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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 Hlaváčková - 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 2018/2019 probíhala výuka v 29 třídách s celkovým počtem 747 žáků. Na 

prvním stupni bylo 17 tříd, na druhém stupni 12 tříd. Na škole pracovalo 11 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.  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  2018/2019  

      

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 2018/2019 

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 

Polytechnická výchova 

 

 

8. ročník         Kopaná 

Informatika  

Zeměpisný seminář 

Mediální výchova I. 

Mediální výchova II. 

             

  

9. ročník 

                        Kopaná 

Informatika   

Zeměpisný seminář 

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

3.1. 

Pracovníci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – školní rok 2018/2019 

Třídní učitelé: 
1. A Mgr. Beránková Tereza 6. A Mgr. Vrána Zbyněk 
1. B Mgr. Kašparová Eva 6. B Mgr. Musílková Jana 
1. C Mgr. Novotná Renata 6. C Mgr. Domkář Jan 
2. A Mgr. Bížová Marcela 7. A Mgr. Prokešová Zuzana 
2. B Mgr. Šenková Jana 7. B Mgr. Pazourová Kotilová Klára 

2. C Mgr. Zajíčková Hana 7. C Mgr. Chudobová Olga 
3. A Mgr. Brožová Milena 8. A Mgr. Krečmerová Jaroslava 
3. B Mgr. Langová Hana 8. B Mgr. Miksová Monika 
3. C Mgr. Mezerová Daniela 8. C Mgr. Feltlová Milena 
3. D Mgr. Nosková Miroslava 9. A Mgr. Zapaľačová Stanislava 
4. A Mgr. Šmídová Ivana 9. B Mgr. Kletečka Jan 
4. B Hotová Helena 9. C Mgr. Šťovíková Dana 
4. C Mgr. Šimoníčková Jana   
5. A Mgr. Uchytilová Eliška Vedení školy: 
5. B Mgr. Křepinská Martina ŘŠ PaedDr. Honsová Milena 
5. C Mgr. Pecková Radka ZŘ – I. st. Mgr. Bártová Eva 
5. D Mgr. Vencová Vlasta ZŘ – II. st. Mgr. Libánský Vratislav 

 
Školní družina a školní klub: Netřídní učitelé: 
Pavlíková Jana – vedoucí ŠD Mgr. Báčová Zdeňka 

Bártová Katarína Mgr. Beránek Josef 

Hejkalová Iveta 

 

Mgr. Čejková Veronika 

Malina Pavel Mgr. Dušátková Petra 

Merglová Eva Mgr. Gašperáková Lucie 

Mišurová Jana Mgr. Jelínková Václava 

Neprašová Simona Klement František 

Prchalová Jitka Mgr. Stehlíková Eva 

Sejbalová Barbora PaedDr. Široká Jarmila 

Tománková Ivana Venc Václav 

Bc. Tomčáková Martina Mgr. Vožická Simona, DiS. 

Mgr. Vlčková Eva  

Asistent pedagoga: Mateřská dovolená: 
Mgr. Mrkosová Jitka (do 30. 11. 2018) Mgr. Bockschneiderová Markéta 

Ing. Pojmanová Anežka (od 3. 1. 2019) Mgr. Provazníková Ryvolová Kamila 

Sejbalová Barbora  

Malina Pavel  

Pospíchalová Marcela Školní jídelna: 
 Axmanová Lenka – vedoucí ŠJ 

Provozní zaměstnanci: Blažková Ilona 

Krejcarová Jaroslava - ekonomka Dejlová Marie  

Klementová Hana - hospodářka Drahozalová Irena 

Udržal Tomáš - školník Fialová Marie 

Bandová Romana - uklízečka Havlová Jana 

Brožová Petra - uklízečka Jechová Jana 

Fejtová Romana - uklízečka Kábelová Jitka 

Kudrnová Alena - uklízečka Opršalová Božena 

Novotná Kateřina - uklízečka Pertlová Pavla 

Vašáková Renata - uklízečka Siebenbűrgerová Romana  
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3.2. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo na naší škole celkem 55 pedagogických pracovníků 

(bez MD). 1 vychovatel a 1 vychovatelka měli kombinovaný úvazek (vychovatel / asistent 

pedagoga). 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikovaní. 

 

 

 

3.3.      Metodické orgány školy 

  

Metodická sdružení I. stupeň  

  

1. třídy Mgr. Kašparová Eva 

2. třídy Mgr. Hana Zajíčková 

3. třídy Mgr. Mezerová Daniela 

4. třídy Mgr. Šimoníčková Jana 

5. třídy Mgr. Vencová Vlasta 

  

  

  

Předmětové komise II. stupeň  

  

Český jazyk Mgr. Miksová Monika 

Dějepis Mgr. Libánský Vratislav 

Cizí jazyky (Aj, Nj, Rj) Mgr. Dušátková Petra, Mgr. Báčová Zdeňka 

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 
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4.   Údaje o zápisu žáků a přijímacím řízení 

 
Zápis do 1. tříd se uskutečnil 5. 4. 2019. K zápisu se dostavilo celkem 64 dětí. 

Na základě žádosti rodičů byl 9 dětem umožněn odklad školní docházky. Loňských odkladů 

bylo 11. K zápisu se dostavilo 1 pětileté dítě, do 1. třídy však nastoupilo v ZŠ Okrouhlice. 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 3 první třídy. V 1. A je stanovena třídní učitelka 

Mgr. Petra Dušátková, v 1. B Mgr. Radka Pecková, v 1. C bude třídní učitelkou Mgr. Vlasta 

Vencová. Ve třídě 1. C bude pracovat asistentka pedagoga. 

 

 
 

Zápis do 1. tříd 
 
 

Ve školním roce 2018/2019 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. Garantem spolupráce s FC Slovan Havlíčkův 

Brod byl Pavel Mazánek. 

 

 
 

Předvánoční fotbalový turnaj  
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Výsledky při přijímání žáků na SŠ, SOU a OU za školní rok 2018/2019 

 

Počet vycházejících žáků    -       9. ročník:   55 

                                                         

 

Přijato žáků  -                               Gymnázia:   3 

                                                     SŠ a SOŠ s maturitou:   37 

                                                     Učební obory bez maturity:   15  

                                                     Víceleté gymnázium osmileté:  13 

                                                      

 
 

 

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 2018/2019   

       

Třída Počet žáků Prospěl                Prospěl Prospěl po opr. Neprospěl Prospěl 

    s vyznamenáním   zkouškách   celkem 

1. A 28 27 0 0 1 27 

1. B 29 27 1 0 1 28 

1. C 26 25 0 0 1 25 

2. A 24 24 0 0 0 24 

2. B 24 23 0 0 1 23 

2. C 24 24 0 0 0 24 

3. A 25 25 0 0 0 25 

3. B 24 19 5 0 0 24 

3. C 25 23 2 0 0 25 

3. D 22 18 4 0 0 22 

4. A 22 18 4 0 0 22 

4. B 26 21 5 0 0 26 

4. C 24 18 6 0 0 24 

5. A 26 20 6 0 0 26 

5. B 25 16 9 0 0 25 

5. C 28 18 10 0 0 28 

5. D 26 18 8 0 0 26 

6. A 28 13 15 0 0 28 

6. B 30 11 19 0 0 30 

6. C 30 11 19 0 0 30 

7. A 30 8 21 1 0 30 

7. B 28 7 19 1 1 27 

7. C 30 13 17 0 0 30 

8. A 31 4 23 1 3 28 

8. B 28 9 19 0 0 28 

8. C 28 7 21 0 0 28 

9. A 19 1 17 1 0 19 

9. B 20 3 17 0 0 20 

9. C 17 4 13 0 0 17 

Celkem 747 455 280 4 8 739 

 
Poznámka: žáci, kteří neprospěli v 1. a 2. ročníku, nastoupili na školu na konci 2. pololetí bez 

znalosti českého jazyka. 
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5.2.   Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 
 

A) MEZINÁRODNÍ 

    
7. 6. 2019 

IV. Havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže v pátek pokračovaly blokem jednotlivých 

soutěžních disciplín. Žáci naší školy byli úspěšní a vybojovali celkem 10 cenných kovů. 
  

Naši medailisté: 

ZLATÉ MEDAILE 

Rozálie Šimonovičová - skok do dálky 

Ondřej Květon - stolní tenis 

  

STŘÍBRNÉ MEDAILE 

David Hájek - běh na 1000 m 

Štafeta dívek - běh na 4 x 60 m 

Štafeta chlapců - běh na 4 x 60 m 

Družstvo starších žáků - turnaj v minikopané 

  

BRONZOVÉ MADAILE 

Tomáš Udržal  - běh na 1000 m 

Barbora Štecová - hod míčkem 

Matouš Borský - skok do dálky 

Linda Doležalová - silový víceboj 

 

 
 

Havlíčkobrodské sportovní hry 2019 – zlatá medaile ze stolního tenisu 
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B) CELOREPUBLIKOVÉ 

 

5. - 7. 9. 2018 

Vynikajícího úspěchu dosáhl žák současné 8. A Jiří Kábela, když se v loňském školním 

roce probojoval až do celorepublikového finále soutěže OVOV (ODZNAK 

VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ). Na začátku letošního září se tak mohl 

vypravit do Brna, kde ho čekala pověstná "třešnička na dortu" v podobě poměření sil s těmi 

nejlepšími. 

A Jirka se neztratil ani ve finále, neboť v konkurenci 69 závodníků obsadil úžasné 29. místo. 

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.  

 

11. - 12. 6. 2019 

Žáci 4. a 5. ročníku postoupili pod zkušeným vedením trenérky Ivany Tománkové do 

celorepublikového finále soutěže ve vybíjené. V kempu Pecka, kde se tato akce pravidelně 

koná, nakonec obsadili krásné 9. místo a domů se vrátili obahaceni o řadu nových zážitků. 

 

SOUTĚŽ KERAMICKÉHO KROUŽKU - ČAS NA RYBU 

Žáci z keramického kroužku pí. Merglové se zúčastnili soutěže časopisu GOLEM. Nejlépe 

uspěla skupina dívek ze 7. tříd - Coufalová Linda, Doležalová Linda, Enderlová Amélie, 

Svobodová Karla, Svobodová Tereza a Šimonovičová Rozálie. 

Dívky obsadily 2. místo v kategorii do 15 let. 
 

       

 

 
 

Úspěšní vybíjenkáři s trenérkou Ivanou Tománkovou 
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C) KRAJSKÉ 

 

 

V prosinci 2018 se šest dětí naší školy zúčastnilo krajské soutěže na SPŠE v Pardubicích - 

kategorie S-Robot (4 žáci) a PC-ák (2 žákyně).  

S-Robot zahrnuje sestavení robota a naprogramování zadaného úkolu. 

PC-ák je vytvoření prezentace na zadané téma. 

 

 

V pátek 8.2. se konala soutěžní přehlídka LEGO Robot, kterou letos v pilotním ročníku 

uspořádal pro základní školy a gymnázia Kraj Vysočina spolu se společností BOSCH Diesel 

Jihlava. Účastnilo se jí 15 týmů ze šesti škol. 

PETR NOVOTNÝ a ALEŠ STRNAD si zvolili náročnou volnou kategorii, kde mohly týmy 

stavět vlastní konstrukci, avšak pohyblivou a vydávající zvuky. Porotu zaujali svým metacím 

vozem - nadčasovým designem, důvtipným přístupem k mechanismu zametání a porota 

ocenila i prezentační schopnosti konstrukčního týmu. 

 

 

6. 4. 2019 

Děvčata z kroužku aerobiku odstartovala sportovní jaro opravdu velkolepým způsobem, 

když ze soutěže Přibyslavský pantoflíček přivezla zlaté medaile. 

 
 

 
 

Aerobičky ze Sadů 
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Dne 10. 10. 2018 se konalo Krajské kolo v přespolním běhu. 

Na náročné trati ve Žďáru nad Sázavou nás reprezentovala 3 družstva.  

  

Mladší žáci - 6. místo 

Starší žáci - 5. místo 

Družstvo starších děvčat obsadilo v silné konkurenci sportovních škol 2. místo. 

  

 

 
 

Stříbrné družstvo starších žákyň  
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6. 11. 2018 

Velký úspěch zaznamenalo družstvo mladších žáků ze ZŠ V Sadech, když ovládlo krajské 

kolo soutěže ve stolním tenisu. Vítěze může mrzet pouze skutečnost, že celorepublikové kolo 

nebylo v tomto sportovním odvětví vypsáno. 

  

Složení týmu (kategorie III - chlapci): 

Matyáš Jinek, Tadeáš Komůrka a Lukáš Svoboda 

 

30. 4. 2019 

Mladší žáci obsadili výborné 2. místo v krajském kole házenkářské soutěže "Žákovský 

kalamář", která se uskutečnila v Novém Veselí. 

 

Dne 24. 5.  se uskutečnilo krajské kolo OVOV - odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů. Náš tým (Pořízová, Štecová, Adamcová, Kubátová, Hájek, Udržal, Hauser, Duong)  

získal krásné 7. místo (z celkového počtu 15 týmů). 

  

Úspěchy jednotlivců ve svých kategoriích: 

5. místo - Suchý Pavel, David Hájek 

6. místo - Rázl Aleš, Barbora Pešková 

7. místo - Udržal Tomáš 

8. místo - Václav Satrapa 

10. místo - Jakub Hauser 

11. místo - Duong van Long 

  

Václav Satrapa se přihlásil do soutěže o nejlepší přemety a získal 3. místo. 

 

15. 11. 2018 

Účast v oblastním kole soutěže PIŠKVORKY. 

 

15. 3. 2019, Jihlava 

Třetí březnový pátek se v našem krajském městě uskutečnil již 10. ročník soutěže Poznej 

Vysočinu. Do budovy krajského úřadu se letos sjelo rekordních 173 účastníků a dvě želízka v 

ohni zde měla i naše škola. Vynikající 25. místo obsadil nakonec Petr Novotný a kromě jiného 

vyhrál i dvoudenní zájezd do Prahy, který se uskuteční na začátku 

května. Kristýnce Fidrové unikl pobyt v hlavním městě o pouhý bod, když v nezvykle 

vyrovnané soutěži obsadila 53. příčku. 

 
 

D) OKRESNÍ 

 

Dne 18. 9. 2018 proběhl tradiční Běh parkem Budoucnost, který pořádá AZ centrum 

Havlíčkův Brod. 

  

Naši běžci dosáhli výborných výsledků. 

  

1. místo - David Hájek (kategorie 2006) 

1. místo - Jiří Kábela (kategorie 2005) 

2. místo - Petra Satrapová (2004) 

2. místo - Jakub Fice (2007) 

3. místo - Julie Zavřelová (2007) 
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3. místo - Barbora Pešková (2004) 

3. místo - Julie Adamcová (2005) 

 

Dne 3. 10. se konalo v Chotěboři okresní kolo v přespolním běhu. V letošním roce na velmi 

náročné motokrosové trati. Naši žáci se opět neztratili.  

Družstvo mladších žáků (Fikar, Ficek, Udržal, Hauser, Plodík, Panský) obsadilo 2. místo.  

Družstvo mladších žákyň (Kotrčová, Pořízová, Zavřelová, Stecová, Šimková, Havlová) 

obsadilo 3. místo. 

Družstvo starších žákyň (Jíchová, Pešková, Satrapová, Adamcová, Rysová, Kubátová) 

obsadilo 1. místo. 

Družstvo starších žáků (Dočkal, Drdla, Rázl, Kábela, Krupauer, Bárta) obsadilo 1. místo. 

  

Jednotlivci: 

1. místo - Daniel Dočkal 

2. místo - Veronika Jíchová 

3. místo - Barbora Pešková 

3. místo - Tomáš Udržal 

 

 

Ve středu 16. ledna se v hotelu Slunce uskutečnil velký šachový turnaj, kterého se zúčastnily 

všechny ZŠ z Havlíčkova Brodu, dále ZŠ Chotěboř, ZŠ Oudoleň, ZŠ Lipnice nad Sázavou, 

ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Lípa, ZŠ Lučice a ZŠ Slunečnice Okrouhlice. 

V kategorii A (1. stupeň) naši žáci vybojovali 2. místo a postup do krajského kola. 

 

 

 
 

Naši šachisté potěšili i pana starostu 
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29. 11. 2018 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uspořádala poslední listopadový 

čtvrtek již IV. ročník soutěže z oblasti finanční gramotnosti, která nesla příznačný 

název Rozumíte penězům? 

  

Výborně si vedly oba tříčlenné týmy ze ZŠ V Sadech, když obsadily 1. a 2. místo. 

 

16. 10. 2018 

V okresním kole minikopané se podařilo našim chlapcům ze 6. a 7. tříd i přes prohru se Štoky 

vybojovat zlaté medaile. 

 

Dne 22. 10. se družstvo mladších a starších žáků zúčastnilo okresního kola ve stolním tenise. 

Mladší žáci (Jínek, Svoboda, Komůrka) obsadili 1. místo a budou nás reprezentovat v 

krajském kole. 

Starší žáci (Květon, Svoboda, Kučera, Musil) obsadili 3. místo. 

 

  

 

 

21. 3. 2019 jsme se již tradičně účastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů. Naše výprava byla velmi početná - 34 sportovců. 

Družstvo ve složení: Marie Kubátová, Barbora Štecová, Magdaléna Pořízová, Julie 

Adamcová, Jiří Kábela, David Hájek, Tomáš Udržal a Jakub Hauser zvítězilo a postoupilo do 

krajského kola. 

Výsledky jednotlivců: 

1. místo Jiří Kábela 

1. místo Aleš Rázl - postup v jednotlivcích 

2. místo Václav Satrapa - postup v jednotlivcích 

2. místo Pavel Suchý - postup v jednotlivcích 

2. místo Barbora Pešková - postup v jednotlivcích 

3. místo Marie Kubátová 

4. místo David Hájek 

5. místa: Petra Satrapová, Julie Adamcová, Ondřej Suchý 

 

Ve středu 20. února vyrazilo sedm statečných bojovníků naší školy na půdu 

havlíčkobrodského gymnázia, aby se tu utkali v klání okresního kola ZEMĚPISNÉ 

OLYMPIÁDY. V něm dosáhli naši žáci historického úspěchu, když se dvěma z nich podařilo 

ve své kategorii zvítězit a postoupit do krajského kola. FILIP KUBEŠ ze 6. ročníku obsadil 1. 

místo v kategorii A, KRISTÝNA FIDROVÁ z 9. ročníku potom 1. místo v kategorii C. Nutno 

říci, že i ostatní naši bojovníci (Petr Novotný, Filip Culek, Albert Vojáček, Matouš Borský a 

Tomáš Zvolánek) předvedli skvělý výkon a dosáhli krásných umístění. 

 

12. 3. 2019, Ledeč nad Sázavou 

Velký úspěch zaznamenala žákyně 3. ročníku Lenka Musílková, když ve své kategorii ovládla 

okresní kolo recitační soutěže a postoupila do kola krajského. 

 

V okresním kole lehkoatletických závodů ŠD na ZŠ Wolkerova se úspěšně prezentovali 29. 

5. tito žáci: Denisa Průšová z 1. B získala 1. místo v hodu kriketovým míčkem, Sebastián 

Průša z 3. C získal 3. místo v běhu na padesát metrů, Hana Bártová z 3. A získala 1. místo v 

hodu kriketovým míčkem, Ondra Melena ze 4. C 3. místo v skoku dalekém, Martin Kubát ze 
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4. A 2. místo v hodu kriketovým míčkem a Adéla Dvořáková ze 4. A 3. místo v hodu 

kriketovým míčkem.  

 

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

jazyk, dějepis, matematika a fyzika, Pythagoriáda 

Úspěchy:  

dějepis – 6. místo 

zeměpis – 1. místo (kategorie A – postup do KK), 1. místo (kategorie C – postup do KK) 

fyzika – 4. místo 

český jazyk – 4. místo 

anglický jazyk – 6. místo (kategorie I. A), 10. místo (kategorie II. A) 

 

 
 

E) OSTATNÍ 

 

14. 2. 2019 

Na svatého Valentýna se v budově AZ Centra Havlíčkův Brod uskutečnilo okrskové kolo 

recitační soutěže a naše želízka v ohni opět nezklamala. 

  

Postup do okresního kola si zajistily: 

Lenka Musílková (kategorie 1) 

Viktorie Čechová (kategorie 4) 

 

 
 

Nadějná recitátorka z I. stupně 
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9. 6. 2019 

Nedělní dopoledne v místní sportovní hale bylo zasvěceno soutěži Havlíčkobrodský střevíček. 

Dívky ze 4. - 5. tříd se nejprve se svou skladbou Déšť probojovaly do užšího finále, aby zde v 

konkurenci dalších 4 týmů obhájily po výborném výkonu loňské zlato. Mladší děvčata pak 

obsadila krásné, i když nepopulární 4. místo. 

 

 

13. 5. 2019 

Dívky a chlapci ze 4. ročníku zaznamenali další úspěch pro naši školu, když obsadili v 

"Lipské školní lize miniházené" 1. a 5. místo. 

 

 

29. 4. 2019 

Žáci 5. C obsadili krásné třetí místo, které se jim podařilo vybojovat v 

Havlíčkobrodské školní lize miniházené. 

 

17. 9. 2018 

Za účasti čelních představitelů města i kraje se v prostorách letního stadiónu Na 

Losích slavnostně otevřel nový lehkoatletický ovál, který v rámci této akce pokřtili vybraní 

zástupci z havlíčkobrodských základních a středních škol štafetovým během. 

Závodníci ze ZŠ V Sadech se prezentovali velmi dobrým kolektivním výkonem a v mladší 

kategorii obsadili krásné 3. místo, starší družstvo pak zazářilo ještě víc, když vybojovalo 

dokonce stříbro. 

 

 
 

Štafety ze Sadů úspěšně testovaly nový lehkoatletický ovál 
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28. 11. 2018 

ZŠ V Sadech, ZŠ Wolkerova a ZŠ Štáflova vyslaly poslední listopadovou středu do klubu 

OKO své nejlepší šachisty, aby zabojovali o titul místního přeborníka. Akce se zúčastnilo 

celkem 76  žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií podle věku a hráli tzv. švýcarským 

systémem na 7 kol.  

  

Výsledky šachistů  

Mladší žáci a žákyně (1. - 5. ročník) 

1. místo Patrik Kocman 

2. místo Patrik Pfeffer 

3. místo Felix Fišer 

nejlepší z mladších děvčat: Štěpánka Prášková 

  

Starší žáci a žákyně (6. - 9. ročník) 

1. místo Tomáš Zvolánek 

2. místo Michal Žáček 

3. místo Zdeněk Fišer 

nejlepší ze starších děvčat: Šárka Aubrechtová 

  

Absolutní pořadí: 

Mladší žáci a žákyně 

2. místo Patrik Kocman (ZŠ V Sadech) 

3. místo Patrik Pfeffer (ZŠ V Sadech) 

  

Starší žáci a žákyně 

2. místo Tomáš Zvolánek (ZŠ V Sadech) 

3. místo Michal Žáček (ZŠ V Sadech) 

  

Nejlepší šachistky: 

Štěpánka Prášková (ZŠ V Sadech) 

Šárka Aubrechtová (ZŠ V Sadech) 

 

30. 5. 2019 

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 I -  učitelky, učitelé a další zaměstnanci školy 

1. - 2. místo: Jan Kletečka, Vratislav Libánský - 8 bodů 

3. místo: Dana Šťovíková - 7 bodů 

  

Kategorie II - žáci 

1. - 3. místo: Marek Doležal, Michal Novák, Tomáš Rojka (všichni z 9. ročníku) - 8 bodů 

  

Kategorie III - žákyně 

1. místo: Šárka Aubrechtová (9. ročník) - 11 bodů 

2. - 3. místo: Barbora Pešková, Petra Satrapová (8. ročník) - 9 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. 

 

 

7. 12. 2018 

V sále Staré radnice proběhlo slavnostní vyhlášení Cen města Havlíčkův Brod pro nejlepší 

žáky základních škol za školní rok 2017/2018. Za naši školu byla tentokrát oceněna pouze 

děvčata, takže chlapci mají do příštího roku co dohánět. 

ZŠ V Sadech:  

1. místo - Eliška Charamzová (v roce 2017/18 žákyně 9. ročníku) 

2. místo - Tereza Malinová (v roce 2017/18 žákyně 9. ročníku) 

3. místo - Jitka Musílková (v roce 2017/18 žákyně 6. ročníku) 

 

 

 
 

CENY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2018 – slavnostní večer v sále Staré radnice 

 

 

Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2018/2019 – navržení žáci: 

1. místo – Josef Novotný 

2. místo – Jitka Musílková 

3. místo – Marek Doležal 
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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. 

  

Nebezpečnost šikany byla hodnocena stupněm 1 – 2 z pětibodové stupnice. 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, sportovní a jiné soutěže). 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. 

  

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily tyto preventivní a osvětové akce: 

 

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 
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Domácí násilí – 9. ročník 

Na vlastní kůži (6. C) ČČK – prevence dětských úrazů  

Benefiční koncert pěveckého sboru Oříšek ve prospěch dětského oddělení Nemocnice 

Havlíčkův Brod 

Charitativní fotbalový turnaj SENI CUP 

Orka a její nevidomá panička – život nevidomého člověka 

Abeceda peněz 

Vánoční pečení – Domov pro seniory Husova 

Velikonoční pečení – Domov pro seniory Husova 

Spolupráce se stacionářem při Domově pro seniory Reynkova (2. B) 

Návštěva MP - ŠD 

Den zdraví 

Den bez tabáku 

Jom ha-šoa 

Beseda s SPC Jihlava 

Preventivní program – agentura Hobit (6. C) 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – osvětová beseda 

Kurz první pomoci – 8. ročník 

První pomoc do škol – 8. ročník 

Uzly a pomeranče – filmové představení 

Vztahy ve třídě – preventivní program 

Školské fórum 

Informace pro rodiče o nebezpečí sociální sítě TIK TOK (metodik prevence sociálně 

patologických jevů) 

  

 
 

Osmáci uctili památku obětí holocaustu 
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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. Muzeum Vysočiny v 

Havlíčkově Brodě uspořádalo 2. května 2019 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, mezi nimi i naši žáci, jména zdejších obětí s 

datem narození a úmrtí. 

 

 

30. 5. 2019 

Mladí fotbalisté FC Slovan Havlíčkův Brod (a zároveň žáci naší školy) si na jeden den zkusili 

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 mladých rozhodčích nesmírně pochvalovali a ocenili zejména přesné rozhodování 

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

Siegl či Sagvan Tofi.  

 

 

 

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 

 

Spolupráce učitele s AP, Kurz mimořádných situací, Školení novely právních 

předpisů od 1. 1. 2019, pracovní skupiny v rámci MAS, exkurze MAS – 

Pardubice, Waldorfská ZŠ, Agrese a agresivita, Inspirace pro zkvalitňování 

výuky matematiky a přírodovědy TIMSS 

Beránek Josef 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, zahraniční stáž ve Finsku 

(projekt Maják), dvoudenní prezenční setkání (projekt Maják), Inovace ve 

výuce, Minirobot Ozobot ve výuce 

Beránková 

Tereza 

 

Spolupráce učitele s AP, Inspirace pro učitele – matematická gramotnost, 

Hejného matematika 

Bížová Marcela 

 
Spolupráce učitele s AP 

Brožová Milena Spolupráce učitele s AP 

Čejková 

Veronika 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Matematická gramotnost 
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Domkář Jan 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, pracovní schůzka pro 

metodiky prevence 

Dušátková Petra 

 

Spolupráce učitele s AP 

Feltlová Milena 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Gašperáková 

Lucie 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Letní škola pro aktivní 

učitele ZŠ, Minirobot Ozobot ve výuce 

Hejkalová Iveta  

Honsová Milena 

Financování regionálního školství, Novelizace právních předpisů ve školství, 

exkurze v SPC Jihlava, Setkání v rámci MAP, Kulatý stůl OSPOD, exkurze 

MAS – Pardubice, Waldorfská ZŠ, Přínosy spolupráce s vládní agenturou pro 

sociální začleňování, I-KAP – pracovní setkání k projektu Učíme se ze života 

pro život, SCIO škola Jihlava 

Hotová Helena Spolupráce učitele s AP, Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk 

Chudobová Olga 
Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Jak připravit rozhovor s 

rodiči 

Jelínková 

Václava 

Spolupráce učitele s AP 

Kašparová Eva 

 

Spolupráce učitele s AP 

Klement 

František 

Hejného matematika, Školení zadavatelů PISA 2019, Kurz mimořádných 

situací, Spolupráce učitele s AP 

Kletečka Jan 
Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Letní škola pro aktivní 

učitele ZŠ 

Krečmerová 

Jaroslava 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Zacházení s chemickými 

látkami a směsmi ve školách, dvoudenní prezenční setkání (projekt Maják) 

 

Křepinská 

Martina 

Spolupráce učitele s AP, pracovní schůzky pro výchovné poradce a další 

pedagogické pracovníky v PPP, Kreativní techniky v karierovém poradenství 

Langová Hana Spolupráce učitele s AP 

Libánský 

Vratislav 

 

Spolupráce učitele s AP, Kurz mimořádných situací, Školení novely právních 

předpisů od 1. 1. 2019, Učíme se ze života pro život – Letní škola koordinátorů 

projektu, Setkání v rámci MAP 

Malina Pavel Spolupráce učitele s AP 

Mezerová Daniela 

 

Spolupráce učitele s AP, O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem 

Miksová 

Monika 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Mediální výchova 

Musílková Jana 
Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Inspirace pro zkvalitnění 

výuky čtení a čtenářské gramotnosti, Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk 

Neprašová 

Simona 

Poruchy chování u dětí a vliv rodičů na jejich výchovu 

Nosková 

Miroslava 

Spolupráce učitele s AP 

Novotná Renata Spolupráce učitele s AP, Poruchy chování u dětí a vliv rodičů na jejich výchovu 

Pazourová 

Kotilová Klára 
Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Pecková Radka Spolupráce učitele s AP 
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Prokešová 

Zuzana 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Sejbalová 

Barbora 

Spolupráce učitele s AP 

Stehlíková Eva Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Šenková Jana 

 

Spolupráce učitele s AP 

Šimoníčková 

Jana 

Spolupráce učitele s AP, školení k testování TIMSS 

Široká Jarmila 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, školení k testování TIMSS 

Šmídová Ivana 

 

Spolupráce učitele s AP 

Šťovíková Dana 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Mediální výchova, 

Minirobot Ozobot ve výuce, Fotka – reklama – manipulace, dvoudenní 

prezenční setkání (projekt Maják) 

Tomčáková 

Martina 

Dětská jóga 

Uchytilová Eliška 
Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Letní škola pro aktivní 

učitele ZŠ 

Venc Václav Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Vencová Vlasta 

 

Spolupráce učitele s AP, doškolovací kurz snowboard, Vzdělávání žáků – 

cizinců v praxi 

Vlčková Eva Poruchy chování u dětí a vliv rodičů na jejich výchovu 

Vrána Zbyněk Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP 

Zajíčková Hana 

 

Spolupráce učitele s AP, Vzdělávání žáků – cizinců v praxi 

Zapalačová 

Stanislava 

 

Kurz mimořádných situací, Spolupráce učitele s AP, Kurz drátkování, Dějiny 

na fotografii 

 

 

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: 

 

Hrdinové všedních dnů – Galerie HB  

Výtvarná dílnička – andílek 

Zdobení perníčků – Galerie HB 
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Veselé Vánoce – Galerie HB 

Žabák a cizinec – KK Vysočiny 

Veselé zoubky 

Zvíře – přítel člověka – KK Vysočiny 

Velikonoce v Galerii 

Velikonoční tvoření – Family Point 

Stoleté kořeny 

Šípková Růženka – baletní vystoupení ZUŠ 

Slavnostní zakončení projektu Už jsem čtenář – kulturní vystoupení 

Čertí brko – filmové představení 

Zpívej – filmové představení 

Den bez aut 

Den zdraví 

Den bez tabáku 

Chovatelská výstava zvířat 

Pohádky staré Persie – Galerie HB 

Návštěva psovoda PČR  

Jak Pejsek s Kočičkou slavili 28. října – Muzeum Vysočiny 

Pohoda na Emku - KK Vysočiny 

Hrdinové všedních dní – významné osobnosti 1918 – 2018 – Galerie HB 

Žáček žáčkům – KK Vysočiny 

Život nevidomého člověka  

Noc s Andersenem – celosvětový projekt – KK vysočiny 

 

 
 

Třída paní učitelky Zajíčkové během Noci s Andersenem 
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Cestovatelské kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

Vynálezy Leonarda da Vinci – Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou 

Poselství Jana Palacha  

Sněhová královna – divadelní představení 

Pes nám spadla – KK Vysočiny 

Po stopách brodských pověstí – procházka po památkách HB – KK Vysočiny 

Vize pro Havlíčkův Brod 

Ukrajina – seznámení se životem dětí na Ukrajině 

Jak se vaří kniha – KK Vysočiny 

Uzly a pomeranče – filmové představení 

Útěk na sever 

Soudní jednání – návštěva Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 

Anna Karenina – muzikál 

Neskočíme na špek - ekologie 

 

 

 

Akce školní družiny: 

 

Návštěva u hasičů 

Den bez aut 

Kouzelná šupinka 

Střelba ze vzduchovek 

Vánoční keramika – rodiče a děti 

Exkurze na SZŠ a VOŠZ – zdravotnický kroužek 

Čertovské dovádění 

Hvězdné království – divadelní představení dramatického kroužku 

Návštěva krytého bazénu v HB 

Vánoční pečení – DD Husova 

I my chceme pomáhat – sbírka pro kočičí útulek Mikeš 

Zdobení vánočního stromu pro zvířátka 

Vánoční besídka 

Čas na rybu – soutěž keramického kroužku 

Maskování ran – zdravotnický kroužek 

Světový den vrabců 

Na návštěvě u MP 

Velikonoce ve Štáflově chalupě 

Návštěva ČČK 

Kniha je můj kamarád – KK Vysočiny 

Návštěva kočičího útulku Mikeš 

Velikonoční pečení v DD Husova 

Čarodějnické dovádění 

Atletické závody školních družin 

Návštěva dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod – zdravotnický kroužek 

Sportovní a soutěživé odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí 
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Školní družina na návštěvě v místní nemocnici 
 

 
 

Školní družina na návštěvě u hasičů 

 

 

8.2. Besedy 

 

Zdravověda pro 8. ročník 

První pomoc do škol – 8. ročník 

Úřad práce HB – 8. ročník 

Návštěva SPŠS HB  – 8. a 9. ročník 

Besedy v rámci Dne zdraví a Dne bez tabáku – I. a II. stupeň 
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Orka a její nevidomá panička – I. a II. stupeň 

Konec II. světové války na Havlíčkobrodsku – 9. ročník 

Židé na Havlíčkobrodsku – 9. ročník 

Čas proměn – dívky 7. ročníku 

Beseda s MP – Závislosti 

Beseda s rodilým mluvčím 

Beseda s MP – Domácí násilí 

Beseda s MP – Ochrana majetku 

Beseda s MP – Šikana a kyberšikana 

Beseda s MP – Pravidla silničního provozu (ŠD + I. stupeň) 

 

 

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: 

 

Kniha je můj kamarád – KK Vysočiny 

Žabák a cizinec – KK Vysočiny 

Zvíře – přítel člověka – KK Vysočiny 

Slavnostní zakončení projektu Už jsem čtenář – kulturní vystoupení 

Noc s Andersenem – celosvětový projekt – KK vysočiny 

Žáček žáčkům – KK Vysočiny 

Pes nám spadla – KK Vysočiny 

Po stopách brodských pověstí – procházka po památkách HB – KK Vysočiny 

Cesta do pohádky  - KK Vysočiny 

Jak se vaří kniha – KK Vysočiny 

Stoleté kořeny – KK Vysočiny 

Jak Pejsek s Kočičkou slavili 28. října - KK Vysočiny 

Pohoda na Emku – KK Vysočiny 

 

 
 

 

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 - 5, Mongolové - 11, Slováci – 3, Bulhaři – 5, 

Ukrajinci – 7, Polák – 1, Rumun – 1, Turek – 1). 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. 
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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 a vládní agenturou pro 

sociální začleňování 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. 

 

 

 

8.5.  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 7. B (3. 12. - 7. 12. 2018). Zúčastnili jsme se mezinárodního 

projektu „Víkend otevřených zahrad“ a uspořádali jsme rovněž sběrové akce. V rámci EMV 

se uskutečnily i další zajímavé projekty:  

 

 
 

Žáci 8. ročníku během akce Čistá řeka Sázava 
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Čistá řeka Sázava (8. B, 8. C)  

Chaloupky - 7. 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   

Přeměna odpadů na zdroje – EMV – 9. a 7. ročník  

Zemědělství na Vysočině (II. stupeň)  

Recyklohraní  

Víkend otevřených zahrad  

Cvičení v přírodě 

Soutěže pro 5. ročník – biologická olympiáda, třídění odpadů (EMV 9. ročník) 

Sázíme bylinky – ŠD 

Mezinárodní den životního prostředí – třídíme odpad (ŠD) 

Mezinárodní den oceánů – omezení plastového odpadu doma i ve škole (ŠD) 

Sběr léčivých bylin  

Sběrová akce - starý papír  

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry  

 

 

 
 

Sedmáci se vydali do EKOCENTRA Chaloupky 
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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 

 

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. Od roku 2016 spolupracujeme se SPŠS v 

Havlíčkově Brodě a využíváme badatelské centrum GHB + odborné vedení učitele 

chemie GHB při zpracovávání praktických částí závěrečných prací žáků 9. tříd. Žáci 

mohou využít materiální vybavení obou škol a cenné zkušenosti tamních garantů. 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. Tato praxe se nám velmi osvědčila, protože autoři 

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

 

  

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 (9. ročník) 

- návštěva z MA Jihlava (9. ročník) 

- exkurze na SZŠ a VOŠ HB (9. ročník – dívky) 
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- Na správné místo – firemní den (9. ročník) 

- prezentace GHB 

- soutěž LEGO ROBOT 

- soutěž Cihla k cihle 

- soutěž Stavíme z Merkuru 

- soutěž Zemědělství na Vysočině 

- nově zavedený povinně volitelný předmět POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (7. – 9. ročník, 

časová dotace 2 hodiny/týden) 

- přehlídka středních škol a učilišť 

- DOD GHB 

- prezentace středních škol pro rodiče žáků 9. tříd 

- návštěva SPŠS HB (chlapci z 9. ročníku) 

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

- soutěž SOUT Chotěboř, pracoviště Kyjovská (9. B) 

- Gastroden (9. ročník) 

- prezentace SOUT Chotěboř (chlapci 9. ročníku) 

- ÚP pro 8. ročník 

- Stavebka v kostce 

- Tiskárny HB – 9. ročník 

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

- SPŠS HB – příprava závěrečných prací žáků 9. ročníku 

- soutěž Rozumíme penězům 

- soutěž PC-ák a S- ROBOT (SPŠ elektrotechnická Pardubice) 

- projekt Novinářem na jeden den 

- výukový program a výstava věnovaná vynálezci Leonardu da Vinci (Muzeum nové generace 

Žďár nad Sázavou) -  8. ročník 

 

 
 

Práce se stavebnicí Teifoc 
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Vítězství v soutěži LEGO ROBOT 
 
 
 
 

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, S – Robot, LEGO ROBOT, 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. 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 – 88 ks 

notebooky – 36 ks 

tablety – 32 ks 

dataprojektory – 33 ks 

interaktivní tabule – 13 ks 
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vizualizér – 4 ks 

3D tiskárna – 1 ks 

elektronické stavebnice 

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. Bížová, Mgr. Novotná 

moodle – Mgr. Domkář 

webfiltr 

elektronický přístup – školní jídelna 

datová schránka 

elektronická podatelna 

 

 
 

3D tiskárna v odborné učebně VT 

 

 

 

8.8.  Evropské projekty 

 

Stavebka v kostce – spolupráce se SPŠS Havlíčkův Brod 
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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 

 Stáže, exkurze v ČR i zahraničí  

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

 Závěrečná konference na konci projektu  

 Individuální práce CKP 

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

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 
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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 

 

 

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: 
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A) Projekty dlouhodobé 

 

Písmenkové pohádky – 1. ročník 

Zdravý životní styl – I. stupeň 

Jsme kamarádi – 1. a 2. ročník 

Jsme kulturní lidé – I. stupeň 

Celé Česko čte dětem – 1. ročník 

Žijeme ekologicky – I. stupeň 

Už jsem čtenář – 1. ročník 

Zakousněte se do knihy – 3. C 

Všichni za stůl – I. stupeň 

Čtu a rozumím – 8. 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 

 

 

28. 10. 2018 

Poslední říjnovou neděli vyvrcholily oslavy 100 let od vzniku Československa. Toto velmi 

významné výročí si připomněli také žáci a učitelé na ZŠ V Sadech. 

V hodinách vlastivědy, dějepisu či občanské výchovy rozebírali pedagogové s dětmi klíčové 

okamžiky, které nakonec vedly ke vzniku samostatné Československé republiky.   

Celá škola se rovněž zapojila do projektu s názvem „Vyvěsme nejvíc českých vlajek!“. Cíl 

byl tedy jasný, a tak se žáci  I. i II. stupně s chutí pustili do díla. Celý týden pilně vyráběli 

z nejrůznějších materiálů naše vlajky, aby je bezprostředně před výročím vyvěsili na několika 

místech naší školy. Výtvory musely být následně zdokumentovány a fotografie putovaly 

komisařům AGENTURY DOBRÝ DEN PELHŘIMOV. Ti po zaregistrování veškerých 

„uměleckých děl“ oficiálně potvrdí zápis do České knihy rekordů. 

Další zajímavý program připravil ve spolupráci s Muzeem Vysočiny pan učitel Domkář. 

Nejprve společně s žákyněmi 9. ročníku upekl dort, který představoval hlavu císaře Karla I. 

Tuto sladkou rekvizitu přemístil v den výročí k pomníku T. G. M. a zde začala zhruba ve 

14.30 rekonstrukce dobových událostí z roku 1918, kdy dav brodských studentů strhl bustu 

rakousko-uherského panovníka, naložil ji na trakař a dovezl až k řece Sázavě, kde ji následně 

„utopil“. Celá rekonstrukce, kterou Honza Domkář v dobovém kostýmu výborně řídil, 

vypadala velmi věrohodně, pouze závěr byl ke smůle všech ryb a kachen poněkud upraven. 

Hlava neskončila v řece, ale byla rozporcována a následně všemi přihlížejícími snědena. 

Na den výročí vzniku republiky proběhl také slavnostní akt u pomníku T. G. Masaryka ve 

Štáflově ulici, jehož součástí bylo i položení květin. Za naši školu se akce zúčastnila paní 

ředitelka Milena Honsová. 

 

Pohyb je život – I. stupeň 

Podzim – I. stupeň 



43 

 

Zima – I. stupeň 

Jaro – I. stupeň 

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

Školní fórum (5. – 8. ročník) 

Abeceda peněz – dětský jarmark (5. C, 5. D) 

Ještě nekončíme – 9. A, B, C 

 

 
 

Recesistická akce k oslavám 100. výročí vzniku Československa 

 

 
 

Projekt „Ještě nekončíme 2019“ – návštěva České televize 
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C) Krátkodobé projekty 

 

Kurz mimořádných situací ve škole (7. – 8. ročník) 

Čistá řeka Sázava – 8. B, 8. C 

Den evropských zahrad – II. stupeň 

Světový den zdraví – I. stupeň 

Světový den bez tabáku – I. a II. stupeň 

Den bez aut – I. stupeň 

Den otevřených dveří 

Předvánoční program – II. stupeň 

Podzimní dílny – I. stupeň 

Světový den zvířat – hry plné zvířecích kamarádů (ŠD) 

Halloween – I. stupeň a ŠD 

Den stromů – ŠD 

Prostřednictvím stromů pomáhejme nalézt cestu k přírodě – ŠD 

Den vrabců – ŠD 

Světový den divadla pro děti a mládež – ŠD 

Mezinárodní den ptactva – soutěžní stezka s úkoly v parku Budoucnost (ŠD) 

Mezinárodní den dětské knihy – s knížkou po škole (ŠD) 

Den Země – soutěžní stezka s úkoly (ŠD) 

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

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

Mikuláš – 1. stupeň + 9. C 
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Mikuláš 2018 na ZŠ V Sadech 

 

Prevence úrazů na kole – ŠD 

Evropský den parků - ŠD 

Noc kostelů – ŠD 

Den matek – ŠD 

Mezinárodní den rodiny – ŠD 

Sázíme bylinky – ŠD 

Mezinárodní den dětí – odpoledne plné her (ŠD) 

Mezinárodní den životního prostředí – třídíme odpad (ŠD) 

Mezinárodní den oceánů – omezení plastového odpadu doma i ve škole (ŠD) 

Mezinárodní den zvířat – malujeme na chodník oblíbené zvířátko, využití PET víček (ŠD) 

Světový den vody - ŠD 

Vánoční dílny – I. a II. stupeň 

Velikonoční dílny – I. stupeň 

Čarodějnice – I. stupeň + ŠD 

Svatý Valentýn – I. stupeň 

Svátek matek – I. stupeň 

Veselé zoubky – 1. ročník 

Hvězdné království – ŠD 

Projektová odpoledne – ŠD 

Masopust – ŠD 

Vánoční pečení – DD Husova 

Velikonoční pečení – DD Husova 

Žijeme spolu – 2. B + DD Reynkova 
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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) 

- Geopark Jihlava (9. C) 

- exkurze Komerční banka (9. A) 

- DOD GHB 

- návštěva SPŠS HB (chlapci z 9. ročníku) 

- Gastroden (9. ročník) 

- ÚP pro 8. ročník 

- exkurze Žďár nad Sázavou – Muzeum nové generace (9. ročník) 

 

 
 

Deváťáci v Muzeu nové generace 

 

 

- exkurze Okresní soud Havlíčkův Brod (9. C) 

- exkurze na ČČK (ŠD) 

- exkurze Pivovar HB (ŠD) 

- exkurze na ZS Kotlina (ŠD) 

- exkurze VÚB HB (ŠD) 

- Stavebka v kostce (8. ročník) 

- exkurze česká spořitelna (5. C, 5. D) 
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- Tiskárny HB – 9. ročník 

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

- Po stopách bitvy tří císařů – 8. ročník + zbytek 9. A 

- exkurze na SZŠ a VOŠ HB (9. ročník – dívky) 

- Praha – 5. ročník  

- ZOO Jihlava - 6. ročník 

- Muzeum Vysočiny Jihlava 7. ročník 

- Ještě nekončíme – PROJEKT PRAHA 2019 - 9. ročník 

- Chaloupky (3. 12. – 7. 12. 2018) – 7. B 

- exkurze Pleas (3. C) 

- Hasičský záchranný sbor HB – školní družina 

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

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

- Úřad práce HB - 8. třídy 

 

 

Žáci 5. ročníku zapojení do projektu „Abeceda peněz“ 
 

 

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: 

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

Čepicování prvňáčků 

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. a 9. tříd 

Vánoční koncert Oříšku 

Jarní koncert Oříšku 
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Předvánoční keramika pro rodiče 

Keramické dílny pro rodiče s dětmi 

Keramika pro dospělé  

Schůzky rodičů se zástupci středních škol 

Sběrová akce 

Schůzky SRPDŠ 

Pojďte s námi do školy (sobota 18. 5. 2019) – celodenní akce pro rodiče s dětmi s řadou 

soutěží, prohlídkou školy, školní zahrady  

Víkend otevřených zahrad 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Ozdravné pobyty 

Slavnostní prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku 

Vystoupení dramatického kroužku školní družiny 

Setkání rodičů s místostarostkou pověřenou vedením resortu školství a pracovníky SPC 

Jihlava 

Žák s PAS (projekt Šablony I) 

Aspergerův syndrom (projekt Šablony I) 

Poruchy chování u dětí (projekt Šablony I) 

Poradenství a další vzdělávání – ÚP (projekt Šablony I) 

Regionální trh práce (projekt Šablony I) 

Nabídka služeb SPC Jihlava (projekt Šablony I) 

Informace pro rodiče o nebezpečí sociální sítě TIK TOK (metodik prevence sociálně 

patologických jevů) 

 

 

 

 
  

Čepicování prvňáčků s panem starostou – 3. září 2018 
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Pojďte s námi do školy 2019 – slavnostní zahájení 

 

 

Akce pro rodiče a děti organizované pí Tománkovou: 

 

29. 9. 2018 – Vojenské technické muzeum Lešany, hrad Český Šternberk (51 účastníků) 

10. 11. 2019 – Aqualand Moravia – Pasohlávky (51 účastníků) 

1. 12. 2018 – Divadlo Palace – Ženy z Anánie + rozsvícení vánočního stromu (51 účastníků) 

9. 12. 2018 – Divadlo Pavla Kožíška – Já nejsem Ježíšek a jsem Kožíšek (51 účastníků) 

15. – 16. 12. 2018 – předvánoční Bamberg (49 účastníků) 

29. 12. 2018 – lyžování v Alpách – Schladming (59 účastníků) 

1. – 2. 2. 2019 – lyžování – Kitzbühel (49 účastníků) 

23. 2. 2019 – Aquapalace Čestlice, Praha (51 účastníků) 

1. – 10. 3. 2019 – lyžování v Itálii – Auronzo di Cadre – 2 skupiny (69 účastníků) 

22. – 23. 3. 2019 – lyžování v Rakousku – ledovec Kuprun, Zell am See (49 účastníků) 

13. 4. 2019 – termální lázně Laa an der Thaya (52 účastníků) 

11. 5. 2019 – Adršpašsko-teplické skály (102 účastníků – 2 autobusy) 

24. – 26. 5. 2019 – lázně v Maďarsku – Sárvár (49 účastníků) 

25. 5. 2019 – Vídeň, Prater + zámek Schönbrunn (49 účastníků) 

8. 6. 2019 – výstup na Sněžku (51 účastníků) 
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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“. V červnu 2019 škola 

instalovala dotykovou informační tabuli, kde se žáci mohou dozvědět aktuální informace. 

Zařízení pomáhá zároveň v oblasti prevence sociálně patologických jevů, a to prostřednictvím 

chytré lišty, kde lze navolit preventivně zaměřené spoty. 

 

 

 

 

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 

MŠ Nad Tratí  

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. 

V rámci projektu Šablony I sdílela zkušenosti v MŠ Šmolovy zástupkyně ředitelky pí 

Bártová, která se seznámila s ŠVP , formami a metodami práce a diskutovala s učitelkami o 

usnadnění přestupu dětí z MŠ na ZŠ. 

 

 

 

 

8.14. Ozdravné pobyty, lyžařské výcviky 

 

26. 1. – 1. 2. 2019, 1. ročník – Jedlová, Deštné v Orlických horách 

8. – 1. 2. 2019, 7. ročník – Vítkovice, Krkonoše 

21. 2. a 28. 2. 2019, I. stupeň – jednodenní výjezdy, Šacberk 

25. 2. – 1. 3. 2019, 7. – 9. ročník – jednodenní výjezdy, Šacberk 

17. – 23. 2. 2019 – 5. C – Jedlová, Deštné v Orlických horách 

8. 1. – 9. 2. 2019, I. stupeň – lyžařská škola Zajda – Šacberk 

3. – 7. 6. 2019 Sportovně ozdravný pobyt s výukou anglického jazyka – Chlum u Třeboně – 5. ročník 
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8.15. Plavecké výcviky 

 

 

Plavecký výcvik 

 

11. 9. 2018 – 13. 11. 2018 – 3. A, B 

20. 11. 2018 – 22. 1. 2019 – 3. C, 3. D 

19. 11. 2018 – 21. 1. 2019 – 4. A, B 

22. 11. 2018 – 17. 1. 2019 – 4. C 

 

 

 

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: 

 
3. - 7. 12. 2018  Chaloupky – pobyt s tématikou environmentální výchovy – 7. B  

12. – 15. 5. 2019 Orlické hory – chata Kačenka – sbor Oříšek – 6. – 9. ročník 

3. – 7. 6. 2019 Sportovně ozdravný pobyt s výukou anglického jazyka – Chlum u Třeboně – 5. ročník  

 

 

 
 

Oříšek na soustředění v Orlických horách 
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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. C 

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

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

- Pojďte s námi do školy – 18. 5. 

- Světový den zdraví  

- Světový den bez tabáku 

- koncerty Oříšku – povánoční a na konci roku 

- mezitřídní sportovní turnaje (vybíjená, softbal, florbal) 

- 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 

- školní fórum 

- pomoc při dni otevřených dveří a zápisu do 1. tříd 

 

 
 

Školní fórum na ZŠ V Sadech 
 

 

8.18.  Ostatní akce 

 

3. 9. 2018 

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

uskutečnilo v budově nové tělocvičny. Přesně v 8.45 zahájila slavnostní akt paní ředitelka 

Honsová společně se starostou města Havlíčkův Brod Janem Teclem. Po několika milých 

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

pasováni na opravdové školáky. 
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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 2019 zjišťování výsledků vzdělávání žáků 4. 

ročníku – TIMSS 2019.  

 

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). 

 

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

zúčastnil kurzu dopravní výchovy. Třídy 1. stupně absolvovaly kurzy Děti do bruslí (ve 

spolupráci s BK Havlíčkův Brod). 

 

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 s SPŠS a GHB. V badatelském centru za spolupráce s RNDr. 

Milanem Zimplem, Ph.D. vznikla zajímavá 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 
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Motivační program žáků 9. ročníku – slavnostní vyhlášení výsledků 
 
 

Na I. stupni proběhly ukázky miniházené a šermu. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se věnovali také problematice ochrany člověka za 

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

v praxi. 

 

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. 

 

 

25. 4. 2019 

Žáci 7. - 8. ročníku i učitelé II. stupně absolvovali KURZ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ VE 

ŠKOLE, který zajistila profesionální agentura Progress Rescue.  

Účastníci byli nejprve rozděleni do dvou skupin, první z nich prošla v tělocvičně teoretickou 

přípravou řešení krizových situací, druhá se přesunula na venkovní hřiště, kde došlo na 

praktické ukázky (střelba, ošetření raněného, informování bezpečnostních složek...). Po dvou 

hodinách se obě skupiny prostřídaly. Ve 12.15 přišel na řadu nejnáročnější bod celého 

programu - simulace ozbrojeného útoku. Bylo patrné, že žáci i pedagogové celé dopoledne 

pozorně naslouchali, neboť se modelovým útočníkem nenechali zaskočit. Stihli se totiž ukrýt 

a zabarikádovat ve třídách, kde přečkali až do příjezdu zásahové jednotky, která agresora 

zneškodnila. 
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Kurz mimořádných situací 

 

 

24. 9. 2018 

Také v letošním roce se naše město připojilo k MEZINÁRODNÍMU DNI BEZ AUT a 

připravilo pro tuto příležitost bohatý program, jehož hlavní součástí se opět staly děti z 

havlíčkobrodských základních škol. 

  

Už na začátku léta byla na téma DEN BEZ AUT VE MĚSTĚ HAVLÍČKŮV 

BROD vyhlášena výtvarná soutěž a žáci I. stupně se do ní po prázdninách s chutí 

zapojili. Nejlepší výkresy pak putovaly na město, kde je odborná porota prohlédla a ta 

nejlepší díla nachystala k ocenění. Ale nepředbíhejme! 

V pondělí nebylo po přechodu tlakové níže Fabienne zrovna nejlepší počasí, ale mezi 

černými mraky se na nás občas usmálo i sluníčko, a tak mohli naši nejmenší vyrazit na 

Havlíčkovo náměstí, kde je čekal důležitý úkol - "rozjásat" šedavou dlažbu pomocí barevných 

kříd. I když dešťové kapky se ukázaly jako zdatný protivník, děti pracovaly tak usilovně, že 

se jim dokonce podařilo "zkrášlit" i Koudelovu kašnu. 

Práce však čekala i na ty starší. Žáci 6. ročníku absolvovali na zapůjčeném bicyklu jízdu 

zručnosti, při níž kromě času rozhodovaly i nejrůznější jízdní dovednosti. Mladým 

cyklistům byli k ruce žáci 9. C, kteří zde po celý den ochotně pomáhali s organizací. A aby to 

nebylo líto těm zbývajícím, zapojili se též žáci 7. a 8. tříd, kteří pro změnu vyplňovali testové 

otázky z dopravní výchovy. 
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Na závěr celého dne pak přišla slavnostní chvíle, neboť v sále Staré radnice došlo k vyhlášení 

vítězů již zmíněné výtvarné soutěže. Paní místostarostka Ivana Mojžyšková předala autorům 

tří nejlepších prací z každé základní školy pohár, diplom a drobnou pozornost. 

  

Za ZŠ V Sadech byli oceněni tito žáci: 

  

1. místo: Veronika Jindrová, Jakub Obrtal (2. A) 

  

2. místo: Simona Svobodová (1. A) 

  

3. místo Kvido Wasserbauer (3. B) 

 

 

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

ve vybíjené. 

 

Třídy se zúčastnily školních výletů. 

 

V září 2018 proběhlo fotografování prvňáků, v květnu se fotografovaly třídní kolektivy. 

 

Paní učitelka Radka Pecková uspořádala pro děti z I. stupně vánoční aerobik. Všichni si 

krásně zasportovali a z tělocvičny odcházeli plni nových zážitků. 

 

5. 12. 2018 

Žáci 9. C pod vedením paní učitelky Dany Šťovíkové pro žáky I. stupně mikulášskou 

nadílku.  

 

8. 12. 2018 

Druhou prosincovou sobotu uspořádal pěvecký sbor Oříšek benefiční koncert ve 

prospěch dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. 

Základní škola V Sadech uspořádala ještě před touto akcí dobrovolnou sbírku a díky štědrosti 

rodičů, dětí i zaměstnanců školy se podařilo vybrat sumu ve výši 7 740 Kč. Za dobrovolné 

vstupné z benefičního koncertu pak putovala dětskému oddělení další částka 9 080 Kč. Paní 

primářka Chvílová Weberová na závěr koncertu poděkovala škole i pěveckému souboru a 

účinkujícím na oplátku věnovala krásné dárečky. 

 

Již osmý ročník akce „Česko zpívá koledy“ proběhl 12. prosince 2018 na více než 600 

místech po celé republice. Přesně v 18.00 se rozezněly nejkrásnější české koledy také na 

náměstí v Havlíčkově Brodě a na pódiu se představily i děti ze ZŠ V Sadech. Malí "Oříšci" 

zdatně zastoupili své starší kolegy, kteří se právě chystali na vánoční cestu do partnerského 

města Brielle, a krásně rozezpívali zimou zkřehlé publikum. 

 

Od října letošního roku se v rámci projektu “Duhová škola“ setkávají žáci třetího ročníku ve 

čtenářském klubu. Děti poznávají nové knihy, navštěvují Krajskou knihovnu Vysočiny. Při 

společné i samostatné četbě plní různé čtenářské úkoly a dramatizují přečtené pohádky 

s loutkovým divadlem. Příjemná atmosféra, klidné prostředí a pohodlná poloha při čtení 

napomáhají většímu zájmu o četbu. Z žáků se postupně stávají lepší čtenáři a možná i budoucí 

herci. 
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19. 12. 2018 

Karneval pro žáky 1. - 3. ročníku (akci uspořádala třída 9. A pod vedením paní učitelky 

Stanislavy Zapaľačové) 

 

 

 

20. 12. 2018 

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

učitele Jana Kletečky) 

  

  

21. 12. 2018 

Předvánoční dílny pro II. stupeň 
  

21. 12. 2018 

Předvánoční sportovní turnaje "UČITELÉ vs. ŽÁCI" 
 

 

V úterý 26. 2. 2018 navštívil naši školu pan Dale Kenworthy, rodilý mluvčí ze Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska. Vybraní žáci osmého a devátého ročníku se 

zúčastnili konverzačních hodin, které vedl. Během nich zaujatě rozprávěli o cestování, 

koníčcích, jídle i mnoha dalších tématech a z tohoto setkání si všichni odnesli 

řadu zajímavých zážitků. 

 

 
 

Vyučovací hodina s rodilým mluvčím 
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Žáci 5. C a 5. D se v letošním školním roce zapojili do projektu České spořitelny ABECEDA 

PENĚZ, v rámci něhož navštívili havlíčkobrodskou pobočku výše uvedeného bankovního 

ústavu. Dozvěděli se zde mnoho zajímavých informací ze světa financí, podívali se do 

prostor, kam se běžný zákazník nedostane, v praktické části pak podepisovali fiktivní 

smlouvu, ale největším lákadlem byl bezesporu balíček s 1 milionem korun, který si všichni 

mohli vzít alespoň na chvilku do ruky. 

 

16. 5. 2019 

Základní škola V Sadech uspořádala v místní tělocvičně opět po roce Školní fórum. 

Paní ředitelka nejprve přivítala všechny účastníky - vybrané zástupce žáků 5. až 8. tříd - a 

seznámila je s tím, jak škola řešila jejich požadavky z loňského roku. Děti se poté rozdělily do 

6 týmů a pod vedením paní učitelky Feltlové a Zapaľačové diskutovaly o nových návrzích na 

zlepšení chodu školy, ale i o tom, co se jim u nás líbí. Následoval vědomostní test a krátce 

před 11. hodinou přivítali účastníci vzácnou návštěvu v podobě pana místostarosty Vladimíra 

Slávky, který se nejprve se všemi pozdravil a poté shrnul, jak se vypořádalo město Havlíčkův 

Brod se zlepšovacími návrhy účastníků loňského fóra.  

Následovala další tvořivá práce žáků, kteří postupně skládali mozaiku nápadů, tentokrát na 

téma: "Co se mi v našem městě líbí, co bych chtěl naopak změnit?". Každá skupina 

představila ve finále své nápady a pan místostarosta o nich s jednotlivými mluvčími živě 

diskutoval. 

 

10 problémů, které definovali účastníci školního fóra  

A) ŠKOLA 

 
 

Školní fórum na ZŠ V Sadech – co bychom chtěli zlepšit v naší škole 
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10 problémů, které definovali účastníci školního fóra  

B) MĚSTO 

 
 

Školní fórum na ZŠ V Sadech – co bychom chtěli zlepšit v našem městě 

 
 

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 69 žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Podpůrná opatření 1. stupně mělo 

přiznáno 9 žáků, 2. stupně 51 žáků a 3. stupně 9 žáků. 34 žákům byl vypracován individuální 

vzdělávací plán. 4 žákům byl přiznán asistent pedagoga. 20 žáků navštěvovalo na doporučení 

poradenského zařízení hodiny pedagogické intervence, 8 žáků hodiny speciálně pedagogické 

péče. Žáci ohrožení školním neúspěchem mohli navštěvovat doučování, které je součástí 

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

(2 skupiny). 

 

 

8.20. Pěvecký sbor Oříšek 

 

Zkoušky sboru pod vedením sbormistrů Olgy Chudobové, Jany Musílkové, Evy Kašparové 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: 
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8. 12. 2018 – benefiční koncert ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod 

10. 12. 2018 – DD Husova 

11. 12. 2018 – DD Reynkova 

14. 12. 2018 – Nizozemí, koncert v Plantage (Brielle) 

14. 12. 2018 – Nizozemí, koncert na Lichtjesavond (Brielle) 

15. 12. 2018 – Nizozemí, koncert v Zwartewaal  

15. 12. 2018 – Nizozemí, koncert v synagoze Sjoel (Brielle) 

19. 12. 2018 – vánoční koncert – Klášterní kostel svaté Rodiny 

8. 1. 2019 – vánoční koncert pro žáky školy 

2. 5. 2019 – kulturní a sportovní ceny města 

18. 5. 2019 – Pojďte s námi do školy (dopolední a odpolední vystoupení) 

10. 6. 2018 – hlavní jarní koncert (hlavní sál KD Ostrov) 

 

 

12. – 15. 5. 2019 proběhlo soustředění nejstaršího oddělení sboru na chatě Kačenka 

v Orlických horách, které finančně podpořilo SRPDŠ. 

 

2. 5. 2019 

V sále Staré radnice proběhl první květnový čtvrtek slavnostní večer u příležitosti vyhlášení 

Sportovních a kulturních cen města Havlíčkův Brod za rok 2018. Z vítězství v kategorii 

"Významný kulturní přínos městu - mladý umělec do 18 let" se radoval pěvecký sbor 

Oříšek. Ocenění a poukaz v hodnotě 20 000 Kč si na pódium přišli převzít vedoucí souboru 

Jan Kletečka, Vlasta Vencová, Jana Musílková a Olga Chudobová. 
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Z koncertů pěveckého sboru Oříšek 
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8. 21. Zájmové kroužky  

   

1. Logopedická prevence I Renata Novotná 

2. Keramický kroužek I Daniela Mezerová 

3. Kroužek AJ pro 1. ročník Petra Dušátková 

4. Kroužek AJ pro 1. ročník Eva Stehlíková 

5. Kroužek AJ pro 1. ročník Tereza Beránková 

6. Šachy Václav Paulík 

7. Logické a deskové hry – I. stupeň Hana Langová 

8. Logické a deskové hry – II. stupeň Jan Domkář 

9. Keramika II Eva Merglová 

10. Keramika III Eva Merglová 

11. Keramika IV Jana Pavlíková 

12. Dovedné ruce Iveta Hejkalová 

13. Sportovní hry Jana Mišurová 

14. Míčové hry Jana Mišurová 

15. Zdravotnický kroužek Eva Vlčková 

16.  Kuchtík Jitka Prchalová 

17. Vybíjená - chlapci Iva Tománková 

18. Vybíjená - dívky Simona Neprašová 

19. Dramatický kroužek Martina Tomčáková 

20.  Flétna Vlasta Vencová 

21. Sborový zpěv Eva Kašparová 

22. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Vlasta Vencová 

23. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Radka Pecková 

24. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Ivana Šmídová 

25. Příprava na př. zk. 9. roč. – M                  Zuzana Prokešová 

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

27. Příprava na př. zk. 9. roč. – ČJ                  Milena Feltlová 

28. Příprava na př. zk. 9. roč. – ČJ                  Vratislav Libánský 

29. Český jazyk pro cizince Milena Honsová 

30. Český jazyk pro cizince Vlasta Vencová 

31. Aerobik I Barbora Sejbalová 

32. Aerobik II Radka Pecková 
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33. Aerobik III Radka Pecková 

34. Čtenářský klub I Tereza Beránková 

35. Čtenářský klub II Milena Brožová 

36. Polytechnický kroužek I Jarmila Široká 

37. Polytechnický kroužek II Ivana Šmídová 

38.  Žákovské podnikání Veronika Čejková 

39.  Stavíme ze stavebnic Merkur a Lego Josef Beránek 

40. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Eva Bártová 

41. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jan Domkář 

42. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Petra Dušátková 

43. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Milena Feltlová 

44. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Václava Jelínková 

45. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Monika Miksová 

46. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Miroslava Nosková 

47. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Klára Pazourová Kotilová 

48. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Eva Stehlíková 

49. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jana Šimoníčková 

50. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Ivana Šmídová 

51. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Marcela Bížová 

52. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Veronika Čejková 

53. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Helena Hotová 

54. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Olga Chudobová 

55. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jana Musílková 

56. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Zuzana Prokešová 

57. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jarmila Široká 

58. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Eliška Uchytilová 

59. Kroužek fotbalu – 1. ročník Zbyněk Vrána 

 

 

 

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).  
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9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla provedena následující inspekční činnost ČŠI: 

 

Ve spolupráci s ČŠI proběhlo v dubnu 2019 zjišťování výsledků vzdělávání žáků 4. 

ročníku – TIMSS 2019 (přírodověda, matematika) 

 

 

 

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 (52 700,00 Kč) 

Women for Women – zajištění obědů zdarma pro 2 žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí (4 926,00 Kč) 

Sociální začleňování cizinců – zajištění výuky českého jazyka pro žáky cizince – projekt 

MěÚ Havlíčkův Brod (80 500,00 Kč) 

 

Učíme se podnikavosti 
 Dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_010  

Příjemce: SCHOLA EMPIRICA, z.s.  

Zkrácený název projektu: Učíme se podnikavosti  

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020  

Cíl projektu  
Cílem projektu obecně je zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat 

konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Škola je centrem kolegiální podpory pro 10 škol z našeho 

regionu, které umožní pedagogům sdílet zkušenosti, vyměňovat si příklady dobré praxe, diskutovat o 

tématech, čerpat inspiraci do výuky, společně plánovat a reflektovat výuku. Hlavní téma, na které se 

nově vytvořená platforma zaměří, bude podpora podnikavosti žáků. Centra kolegiální podpory budou 

úzce spolupracovat s technologickými centry, která zprostředkují aktuální poznatky z oblastí podpory 

podnikavosti, inovací a konkurenceschopnosti. Úkolem pedagogů ve spolupráci s odborným týmem 

pak bude v rámci platformy tyto trendy zpracovávat a uplatňovat ve výuce v ZŠ. Zároveň platforma 

umožní sdílet zkušenosti z jednotlivých škol, předávat si příklady dobré praxe, využívat nástroje 

osvědčené u jiných škol. 

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 
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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 – p. Beránek absolvoval ve dnech 13. – 21. 9. 2018 stáž ve Finsku, 

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 

 

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

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 
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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 (52 700,00 Kč) 

Women for Women – zajištění obědů zdarma pro 2 žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí (4 926,00 Kč) 

Sociální začleňování cizinců – zajištění výuky českého jazyka pro žáky cizince – projekt 

MěÚ Havlíčkův Brod (80 500,00 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 
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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 

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  

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

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 
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Učíme se podnikavosti 

 
 Dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_010  

Příjemce: SCHOLA EMPIRICA, z.s.  

Zkrácený název projektu: Učíme se podnikavosti  

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020  

Cíl projektu  
Cílem projektu obecně je zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat 

konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Škola je centrem kolegiální podpory pro 10 škol z našeho 

regionu, které umožní pedagogům sdílet zkušenosti, vyměňovat si příklady dobré praxe, diskutovat o 

tématech, čerpat inspiraci do výuky, společně plánovat a reflektovat výuku. Hlavní téma, na které se 

nově vytvořená platforma zaměří, bude podpora podnikavosti žáků. Centra kolegiální podpory budou 

úzce spolupracovat s technologickými centry, která zprostředkují aktuální poznatky z oblastí podpory 

podnikavosti, inovací a konkurenceschopnosti. Úkolem pedagogů ve spolupráci s odborným týmem 

pak bude v rámci platformy tyto trendy zpracovávat a uplatňovat ve výuce v ZŠ. Zároveň platforma 

umožní sdílet zkušenosti z jednotlivých škol, předávat si příklady dobré praxe, využívat nástroje 

osvědčené u jiných škol. 
 

 

 

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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14.               Základní údaje o hospodaření školy 

    

                       k 31. 12. 2018                        k 30. 6. 2019 

      VÝNOSY              Kč        VÝNOSY              Kč 
1. Celkové výnosy 47 300 908,83    1. Celkové výnosy 24 878 090,95    

    - dotace MÚ 3 823 500,00        - dotace MÚ 2 054 027,47    

   - dotace MÚ na údržbu 2 177 614,00        - dotace MÚ na údržbu 0,00    

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

   -  dotace "Potravin.pomoc" 56 947,80        - dotace "Potravin.pomoc" 31 714,20    

   - dotace "Duhová škola" 678 059,77        - dotace "Duhová škola" 119 530,23    

  -  dotace Women for Women 0,00       - dotace Women for Women 4 926,00    

  - dotace KAP I 56 076,00       - dotace KAP I 680 565,70    

    - dotace KÚ 35 188 464,00        - dotace KÚ 18 663 777,26    

   - dotace Fond Vysočina 115 224,00       - dotace Fond Vysočina 0,00    

    - výnosy z DČ 433 511,00        - výnosy z DČ 272 908,00    

    - poplatky za ŠD + ŠK 473 760,00        - poplatky za ŠD + ŠK 279 330,00    

    - ostatní výnosy 80 479,00        - ostatní výnosy 35 046,00    

    - mimorozpočtové zdroje 3 879 738,16        - mimorozpočtové zdroje 2 582 795,05    

2. Zúčtování fondů 63 416,02    2. Zúčtování fondů 0,00    

3. Sponzorské dary 183 107,00    3. Sponzorské dary 107 965,00    

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

  
  

  

     NÁKLADY                Kč        NÁKLADY                Kč 
1. Investiční náklady 790 043,28    1. Investiční náklady 238 190,00    

2. Neinvestiční náklady 47 152 603,08    2. Neinvestiční náklady 24 927 832,91    

 - platy pracovníků školy 25 373 783,00     - platy pracovníků školy 13 464 988,00    

 - OPPP 297 626,00     - OPPP 215 873,00    

 - zákonné odvody (ZP,SP) 8 622 019,00     - zákonné odvody (ZP,SP) 4 570 390,00    

 - zákonné odvody (FKSP) 507 475,00     - zákonné odvody (FKSP) 268 643,00    

 - učebnice, UP, knihy 480 084,00     - učebnice, UP, knihy 82 829,30    

 - náklady na údržbu budov 2 177 614,00     - náklady na údržbu budov 0,00    

 - ostatní provozní náklady 5 460 524,00     - ostatní provozní náklady 3 353 099,14    

 - náklady na DČ 285 205,25     - náklady na DČ 145 829,50    

 - mimorozpočtové zdroje 3 948 272,83     - mimorozpočtové zdroje 2 826 180,97    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 148 305,75    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -49 741,96    

    

    Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 8. 10. 2019. 
 

    Výroční zpráva školy projednána na pedagogické radě dne 29. 8. 2019 

    PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 
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Ve školním roce 2018/2019 byly v naší organizaci uskutečněny tyto kontroly 

veřejnosprávními institucemi: 

 Krajská hygienická stanice – kontrola ve školní jídelně (2. 10. 2018 

– bez závad) 

 Krajská veterinární správa – kontrola ve školní jídelně (16. 11. 2018 

– bez závad) 

 audit města Havlíčkův Brod – úkony předcházející kontrole, bez 

závad, nebyl důvod pro zahájení kontroly (6. – 15. 5. 2019) 

 VZP ČR, pobočka Jihlava – kontrola plateb pojistného a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného – bez závad (3. 5. 2019) 

 

 

 
 

   
 

   Vyhotovila: Krejcarová Jaroslava 

 
Schválila: PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 

 

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

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 8. 10. 2019 

  

  

Výroční zpráva školy projednána na pedagogické radě dne 29. 8. 2019 

  

PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 
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