční spoluúčasti 

 

 

Název projektu: Učíme se ze života pro život 
Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020 

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených 

partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá 

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina 

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji: 

a) kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 

b) kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání 

c) k rozvoji kariérového poradenství 

d) využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, 

k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí 

v nejazykových předmětech 

 
Pořizované vybavení, nezbytné pro realizaci projektových aktivit na škole: 

Vybrané vybavení:  

 

Pasco 10 ks -  330 000 Kč 

Vernier 10 ks -  260 000 Kč 
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Tablet k měřící sadě 20 ks -  220 000 Kč 

Merkur 5 ks -  20 500 Kč 

Teifoc 6 ks - 7 800 Kč 

Lego mindstorms 3 ks - 33 000 Kč 

Tablety - mobilní učebna 15 ks - 165 000 Kč 

Arduino 5 ks - 8 845 Kč 

Ozobot 5 ks - 8 500 Kč 

Sketchup Pro 5 ks 34 340 Kč 

Výukové programy s využitím virtuální reality (např. Corinth Classroom) 1 ks – 121 600 Kč 

Celkem: 1 209 585 Kč 

 

 

8.9.  Projektové vyučování 

 

Projektové vyučování patří mezi moderní vyučovací metody, může se jednat o projekty 

dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé. V rámci projektu Adopce na dálku podporujeme dívku 

Priyu z Indie.  

 

 
 

Indická dívka Priya 

 

K úspěšným projektům patří: 

 

A) Projekty dlouhodobé 

 

Písmenkové pohádky – 1. ročník 

Zdravý životní styl – I. stupeň 

Jsme kamarádi – 1. a 2. ročník 
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Jsme kulturní lidé – I. stupeň 

Celé Česko čte dětem – 1. ročník 

Žijeme ekologicky – I. stupeň 

Čtu a rozumím – 7. ročník 

Třídím – třídíš – třídíme – 1. – 9. ročník 

Školní fórum – 5. – 9. ročník 

Začleňování žáků cizinců 

Baterkománie – 1. – 9. ročník 

Recyklohraní – 1. – 9. ročník 

Spolupráce s MD – 1. ročník + ŠD + pěvecký sbor Oříšek 

Sběr pomerančové kůry a léčivých bylin – I. a II. stupeň 

Sběr kaštanů – I. stupeň 

 

 

B) Projekty střednědobé 

 

Česká republika 25 

V lednu 2018 jsme oslavili 25. výročí vzniku samostatné České republiky a tuto významnou 

událost si připomněly i jednotlivé třídy naší školy. Například žáci 1. B se pod vedením paní 

učitelky Jany Šenkové seznámili zábavnou formou se státními symboly, absolvovali virtuální 

prohlídku Pražského hradu, zhlédli rovněž vystoupení hradní stráže a na závěr společně 

vyráběli české vlaječky.  
 Součástí projektu ČR 25 byla také zajímavá výtvarná soutěž, při níž žáci na I. stupni 

vytvářeli tematická díla "obohacená" o vzkazy České republice. 
 

 
 

Úspěšný projekt „Česká republika 25“ 
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Pohyb je život – I. stupeň 

Podzim – I. stupeň 

Zima – I. stupeň 

Jaro – I. stupeň 

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky – I. a II. stupeň 

Ještě nekončíme – 9. A, B, C 

 

 
 

Projekt „Ještě nekončíme 2018“ – návštěva České televize 
 

C) Krátkodobé projekty 

 

Čistá řeka Sázava – 7. A, 7. C 

Den evropských zahrad – II. stupeň 

Světový den zdraví – I. stupeň 

Světový den bez tabáku – I. a II. stupeň 

Den bez aut – I. stupeň 

Předvánoční program – II. stupeň 

Podzimní dílny – I. stupeň 

Halloween – I. stupeň 

Mikuláš – 1. stupeň + 9. ročník 

Vánoční pásmo soutěží a her – 4. a 5. ročník + 9. A 

Vánoční karneval – 1. -3. ročník + 9. B 

Vánoční dílny – I. a II. stupeň 

Velikonoční dílny – I. stupeň 

Čarodějnice – I. stupeň + ŠD 

Svatý Valentýn – I. stupeň 

Svátek matek – I. stupeň 
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Mikuláš 2017 na ZŠ V Sadech 

 

8.10. Exkurze 

 

Plán exkurzí je vytvářen na začátku školního roku. Snažíme se, aby rozložení exkurzí bylo 

v ročnících rovnoměrné, aby žáci navštívili místa zajímavá a pro výuku přínosná a aby 

exkurze byly finančně dostupné všem. 

 

 V letošním školním roce jsme zorganizovali tyto exkurze: 

 

- exkurze B:TECH (8. ročník) 

- DOD GHB 

- návštěva SPŠS HB (chlapci z 9. ročníku) 

- DOD SČMSD Humpolec (dívky 8. a 9. ročníku) 

- Gastroden (9. ročník) 

- ÚP pro 8. ročník 

- Stavebka v kostce 

- Tiskárny HB – 9. ročník 

- Jaderná elektrárna Dukovany a VE Dalešice (8. a 9. ročník) 

- badatelské centrum GHB – návštěva + závěrečné práce žáků 9. ročníku 
- nízkoprahové centrum BAN – II. stupeň 

- Po stopách bitvy tří císařů – 8. ročník 

- Legiovlak – 9. ročník 

- Městský úřad Havlíčkův Brod – setkání s místostarostkou (3. C) 

- Praha – 5. ročník  
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- ZOO Jihlava - 6. ročník 

- Muzeum Vysočiny Jihlava 7. ročník 

- Humpolec – Muzeum Dr. Aleše Hrdličky – 7. ročník 

- Ještě nekončíme – PROJEKT PRAHA 2018 - 9. ročník 

- Chaloupky (27. 11. – 1. 12. 2017) – 6. ročník 

- Hasičský záchranný sbor HB – školní družina 

- Štáflova chalupa – školní družina 

- exkurze SOU Chotěboř (odloučené pracoviště U Svatého Jána) – 9. ročník 

- Bosch Jihlava (Pávov) -  8. ročník (chlapci)  

- exkurze – SPŠS Havlíčkův Brod – 8. – 9. ročník 

- exkurze na služebně MP- školní družina 

- Úřad práce HB - 8. třídy 

- exkurze Pleas – ŠD 
- Letiště Čáslav (jaro 2018 – 5. C, 5. D) 

 

 

Po stopách bitvy tří císařů – Mohyla míru 
 

 

8.11.  Spolupráce s rodiči 

Dobré vztahy mezi školou a rodiči vytvářejí základ pro kvalitní výchovně vzdělávací proces. 

Rodiče mají možnost informovat se ve škole na pravidelných třídních schůzkách, konzultační 

hodiny má stanoveny výchovná poradkyně i každý učitel. Spolupráci se snažíme rozvíjet i na 

neformálních akcích a setkáních. Letos se uskutečnily tyto společné programy pro rodiče a 

děti: 
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Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

Čepicování prvňáčků 

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. a 9. tříd 

Vánoční koncert Oříšku 

Jarní koncert Oříšku 

Předvánoční keramika pro rodiče 

Keramické dílny pro rodiče s dětmi 

Keramika pro dospělé  

Schůzky rodičů se zástupci středních škol 

Sběrová akce 

Žijeme spolu aneb Napříč generacemi 

Školské fórum 

Schůzky SRPDŠ 

Pojďte s námi do školy (sobota 26. 5. 2018) – celodenní akce pro rodiče s dětmi s řadou 

soutěží, prohlídkou školy, školní zahrady a věže kostela 

Víkend otevřených zahrad 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Ozdravné pobyty 

Slavnostní prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku 

Vystoupení dramatického kroužku školní družiny 

Cyklovíkend – žáci a rodiče 4. C 

Setkání rodičů s místostarostkou pověřenou vedením resortu školství 

 

 

 
  

Slavnostní čepicování prvňáčků – 4. září 2017 
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Pojďte s námi do školy – slavnostní zahájení 

 

 

Akce pro rodiče a děti organizované pí Tománkovou: 

 

23. 9. 2017 – muzikál Ples upírů, GOJA Praha 

14. 10. 2017 – Pasohlávky – vodní ráj 

21. 10. 2017 – Kudowa Zdroj – Polsko (prohlídka města) 

5. 11. 2017 – Divadlo Na Jezerce, Praha – Charleyova teta 

11. 11. 2017 – Dunajská Streda – termální lázně 

25. 11. 2017 – S + H – Hurvínkova nebesíčka 

16. 12. 2017 – Linz, Rakousko – předvánoční trhy 

30. 12. 2017 – Hauser Kaibling u Schladmingu, Rakousko – lyžování 

17. 2. 2018 – Aquapalace Čestlice 

23. – 28. 2. 2018 – Dolomity, Itálie –Auronzo di Cadore – lyžování 

17. 3. 2018 – termální lázně Laa an der Thaya, Rakousko 

24. 3. 2018 – Alpy – Kaprun, Zell am See – lyžování 

8. 4. 2018 – Hudební divadlo Karlín – Sestra v akci (muzikál) 

28. 4. 2018 - Kudowa Zdroj – Polsko (prohlídka města) 

5. 5. 2018 - Kudowa Zdroj – Polsko (prohlídka města) 

12. 5. 2018 – Mauthausen, Sankt Florian, Steyr, Rakousko  

19. 5. 2018 – Prachovské skály 

25. 5. – 27. 5. 2018 – Sarvar, Maďarsko – termální lázně 

9. 6. 2018 – Norimberk – prohlídka města 
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8.12. Informační systém školy 

 

Rodiče se mohou obracet přímo na konkrétního učitele prostřednictvím individuálních e-

mailových adres. Elektronické třídní knihy fungují na I. a II. stupni, jejich součástí jsou i 

elektronické žákovské knížky ve 1. - 9. třídách (1. a 2. ročník je využívá pouze pro hromadné 

zprávy a omluvenky). Dařila se nám pravidelná aktualizace webových stránek, přispívali jsme 

pravidelně do regionálního a místního tisku. Také vnitřní informační systém fungoval dobře, 

k čemuž také přispěla možnost připojit se k internetu prostřednictvím WIFI v celé budově 

školy. Osvědčil se systém elektronického přihlašování a odhlašování obědů. Škola využívá 

datovou schránku. Bezpečnost při pohybu ve virtuálním prostředí zabezpečuje webfiltr 

KERNUN. Všechna data jsou zajištěna v souladu s platnou legislativou (GDPR), pro zvýšení 

bezpečnosti byly využity i prostředky z grantového programu Fondu Vysočiny „Informační a 

komunikační technologie 2018 – bezpečnost dat a virtualizace“. 

 

 

8.13. Spolupráce s MŠ 

 

Spolupráce s MŠ má dlouholetou tradici. V rámci školního roku nás navštívily děti 

z předškolních oddělení mateřských škol 

MŠ Prokopa Holého  

MŠ Nádražní  

MŠ Příčná  

Pro děti byly připraveny pestré vyučovací hodiny, do nichž se mohly také zapojit. Domů si 

pak odnesly hezké dárečky. 

V rámci programu školní družiny se uskutečnil Den plný her za účasti dětí z MŠ Prokopa 

Holého. 

 

8.14. Ozdravné pobyty, lyžařské výcviky 

 

 

26. 1. – 1. 2. 2018, 7. ročník – jednodenní výjezdy, Šacberk 

27. 1. – 2. 2. 2018, 2. – 5. ročník – Jedlová, Deštné v Orlických horách 

9. – 16. 2. 2018, 7. ročník – Vítkovice, Krkonoše 

11. – 17. 2. 2018 – 4. C – Jedlová, Deštné v Orlických horách 

8. 1. – 9. 2. 2018, I. stupeň – lyžařská škola Zajda – Šacberk 

11. 6. – 15. 6. 2018, 4. – 5. ročník – Chlum u Třeboně 

 

 

 

8.15. Předplavecké a plavecké výcviky 

 

 

Plavecký výcvik 

 

22. 11. 2017 – 24. 1. 2018 – 3. A, B 

13. 11. 2017 – 22. 1. 2018 – 3. C 

14. 11. 2017 – 23. 1. 2018 – 4. A, C 

12. 9. 2017 – 7. 11. 2017 – 4. B, D 
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8.16. Outdoorové pobyty 

 

Vícedenní pobyty v přírodě se zaměřením na ekologii a turistiku jsou velmi populární nejen 

mezi žáky, ale také mezi rodiči. V letošním roce proběhla tato tradiční akce: 

 
27. 11. - 1. 12. 2017  Chaloupky – pobyt s tématikou environmentální výchovy – 6. ročník  

14. – 17. 5. 2018 Orlické hory – chata Kačenka – sbor Oříšek – 6. – 9. ročník 

11. – 15. 6. 2018 Sportovně ozdravný pobyt s výukou anglického jazyka – Chlum u Třeboně – 4. a 5. 

ročník  

 

 
 

Žáci 6. ročníku v ekocentru Chaloupky 

 

 

8.17. Děti dětem 

 

Velmi si ceníme akcí, které pro své spolužáky připraví jejich kamarádi. K těm nejzdařilejším 

patřily letos: 

- mikulášská nadílka pro 1. stupeň – 9. A, B 

- předvánoční pásmo her a soutěží pro 4. a 5. třídy (9. A) 

- předvánoční karneval pro 1. – 3. třídy (9. B) 

- Pojďte s námi do školy – 26. 5. 

- Světový den zdraví  

- Světový den bez tabáku 

- koncerty Oříšku – předvánoční a na konci roku 

- mezitřídní sportovní turnaje 
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- žákovská rada – spolupráce žáků vyšších tříd s třídami I. 

stupně 

- vánoční program školní družiny 

- divadelní představení dramatického kroužku pro 1. třídy 

- žákovská rada – spolupráce garantů s nižšími ročníky 
 

 

 
 

Světový den zdraví 

 
 

8.18.  Ostatní akce 

 

4. 9. 2017 

ZŠ V Sadech přivítala nový školní rok již tradičním čepicováním prvňáčků, které se 

uskutečnilo v budově nové tělocvičny. Přesně o půl deváté ráno zahájila slavnostní akt paní 

ředitelka Honsová společně s havlíčkobrodským radním Tomášem Hermannem. Po několika 

milých větách na úvod došlo na samotné čepicování a naši nejmenší byli za doprovodu školní 

hymny pasováni na opravdové školáky. 

Každý prvňáček dostal balíček pro bezpečnou cestu do školy od Kraje Vysočina, drobné 

dárky od MÚ HB a reflexní vesty od MP HB. 

 

 

Motivační program pro žáky 9. ročníku – cílem bylo: 

 

 Zlepšit motivaci žáků 9. tříd. 

 Aktivizace žáků po celý školní rok. 

 Usnadnění přechodu na SOU, SŠ. 
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Program zahrnoval dvě oblasti hodnocení:   

 Celoroční bodový systém 

- Žáci získávali plusové i minusové body za prospěch, chování, účast v 

soutěžích, zlepšení známek na vysvědčení, osobní iniciativu 

 

 Závěrečné práce 

- Každý žák zpracoval závěrečnou práci podle předem stanovených 

kritérií 

- Práci vedl garant – učitel 

- Téma si žák vybral sám z nabídky více než 80 témat z různých oblastí 

- Obhajoba proběhla před spolužáky a odbornou komisí 

- Nejlepší práce žáci prezentovali před rodiči, zástupci školské rady,  

SRPDŠ a představitelů města Havlíčkův Brod  

 

V rámci motivačního programu zpracovávali žáci 9. ročníku závěrečné práce. I letos jsme 

navázali vynikající spolupráci s SPŠS a GHB. V badatelském centru za spolupráce s RNDr. 

Milanem Zimplem, Ph.D. vznikla dokonce vítězná práce z oboru chemie. Žáci 9. tříd, kteří 

projevili zájem o studium na SPŠS, zpracovávali své závěrečné práce pod odborným vedením 

garantů ze SPŠS a využívali materiální vybavení i informační technologie přímo na střední 

škole. Nově jsme rozšířili spolupráci i s učebními obory, kde naši žáci – budoucí studenti 

těchto oborů zpracovávali pod vedením mistrů odborného výcviku prakticky zaměřené 

závěrečné práce. Praktickou část realizovali přímo v odborných dílnách SPŠS. 

Budoucí gymnazisté prováděli praktickou část závěrečné práce v badatelském centru GHB, 

kde jim účinnou pomoc poskytli tamní pedagogové. Přínosem bylo také to, že společně se 

žáky se s badatelským centrem seznámili i naši učitelé – garanti závěrečné práce. 

 

 

Součástí motivačního programu pro žáky 9. ročníku byl i závěrečný projekt Ještě nekončíme 

 

 
 

Motivační program žáků 9. ročníku – slavnostní vyhlášení výsledků 
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Na I. stupni proběhly ukázky miniházené. 

 

Škola ověřovala znalosti žáků 9. ročníku z českého jazyka, matematiky a všeobecného 

základu. Potvrdilo se, že chybí motivace k osvojování učiva. Této problematice se budeme 

intenzivně věnovat i v dalších letech.  

 

 

Ve spolupráci s ČŠI proběhlo v dubnu 2018 zjišťování výsledků vzdělávání žáků 

narozených v roce 2002 v oblasti čtenářské gramotnosti – PISA 2018. Součástí bylo 

získávání informací o procesu vzdělávání a činnosti škol z pohledu učitelů a ředitelů – TALIS 

2018. 

 

Naše škola pokračovala v partnerství s Evropským centrem jazykových zkoušek. Zájemci 

z řad našich žáků absolvovali mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka a obdrželi 

certifikáty Cambridge English: Young Learners (YLE). 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se věnovali také problematice ochrany člověka za 

mimořádných situací. V rámci dvou cvičení v přírodě si žáci ověřili teoretické poznatky 

v praxi. 

 

 

Zapojili jsme se do akce Vánoční strom pro Brielle, kam jsme poslali keramické vánoční 

ozdoby a drobnými dárky jsme potěšili také naše přátele ve Spišské Nové Vsi při příležitosti 

Spišských sportovních her dětí a mládeže 2018. 

 

Prezentovali jsme se na přehlídce Dospělí dětem, výtvarné práce jsme zaslali do řady soutěží, 

žáci připravili dárky pro ČČK, přání pro bývalé pracovníky školy – důchodce. 

 

 

Žáci 8. tříd absolvovali 7 hodin zdravovědy a celodenní kurz se záchranáři, 4. ročník se 

zúčastnil kurzu dopravní výchovy. Třídy 1. stupně absolvovaly kurzy bruslení, házené a 

miniházené. 

 

ČČK připravil besedy na téma prevence dětských úrazů pro žáky 3. tříd. 

 

Během školního roku se uskutečnila řada sportovních akcí – např. fotbalový turnaj či turnaj 

ve vybíjené. 

 

Třídy se zúčastnily školních výletů. 

 

V září 2017 proběhlo fotografování prvňáků, v květnu se fotografovaly třídní kolektivy. 

 

13. 12. 2017 

Paní učitelka Radka Pecková uspořádala pro děti z 2. tříd vánoční aerobik. Všichni si krásně 

zasportovali a z tělocvičny odcházeli plni nových zážitků. 

 

6. 12. 2017 

Paní učitelka Radka Pecková připravila pro žáky I. stupně pásmo soutěží a her v čertovském 

stylu. Děti si zaběhaly, zatancovaly, zazpívaly, naučily se také jednu aerobikovou sestavu a 

jako malou odměnu na závěr obdržely čertovské diplomy. 
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20. 12. 2017 

Pásmo soutěží a her pro žáky 4. - 5. ročníku (akci uspořádala třída 9. A pod vedením paní 

učitelky Jany Musílkové) 

  

21. 12. 2017 

Karneval pro žáky 1. - 3. ročníku (akci uspořádala třída 9. B pod vedením pana učitele 

Františka Klementa) 

  

22. 12. 2017 

Předvánoční dílny pro II. stupeň 
  

22. 12. 2017 

Předvánoční sportovní turnaje "UČITELÉ vs. ŽÁCI" 
Letošní fotbalový turnaj potvrdil klesající formu kantorů, neboť ti prohráli s žákovským 

výběrem vysoko 10:20. Čest učitelstva uhájili alespoň volejbalisté, když uhráli remízu 1:1.  

 

8. 9. 2017 

V havlíčkobrodském parku Budoucnost se druhý zářijový pátek uskutečnila charitativní akce 

s názvem Běh naděje, která byla zaměřena na podporu výzkumu rakoviny. Doprovodný 

program za podpory města Havlíčkův Brod, Českého červeného kříže, Městské policie HB a 

dalších subjektů se nesl v duchu Světového dne první pomoci, přičemž pořadatelé se 

v letošním roce zaměřili především na prevenci úrazů v domácím prostředí. 

Řady účastníků významně rozšířili i žáci ze ZŠ V Sadech, když se do akce společně se svými 

učitelkami s chutí zapojily třídy 4. A, 4. C a 6. B.  

 

18. a 20. 10. 2017 

V rámci projektu Legiovlak, který umožňuje široké veřejnosti získat povědomí o činnosti 

československých legií za I. světové války, navštívili žáci 9. ročníku repliku legionářského 

vlaku. Souprava o 13 vozech čekala i s dobovými průvodci v prostorách nákladního nádraží v 

Havlíčkově Brodě a našim deváťákům poskytla jedinečný studijní materiál nejen do hodin 

dějepisu. 

 

Ve čtvrtek 17. května 2018 proběhlo v naší škole ŠKOLNÍ FÓRUM, během něhož 

diskutovali vybraní žáci o tom, co by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale i v našem městě. 

 

 

10 problémů, které definovali účastníci školního fóra – bez určení pořadí 

A) ŠKOLA 

1) Vícedenní výlety 

2) Exkurze 

3) Škola hrou 

4) Přístřešek u vchodu 

5) Automaty na školní potřeby 

6) Místnost pro kola 

7) Častější oprava techniky 

8) Zlepšení školních obědů 

9) WIFI pro celou školu 

10) Rekonstrukce školních WC 
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B) MĚSTO 

1) Nový skatepark 

2) Více parkovacích míst 

3) Častější úklidové akce 

4) Více laviček 

5) Veřejná WIFI v parku 

6) Více sportovních hřišť 

7) KFC, McDonald's, obchodní centrum 

8) Letní kino 

9) Více kroužků 

10) Cyklostezky 

 

Následně se uskutečnila anketa mezi žáky 5. – 9. tříd, kteří stanovili problémy, které sami ve 

škole vnímají jako prioritní. 

Výsledky školního fóra i ankety byly předány zřizovateli, který přislíbil pomoc při řešení. 

 
 

Školní fórum na ZŠ V Sadech 

 
VÝSLEDKY ANKETY 

 
1. Vícedenní výlety   97 hlasů 

2. WIFI pro žáky               91 

3. Poučné výlety do zahraničí  89 
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4. Automat na školní potřeby  65 

5. Místnost pro kola   53 

6. Ředitelské volno   46 

7. Rekonstrukce WC   32 

8. Škola hrou    31 

9. Přístřešek u vchodu   28 

10. Zlepšení školních obědů  25 

11. Exkurze    20 

12. Častější oprava techniky  12 

 

Za rok při dalším školním fóru vyhodnotíme, co se podařilo splnit. 

 

 

Žijeme spolu aneb Napříč generacemi 

Tým mladých lidí do 26 let se zapojil do projektu „Mládí Vysočiny“, který si dal za cíl 

propojit rodinné vazby a posílit mezigenerační vztahy v dnešní uspěchané době. 

V rámci mezigeneračního setkání proběhlo vystoupení stále populárnějšího pěveckého sboru 

Oříšek a soutěž tříčlenných rodinných týmů v několika disciplínách. Týmy se utkaly v pečení 

podzimního štrúdlu, tvoření zdravého talíře, poznávání stromů podle listů, správné recyklaci, 

vytváření tangramů, pohybových hrách, mezigeneračním vědomostním kvízu a dalších 

zábavných aktivitách. 

 

 
  

Projekt „Žijeme spolu aneb Napříč generacemi“ – tvořivé dílny pro rodiče a děti 
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Členky organizačního týmu: 
Eva Stehlíková 

Eliška Uchytilová 

Lucie Gašperáková 

Jitka Prchalová 

Tereza Malinová 

Eliška Kotoučová 

 

 
 

8.19.  Práce se žáky s  SPU,  se žáky vyžadujícími zvláštní péči 

 

 

Snažíme se, aby každé dítě dosáhlo svého osobního maxima. V letošním roce jsme se 

věnovali 52 žákům se SPU. Podpůrná opatření 1. stupně mělo přiznáno 6 žáků, 2. stupně 31 

žáků a 3. stupně 6 žáků. 9 žáků mělo posudky vypracované dle předcházející legislativy. 23 

žákům byl vypracován individuální vzdělávací plán. Na škole rovněž pracovali 2 asistenti 

pedagoga. Všechny tyto děti vyžadují individuální přístup, na doporučení PPP pracoval 

s některými žáky speciální pedagog, část žáků měla doporučenou hodinu výuky navíc. Žáci 

ohrožení školním neúspěchem mohli navštěvovat doučování, které je součástí projektu 

Duhová škola 3 (šablony). Logopedické prevenci se věnovala paní učitelka Novotná.  

 

 

 

8.20. Pěvecký sbor Oříšek 

 

Zkoušky sboru pod vedením sbormistrů Olgy Chudobové, Jany Musílkové a Jana Kletečky 

probíhaly celoročně ve 3 odděleních na I. stupni a v 1 oddělení na II. stupni. Doprovod na 

housle pravidelně zajišťovala i Vlasta Vencová.  Na veřejnosti se sbor prezentoval těmito 

koncerty: 

 

24. 11. 2017 – koncert ve škole v rámci projektu Žijeme spolu aneb Napříč generacemi 

 3. 12. 2017 – rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

6. 12. 2017 – DD Husova 

14. 12. 2017 – vánoční koncert Evy Pilarové 

15. 12. 2017 – vánoční koncert – Klášterní kostel svaté Rodiny 

18. 12. 2017 – vánoční koncert pro žáky školy 

2. 5. 2018 – kulturní a sportovní ceny města 

9. 5. 2018 – DD Reynkova 

22. 5. 2018 – DD Husova 

26. 5. 2018 – Pojďte s námi do školy 

30. 5. 2018 – benefiční koncert pro spolek pro hospicovou péči Mezi stromy 

5. 6. 2018 – hlavní jarní koncert 

8. 6. 2018 – koncert v rámci kulturního programu pod záštitou obce a sociálního 

zařízení Domov ve Věži 

9. 6. 2018 – Víkend otevřených zahrad 

22. 6. 2018 – koncert pro žáky školy 
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14. – 17. 5. 2018 proběhlo soustředění nejstaršího oddělení sboru na chatě Kačenka 

v Orlických horách, které finančně podpořilo SRPDŠ. 
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Z koncertů pěveckého sboru Oříšek 
 

8. 21. Zájmové kroužky  

   

1. Logopedická prevence I Renata Novotná 

2. Keramický kroužek I Daniela Mezerová 

3. Kroužek AJ pro 1. ročník Marcela Bížová 

4. Kroužek AJ pro 1. ročník Jana Šenková 

5. Kroužek AJ pro 1. ročník Hana Zajíčková 

6. Šachy Václav Paulík 

7. Šachy Hana Langová 

8. Keramika II Eva Merglová 

9. Keramika III Eva Merglová 

10. Kuchtík Jitka Prchalová 

11. Výtvarná výchova Dominika Kiššová 

12. Dovedné ruce Iveta Hejkalová 

13. Sportovní hry Jana Mišurová 

14. Míčové hry Jana Mišurová 
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15. Taneční kroužek Blanka Dejlová 

16.  Keramika IV Jana Pavlíková 

17. Vybíjená Iva Tománková 

18. Příprava na př. zk. 5. roč. – M                  Jana Beránková 

19. Příprava na př. zk. 5. roč. – ČJ                  Jana Beránková 

20.  Příprava na př. zk. 5. roč. – M                  Eva Kašparová 

21. Příprava na př. zk. 5. roč. – ČJ                  Eva Kašparová 

22. Příprava na př. zk. 9. roč. – M                  Václav Venc 

23. Příprava na př. zk. 9. roč. – M                  František Klement 

24. Příprava na př. zk. 9. roč. – ČJ                  Jana Musílková 

25. Příprava na př. zk. 9. roč. – ČJ                  Monika Miksová 

26. Český jazyk pro cizince Milena Honsová 

27. Český jazyk pro cizince Vlasta Vencová 

28. Aerobik I Ivana Šmídová 

29. Aerobik II Radka Pecková 

30. Aerobik III Radka Pecková 

31. Přírodovědný kroužek Jana Šenková 

32. Zdravotnický kroužek Eva Vlčková 

33.  Dramatický kroužek Martina Tomčáková 

 

 

 

8.22. Vztahy na pracovišti 

 

K dobrému klimatu školy přispívají přátelské a kolegiální vztahy na pracovišti. Uskutečnilo se 

několik společných akcí (Den učitelů – společná akce pro současné i bývalé zaměstnance 

školy, společné posezení na závěr školního roku).  

 

 

 

9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla provedena následující inspekční činnost ČŠI: 

 

1) Účast v inspekčním elektronickém zjišťování (INEZ) – forma a podpora výuky 

mediální výchovy – forma dotazníkového šetření 

 

2) Inspekční činnost v rámci realizace mezinárodního šetření PISA a TALIS 2018 

(šetření se týkalo žáků narozených v roce 2002 a učitelů, kteří ve školním roce 

2017/18 vyučovali v 9. ročníku 
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10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

Škola byla zapojena do těchto projektů: 

 

Stavebka v kostce – spolupráce se SPŠS Havlíčkův Brod 

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina – zajištění obědů zdarma pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí (53 848,20 Kč) 

Výzva č. 02_16_022 – šablony pro ZŠ 

Datum realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019 

Z projektu bude kromě vzdělávání učitelů a žáků financována modernizace výpočetní 

techniky, rozšíření žákovské knihovny, mobilní učebna vybavená tablety, deskové a logické 

hry. 

Projekt byl schválen v květnu 2017 s celkovou částkou 827 599 Kč, která bude využita na 

následující aktivity: 

II/1.4 Sociální pedagog (0,1 úvazku/měsíc) 

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (matematická a 

čtenářská gramotnost) 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 

hodin 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ 

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

MAJÁK – síť kolegiální podpory 

Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I. 

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – partnerská škola 
Číslo výzvy: 02-16-010 

• Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2018 

• Konec projektu: 31. 12. 2019 

Anotace projektu: 

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat 

pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů 

fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity 

budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou 

ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové 

ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP. 

Činnosti partnerské školy jako CKP 

 Účast na společném vzdělávání všech CKP 

 Úvodní konference zaměřená na seznámení partnerských škol 

 Dvoudenní prezenční setkání 2x ročně pro minimálně 1 pracovníka 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i


61 

 

 Stáže, exkurze v ČR i zahraničí  

 On-line setkávání 1x měsíčně (příprava na projektové odpoledne) 

 Závěrečná konference na konci projektu  

 Individuální práce CKP 

 Realizace projektového odpoledne 1x měsíčně v délce 120 minut (budou 

zajištěny materiály i podpora od příjemce dotace) 

 Dokumentování činnosti CKP 

 

Rozpočet na vybavení partnerské školy jako CKP 

 Vybavení v hodnotě cca 275 000 Kč 

 

Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku 

v oblasti přírodních věd  
3  25 000 

Kč  
75 000 Kč  

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj 

výuky dle konceptu STEM  
5  5 000 

Kč  
25 000 Kč  

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a 

základů programování  
5  8 000 

Kč  
40 000 Kč  

Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování  5  3 000 

Kč  
15 000 Kč  

3D tiskárna  1  40 000 

Kč  
40 000 Kč  

Interaktivní projektor  1  35 000 

Kč  
35 000 Kč  

Ovládací notebook  3  15 000 

Kč  
45 000 Kč  

Celkem        275 000 

Kč  
 

• Výše dotace EU + rozpočet ČR = 100% bez finanční spoluúčasti 

 

Název projektu: Učíme se ze života pro život 
Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020 

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených 

partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá 

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina 

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji: 
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a) kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 

b) kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání 

c) k rozvoji kariérového poradenství 

d) využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, 

k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí 

v nejazykových předmětech 

 

 

Pořizované vybavení, nezbytné pro realizaci projektových aktivit na škole: 

Vybrané vybavení:  

 

Pasco 10 ks -  330 000 Kč 

Vernier 10 ks -  260 000 Kč 

Tablet k měřící sadě 20 ks -  220 000 Kč 

Merkur 5 ks -  20 500 Kč 

Teifoc 6 ks - 7 800 Kč 

Lego mindstorms 3 ks - 33 000 Kč 

Tablety - mobilní učebna 15 ks - 165 000 Kč 

Arduino 5 ks - 8 845 Kč 

Ozobot 5 ks - 8 500 Kč 

Sketchup Pro 5 ks 34 340 Kč 

Výukové programy s využitím virtuální reality (např. Corinth Classroom) 1 ks – 121 600 Kč 

Celkem: 1 209 585 Kč 

 

 

 

 

 

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

učení 
 

Celoživotní učení zahrnuje kromě formálního vzdělávání také vzdělávání neformální a 

informální. 

 

V rámci doplňkové činnosti organizovala škola pro veřejnost kurzy, které patří do okruhu 

neformálního vzdělávání: 

 

Aerobik s posilováním – 1 skupina 

 

 

12.  Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

Stavebka v kostce – spolupráce se SPŠS Havlíčkův Brod 

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina – zajištění obědů zdarma pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí (53 848,20 Kč) 

Výzva č. 02_16_022 – šablony pro ZŠ 

Datum realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019 
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Z projektu bude kromě vzdělávání učitelů a žáků financována modernizace výpočetní 

techniky, rozšíření žákovské knihovny, mobilní učebna vybavená tablety, deskové a logické 

hry. 

Projekt byl schválen v květnu 2017 s celkovou částkou 827 599 Kč, která bude využita na 

následující aktivity: 

II/1.4 Sociální pedagog (0,1 úvazku/měsíc) 

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (matematická a 

čtenářská gramotnost) 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 

hodin 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ 

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

 

 

MAJÁK – síť kolegiální podpory 
Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I. 

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – partnerská škola 
Číslo výzvy: 02-16-010 

• Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2018 

• Konec projektu: 31. 12. 2019 

Anotace projektu: 

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat 

pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů 

fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity 

budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou 

ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové 

ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP. 

 

 

Činnosti partnerské školy jako CKP 

 Účast na společném vzdělávání všech CKP 

 Úvodní konference zaměřená na seznámení partnerských škol 

 Dvoudenní prezenční setkání 2x ročně pro minimálně 1 pracovníka 

 Stáže, exkurze v ČR i zahraničí  

 On-line setkávání 1x měsíčně (příprava na projektové odpoledne) 

 Závěrečná konference na konci projektu  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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 Individuální práce CKP 

 Realizace projektového odpoledne 1x měsíčně v délce 120 minut (budou 

zajištěny materiály i podpora od příjemce dotace) 

 Dokumentování činnosti CKP 

Rozpočet na vybavení partnerské školy jako CKP 

 Vybavení v hodnotě cca 275 000 Kč 

 

Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku 

v oblasti přírodních věd  
3  25 000 

Kč  
75 000 Kč  

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj 

výuky dle konceptu STEM  
5  5 000 

Kč  
25 000 Kč  

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a 

základů programování  
5  8 000 

Kč  
40 000 Kč  

Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování  5  3 000 

Kč  
15 000 Kč  

3D tiskárna  1  40 000 

Kč  
40 000 Kč  

Interaktivní projektor  1  35 000 

Kč  
35 000 Kč  

Ovládací notebook  3  15 000 

Kč  
45 000 Kč  

Celkem        275 000 

Kč  
 

• Výše dotace EU + rozpočet ČR = 100% bez finanční spoluúčasti 

 

 

Název projektu: Učíme se ze života pro život 
Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020 

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených 

partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá 

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina 

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji: 

a) kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 

b) kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání 

c) k rozvoji kariérového poradenství 
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d) využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, 

k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí 

v nejazykových předmětech 
Pořizované vybavení, nezbytné pro realizaci projektových aktivit na škole: 

Vybrané vybavení:  

 

Pasco 10 ks -  330 000 Kč 

Vernier 10 ks -  260 000 Kč 

Tablet k měřící sadě 20 ks -  220 000 Kč 

Merkur 5 ks -  20 500 Kč 

Teifoc 6 ks - 7 800 Kč 

Lego mindstorms 3 ks - 33 000 Kč 

Tablety - mobilní učebna 15 ks - 165 000 Kč 

Arduino 5 ks - 8 845 Kč 

Ozobot 5 ks - 8 500 Kč 

Sketchup Pro 5 ks 34 340 Kč 

Výukové programy s využitím virtuální reality (např. Corinth Classroom) 1 ks – 121 600 Kč 

Celkem: 1 209 585 Kč 

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie 2018 – bezpečnost dat a virtualizace 

 
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW i SW. 

25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů, které stanovuje pravidla pro ochranu osobních údajů platná na celém území EU. 

Hájí práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.  

 

Popis stávajícího stavu: PC, ve kterých se shromažďují ve škole osobní a citlivá data žáků, 

jejich rodičů, zaměstnanců a strávníků školy, jsou chráněny pouze heslem, což nezajišťuje 

plnou ochranu těchto dat. Projekt by měl přispět k řešení síťové bezpečnosti, bezpečnému 

zálohování a archivaci dat. Zároveň předpokládáme snižování nákladů na provoz HW a 

navýšení jeho životnosti. 

 

Rámcový popis připravovaného řešení: Nákup, instalace, testování a provoz těchto zařízení: 

1) Firewall (1 ks) - stávající firewall zajišťuje bezpečné provozování internetu ve škole, je 

však zastaralý a výrobce již pro něj nevydává aktualizace, 2) Zařízení k zálohováni serveru s 

podporou šifrování (1ks NAS, 2 ks - pevný disk), 3) PC s podporou šifrování (5 ks) pro 

pracovník, kteří pracují s osobními a citlivými údaji. V projektu počítáme i s finančními 

prostředky na konfiguraci firewallu, zálohovacího zařízení a PC s podporou šifrování.  

 

Harmonogram projektu: květen 2018 - zahájení projektu, výběr dodavatele, posouzení 

cenových nabídek, červen 2018 - nákup, instalace a konfigurace zařízení, červenec 2018 - 

testování a zkušební provoz, od srpna 2018 - plný provoz všech zařízení, ukončení projektu - 

28. 2. 2019, udržitelnost projektu - všechna zařízení budou využita i po skončení projektu, 

kde počítáme s nákupem aktualizací z vlastních zdrojů. 
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13.               Základní údaje o hospodaření školy 

    

                       k 31. 12. 2017                        k 30. 6. 2018 

      VÝNOSY              Kč        VÝNOSY              Kč 
1. Celkové výnosy 41 833 025,49    1. Celkové výnosy 21 728 828,90    

    - dotace MÚ 3 758 500,00        - dotace MÚ 1 653 332,08    

   - dotace MÚ na údržbu 1 972 871,00        - dotace MÚ na údržbu 0,00    

  -  rozpouštění dotace budovy 90 950,03        - rozpouštění dotace budovy 45 506,04    

   -  dotace "Potravin.pomoc" 58 047,80        - dotace "Potravin.pomoc" 32 398,80    

   - dotace "Duhová škola" 30 009,00        - dotace "Duhová škola" 257 552,00    

  - dotace "Zvýš.platů RgŠ." 767 838,00       - dotace "Zvýš.platů RgŠ.." 0,00    

    - dotace KÚ 30 047 709,00        - dotace KÚ 16 632 010,28    

    - výnosy z DČ 454 074,00        - výnosy z DČ 246 631,00    

    - poplatky za ŠD + ŠK 462 540,00        - poplatky za ŠD + ŠK 279 420,00    

    - ostatní výnosy 72 383,00        - ostatní výnosy 13 586,00    

    - mimorozpočtové zdroje 3 721 886,66        - mimorozpočtové zdroje 2 488 303,70    

2. Zúčtování fondů 200 000,00    2. Zúčtování fondů 0,00    

3. Sponzorské dary 196 217,00    3. Sponzorské dary 80 089,00    

4. Investiční dotace 0,00    4. Investiční dotace 0,00    

  
  

  

     NÁKLADY                Kč        NÁKLADY                Kč 
1. Investiční náklady 0,00    1. Investiční náklady 40 099,28    

2. Neinvestiční náklady 41 592 161,98    2. Neinvestiční náklady 21 770 712,30    

 - platy pracovníků školy 22 277 448,00     - platy pracovníků školy 11 945 445,00    

 - OPPP 122 000,00     - OPPP 106 022,00    

 - zákonné odvody (ZP,SP) 7 557 741,00     - zákonné odvody (ZP,SP) 4 041 628,00    

 - zákonné odvody (FKSP) 445 548,00     - zákonné odvody (FKSP) 237 743,00    

 - učebnice, UP, knihy 442 597,00     - učebnice, UP, knihy 114 116,00    

 - náklady na údržbu budov 1 972 871,00     - náklady na údržbu budov 0,00    

 - ostatní provozní náklady 4 735 787,08     - ostatní provozní náklady 2 668 011,50    

 - náklady na DČ 298 736,30     - náklady na DČ 129 864,65    

 - mimorozpočtové zdroje 3 739 433,60     - mimorozpočtové zdroje 2 527 882,15    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 240 863,51    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -41 883,40    
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Ve školním roce 2017/2018 byly v naší organizaci uskutečněny tyto kontroly 

veřejnosprávními institucemi: 

 Kontrolní výbor města Havlíčkův Brod – 23. 4. (bez závad) 

 audit města Havlíčkův Brod – 16. 4. – 3. 5. (jedno doporučení, 

realizováno již v průběhu auditu) 

 
 

   
 

Vyhotovila: Krejcarová Jaroslava 

 
Schválila: PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 8. 10. 2018 

  

  

Výroční zpráva školy projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 2018 

  

PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 
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