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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.  Mgr. Bc. Kateřina Hlaváčková - předsedkyně 

2.  Jan Sádlo 

3.  Kristina Veletová 

 

 

Za Město Havlíčkův Brod: 

 

od 6/2021  

1. Ing. Ivana Mojžyšková  

2. Mgr. Marek Topolovský  

3. Mgr. Ondřej Rázl  

 

 

 

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 2021/2022 probíhala výuka v 28 třídách s celkovým počtem 663 žáků (stav 

k 30. 9. 2021). Na prvním stupni bylo 15 tříd, na druhém stupni 13 tříd. V tomto školním roce 

jsme nově otevřeli také přípravnou třídu. Na škole pracovalo 10 oddělení školní družiny a 1 

oddělení školního klubu.  

V budově V Sadech 560 byly pro výuku využívány 2 odborné učebny informatiky, dále 

odborná učebna fyziky a chemie, 2 tělocvičny, školní dílna, žákovská kuchyně a keramická 

dílna. 

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

- 1 skupina (2 hodiny/týden)  

Pořádání kurzů bylo letos výrazně omezeno s ohledem vládní opatření vzhledem situaci 

s COVID-19. 

 

 

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  2020/2021  

      

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 7 6 

Cizí jazyk 0 1 3 3 4 

Matematika 5 5 5 6 6 

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 2021/2022 

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  

Konverzace v anglickém jazyce 

Přírodovědné praktikum  

Mediální výchova 

Polytechnická výchova 

 

 

8. ročník         Kopaná 

Informatika  

Konverzace v anglickém jazyce 

Mediální výchova  

Environmentální výchova 

Polytechnická výchova 

             

  

9. ročník 

                        Kopaná 

Informatika   

Rukodělné práce 

                       Environmentální výchova 

                       Polytechnická výchova 

                       Mediální výchova 

 

2.4. Nepovinné předměty  

 

Zájmová tělesná výchova – 6. ročník (1 hodina/týden) 

Sborový zpěv – 4 skupiny /v důsledku protiepidemických opatření výuka ve skupinách na 

I. stupni až od 2. pololetí/ 

Fotbal – 3 skupiny – 1. stupeň (1 hodina/týden) 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. 

Pracovníci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – školní rok 2021/2022 

Třídní učitelé: 
1. A Mgr. Mezerová Daniela 6. A Mgr. Kletečka Jan 
1. B Mgr. Brožová Milena 6. B Mgr. Vožická Simona, DiS. 
1. C Mgr. Langová Hana 6. C Mgr. Stejskal Martin 
2. A Mgr. Šmídová Ivana 7. A Ing. Krečmerová Jaroslava 
2. B Mgr. Nosková Markéta 7. B Mgr. Miksová Monika 
2. C Mgr. Provazníková Ryvolová K. 7. C Mgr. Čejková Veronika 
3. A Mgr. Šimoníčková Jana 8. A Mgr. Truksová Martina 
3. B Mgr. Pecková Radka 8. B Mgr. Zapaľačová Stanislava 
3. C Mgr. Vencová Vlasta 8. C Mgr. Šťovíková Dana 

4. A Mgr. Doležalová Eva 8. D Mgr. Gašperáková Lucie * 

4. B Mgr. Kašparová Eva 9. A Mgr. Vrána Zbyněk 
4. C Mgr. Novotná Renata 9. B Mgr. Musílková Jana 
5. A Mgr. Málková Jana 9. C Mgr. Domkář Jan 
5. B Mgr. Křepinská Martina Vedení školy: 
5. C Mgr. Prokešová Zuzana ŘŠ PaedDr. Honsová Milena 
PT Bc. Martina Tomčáková, DiS. ZŘ – I. st. Mgr. Bártová Eva 
  ZŘ – II. st. Mgr. Libánský Vratislav 

 
Školní družina a školní klub: Netřídní učitelé: 
Pavlíková Jana – vedoucí ŠD Mgr. Beránek Josef  

Bártová Katarína Mgr. Dušátková Petra 

Doležalová Michaela Mgr. Feltlová Milena (do 3/2022) 

Jůzlová Olga Mgr. Hejtmánek Pavel (od 3/2022) 

Malina Pavel Mgr. Henek Jakub 

Mišková Ilona Bc. Hnátová Nikol 

Neprašová Simona Hotová Helena 

Ing. Pojmanová Anežka Bc. Chadim Daniel 

Smejkalová Veronika Mgr. Chudobová Olga 

Tománková Ivana Klement František 

Mgr. Vlčková Eva Mgr. Nosková Miroslava 

 Mgr. Pazourová Kotilová Klára 

Asistent pedagoga: Pešek Jaroslav (od 10/2021) 
Bártová Katarína Mgr. Popková Pavlína 

Malina Pavel PaedDr. Široká Jarmila 

Pojmanová Anežka Venc Václav (do 9/2021) 

Štanclová Petra  

Mateřská dovolená: Školní jídelna: 
Mgr. Gašperáková Lucie (od 3/2022) Axmanová Lenka – vedoucí ŠJ 

Mgr. Holmanová Veronika Blažková Ilona 

Mgr. Stehlíková Eva Drahozalová Irena 

Fialová Ludmila Fialová Marie 

Vašáková Renata Hralová Soňa 

Provozní zaměstnanci: Jechová Jana 

Krejcarová Jaroslava - ekonomka Kábelová Jitka 

Pospíšilová Jana - hospodářka Pertlová Pavla 

Udržal Tomáš - školník Siebenbűrgerová Romana 

Brožová Petra - uklízečka Šimonovičová Martina 

Fejtová Romana - uklízečka  
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Juřenová Helena - uklízečka  

Kudrnová Alena - uklízečka  

Váňová Marie - uklízečka  

* od 3/2022 Mgr. Milena Feltlová 

- v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a s přijetím velkého množství žáků 

z Ukrajiny byla od 1. 4. 2022 naší zaměstnankyní na pozici asistentky pro ukrajinské 

žáky Ludmyla Polishchuk 

 

 

3.2. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo na naší škole celkem 56 pedagogických pracovníků, 

v průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám (bez MD). 3 zaměstnanci 

měli kombinovaný úvazek (vychovatel / asistent pedagoga). 

Kvalifikovanost pedagogického sboru byla téměř 100%, dva pedagogičtí pracovníci studují 

magisterský obor k dokončení kvalifikace.  

Studium k výkonu specializovaných činností v tomto školním roce úspěšně ukončil metodik 

prevence sociálně patologických jevů. 

 

 

3.3.      Metodické orgány školy 

  

Metodická sdružení I. stupeň  

  

1. třídy Mgr. Langová Hana 

2. třídy Mgr. Šmídová Ivana 

3. třídy Mgr. Vencová Vlasta 

4. třídy Mgr. Kašparová Eva 

5. třídy Mgr. Křepinská Martina 

  

  

  

Předmětové komise II. stupeň  

  

Český jazyk Mgr. Miksová Monika 

Dějepis Mgr. Libánský Vratislav 

Cizí jazyky (Aj, Nj, Rj) Mgr. Dušátková Petra, Mgr. Vožická Simona 

Občanská výchova, Výchova ke zdraví Mgr. Zapaľačová Stanislava 

Přírodopis, Praktické činnosti Mgr. Beránek Josef 

Chemie, Fyzika Ing. Krečmerová Jaroslava 

Zeměpis Mgr. Kletečka Jan 
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Matematika Mgr. Šťovíková Dana 

Výtvarná výchova Mgr. Zapaľačová Stanislava 

Tělesná výchova Mgr. Vrána Zbyněk 

Hudební výchova Mgr. Musílková Jana 

Technické práce Venc Václav, od 10/2021 Mgr. Pešek Jaroslav 

Informatika Klement František 

Prevence drogových závislostí Mgr. Domkář Jan 

 

4.   Údaje o zápisu žáků a přijímacím řízení 

 
Zápis do 1. tříd se uskutečnil 8. 4.2022. Zapsáno bylo 60 dětí. Na základě žádosti rodičů bylo 

rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky u 13 dětí. Loňských odkladů bylo 24. 

17. 6. 2022 proběhl dodatečný zápis pro ukrajinské žáky, kterým byla poskytnuta dočasná 

ochrana v souvislosti s válečným konfliktem. K zápisu se dostavilo 6 ukrajinských dětí se 

zákonnými zástupci. 1 žák byl zařazen na základě doporučení do přípravné třídy. 

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 3 první třídy. V 1. A je stanovena třídní učitelka 

Mgr. Jana Málková, v 1. B Mgr. Renata Novotná, v 1. C bude třídní učitelkou Mgr. Marie 

Popková.  

Na škole bude od 1. 9. 2022 opět zřízena přípravná třída s 10 žáky. Ve třídě bude pracovat 

také asistent pedagoga. 

 

 

 
 

Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče 
 

 
PRÁCE S INTEGROVANÝMI SPORTOVCI 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali v práci s individuálně integrovanými žáky 

se zaměřením na fotbal. Za kvalitu integrace zodpovídal učitel tělesné výchovy Mgr. Jakub 

Henek. Garantem spolupráce s FC Slovan Havlíčkův Brod byl Pavel Mazánek. 

V průběhu školního roku proběhlo několik schůzek, protože spolupráce s FC Slovan 

nedosáhla takové úrovně jako v předchozích letech. Závěrem těchto setkání bylo rozhodnutí, 

že bude třeba zpracovat novou koncepci spolupráce a přehodnotit povinnosti FC Slovan. 
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Spolupracovali jsme rovněž s klubem stolního tenisu HB Ostrov Havlíčkův Brod. Mladým 

úspěšným stolním tenistům z celé ČR, kteří se kvůli tréninkům přestěhovali do Havlíčkova 

Brodu a stali se žáky naší školy, jsme vytvořili individuální plány výuky.  

 

 

 
 

O stolní tenis je na naší škole stále větší zájem 
 

 

 

Výsledky při přijímání žáků na SŠ, SOU a OU za školní rok 2021/2022 

 

Celkový počet vycházejících žáků: 95 (z 9. ročníku 82, z 8. ročníku 2) 

Přijato žáků:  Gymnázia: 10 

                         SŠ a SOŠ s maturitou: 52 

                         Učební obory bez maturity: 23 

                         Víceletá gymnázia: 11 
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Slavnostní závěr školního roku, rozlučka s deváťáky 
 
 

5. Stručný popis procesu realizace naplňování školního vzdělávacího 

programu 
Ve školním roce 2021/2022 se podařilo splnit cíle dané RVP pro základní vzdělávání a ŠVP 

DUHA. 

Na začátku školního roku jsme se zaměřili především na úroveň znalostí žáků po distanční 

výuce a obnovení běžných pracovních návyků u žáků. Situaci velmi zkomplikovaly 

karantény, avšak přesto se podařilo učivo procvičit tak, že se většina žáků dostala na svou 

obvyklou úroveň. 

Velký zájem byl o doučování, které jsme mohli realizovat z projektu Šablony III a z projektu 

Národního plánu obnovy. 

Využili jsme zkušenosti z distanční výuky při zajišťování kombinované výuky v době 

karantény i při běžném vyučování. Žáci i učitelé aktivně využívali platformu Google 

Classroom, která se stala nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Online vysílání bylo 

realizováno prostřednictvím služby Meet, kterou nabízel systém Google Classroom. Někteří 

žáci měli problémy s připojením, případně nedisponovali s příslušnou technikou. Naše škola 

proto využila finanční dotaci z MŠMT, která byla určena na nákup nové techniky, a potřebná 

zařízení / notebooky, tablety/ žákům zapůjčila. 

Karantény se projevily také v počtu pracovních neschopností učitelského sboru, kvalitu výuky 

se nám však podařilo udržet. 

Dalším velkým úkolem byla integrace žáků, kteří přicházeli do školy po 24. únoru 2022 

v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Protože jsme určenou školou pro výuku 

žáků cizinců, směřoval hlavní nápor do naší školy. Do konce školního roku jsme začlenili do 
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běžných tříd celkem 56 žáků z Ukrajiny, což bylo nejvíce v Kraji Vysočina. Téměř okamžitě 

jsme od dubna otevřeli další 4 skupiny pro výuku českého jazyka pro tyto žáky v rozsahu 7 

hodin/týden. 

I přes uvedené náročné úkoly se podařilo splnit výstupy ŠVP. 

 

5.1.  Projektové vyučování 

 

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

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

další indickou dívku. Jmenuje Yashika Gowda, je jí devět let a navštěvuje 2. ročník školy 

Rosa Mystica. 

 

 
 
 
 

Indická dívka Yashika Gowda 
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K úspěšným projektům patří: 

 

A) Projekty dlouhodobé 

 

Děti do bruslí – PT, I. stupeň 

Zajda – lyžařský kurz –PT, I. stupeň 

Celé Česko čte dětem – 1. ročník 

Spolupráce s KK Vysočiny – I. a II. stupeň 

Spolupráce s Galerií HB – I. a II. stupeň 

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

Začleňování žáků cizinců – 1. – 9. ročník 

Baterkománie – 1. – 9. ročník 

Recyklohraní – 1. – 9. ročník 

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

Sběr kaštanů – I. stupeň 

Čteme rádi – 4. ročník 

Žijeme ekologicky – 4. ročník 

Žijeme zdravě – 4. ročník 

Challenge – II. stupeň 

Únikové hry – II. stupeň 

 

 

B) Projekty střednědobé 

 

Trenéři do škol – PT, I. stupeň 

Veselé zoubky – 1. ročník 

Předplavecký výcvik – 2. ročník 

Karel Havlíček Borovský – 2. ročník 

Mravenci – 2. ročník 

Abeceda peněz – I. stupeň 

Naše vlast, náš kraj – 5. ročník 

Dopravní výchova – 5. ročník 

Kniha je můj kamarád – ŠD 

Vánoční strom pro zvířátka – ŠD 

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky - ŠD 

 

 

C) Krátkodobé projekty 

 

Den stromů – PT 

Halloween – ŠD, PT, I. stupeň 

Masopustní rej – PT, ŠD 

Světový den vody – PT, I. stupeň 

Vánoční dílny – PT, I. stupeň 

Velikonoční dílny – PT, I. stupeň 

Příprava zvířátek a zimu – I. stupeň 

Sportovní den – I. stupeň 

Biologická olympiáda pro žáky I. stupně – I. stupeň 

Předcházení úrazům – 3. ročník 
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Světový den bez tabáku – PT, I. stupeň 

Podzimní dílny – I. stupeň 

Dýňový svět – 4. ročník 

Proč si obout italskou botu?  - 4. ročník 

Den bez aut – ŠD, I. stupeň 

Po stopách bitvy tří císařů – 8. ročník 

Čas pro listnaté stromy – ŠD 

Den stromů – ŠD 

Podzimní tvoření – ŠD 

Podzimní mandaly – ŠD 

Léčivé byliny – ŠD 

Valentýnská přání – ŠD 

Den Země – ŠD 

Evropský den Slunce - ŠD 

Den matek – ŠD 

 

 
 

Nejhezčí vánoční stromečky ve třídách I. a II. stupně 
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5.2. 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. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace (COVID-

19) jsme však byli nuceni počet plánovaných exkurzí omezit. 

 

Seznam exkurzí: 

Záchranná stanice Pavlov – I. stupeň 

Kutná Hora – 4. a 5. ročník 

Ledeč nad Sázavou – 4. ročník 

ZEFY CENTRUM – I. a II. stupeň 

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou – 7. - 9. ročník 

Po stopách bitvy tří císařů – 8. ročník 

Stavebka v kostce – 8. ročník 

ZOO Jihlava – 6. ročník 

Muzeum optických iluzí Praha – 9. ročník 

 

 
 

Nečekané zážitky v Muzeu optických iluzí 
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6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

       

6. 1.   Výsledky za 2. pololetí školního roku 2021/2022   

 
 
       

Třída Počet žáků Prospěl                Prospěl Prospěl po opr. Neprospěl Prospěl 

    s vyznamenáním   zkouškách   celkem 

1. A 23 22 1 0 0 23 

1. B 21 ̽(1) 18 2 0 0 20 

1. C 16*(1) 14 1 0 0 15 

2. A 24 20 4 0 0 24 

2. B 23 17 6 0 0 23 

2. C  22 20 2 0 0 22 

3. A 20 11 9 0 0 20 

3. B 21 17 4 0 0 21 

3. C  19 ̽(1) 16 2 0 0 18 

4. A 29 22 7 0 0 29 

4. B 29 24 5 0 0 29 

4. C 28 ̽(1) 13 14 0 0 27 

5. A 25 15 10 0 0 25 

5. B 25 15 10 0 0 25 

5. C 24 16 8 0 0 24 

6. A 30 8 22 0 0 30 

6. B 31 ̽(1) 14 16 0 0 30 

6. C 28 8 20 0 0 28 

7. A 27 5 19 1 2 25 

7. B  28 ̽(1) 3 23 0 1 26 

7. C 27 11 15 0 1 26 

8. A 27 5 19 0 3 24 

8. B 29 6 23 0 0 29 

8. C 27 12 15 0 0 27 

8. D 23 5 17 1 0 23 

9. A 28 7 18 0 3 25 

9. B 26 3 23 0 0 26 

9. C 28 8 20 0 0 28 

Celkem 708 355 335 2 10 692 

̽ Žáci, kteří studují v zahraničí, ZŠ V Sadech je pouze jejich kmenovou školou.  
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6. 2.   Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 
 

A) MEZINÁRODNÍ 
    
 

V tomto školním roce se naši žáci nezapojili do mezinárodních soutěží. 

 

 

B) CELOREPUBLIKOVÉ 

 
Ekonomická olympiáda 

3 žáci 9. A (Tereza Mátlová, Lukáš Fikar a Filip Kubeš) se pod vedením paní učitelky 

Široké úspěšně zapojili do krajského kola Ekonomické olympiády. Ta byla letos prvně 

vypsaná také pro žáky základních škol a naši zástupci zde přímo excelovali. Z celkového 

počtu 200 účastníků jich 6 postoupilo de celostátního finále a z šesti postupujících byla 

celá polovina ze Sadů. 
 

      

C) KRAJSKÉ 

 

KRAJSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ  

2. místo: družstvo žáků 5. C 
 
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA 
3. místo: Filip Kubeš (9. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY 

Filip Kubeš, Tereza Mátlová, Lukáš Fikar – postup do celostátního kola (9. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 

13. místo: Tomáš Zvolánek (9. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

14. místo: Lukáš Vokáč (6. ročník) 

10. místo: Šimon Rothbauer (7. ročník) 

16. místo: Dominik Rudek (8. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO OVOV 

2. místo: Václav Satrapa 

 

KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Lenka Musílková (6. ročník) 

 

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE V PIŠKVORKÁCH 

9. místo: Pavel Suchý (7. ročník) 

9. místo: Ondřej Suchý (8. ročník) 
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9. místo: Patrik Pfeffer (8. ročník) 

9. místo: Jáchym Sedláček (9. místo) 

9. místo Lukáš Pallan (9. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO V HÁZENÉ 

3. místo: tým starších žákyň  

 

KRAJSKÉ FINÁLE SOUTĚŽE POZNEJ VYSOČINU 

Milan Šimek, Anežka Sztachová (8. ročník) 

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE PC-ák 

3. místo: Leontýna Coufalová (8. ročník) 

 

 

D) OKRESNÍ 
 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

4. místo: Lukáš Vokáč (6. ročník) 

9. místo: Filip Nečas (6. ročník) 

2. místo: Šimon Rothbauer (7. ročník) 

14. místo: Ondřej Hofman (7. ročník) 

13. místo: Marie Čápová (7. ročník) 

4. místo: Dominik Rudek (8. ročník) 

17. místo: Filip Kubeš (9. ročník) 

6. místo: Tomáš Zvolánek (9. ročník) 

 

OKRESNÍ KOLO OVOV 

1. místo: Eliška Šotolová (7. ročník) 

1. místo: Václav Satrapa (7. ročník) 

2. místo: Marie Čápová (7. ročník) 

3. místo: Pavel Suchý (7. ročník) 

3. místo: Tomáš Kratochvíl (6. ročník) 

3. místo: Vítek Krejčí (6. ročník) 

3. místo: Tereza Kulhánková (7. ročník) 

1. místo: Jakub Finsterle (8. ročník) 

3. místo: Anna Šimková (8. ročník) 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Monika Vokáčová (6. ročník) 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Monika Vokáčová – úspěšný řešitel (6. ročník) 

 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA 
2. místo: Filip Kubeš (9. ročník) - postup do krajského kola  

9. místo: Tereza Mátlová 

 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Lenka Musílková (6. ročník) – postup do KK 

Lukáš Pallan (9. ročník) – 3. místo 
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OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
4. místo: Linda Horáková (7. ročník) 

8. místo: Dominik Rudek (8. ročník) 

16. místo: Tereza Vaňková (8. ročník) 

  

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

12. místo: Filip Kubeš (9. ročník) 

17. místo: Tomáš Zvolánek (9. ročník) 

 

OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 

4. místo: Tomáš Zvolánek (9. ročník) – postup do KK 

 

OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALU 

3. místo: tým starších žákyň  

 

OKRESNÍ KOLO V MINIKOPANÉ 

3. místo: tým starších žáků  

 

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 

6. místo: Patrik Kocman (8. ročník) 

 

OKRESNÍ KOLO V HÁZENÉ 

2. místo: tým starších žáků  

 

 

E) OSTATNÍ 

 
OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Lucie Brychtová (2. ročník) 

Tereza Vokáčová (3. ročník) 

Veronika Vokáčová (3. ročník) 

Kristýna Švestková (4. ročník) 

Zuzana Beránková (4. ročník) 

Jakub Obrtal (5. ročník) 

Richard Adamec (5. ročník) 

Bára Krajíčková (5. ročník) 

Eliška Marešová (6. ročník) 

Nikol Kočí (6. ročník) 

Lenka Musílková (6. ročník) – 1. místo 

Lucie Reinischová (8. ročník) 

Lukáš Pallan (9. ročník) – 2. místo 

 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ CVRČEK 

Tereza Vokáčová (3. ročník) 

Vojtěch Straka (3. ročník) 

 

Školní kola soutěží a olympiád 

 

Chemická olympiáda 
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Olympiáda z anglického jazyka 

Olympiáda z českého jazyka 

Dějepisná olympiáda 

Zeměpisná olympiáda 

Biologická olympiáda 

Matematický cvrček 

Poznej Vysočinu 

Recitační soutěž 

 

 

Hokejová tipovačka 2022 zná své vítěze 

 

V letošním roce se do tradiční tipovací soutěže na výsledky české hokejové reprezentace na 

MS ve Finsku zapojilo rekordních 69 soutěžících z řad učitelů i dětí. Vítězové jednotlivých 

kategorií obdrželi sladké ceny, ale smutnit nemuseli ani ti ostatní, neboť naši hráči 

potěšili všechny své fanoušky krásnou bronzovou medailí. 

 

Vítězové: 

kategorie A: zaměstnanci  

Mgr. Dana Šťovíková (11 bodů) 

kategorie B: žáci 

Patrik Pfeffer, 8. ročník (13 bodů) - absolutní vítěz 

kategorie C: žákyně 

Kamila Záborská, 8. ročník (9 bodů) 

 

 
 

Soutěž HOKEJOVÁ TIPOVAČKA je stále oblíbenější jak mezi žáky, tak mezi pedagogy 

https://www.zssady.cz/files/img/202206022031_img_20220602_110308.jpg
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CENY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 

 

 Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2020/2021 – ocenění žáci 

1. místo – Michal Žáček (ve školním roce 2020/21 9. ročník) 

2. místo – Bára Soukalová (ve školním roce 2020/21 9. ročník) 

3. místo – Kristina Veletová (ve školním roce 2020/21 9. ročník) 

 

Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2021/2022 – navržení žáci: 

1. místo – Filip Kubeš (ve školním roce 2021/22 9. ročník) 

2. místo – Tomáš Zvolánek (ve školním roce 2021/22 9. ročník) 

3. místo – Rudolf Juhaňák (ve školním roce 2021/22 9. ročník) 

 

 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a zajištění podpory dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a s 

nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

 

7.1.  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. Třídní učitelé 

sledovali a koordinovali dění ve svých třídách. Případné kázeňské problémy byly následně 

řešeny s rodiči a vedením školy s cílem zjednat nápravu. 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, sportovní a jiné 

soutěže). Prevence rizikového chování žáků je nedílnou součástí našeho školního 
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vzdělávacího programu. V první polovině školního roku byly preventivní programy narušeny 

důsledky pandemie. V druhé polovině školního roku stoupl počet žáků cizinců jako důsledek 

válečných událostí na Ukrajině, proto se snažíme předcházet projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance a naším cílem je vytvářet ve škole příznivé klima. 

V tomto školním roce proběhly tyto programy: 

 
Program Cílová skupina 

Bezpečné chování doma 1. ročník 

Bezpečné chování na ulici Přípravná třída 

Bezpečné chování na silnici 2. ročník 

Den bez tabáku 3. ročník 

Dopravní výchova 3. ročník 

Kyberšikana 4. ročník 

Závislost 5. ročník 

Ochrana majetku 6. ročník 

Přednáška – prevence HIV 8. ročník 

Na vlastní kůži  6. ročník 

 

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

 

 I v letošním školním roce jsme vzhledem k náročnosti střídání prezenčního a 

hybridního způsobu výuky věnovali žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními zvýšenou 

pozornost. 

 Školu navštěvovalo celkem 60 žáků s  podpůrnými opatřeními. Podpůrná opatření 1. 

stupně mělo přiznáno 19 žáků, 2. stupně 31 žáků a 3. stupně 10 žáků.   

Pro 10 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán.  S 5 žáky pracovali ve škole 

asistenti pedagoga. Devíti žákům se věnovali speciální pedagogové ve třech skupinách 

předmětu pedagogické péče. Všem žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními bylo 

nabídnuto doučování z jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni.  

Veškerá podpůrná opatření byla poskytována i při hybridním způsobu vzdělávání. 

Doučování a předměty speciálně pedagogické péče probíhaly formou on-line komunikace 

s příslušným učitelem nebo speciálním pedagogem. Maximální podporu poskytovali různými 

formami žákům i asistenti pedagoga. 

 

 

7.3.  Práce se žáky nadanými 

 

 

Soustředili jsme se na identifikaci nadaných žáků ve všech oblastech (jazykově-verbální, 

logicko-matematická, zvukově-hudební, tělesně-pohybová, virtuálně-prostorová, vnitřní 

/intrapersonální/, společenská /interpersonální/). 

Učitelé pak stanovili postup, jak dítě vhodně rozvíjet a jak k němu při výchově postupovat. 

Důležitá je také chuť konkrétního dítěte na sobě pracovat, proto se učitelé snaží o vhodnou 

motivaci. Zároveň si uvědomují, že nadané děti jsou specifické tím, že jsou v některých 

oblastech významně napřed, ale mohou se také potýkat s určitými nerovnoměrnostmi ve 

vývoji. Proto jsme se zaměřili i na spolupráci s rodiči a spolupráci jednotlivých učitelů, kteří 

nadané dítě učí. 

Nejčastěji používané formy práce: 

- zadávání netradičních úkolů 

- rozvíjení nadání v zájmových útvarech 

- vytváření únikových her spojených s plněním úkolů 
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- důraz na mezioborovou provázanost 

- řešení logických hádanek, rébusů, sudoku 

- čtení s porozuměním, tvorba vlastních textů 

- závěrečné práce žáků 9. ročníku 

- zapojení do olympiád a soutěží 

- zadávání rozšiřujícího učiva 

- práce s informacemi, rozvoj kritického myšlení 

- zapojení do žákovské rady 

- prezentace výsledků své práce před spolužáky, případně rodiči 

- spolupráce učitelů – využití Google učebny 

- nabídka volitelných předmětů 

- individuální přístup – možnost pracovat rychlejším tempem 

- badatelské aktivity 

 

 

 7.4.  Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

   

Naše škola je od července 2021 určenou školou pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským 

jazykem. V září 2021 navštěvovalo školu 58 žáků cizinců, na konci školního roku 2021/2022 

navštěvovalo školu celkem 98 žáků cizinců (Mongolsko, Ukrajina, Vietnam, Rusko, Arménie, 

Bulharsko, Slovensko), jejich počet se změnil v závislosti na válečném konfliktu na Ukrajině. 

Maximální počet žáků cizinců, který v jednu chvíli navštěvoval naši školu, byl 116. 

Od 1. 9. 2021 byly otevřeny 2 skupiny ČJ pro tyto žáky – skupina 1 s časovou dotací 200 

hodin/rok a skupina 2 s časovou dotací 100 hodin/rok. Do první skupiny byli zařazeni také 2 

žáci ze ZŠ Štáflova. 

Počet žáků cizinců se rychle změnil po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Od března 

do června 2022 jsme do školy přijali celkem 56 žáků z Ukrajiny, kterým byl udělen status 

dočasné ochrany. Podařilo se nám velmi rychle zajistit překlady důležitých dokumentů a 

žádostí do ukrajinštiny, využili jsme také pomoc ukrajinských žáků, kteří jsou u nás ve škole 

již delší dobu. Byly otevřeny další 4 skupiny výuky ČJ pro ukrajinské žáky, v každé skupině 

bylo do konce školního roku odučeno celkem 100 hodin.  

Od 1. 4. 2022 pracovala na škole kvalifikovaná učitelka z Ukrajiny, která pomáhala dětem 

s adaptací, v jejich rodném jazyce poskytovala konzultace k vyučovaným předmětům, 

spolupracovala s učiteli i rodiči. 

Prostřednictvím sponzorského daru jsme obdrželi 20 000 Kč, které jsme použili k úhradě 

obědů pro ukrajinské žáky se statusem dočasné ochrany. Těmto žákům byla zároveň 

prominuta úplata za školní družinu. 

 

Pokračoval také projekt Sociální začleňování cizinců na území města HB. Do skupin výuky 

češtiny byli zařazeni žáci, kteří již nesplňovali podmínku pobytu na území ČR kratšího než 1 

rok, ale přesto stále potřebují výraznou jazykovou podporu. Jedná se o žáky národmosti 

mongolské, ukrajinské, vietnamské a bulharské. 

 

 

Multikulturní výchova je součástí našeho ŠVP. Nezaměřujeme se jen na jednotlivé akce, 

multikulturní výchova prolíná všemi předměty, celým výchovně vzdělávacím procesem. 

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. 
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Vzhledem k tomu, že počty žáků-cizinců ve škole neustále stoupají, snažíme se hledat 

podporu ve spolupráci s Místní akční skupinou Královská stezka v rámci lokálního 

partnerství. Výsledkem spolupráce jsou konkrétní návrhy pro sdílení zkušeností v rámci škol, 

účast na vzdělávacích programech a využití možnosti studia oboru čeština pro cizince. 

 

 

8. 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 především na práci v digitálním prostředí. 

 

Přehled DVPP 

Titul, příjmení a 
jméno 

Absolvovaná školení, kurzy (přesný název) 

Mgr. Bártová Eva Práce v digitálním prostředí, Rovnost a rozmanitost vzdělání - Královská 

stezka, průběžně během roku několik setkání pracovních skupin - 

matematika 

Mgr. Beránek 

Josef 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Brožová 

Milena 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Čejková 

Veronika 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Doležalová 

Eva 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Domkář Jan Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Dušátková 

Petra 
Práce v digitálním prostředí 

Fábryová Natalija Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Feltlová 

Milena 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Hejtmánek 

Pavel 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Henek Jakub Práce v digitálním prostředí 

Bc. Hnátová Nikol Práce v digitálním prostředí 

PaedDr. Honsová 

Milena 
Práce v digitálním prostředí, Diskusní setkání na podporu pedagogů 

vzdělávajících žáky - cizince,KAP - setkání platformy,Spolupráce se 

zřizovatelem - MAS, Virtuální realita,Registr smluv,Udržitelný rozvoj a 

MA 21,Výběrové řízení, Vzdělávání cizinců - Lex Ukrajina 

I,Komunikace a zásady rétoriky, Institucionalizace podpůrných 

pedagogických pozic 
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Hotová Helena Práce v digitálním prostředí, Jak zjistit úroveň a cíle ČJ jako 2. cizího 

jazyka 

Bc. Chadim Daniel Práce v digitálním prostředí , KAP - setkání platformy 

Mgr. Kašparová 

Eva 
Práce v digitálním prostředí 

Klement František Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Kletečka Jan Práce v digitálním prostředí 

Ing. Krečmerová 

Jaroslava 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Křepinská 

Martina 
Práce v digitálním prostředí, Jak na čtení - rozvoj čtenářské gramotnosti 

na 1. stupni 

Lateralita a její vliv na školní praxi 

Setkání výchovných poradců s PPP 

Mgr. Langová 

Hana 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Libánský 

Vratislav 
Práce v digitálním prostředí, Diskusní setkání na podporu pedagogů 

vzdělávajících žáky - cizince,Spolupráce se zřizovatelem - MAS, 

Virtuální realita, Vzdělávání cizinců - Lex Ukrajina, Institucionalizace 

podpůrných pedagogických pozic 

Mgr. Málková 

Jana 
Práce v digitálním prostředí 

 

 

Mgr. Mezerová 

Daniela 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Miksová 

Monika 
Práce v digitálním prostředí, Metody čtenářské gramotnosti ve výuce lit. 

na 2. st. ZŠ 

Mgr. Musílková 

Jana 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Nosková 

Markéta 
Práce v digitálním prostředí, Netradiční pomůcky v hodinách 

matematiky a českého jazyka, Interaktivita nové trendy- 1. stupeň, 

Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou 

Mgr. Nosková 

Miroslava 
Práce v digitálním prostředí, Jak zjistit úroveň a cíle ČJ jako 2. jazyk 

Mgr. Novotná 

Renata 
Práce v digitálním prostředí, Násobení a dělení v oboru násobilek 

Lateralita a její vliv na školní praxi 

Logopedická péče a kdy ji vyhledat 

Mgr. Pazourová 

Kotilová K. 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Pecková 

Radka 
Práce v digitálním prostředí, Pilotování nové anglické učebnice Fun Park 

pro 3. ročník 

Mgr. Popková 

Marie 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Popková 

Pavlína 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Prokešová 

Zuzana 
Práce v digitálním prostředí, Základní školní lyžování - rozšiřující kurz 

carvingu 

Mgr. 

Provazníková 

Ryvolová K. 

Práce v digitálním prostředí, Netradiční pomůcky v hodinách 

matematiky a českého jazyka, Interaktivita nové trendy- 1. stupeň, 

Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou 

Mgr. Stejskal 

Martin 
Práce v digitálním prostředí 
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Mgr. Šimoníčková 

Jana 
Práce v digitálním prostředí, Pilotování nové anglické učebnice Fun Park 

pro 3. ročník 

PaedDr. Široká 

Jarmila 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Šmídová 

Ivana 
Práce v digitálním prostředí, Netradiční pomůcky v hodinách 

matematiky a českého jazyka, Interaktivita nové trendy- 1. stupeň, 

Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou 

Mgr. Šťovíková 

Dana 
Práce v digitálním prostředí, Jak nově učit informatiku na ZŠ - rady a tipy, 

Virtuální realita 
Mgr. Truksová 

Martina 
Práce v digitálním prostředí 

Bc. Tomčáková 

Martina, DiS. 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Vencová 

Vlasta 
Práce v digitálním prostředí, Pilotování nové anglické učebnice Fun Park 

pro 3. ročník, Jak zjistit úroveň a cíle ČJ jako 2. cizího jazyka 

Mgr. Vrána 

Zbyněk 
Práce v digitálním prostředí 

Mgr. Zapalačová 

Stanislava 
Práce v digitálním prostředí, Basketbal ve škole - jednoduše a zábavně, 

Komunikace s žáky s problémovým chováním a nespolupracujícími 

rodiči 

 

 

 

9.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 
9.1.  Akce školy 

 
Třída Název akce, délka projektu 
P T září: cvičení v přírodě; říjen: Den stromů, Halloween; listopad – prosinec: Děti do 

bruslí; leden: lyžařský kurz Zajda; únor: masopustní rej; březen: Světový den vody; 

duben: Mezinárodní den dětské knihy, Den Země, čarodějnický rej; květen: výstava 

králíků, holubů a drůbeže; červen: Mezinárodní den dětí, den bez tabáku, cvičení v 

přírodě; 

Projekty: únor – červen: Trenéři do škol; prosinec: Vánoce; 

duben: Velikonoce; ochrana přírody: celoroční vycházky do parku Budoucnost 

 

1. A Společné projekty pro 1. ročník + projekt: Celé Česko čte dětem - beseda se 

spisovatelem Petrem Stančíkem, beseda se spisovatelkou Markétou Vítovou, 

pravidelná setkávání v Kk Vysočiny, Slavnostní zakončení projektu za účasti 

rodičů 

1. B Projekty: únor – červen: Trenéři do škol; prosinec: Vánoce; 

duben: Velikonoce; ochrana přírody: celoroční vycházky do parku Budoucnost 

Cvičení v přírodě - září, KK Vysočiny Král Lávra - říjen, Příprava zvířátek na zimu 

(záchranná stanice Pavlov) - říjen, KK Vysočiny - Štaflík a Špagetka -listopad, Galerie 

- Ze života nejen hmyzu -listopad, Děti do bruslí -listopad- prosinec, Galerie - 

Zahrajem si na vojáky - únor, KK Vysočiny - Žabák a cizinec - únor, Galerie - Veselé 

Velikonoce - duben, Filmové představení-Myši patří do nebe - duben,výlet v ZOO - 

ZOO v krabici - duben, fotografování tříd - květen, galerie Dětský svět Filcíka - 
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květen, výstava králíku, holubů a drůbeže-květen, Seiferos - výcvik dravců - květen, 

Den bez tabáku - červen,Veselé zoubky - červen, Sportovní den (cvičení v přírodě) - 

červen 

 

1. C Společné pro 1. ročníky 

Cvičení v přírodě - září, KK Vysočiny Král Lávra - říjen, Příprava zvířátek na zimu 

(záchranná stanice Pavlov) - říjen, KK Vysočiny - Štaflík a Špagetka -listopad, Galerie 

- Ze života nejen hmyzu -listopad, Děti do bruslí -listopad- prosinec, Galerie - 

Zahrajem si na vojáky - únor, KK Vysočiny-Žabák a cizinec-únor, Galerie-Veselé 

Velikonoce - duben, filmové představení - Myši patří do nebe-duben, výlet v Zoo-Zoo 

v krabici - duben, fotografování tříd - květen, galerie Dětský svět Filcíka - květen, 

výstava králíku, holubů a drůbeže-květen, Seiferos-výcvik dravců-květen, Den bez 

tabáku-červen, Veselé zoubky - červen, Sportovní den (cvičení v přírodě) -červen 

 

Projekty: KHB - Říjen, Vánoce-prosinec, Trenéři do škol – únor - červen 

2. A 
Cvičení v přírodě - Chování člověka za mimořádných událostí. Děti do bruslí - Kurz 

bruslení ve školním programu pod záštitou MŠMT ČR. Král Lávra - K. H. Borovský – 

pohádka. Příprava zvířátek na zimu - Záchranná stanice zvířat Pavlov – beseda. 

Vánoční skřítek - Program KKV, Vánoce nejen u nás, tradice, symboly. Žabák - 

program KKV. Hudební knihovna - program KKV. Biologická olympiáda - Soutěž 

zaměřená na znalosti prvouky a ekologie. Předplavecký výcvik, Seiferos - ukázky 

výcviku dravců. Den bez tabáku - Prevence kouření. Cvičení v přírodě - Pohádkový les 

K. H. Borovský 8. - 14. 10. 2021, Mravenci 4. - 11. 11. 2021, Halloween 26. 10. 2021, 

Vánoce 16. - 22. 12.2021, Velikonoce 13. 4. 2022 

2. B 
Cvičení v přírodě - Chování člověka za mimořádných událostí. Děti do bruslí - Kurz 

bruslení ve školním programu pod záštitou MŠMT ČR. Král Lávra - K. H. Borovský – 

pohádka. Příprava zvířátek na zimu - Záchranná stanice zvířat Pavlov – beseda. Ze 

života nejen hmyzu - Výstava ilustrací Ondřeje Sekory. Abeceda peněz - Finanční 

gramotnost, akce České spořitelny. Pošťácká pohádka - Divadlo KKV. Vánoční 

skřítek - Program KKV, Vánoce nejen u nás, tradice, symboly. Žabák a cizinec - 

program KKV. Hudební knihovna - program KKV. Biologická olympiáda - Soutěž 

zaměřená na znalosti prvouky a ekologie. Myši musí do nebe - Filmové představení. 

Předplavecký výcvik - Výuka plavání. ZOO v krabici - Výukový program v ZOO 

Jihlava. Výstava drobného zvířectva - Výstava drůbeže a králíků. Seiferos - ukázky 

výcviku dravců. Den bez tabáku - Prevence kouření. Cvičení v přírodě - Pohádkový les 

 

2. C 
Cvičení v přírodě - Chování člověka za mimořádných událostí. Děti do bruslí - Kurz 

bruslení ve školním programu pod záštitou MŠMT ČR. Král Lávra - K. H. Borovský – 

pohádka. Příprava zvířátek na zimu - Záchranná stanice zvířat Pavlov – beseda. 

Abeceda peněz - Finanční gramotnost, akce České spořitelny. Vánoční skřítek - 

Program KKV, Vánoce nejen u nás, tradice, symboly. Žabák - program KKV. Hudební 

knihovna - program KKV. Biologická olympiáda - Soutěž zaměřená na znalosti 

prvouky a ekologie. Výstava drobného zvířectva - Výstava drůbeže a králíků. Seiferos 

- ukázky výcviku dravců. Den bez tabáku - Prevence kouření. Cvičení v přírodě - 

Pohádkový les 

 

3. A Beseda s P. Hulvovou (Záchranná stanice Pavlov), výukové programy v KK (Král 
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Lávra, Pes nám spadla, Cesta za písničkou), Biologická olympiáda (s žáky 8. roč.) 

Cvrček - matematická olympiáda, Vánoce - pracovní dílna, tvoření, Veselé Velikonoce 

(pracovní dílna v Muzeu Vysočiny), Velikonoční tvoření - dílna ve třídě, výcvik 

dravců Seiferos, Světový den bez tabáku, 1. pomoc - výukový program ČČK, 

Předcházení úrazům - výukový program ČČK, Turnaj ve fotbale a vybíjené (org. 9. 

tř.), Výstava králíků a výtvarná soutěž, recitační soutěž (školní a okrskové kolo), 

plavecký výcvik, sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, cvičení v přírodě, sběrová 

akce, filmové představení, školní výlet Žďár n. S. 

3. B  stejné jako ostatní 3. třídy,  Ozdravný pobyt na horách Jedlová (20. - 26. 2. 

2022) 

3. C  stejné jako ostatní 3. třídy 

4. A Projekty společné pro 4. ročník 

Akce společné pro 4. ročník 

+školní výlet Kutná Hora 

4. B Projekty (společné) 4. ročník 
celoroční - Čteme rádi, Žijeme ekologicky, Žijeme zdravě, Příprava zvířat na zimu, 

Halloweenské odpoledne, Dýňový svět, Vánoce, Den bez tabáku 

 

+Děti seniorům (spolupráce s Galerií HB), Ukrajina - krásná a hrdá země, Veselé 

Velikonoce 

 

Akce (společné) 4. ročník 
Cvičení v přírodě, Biologická olympiáda, Miniházená, Plavecký výcvik, Abeceda 

peněz, Filmové představení Myši patří do nebe, Veselé Velikonoce - dílny Galerie HB, 

Dravci, Dopravní hřiště, Klokánek - matematická olympiáda, Sportovní turnaj mezi 

třídami, Dospělí dětem 

 

+Detektivové ze školy - tajná dvojka zasahuje - KK HB, Ze života nejen hmyzu - KK 

HB, Veselé Vánoce - Galerie HB, Pes nám spadla - KK HB, Ozdravný pobyt na 

horách - Jedlová, Když hledání šustí - KK HB, Kutná Hora, doly - školní výlet s 

exkurzí 

4. C Projekty společné pro 4. ročník 

+ Proč si obout italskou botu?, Biblioterapie 

 

Akce společné pro 4. ročník 

+školní výlet Bystřicko, Liga v miniházené 

5. A Pochodové cvičení, filmové představení Myši patří do nebe, Výstava KD Ostrov 

Dospělí dětem,Charitativní fotbalový zápas, MDD - komunikace, kooperace, Krajská 

knihovna - Když hledání šustí, Ukázka výcviku dravců, školní fórum, DV, Sportovní 

turnaj žáků 3. - 5- tříd, Naše vlast, náš kraj (VL), Halloween v naší třídě 2021, Když v 

5. A zavoní Vánoce, Velikonoce v 5. A, Světový den bez tabáku, Galerie HB, 

Biologická olympiáda, školní výlet Kutná Hora, exkurze hrad Ledeč nad Sázavou, 

Recitační soutěž, AZ centrum - nabídka aktivit 

5. B Policie ČR - Prevence rizikového chování, Biologická olympiáda, Galerie HB - Ze 

života hmyzu, Planetárium - Sluneční soustava, filmové představení - Myši patří do 

nebe, ukázková hodina parkur, dravci Seiferos, KKV - Čtyřlístek, volejbalový 

charitativní zápas, Galerie HB - Ve stínu soch, Dospělí dětem, turnaj 5. tříd - fotbal, 

vybíjená, okresní a krajské kolo ve vybíjené, školní výlet Kutná Hora, Školské fórum, 

recitační soutěž, činnost AZ centra, dopravní hřiště - průkaz cyklisty 
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Společné projekty pro 5. ročník - Naše vlast, náš kraj, Čteme rádi, Vánoce, Den 

bez tabáku 
 

5. C Biologická olympiáda, Ukázková hodina miniházené, Planetárium ZŠ Nuselská, 

Zdravá generace do škol, Vánoční dílnička, KK Vysočiny - slavní nevidomí, 

KK Vysočiny - Jak se vaří kniha, Oceány, Exkurze Kutná Hora, filmové 

představení, Návštěva AZ centra, Dospělí dětem, KK Vysočiny - Prohlídka a 

historie kostela, Turnaj v miniházené, Policie ČR - šikana, KK Vysočiny - Když 

hledání šustí, Výcvik dravců, Volejbalová exhibice, Dopravní výchova, 

Sportovní turnaj 
 

6. A Přírodovědné centrum ZŠ Nuselská (25. 10.); Matematický Klokan (17. 3.); Dravci 

(30. 5.); Charitativní volejbalové utkání (31. 5.); Školní fórum (3. 6.); Kemp vítězů 

(13. 6.); Koncert nejen pro ukrajinské žáky (15. 6.)  Ekocentrum Chaloupky (27. - 29. 

6.) 

6. B 
Cvičení v přírodě- první pomoc, topografie, živelní pohromy, cvičení v přírodě 27. 9. 

2021 

Dravci -výcvik dravců 30. 5. 2022 

Kemp vítězů - 13. 6. 2022 

Školní výlet Praha ZOO - 27. 6. 2022 

Cvičení v přírodě - 29. 6. 2022 

6. C 
Cvičení v přírodě- první pomoc, topografie, živelní pohromy, cvičení v přírodě 27. 9. 

2022 

Dravci - výcvik dravců 30. 5. 2022 

Dobrovolná sobotní túra přírodou Havlíčkobrodska (celkem 3x) 

 

7. A 
Cvičení v přírodě- první pomoc, topografie, živelní pohromy, cvičení v přírodě 27. 9. 

2021 

Lyžařský výcvikový kurz na Šacberk (28. 2. - 4. 3), 

Exkurze MV - Muzeum nové generace Žďár n. S. 11. 4. 2022 Dana Šťovíková 

Třídnická hodina -vhodné oblečení do školy, volba zástupců na žákovské fórum 12. 5. 

2022 

Dravci -výcvik dravců 30. 5. 2022 

Volejbalový kemp Olymp Praha - propagace volejbalu 30. 5. - 1. 6. 2022 -učitelé TV 
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Škol. fórum - diskuse o škole a městě 3. 6. 2022 - Feltlová, Zapaľačová 

Školní výlet - Jihlava - 8. 6. 2022 

Cvičení v přírodě - 29. 6. 2022 

MV - Komenský v komiksu (KK) 

7. B 
Cvičení v přírodě- první pomoc, topografie, živelní pohromy, cvičení v přírodě 27. 9. 

2021 

Exkurze MV - Muzeum nové generace Žďár n. S. 11. 4. 2022 Dana Šťovíková 

Třídnická hodina -vhodné oblečení do školy, volba zástupců na žákovské fórum 12. 5. 

2022 

Dravci -výcvik dravců 30. 5. 2022 

Volejbalový kemp Olymp Praha - propagace volejbalu 30. 5. - 1. 6. 2022 -učitelé TV 

Škol. fórum - diskuse o škole a městě 3. 6. 2022 - Feltlová, Zapaľačová 

Doubravka – výlet turistika 28. 6. 2022 

MV - Komenský v komiksu (KK) 

 

7. C 
Čistá řeka Sázava (5. 4.), Lyžařský výcvikový kurz na Šacberk (28. 2. - 4. 3), Exkurze 

MV - Muzeum nové generace Žďár n. S., školní výlet Brno, Školní fórum, 

Matematický klokan, Dravci, Charitativní volejbalové utkání, MV - Komenský v 

komiksu (KK) 

8. A Cvičení v přírodě, Lyžařský výcvikový kurz, První pomoc do škol IZS, První pomoc 

do škol - akce ČČK, Školní forum, Stavebka v kostce, dějepisná exkurze ,, Po stopách 

bitvy tří císařů”, výstava v Muzeu Vysočiny HB, Dravci, Úřad práce HB - volba 

povolání, vybraní žáci (Přírodovědný klokan, školní kola olympiád z ČJ, AJ, NJ, Ze, 

Poznej Vysočinu, minikopaná, fotbalové, florbalové, volejbalové turnaje, turnaj v 

házené), Charitativní volejbalové utkání, třídnická hodina, školní výlet 

 

8. B 
Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Cvičení v přírodě, SRPDŠ, Prevence sociálně 

patologických jevů, Matematický klokan, LVK, První pomoc do škol IZS, SRPDŠ, 

Exkurze Slavkov - Po stopách tří císařů, Fotografování, Úřad práce, Třídnická hodina, 

První pomoc do škol, Dravci, Charitativní volejbalové utkání, První pomoc do škol - 

závěrečný test, Školské fórum, Stavebka v kostce, Cvičení v přírodě, Školní výlet 

8. C Turnaj v piškvorkách (oblastní kolo), Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, 

Matematický klokan, První pomoc do škol, První pomoc do škol ČČK, Školní forum, 

Stavebka v kostce, Den otevřených dveří - hasiči, školní výlet Kutná Hora, Lyžařský 

výcvikový kurz, Po stopách bitvy tří císařů - Slavkov, Úřad práce 

8. D Čistá řeka Sázava - návštěva Úřadu práce - Jom ha Šoa, veřejné čtení jmen obětí 
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holocaustu - exkurze Po stopách bitvy tří císařů - První pomoc do škol - Seiferos, 

ukázka výcviku dravců - Volejbalový kemp Olympu Praha - Školské fórum - Stavebka 

v kostce - Ekopobyt Chaloupky 

9. A 
Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Cvičení v přírodě, SRPDŠ, Prevence sociálně 

patologických jevů, Matematický klokan, LVK, První pomoc do škol IZS, SRPDŠ, 

Fotografování, Třídnická hodina, První pomoc do škol, Dravci, Charitativní 

volejbalové utkání, První pomoc do škol - závěrečný test, Školské fórum, Cvičení v 

přírodě, Školní výlet, Projektový týden - Ještě nekončíme 

9. B 
Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, přednáška o HIV, cvičení v přírodě, SRPDŠ, 

fotografování, třídnická hodina, Matematický klokan, První pomoc do škol, SRPDŠ, 

Úřad práce HB-volba povolání, dravci, charitativní volejbalové utkání, humorista 

Karel Poláček- literární přednáška, Muzeum optických iluzí- exkurze- vybraní žáci, 

školní výlet -Stvořidla, cvičení v přírodě 

9. C Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Cvičení v přírodě, SRPDŠ, Prevence sociálně 

patologických jevů, Matematický klokan, LVK, První pomoc do škol IZS, SRPDŠ, 

Fotografování, Třídnická hodina, První pomoc do škol, Dravci, Charitativní 

volejbalové utkání, První pomoc do škol - závěrečný test, Školské fórum, Cvičení v 

přírodě, Školní výlet, Projektový týden - Ještě nekončíme 
 

ŠD 
Akce 4. A, 4. B Mgr. Vlčková - Den bez aut, Čas pro listnaté stromy, Podzimní 

tvoření, Den stromů, Halloween, Podzimní mandaly, Vánoční tvoření, Zdravý životní 

styl, Kohoutí zápasy, Valentýnská přání, Masopust, Měsíc knihy, Den vody, Jarní 

mandaly, Léčivé byliny, Jarní program pro Senior Point v AZ Centru, Velikonoční 

tvoření, Den Země, Den matek, Rodokmen, Evropský den Slunce, školní výlet 4.A. 

Kutná Hora, Hon na lišku, MDD - sportovní odpoledne 

Projekty                                                                                                                               

                        Měsíc knihy - Kniha je můj kamarád                                                        

                                                          Projektový den pro seniory v AZ Centru                 

                                                                                      Praktikantka Aneta Baladová 

Akce 1. B, Jana Pavlíková: vánoční besídka (soutěže v tělocvičně); 

vánoční strom pro zvířátka (zdobení smrku v parku); 

tancování s Míšou Růžičkovou – hudebně pohybové vystoupení pro děti ŠD; 

výroba dárků pro budoucí prvňáky; 

návštěva KK Vysočiny – “Kniha je můj přítel;” 

návštěva Štáflovy chalupy (Velikonoce – tradice); 

Akce 1. A, vychovatelka Doležalová: 

Den stromů, Malování na chodníku- soutěž, Hallowen - výroba a vyřezávání dýní, 

Projekt: ochrana ptactva v zimě - vyrábíme krmítka, která jsme rozmístili v parku 

Budoucnost a chodili s dětmi krmit ptáčky, celou zimu. 

Vánoční tvoření, výroba vánočních ozdob ze slaného těsta, Masopust-výroba masek,  

výroba dárků pro budoucí prvňáčky, návštěva Štáflovy chalupy, Loutkohraní ve 

spolupráci se třídou 2. B, C -  děti si hrají divadélko, byly vybrány  výrobky dětí na 

výstavu Na Ostrově, pod názvem Jak kdo bydlí, 

sportovní hry ve spolupráci s přípravnou třídou, dětský den, ve spolupráci s celou ŠD. 

Duhové hrátky v Krajské knihovně Vysočiny; 

praktikantka Aneta Baladová od 23. 5. do 3. 6. 2022 
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Vystoupení dětí ze školní družiny 

 

 

 
 

Projekt Ještě nekončíme  
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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 
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9.2.  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. Díky velkému zájmu 

ze strany žáků jsme v 7. ročníku otevřeli nově volitelný předmět PŘÍRODOVĚDNÉ 

PRAKTIKUM, v němž žáci budou využívat pro praktické pokusy sady PASCO, VERNIER a 

virtuální realitu. 

Naše škola je již několik let součástí projektu Chaloupky. V letošním školním roce se 

ekologického pobytu zúčastnila třída 8. D. 

Díky projektu zřizovatele jsme do každého patra obdrželi kontejnery na tříděný odpad. 

Uskutečnily se tyto akce: 

Sběr léčivých bylin  

Sběrová akce - starý papír  

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry 

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. a II. stupeň) 

Biologická olympiáda pro 4. ročníky (uskutečnili žáci 9. ročníku v rámci EMV) 

 

 

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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9.3.  Profesní orientace 

 

Na schůzce SRPDŠ jsme informovali rodiče o možnostech dalšího uplatnění jejich 

dětí, vzhledem k hygienickým omezením souvisejícím s COVID-19 se však nemohly 

uskutečnit schůzky rodičů se zástupci SŠ, SOU a ÚP. Pokračovali jsme ve spolupráci 

s GHB. Od roku 2017 se rozšířila spolupráce se SPŠS, kde žáci pracují pod vedením 

mistrů odborného výcviku, využívají odborných dílen, a tak vznikají velmi prakticky 

zaměřené závěrečné práce. V letošním roce probíhaly konzultace částečně prezenčně a 

částečně online. Tato praxe se nám velmi osvědčila, protože autoři závěrečných prací 

si podali přihlášky na GHB nebo SPŠS (včetně učebních oborů). 

 

  

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

tříd výchovná poradkyně.  

 

 

Profesní orientaci rozvíjíme i v těchto aktivitách: 

- povinně volitelný předmět POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (7. – 9. ročník, časová dotace 2 

hodiny/týden) 

- přehlídka středních škol a učilišť (online) 

- návštěva žáků ze SPŠS a GHB (v 9. ročníku) 

- SPŠS HB – příprava závěrečných prací žáků 9. ročníku 

 

 
 

Práce se stavebnicí Teifoc 
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Deváťáci při práci s robotickými stavebnicemi 
 

 

 
 

Virtuální realita 
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9.4. 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 soutěži PC-ák. 

Ke zvýšení bezpečnosti pohybu ve virtuálním prostředí využíváme webfiltr, preventista 

sociálně patologických jevů připravuje pravidelně pro rodiče a žáky osvětové přednášky na 

aktuální téma.  

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

 

V současné době mají naši žáci a učitelé k dispozici:  

PC – 93 ks 

notebooky – 101 ks 

tablety – 64 ks 

grafické tablety – 2 ks 

dataprojektory – 33 ks 

interaktivní tabule – 15 ks 

vizualizér – 4 ks 

3D tiskárna – 2 ks 

dotykový panel Amos – 1 ks 

virtuální realita – 3 moduly + 2x 3D brýle 

elektronické stavebnice (Merkur 8, Teifoc, Lego Mindstorms, Arduino, Ozobot) 

elektronické měřící sady (PASCO – 10 ks, VERNIER – 10 ks) 

nabíjecí skříň pro 30 tabletů 

wifi – pokrytí po celé škole 

učitelská knihovna 

žákovská knihovna 

elektronické třídní knihy a žákovské knížky 

čtečky knih – 22 ks 

webové stránky školy + školní facebook, facebook pěveckého sboru Oříšek 

webové stránky učitelů – Mgr. Kletečka, Mgr. Novotná 

moodle – Mgr. Domkář 

webfiltr 

elektronický přístup – školní jídelna 

datová schránka 

elektronická podatelna 

mailové adresy všech pedagogických zaměstnanců školy (Gmail) 

služby G Suite (včetně virtuální učebny Classroom) 

výukové programy (SketchUp, Corinth) 

aktualizace software  

nové licence Microsoft Office 
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3D tiskárna v odborné učebně VT 
 

 

 

9.5. 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). Lepší 

informovanost zajišťuje dotykový panel Amos. Zařízení pomáhá zároveň v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů, a to prostřednictvím chytré lišty, kde lze navolit preventivně 

zaměřené spoty. 
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Virtuální prohlídka školy 

 

9.6. Spolupráce s MŠ 

 

Spolupráce s MŠ má dlouholetou tradici. Po předchozích dvou letech, kdy situaci 

komplikovala opatření v souvislosti s COVID 19, se podařilo obnovit osobní návštěvu 

předškoláků z MŠ Prokopa Holého v naší škole.  Na webové stránky MŠ Korálky byl umístěn 

odkaz na virtuální prohlídku naší školy a informace k zápisu do 1. tříd.  

 

 

9.7. Ozdravné pobyty, lyžařské výcviky 

 

Lyžařské kurzy se uskutečnily v únoru a březnu 2022. Žáci 8. tříd se zúčastnili odloženého 

lyžařského kurzu. Vzhledem k situaci jsme se rozhodli pro dojížděcí variantu na Šacberk u 

Jihlavy. Perfektní sněhové podmínky a upravený svah pomohl i nelyžařům zvládnout vše na 

výbornou. Stejným způsobem proběhl i kurz žáků 7. tříd, protože kvůli karanténám nebylo 

možné garantovat dodržení termínu týdenního pobytového kurzu. 

Uskutečnily se také dva ozdravné pobyty pro žáky I. stupně v Jedlové v Orlických horách (29. 

1. – 4. 2. 2022 a 20. 2. – 26. 2. 2022). 

Zájemci z řad žáků 1. - 4. tříd absolvovali v lednu 2022 lyžařský kurz ZAJDA, který proběhl 

pod vedením zkušených instruktorů na sjezdovce Šacberk u Jihlavy. 

 

9.8. Plavecké výcviky 

 

Plavecký výcvik absolvovali žáci 3. a 4. tříd (listopad 2021 – leden 2022). 

 
 

 

9.9. Děti dětem 
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Velmi si ceníme akcí, které pro své spolužáky připraví jejich kamarádi. Z důvodu zhoršené 

epidemiologické situace (COVID-19) jsme však byli nuceni část plánovaných akcí zrušit či 

omezit. Přesto se podařilo uskutečnit tyto akce: 

 

- Světový den zdraví  

- Světový den bez tabáku 

- Ekologická olympiáda 

 
 

 

9.10.  Ostatní akce 

 

 

Motivační program pro žáky 9. ročníku – cílem bylo: 

 

 Zlepšit motivaci žáků 9. tříd. 

 Aktivizace žáků po celý školní rok. 

 Usnadnění přechodu na SOU, SŠ. 

 

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 především se SPŠS HB. Žáci 9. tříd, kteří projevili zájem o 

studium na SPŠS, zpracovávali své závěrečné práce pod odborným vedením garantů ze SPŠS. 

Letos probíhaly konzultace převážně online formou, jsme proto rádi, že i přes tuto těžkou 

situaci zpracovala většina žáků 9. tříd kvalitní práce.  
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Motivační program žáků 9. ročníku – slavnostní vyhlášení výsledků 
 
 

Oříšek přivítal cyklotour "Na kole dětem" 

neděle 5. 6. 2022, Havlíčkovo náměstí, dojezd cca v 16.10 

 

Charitativní cyklotour s legendárním Josefem Zimovčákem zavítala v rámci dojezdu 4. etapy 

také k nám do Havlíčkova Brodu. Na Havlíčkově náměstí ji očekával pěvecký sbor Oříšek, 

který zde pod vedením pana učitele Kletečky představil svůj skvělý repertoár. 

 

BĚŽEC VYSOČINY ZAVÍTAL DO NAŠÍ ŠKOLY 

 

BĚH KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO  

V pátek 15. října 2021 se uskutečnil již předposlední soutěžní závod letošního ročníku BV. 

Celkem 115 účastníků (73 dospělých a 42 mladších 18 let) zavítalo tentokrát do Havlíčkova 

Brodu s cílem okusit premiérovou trať, která vedla malebnými zákoutími parku Budoucnost. 

S nástrahami členitého terénu si podle očekávání nejlépe poradil třebíčský borec David 

Nezveda, jenž absolvoval čtyřokruhový závod ve výborném čase 36:25. O více než dvě 

minuty za ním zaostal stříbrný Marek Páral ze Žďáru nad Sázavou a celkové třetí místo si 

připsal zkušený humpolecký atlet Libor Eremka. 

V ženách se výtečně dařilo bývalé žákyni pořadatelské ZŠ V Sadech Ladě Dvořákové (dříve 

Novákové), která proťala pomyslnou cílovou pásku dvouokruhové trati v čase 19:06. Druhým 

místem potvrdila stoupající formu jihlavská kometa Lucie Sárová a pro bronz si spíše v 

tréninkovém tempu doběhla polenská Olga Krčálová, jež se soustředila především na sobotní 

maraton v Třeboni. 
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Na závěr bych touto cestou rád poděkoval všem, bez kterých by se tento závod nemohl 

uskutečnit.  Především městu Havlíčkův Brod za štědrou dotační injekci ve výši 20 000 Kč, 

dále pak paní ředitelce Mileně Honsové za dlouhodobou aktivní podporu, pedagogům, žákům, 

kamarádům i známým za pomoc při organizaci a v neposlední řadě také skvělým fanouškům 

za úžasné povzbuzování. 

 

Charitativní volejbalový kemp proběhl ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2022. Během těchto tří dnů se 

naši žáci pod vedením trenérů a hráček špičkového volejbalového klubu 

PVK Olymp Praha zapojili do tréninkových i soutěžních aktivit. Součástí byly také metodické 

tréninky pro učitele. Vyvrcholením celé akce byl charitativní volejbalový turnaj mezi 

smíšenými družstvy složenými z žáků naší školy, učitelů a hráček Olympu. Při následné 

dražbě volejbalových dresů, míčů a knih věnovaných PVK Olymp Praha se vydražila částka 

18 000 Kč, kterou jsme poté dorovnali na 20 000 Kč. Výtěžek akce jsme věnovali 

rehabilitačnímu oddělení pod vedením prim. Lubomíra Motyčky na program  STOP skolióze 

páteře u dětí. Jedná se o  program rehabilitačního a ortopedického oddělení  zacílený na děti 

se skoliózou a vadným držením těla. Peníze poslouží na pořádání pravidelných cvičení v 

areálu nemocnice metodou spirální stabilizace MUDr. Richarda Smíška, různé pomůcky či 

jarní a letní pobyty s  intenzivním cvičením pro děti. 

 

 
 

Volejbalový kemp týmu Olymp Praha na ZŠ V Sadech 
 

Trenéři do škol  
Tento projekt probíhal od února do června 2022. Hodiny tělesné výchovy v 1. ročníku vedli 

trenéři různých sportovních odvětví (házená, fotbal, atletika…). Zároveň poskytli i cenné 
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metodické rady našim učitelkám. Projekt se setkal s velmi příznivým hodnocením jak žáků, 

tak učitelů. 
 

 

 

 

9.11. Pěvecký sbor Oříšek 

 

ODEHRANÉ KONCERTY: 

ROK 2022 

27. 05. = Jarní koncert (DD Reynkova; Denní stacionář) 

28. 05. = Pojďte s námi do školy (ZŠ V Sadech) 

05. 06. = Na kole dětem (Havlíčkovo náměstí) 

09. 06. = Hlavní jarní koncert (Stará radnice) 

 

ROK 2021 

05. 12. = Hlavní vánoční koncert (ONLINE) – z důvodu karantén přístupný pouze na 

webových stránkách školy 

 

 

 

https://youtu.be/QEu8TjCyHSc
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Z vystoupení pěveckého sboru Oříšek 
 
 

9.12. Zájmové kroužky 

 

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace (COVID-19) byla práce zájmových kroužků 

zahájena až v 2. pololetí (čtenářský klub, klub logických her, keramika, aerobik, jóga, kroužek 

dovedných rukou, vybíjená, sportovní hry, doučovací kroužky, kroužky cizího jazyka, 

polytechnický kroužek). 

 

9.13. Vztahy na pracovišti 
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K dobrému klimatu školy přispívají přátelské a kolegiální vztahy na pracovišti. Na závěr 

školního roku se uskutečnilo tradiční přátelské posezení všech zaměstnanců. 

 

 

 

10.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla provedena následující inspekční činnost ČŠI: 

 

20. – 21. 4. 2022: Tematická inspekce ČŠI zaměřená na metodickou pomoc při 

integraci žáků se statusem zvláštní ochrany 

Výstupem nebyla inspekční zpráva. Při hodnocení inspekce vyzdvihla přehlednou 

organizaci, informační materiály v ukrajinštině a práci se žáky jak v běžných 

hodinách, tak na hodinách češtiny jako druhého cizího jazyka. Naši školu pak 

doporučovala ostatním školám jako centrum metodické pomoci. 

 

 

 

 

 

11.               Základní údaje o hospodaření školy   

    

                       k 31. 12. 2021                        k 30. 6. 2022   

      VÝNOSY              Kč        VÝNOSY              Kč 
1. Celkové výnosy 64 017 569,06    1. Celkové výnosy 28 812 909,30    

    - dotace MÚ 3 851 600,00        - dotace MÚ 2 046 305,87    

   - dotace "Duhová škola II" 395 578,00        - dotace "Duhová škola II" -5 866,64    

  -  rozpouštění dotace budovy 91 012,08        - rozpouštění dotace budovy 45 506,04    

   -  dotace "Potravin.pomoc" 35 605,50        - dotace "Potravin.pomoc" 23 431,80    

  - dotace "Duhová škola III" 10 500,00       - dotace "Duhová škola" 104 758,00    

    - dotace KÚ 53 136 984,00        - dotace KÚ 22 745 880,87    

    - výnosy z DČ 379 445,00        - výnosy z DČ 325 285,00    

    - poplatky za ŠD + ŠK 234 195,00        - poplatky za ŠD + ŠK 204 429,00    

    - ostatní výnosy 532 405,05        - ostatní výnosy 223 597,10    

    - mimorozpočtové zdroje 2 223 246,38        - mimorozpočtové zdroje 2 992 195,26    

2. Zúčtování fondů 3 035 181,46    2. Zúčtování fondů 0,00    

3. Sponzorské dary 91 816,59    3. Sponzorské dary 107 387,00    

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

  
  

  

     NÁKLADY                Kč        NÁKLADY                Kč 
1. Investiční náklady 220 000,99    1. Investiční náklady 0,00    

2. Neinvestiční náklady 63 960 247,76    2. Neinvestiční náklady 28 930 904,74    

 - platy pracovníků školy 38 148 662,00     - platy pracovníků školy 16 481 106,00    
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 - OPPP 298 000,00     - OPPP 240 200,00    

 - zákonné odvody (ZP, SP) 12 814 501,00     - zákonné odvody (ZP,SP) 5 390 402,00    

 - zákonné odvody (FKSP) 762 973,24     - zákonné odvody (FKSP) 321 924,00    

 - učebnice, UP, knihy 642 890,25     - učebnice, UP, knihy 207 018,45    

 - náklady na údržbu budov 2 233 957,65     - náklady na údržbu budov 0,00    

 - ostatní provozní náklady 6 513 893,54     - ostatní provozní náklady 3 290 133,82    

 - náklady na DČ 322 123,70     - náklady na DČ 177 847,80    

 - mimorozpočtové zdroje 2 223 246,38     - mimorozpočtové zdroje 2 822 272,67    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 57 321,30    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -117 995,44    
 
 

 

 

 

 

V roce 2021 byly v naší organizaci uskutečněny tyto kontroly 

veřejnosprávními institucemi: 
 

            
1) Město Havlíčkův Brod – útvar vnitřního auditu 

 

V období 8.9.2021 – 23.9.2021 byly provedeny v příspěvkové organizaci 

úkony předcházející veřejnosprávní kontrole, jejímž předmětem bylo 

prověření hospodaření na vybraném vzorku  operací za rok 2020 včetně 

prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému. 

 

V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které 

by byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě. 

 

2) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Brno 

 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného provedena dne 11.11.2021. 
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Kontroly nevyplynuly žádné sankce a penále. 

 

Vyhotovil: Krejcarová Jaroslava 

Schválil: PaedDr. Honsová Milena 

 
 

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

 

  

  

Výroční zpráva školy projednána na pedagogické radě dne 31. 8. 2022 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 14. 10. 2022 

  

PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 
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