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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 

Identifikátor zařízení: 600 086 674 

Právní forma: příspěvková organizace    IČO 70911029 

Zřizovatel: Město Havlíčkův Brod 

Ředitelka školy: PaedDr. Milena Honsová  

       

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

Adresa školy: V Sadech 560 

  580 01 Havlíčkův Brod 

  tel.: + 420 569 422 179 

  E-mail: info@zssady.cz 

  www.zssady.cz 

Vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání DUHA  

 

 

 

Školská rada 

 
Za pedagogické pracovníky: 

 

1.  Mgr. Jan Domkář 

2.  Mgr. Zbyněk Vrána 

3.  Mgr. Eva Kašparová 

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 

1.  Mgr. Bc. Kateřina Hlaváčková - předsedkyně 

2.  Jan Sádlo 

3.  Kristina Veletová 

 

 

 

 

Za Město Havlíčkův Brod: 

 

1.  Bc. 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 2019/2020 probíhala výuka v 29 třídách s celkovým počtem 736 žáků. Na 

prvním stupni bylo 16 tříd, na druhém stupni 13 tříd. Na škole pracovalo 10 oddělení školní 

družiny a 1 oddělení školního klubu.  

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

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

dílna. 

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

- 1 skupina (2 hodiny/týden)  

 

 

 

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 2019/2020 

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  

Rukodělné práce 

Environmentální výchova  

Mediální výchova 

Polytechnická výchova 

 

 

8. ročník         Kopaná 

Informatika  

Zeměpisný seminář 

Mediální výchova  

Environmentální výchova 

Polytechnická výchova 

             

  

9. ročník 

                        Kopaná 

Informatika   

Zeměpisný seminář 

                       Mediální výchova I. 

                       Mediální výchova II. 

 

 

2.4. Nepovinné předměty  

 

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

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

Fotbal – 4 skupiny – 1. stupeň (1 hodina/týden) 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. 

Pracovníci ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – školní rok 2019/2020 

Třídní učitelé: 
1. A Mgr. Dušátková Petra 6. A Mgr. Truksová Martina 
1. B Mgr. Pecková Radka 6. B Mgr. Zapaľačová Stanislava 
1. C Mgr. Vencová Vlasta 6. C Mgr. Šťovíková Dana 
2. A Mgr. Beránková Tereza 6. D Mgr. Gašperáková Lucie 
2. B Mgr. Kašparová Eva 7. A Mgr. Vrána Zbyněk 
2. C Mgr. Novotná Renata 7. B Mgr. Musílková Jana 
3. A Mgr. Bížová Marcela 7. C Mgr. Domkář Jan 
3. B Mgr. Šenková Jana 8. A Mgr. Prokešová Zuzana 
3. C Mgr. Zajíčková Hana 8. B Mgr. Pazourová Kotilová Klára 

4. A Mgr. Brožová Milena 8. C Mgr. Kletečka Jan 
4. B Mgr. Langová Hana 9. A Mgr. Krečmerová Jaroslava 
4. C Mgr. Mezerová Daniela 9. B Mgr. Miksová Monika 
4. D Mgr. Nosková Miroslava 9. C Mgr. Feltlová Milena 
5. A Mgr. Šmídová Ivana Vedení školy: 
5. B Hotová Helena ŘŠ PaedDr. Honsová Milena 
5. C Mgr. Šimoníčková Jana ZŘ – I. st. Mgr. Bártová Eva 
  ZŘ – II. st. Mgr. Libánský Vratislav 

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

Bártová Katarína Mgr. Čejková Veronika 

Doležalová Michaela Mgr. Henek Jakub 

Fialová Ludmila Mgr. Chudobová Olga 

Bc. Klimešová Dana Mgr. Jelínková Václava 

Krejčová Ilona Mgr. Křepinská Martina 

Mišurová Jana Mgr. Holmanová Veronika 

Neprašová Simona Klement František 

Pospíchalová Marcela Mgr. Stehlíková Eva 

Tománková Ivana PaedDr. Široká Jarmila 

Bc. Tomčáková Martina Venc Václav 

Mgr. Vlčková Eva Mgr. Vožická Simona, DiS. 

Asistent pedagoga: Mateřská dovolená: 
Bártová Katarína Ing. Mgr. Bockschneiderová Markéta 

Malina Pavel Mgr. Provazníková Ryvolová Kamila 

Pojmanová Anežka  

Pospíchalová Marcela  

 Školní jídelna: 
 Axmanová Lenka – vedoucí ŠJ 

Provozní zaměstnanci: Blažková Ilona 

Krejcarová Jaroslava - ekonomka Drahozalová Irena 

Klementová Hana - hospodářka Fialová Marie 

Udržal Tomáš - školník Havlová Jana 

Brožová Petra - uklízečka Jechová Jana 

Fejtová Romana - uklízečka Kábelová Jitka 

Juřenová Helena - uklízečka Opršalová Božena 

Kudrnová Alena - uklízečka Pertlová Pavla 

Novotná Kateřina - uklízečka Siebenbűrgerová Romana  

Vašáková Renata - uklízečka  
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3.2. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo na naší škole celkem 56 pedagogických pracovníků 

(bez MD). 2 vychovatelky měly kombinovaný úvazek (vychovatel / asistent pedagoga). 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikovaní. 

 

 

 

3.3.      Metodické orgány školy 

  

Metodická sdružení I. stupeň  

  

1. třídy Mgr. Vencová Vlasta 

2. třídy Mgr. Kašparová Eva 

3. třídy Mgr. Bížová Marcela 

4. třídy Mgr. Mezerová Daniela 

5. třídy Mgr. Šimoníčková Jana 

  

  

  

Předmětové komise II. stupeň  

  

Český jazyk Mgr. Miksová Monika 

Dějepis Mgr. Libánský Vratislav 

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

Občanská výchova, Výchova ke zdraví Mgr. Zapaľačová Stanislava 

Přírodopis, Praktické činnosti Mgr. Beránek Josef 

Chemie, Fyzika Ing. Krečmerová Jaroslava 

Zeměpis Mgr. Kletečka Jan 

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 bez přítomnosti dětí od 3. 4 do 24. 4. 2020. Zapsáno bylo 63 

dětí.  

Zápis do 1. tříd proběhl v souladu s právními předpisy, ale s upuštění od některých tradičních 

postupů. Vzhledem k mimořádným opatřením byl zápis organizován bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte podával přihlášku prostřednictvím datové schránky, 

poštou, případně vhozením přihlášky do určené schránky na budově školy. Proběhla tedy 

pouze formální část zápisu, motivační část se neuskutečnila. Přestože podobná forma zápisu 

se letos uskutečnila poprvé, proběhlo vše bez problémů. 

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

bylo 11. 

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 první třídy. V 1. A je stanovena třídní učitelka 

Mgr. Ivana Šmídová, v 1. B Mgr. Markéta Nosková, v 1. C bude třídní učitelkou Mgr. Kamila 

Provazníková Ryvolová. Ve třídě 1. A bude pracovat asistent pedagoga. 

 

 

 
 

Za přítomnosti dětí jsme zvládli alespoň ZÁPIS NANEČISTO 
 

 
 

PRÁCE S INTEGROVANÝMI FOTBALISTY 
 

Ve školním roce 2019/2020 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 
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učitel tělesné výchovy Mgr. Jakub Henek. Garantem spolupráce s FC Slovan Havlíčkův Brod 

byl Pavel Mazánek. 

 

 

 
 

Předvánoční fotbalový turnaj  
 

 

Výsledky při přijímání žáků na SŠ, SOU a OU za školní rok 2019/2020 

 

Celkový počet vycházejících žáků: 87 (z 9. ročníku 84, z 8. ročníku 2, ze 7. ročníku 1) 

Přijato žáků:     gymnázia - 12 

                         SŠ a SOŠ s maturitou - 74 

                         učební obory bez maturity - 13 

                         víceletá gymnázia – 10 

 

 
 

Slavnostní vyhlášení výsledků MOTIVAČNÍHO PROGRAMU v 9. ročníku 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

       

5. 1.   Výsledky za 2. pololetí školního roku 2019/2020   

       

Třída Počet žáků Prospěl                Prospěl Prospěl po opr. Neprospěl Prospěl 

    s vyznamenáním   zkouškách   celkem 

1. A 21 18 2 0 1 20 

1. B 20 17 2 0 1 19 

1. C 18 17 1 0 0 18 

2. A 27 27 0 0 0 27 

2. B 28 26 2 0 0 28 

2. C 25 23 2 0 0 25 

3. A 24 23 1 0 0 24 

3. B 23 23 0 0 0 23 

3. C 25 25 0 0 0 25 

4. A 25 24 1 0 0 25 

4. B 24 18 6 0 0 24 

4. C 24 24 0 0 0 24 

4. D 21 15 6 0 0 21 

5. A 25 15 10 0 0 25 

5. B 27 21 6 0 0 27 

5. C 25 17 8 0 0 25 

6. A 25 10 15 0 0 25 

6. B 28 11 17 0 0 28 

6. C 26 13 13 0 0 26 

6. D 22 10 11 0 1 21 

7. A 29 15 14 0 0 29 

7. B 29 8 21 0 0 29 

7. C 30 12 18 0 0 30 

8. A 28 10 18 0 0 28 

8. B 30 9 20 0 1 29 

8. C 30 13 17 0 0 30 

9. A 29 6 22 0 1 28 

9. B 28 9 19 0 0 28 

9. C 28 8 20 0 0 28 

Celkem 744 467 272 0 5 739 
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5. 2. Distanční výuka 

 
V souvislosti s mimořádným opatřením MZ a MŠMT došlo dne 11. 3. 2020 k uzavření všech 

typů škol. Stejně jako ostatní, tak i naše škola musela přejít velmi rychle na distanční formu 

vzdělávání.  

Výuka byla zajištěna prostřednictvím výukových materiálů, které byly k dispozici pro 

jednotlivé ročníky a předměty na stránkách školy od 18. 3. 2020. Učební materiály byly 

pravidelně doplňovány vždy v pondělí ve 13.00. 

Distanční výuka v plném rozsahu pro všechny žáky probíhala až do 11. 5. 2020. Tento den 

byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole, od 25. 5. 2020 pak školu mohli 

navštěvovat i žáci I. stupně a od 8. 6. 2020 také žáci II. stupně. 

V rámci distanční výuky učitelé pro své žáky připravili a zveřejnili na webových stránkách 

3250 studijních materiálů. Nejednalo se jen o různé pracovní listy, ale často to byly 

prezentace, výuková videa, videokonference, předtočené hodiny, chaty se žáky a skupinová 

práce v rámci WhatsApp.  

Rodičům i žákům jsme také poskytli odkazy na domácí procvičování v rámci elektronických 

učebnic, které zdarma na dobu 30 dnů uvolnila nakladatelství FRAUS a NOVÁ ŠKOLA a 

SCIO. Žáci 9. ročníku měli zdarma k dispozici přípravné online kurzy na přijímací zkoušky 

na SŠ a ostatní kurzy doporučovali učitelé individuálně. 

V souvislosti s příznivější epidemiologickou situací se postupně mohli do škol navracet žáci I. 

i II. stupně, ovšem za dodržení velmi přísných hygienických opatření. Žáci museli být 

rozděleni do homogenních maximálně patnáctičlenných skupin, samozřejmostí byl častý 

úklid, dezinfekce všech ploch, dodržování přísných hygienických pravidel (rozestupy, roušky 

na chodbách, větrání, dezinfekce rukou apod.) 

Od 11. 5. 2020 nastoupilo 60 žáků 9. tříd, kteří absolvovali ve škole intenzivní přípravu na 

přijímací zkoušky (4 hodiny denně, 5 dní v týdnu výuky ČJ a M – jedná se o nejvyšší počet 

hodin v rámci všech havlíčkobrodských ZŠ). 

Od 25. 5. 2020 se výuky mohli účastnit i žáci I. stupně. Nastoupilo celkem 176 žáků, podařilo 

se zajistit, že každá skupina pracovala dopoledne se svou třídní učitelkou a odpoledne až do 

16 hodin s dalšími pedagogickými pracovníky (vychovatelky školní družiny, asistenti 

pedagoga, učitelé II. stupně). Od stejného data došlo k obnovení provozu školní jídelny za 

přísných hygienických pravidel. 

Od 8. 6. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole, dostavilo se celkem 

201 žáků, kteří byli rozděleni do 21 skupin, navštěvovali školu dvakrát týdně 4 hodiny denně. 

V rámci tohoto času měli možnost utřídit si učivo především z ČJ a M, potkat se se svými 

učiteli i spolužáky. 

Po celou dobu pokračovala i distanční výuka pro žáky, kteří do školy nenastoupili. 

Po celou dobu jsme se snažili poskytovat podporu žákům ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, cizincům a žákům s podpůrnými opatřeními. Cizincům jsme distribuovali 

prostřednictvím asistenta pedagoga překlady důležitých informací. Tyto překlady nám 

poskytovalo Multimediální centrum Jihlava. Asistenti pedagoga také zajišťovali komunikaci 

se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a podíleli se na přípravě materiálů pro žáky 

s jakoukoli potřebou podpory. 

 

 

5. 3.   Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 
 

A) MEZINÁRODNÍ 
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Účast našich žáků na Frankově memoriálu 

Fotbalisté ZŠ V Sadech se zúčastnili tradičního memoriálu Andreje Franka, který se konal od 

11. do 13. 12. 2019. Halový turnaj pořádalo partnerské město Spišská Nová Ves a byl určen 

pro hráče ročníku 2006 a 2008. 

Naši hráči obsadili v obou kategoriích shodně šestá místa, když se postupně utkali s domácí 

Spišskou Novou Vsí, Košicemi či Žilinou. 

 

 

 

B) CELOREPUBLIKOVÉ 

 
 

VYNIKAJÍCÍ JIŘÍ KABELA MUSEL FINÁLE OVOV VZDÁT 

3. – 4. 9. 2020 

Vynikajícího úspěchu dosáhl žák loňské 9. 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 měl vypravit 

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

ale z důvodu zranění musel nakonec na poslední chvíli svou účast vzdát. 

 

ZRUŠENÉ REPUBLIKOVÉ FINÁLE 

JARO 2020 

Z důvodu pozastavení sportovních a vědomostních soutěží v souvislosti s koronavirovou krizí 

se neuskutečnilo celorepublikové finále soutěže ve stolním tenise, do něhož v listopadu 2019 

suverénně postoupilo naše školní družstvo. 
 

       

 

C) KRAJSKÉ 

 
 
KRAJSKÉ KOLO přespolního běhu 

Dne 9. 10. 2019 se uskutečnilo krajské kolo přespolního běhu. Závodní okruhy byly v 

lyžařském areálu Martina Koukala ve Žďáru nad Sázavou. Do krajského kola postoupilo 

družstvo starších chlapců i dívek. 

Bohužel mezinárodní soutěž v aerobiku nám zasáhla do termínu a na běh odjely pouze 2 

dívky, které se v soutěži jednotlivců neztratily. 

Družstvo chlapců obsadilo v silné konkurenci 3. místo. 

V jednotlivcích pak opět suverénním způsobem zvítězil Daniel Dočkal. 

 

 

Stolní tenisté postoupili do republikového finále 

8. 11. 2019 

Skvělého úspěchu dosáhl tým stolních tenistů ze ZŠ V Sadech, když s naprostým přehledem 

ovládl okresní i krajské kolo a bez ztráty jediného setu postoupil do republikového finále. 
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Vedoucí družstva Zbyněk Vrána ocenil u svých svěřenců nejenom výborný výkon, ale i 

sportovní ducha a fair play chování vůči soupeřům. 

 

Družstvu ve složení Ondřej Květon, Adam Sivera a Filip Vondráček gratulujeme a již se 

těšíme na březnové finále. 

 

 
 

Velký úspěch stolních tenistů ze Sadů 

 

 

Soutěž S-ROBOT 

Dne 27. 11. proběhla na SPŠ elektrotechnické v Pardubicích soutěž S-ROBOT, která spočívá 

v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORM v jazyce 

NTX-G, které co nejrychleji splní stanovený úkol.  

Celkem se zúčastnilo 56 žáků ze 14 škol. 

Jiří Prchal a David Řihák z 9. ročníku obsadili krásné 2. místo. 
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Pardubická soutěž S-ROBOT a stříbrní žáci 9. ročníku 

 

 

 

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET 

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, která byla 

zakončena vědomostním online kvízem v oblasti bezpečnosti na internetu. Úspěšní soutěžící 

byli zařazeni do listopadového slosování o hodnotné ceny. 

 

 

PIŠKVORKY - oblastní kolo 

5. 11. 2019 reprezentovala naši školu v oblastním kole piškvorek na SPŠS 2 družstva. Soutěž 

je organizována pro II. stupeň základních škol a střední školy. V konkurenci 15 týmů se náš 

Bery Team probojoval mezi osmičku nejlepších, kde potom těsně prohrál s gymnazisty z 

Ledče n. S. 
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Piškvorky – Bery Team v akci 

  

 
 

D) OKRESNÍ 
 

 

BĚH PARKEM 

Dne 19. 9. 2019 se konal již 24. ročník Běhu parkem. Naši školu reprezentovalo celkem 26 

žáků. 

 

1. místo ve své kategorii obsadil Daniel Dočkal a Bára Pešková 

2. místo: Maruška Čápová, Vojtěch Šidlák, Julie Adamcová 

3. místo: Natálie Nová, Maruška Kubátová, Matěj Hamp, Jakub Ficek 

 

 

PŘESPOLNÍ BĚH - okresní kolo 

1. 10. 2019 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, tradičně pořádané v Chotěboři. Na 

náročné motokrosové trati se naši běžci probojovali na stupně vítězů. 

Družstva mladších děvčat a chlapců obsadila 3. místa, starší žákyně byly druhé a starší 

žáci vyhráli. 

V jednotlivcích suverénně zvítězil Daniel Dočkal, 2. místo získal Jakub Ficek a Bára Pešková. 
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Přespolní běh - úspěšné družstvo atletů postoupilo do krajského kola 
 

 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 16. 10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přirodovědný klokan (vědomostní 

soutěž z oboru zeměpisu, přírodopisu, matematiky a fyziky) kategorie Kadet. 

Nejúspěšnější byli Petr PFEIFER a Tomáš VYHNALÍK, kteří dosáhli stejného počtu bodů. 

 

 

Úspěch ve školní lize miniházené 

21. 10. 2019 

Žáci 5. C absolvovali podzimní část Školní ligy v miniházené a pod zkušeným vedením  paní 

učitelky Šimoníčkové obsadili 2. a 4. místo, což je vzhledem k silné konkurenci 

havlíčkobrodských a světelských základních škol velký úspěch. Budeme držet palce, aby se 

našim páťákům dařilo i v jarní části soutěže. 

 

 

Rozumíme penězům 

Dne 27. 11. 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže z finanční gramotnosti „Rozumíme 

penězům". Ze 14 týmů se umístili na pěkném 4., 5. a 6. místě. 
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Historický úspěch Kristýny z 9. ročníku 

14. 1. 2020 

Druhé lednové úterý se 3 zástupci naší školy vydali do nedalekého AZ Centra, aby se 

zúčastnili okresního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Skvělého úspěchu dosáhla 

žákyně Kristýna Horáková z 9. ročníku, když si dokázala nejlépe ze všech 32 účastníků 

poradit s nelehkým testem na téma Dlouhé století se loučí (1880 - 1920) a zaslouženě 

slavila vítězství i postup do krajského kola, které se uskuteční 18. 3. 2020 v Pelhřimově.  

 

Umístění našich žáků: 

1. místo - Kristýna Horáková - 69 bodů 

7. místo - Daniel Zítko - 63 bodů 

29. místo - Tereza Lišková - 45 bodů 

 

 

 

E) OSTATNÍ 

 
Přírodovědný klokan 

Ve středu 16. 10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přirodovědný klokan (vědomostní 

soutěž z oboru zeměpisu, přírodopisu, matematiky a fyziky) kategorie Kadet. 

Nejúspěšnější byli Petr PFEIFER a Tomáš VYHNALÍK, kteří dosáhli stejného počtu bodů. 

 

Úspěch ve školní lize miniházené 

21. 10. 2019 

Žáci 5. C absolvovali podzimní část Školní ligy v miniházené a pod zkušeným vedením  paní 

učitelky Šimoníčkové obsadili 2. a 4. místo, což je vzhledem k silné konkurenci 

havlíčkobrodských a světelských základních škol velký úspěch. Budeme držet palce, aby se 

našim páťákům dařilo i v jarní části soutěže. 

 

 

 
Školní liga miniházené – družstvo 5. C 
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PIŠKVORKY - školní kolo 

21. října proběhlo školní kolo v piškvorkách. Nejúspěšnější hráči turnaje sestavili dva týmy, 

které nás budou reprezentovat v oblastním kole 5. 11. na SPŠS v Havlíčkově Brodě. 

 

PYTHAGORIÁDA 

27. a 28. 1. se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, soutěž je určena pro 

žáky 5. - 8. ročníku. 

Nejvíce bodů získali: 

Šimon Soukal (5. ročník), Dominik Rudek (6. ročník), Lenka Pipková a Petra Zajíčková (7. 

ročník), Aneta Jůzlová (8. ročník). 

 

Výsledky soutěže o nejzdařilejší fotografii z distanční výuky 

1. místo: paní Alena Jindrová (rodič) 

2. místo: Martin Pech (3. ročník) 

3. místo: Richard Adamec (3. ročník) 

 

 
 

Soutěž o nejzdařilejší fotografii v době distanční výuky - slavnostní předávání cen v ředitelně školy 
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Úspěch v recitační soutěži 

25. 2. 2020 

V budově AZ Centra Havlíčkův Brod se uskutečnilo okrskové kolo RECITAČNÍ 

SOUTĚŽE a žáci ze ZŠ V Sadech si vedli nadmíru dobře, když dokázali v každé kategorii 

zaznamenat jeden postup do okresního kola, které se uskuteční 17. března 2020 v Ledči nad 

Sázavou. 

Postupující žáci: 

1. kategorie - Pavel Petr (3. ročník) 

2. kategorie - Laura Němcová (5. ročník) 

3. kategorie - Lukáš Pallan (7. ročník) 

4. kategorie - Leona Rabčanová (9. ročník) 

 

 

Den bez tabáku 2020 

5. 6. 2020 

Opět po roce proběhl na ZŠ V Sadech Den bez tabáku. Děti si tentokrát v rouškách 

připomněly základní informace o závislosti na kouření a zásady zdravého životního stylu. 

V malých, maximálně patnáctičlenných skupinkách malovaly, stříhaly, lepily, luštily 

křížovky, poslouchaly pohádku, zhlédly kreslený film O ZLÉ CIGARETĚ. Deštivé dopoledne 

tak všichni strávili sice ve třídách, ale domů odcházeli plni dojmů. 

 

 

 

Den bez tabáku na ZŠ V Sadech – tentokrát v rouškách 
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Úspěch ve výtvarné soutěži 

Děti ze 4. C se během distanční výuky zapojily do soutěže nakladatelství Fraus: Můj skřítek. 

Děti měly za úkol skřítka namalovat a v angličtině popsat. 

Do soutěže se celkem zapojilo 243 dětí, 43 učitelů, 77 rodičů a 64 škol. 

 

 

 
 

Oceněná práce Tomáše ze 4. C 
 

 

 

 

Nejlepší žáci ze Sadů oceněni 

 

9. 12. 2019 

V sále Staré radnice proběhl slavnostní večer, během něhož byli oceněni nejlepší žáci 

havlíčkobrodských ZŠ za školní rok 2018/2019. 

  

Ocenění žáci ze ZŠ V Sadech: 

1. místo - Petr Novotný (ve školním roce 2018/19 třída 9. A) 

2. místo Jitka Musílková (ve školním roce 2018/19 třída 7. B) 

3. místo Marek Doležal (ve školním roce 2018/19 třída 9. C) 
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CENY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2019 – slavnostní večer v sále Staré radnice 

 

 

Ceny města Havlíčkův Brod za školní rok 2019/2020 – navržení žáci: 

1. místo – Denis Vašíček (ve školním roce 2019/20 třída 9. B 

2. místo – Jiří Prchal (ve školním roce 2019/2020 třída 9. B) 

3. místo – Tereza Lišková (ve školním roce 2019/2020 třída 9. A) 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů  

 

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 
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· 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 – 3 z pětibodové stupnice. Pokračovala také 

intenzivní spolupráce s OSPODem a Spektrem prevence. Při řešení šikany 3. stupně byla 

navázána spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou. 

  

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 2019/2020 byla naplánována řada preventivních i intervenčních akcí, ale 

kvůli COVID -19 se některé neuskutečnily vůbec nebo částečně. Proběhly tyto programy:  

Bezpečné chování na ulici – 1. ročník  

Bezpečné chování doma – 2. ročník  

Bezpečné chování na silnici - 3. ročník  

Dopravní výchova, Den bez tabáku  – 4. ročník 

Kyberšikana - 5. ročník  

Závislost – 6. ročník  

Ochrana majetku - 7. ročník 

Přednáška - prevence HIV – 9. ročník 

Na vlastní kůži – 7. ročník 
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Den bez tabáku – jedna z mála osvětových akcí, které ve II. pololetí proběhly 

 

 

 

 

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 především na správné vedení třídnických hodin. 

 

 

Přehled DVPP 

Bártová Eva 

 

Královská stezka – matematická gramotnost – hra Cesta životem, Třídnické 

hodiny – školení pro sborovnu, Královská stezka – Výchova dětí v éře 

digitálních technologií, Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 
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Bártová Katarína Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Beránek Josef 

 
Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Beránková 

Tereza 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Bížová Marcela 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Ochutnávka metod kritického 

myšlení, Specifikace práce s nadanými žáky, AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 

Brožová Milena Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Čejková 

Veronika 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Specifika práce s nadanými žáky 

Doležalová 

Michaela 

Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Domkář Jan 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Studium k výkonu specializovaných 

činností – prevence sociálně patologických jevů 

Dušátková Petra 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Hodnocení žáků s SVP v hodinách 

cizích jazyků, Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 

Feltlová Milena 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Využití asertivních technik 

Fialová Ludmila Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Gašperáková 

Lucie 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Hejkalová Iveta Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Honsová Milena 

Infrastruktura ZŠ - možnost využití projektů – Habry, Exkurze MAS - 

Hustopeče, Brno - vzdělávání cizinců, Konference Školství 2020 – Praha, 

Valná hromada Asociace ředitelů ZŠ – Doksy, Reforma financování 

regionálního školství - Havlíčkův Brod, Pracovní setkání - tvorba KAP – 

Jihlava, KAP - informační setkání pro ředitele ZŠ - Jihlava 

Hotová Helena Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Chudobová Olga Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Jelínková 

Václava 

--- 

Kašparová Eva 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Klement 

František 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Metodika ICT pro učitele ZŠ 

Kletečka Jan Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Klimešová Dana  

Krečmerová 

Jaroslava 
Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Krejčová Ilona Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

 

Křepinská 

Martina 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Jóga pro děti, Setkání výchovných 

poradců a PPP, Ropratem – program pro rozvoj pracovního tempa 

Langová Hana Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Libánský 

Vratislav 

Zasedání řídících výborů MAS, Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Letní 

škola pedagogických koordinátorů Telč, I-KAP: schůzka pedagogických 
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 koordinátorů v Jihlavě, Novinky v právních předpisech pro školy a školky, 

Vzdělávání žáků-cizinců na ZŠ (kulatý stůl) 

Malina Pavel 
Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině, Třídnické hodiny – školení 

pro sborovnu 

Mezerová Daniela 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Miksová 

Monika 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Work and life balance 

Mišurová Jana Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Musílková Jana Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Neprašová 

Simona 

Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Nosková 

Miroslava 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Novotná Renata Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Pavlíková Jana 
Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině, Škola v pohybu, Využití 

počítače v práci pedagoga I 

Pazourová 

Kotilová Klára 
Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Pecková Radka Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Pojmanová 

Anežka 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Pospíchalová 

Marcela 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Prokešová 

Zuzana 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Využití asertivních technik 

Stehlíková Eva Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Šenková Jana 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Šimoníčková 

Jana 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Využití ICT ve vyučování 

Široká Jarmila 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Šmídová Ivana 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Jóga pro děti, AMOS – soubor 

vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

Šťovíková Dana 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Zacházení s chemickými látkami a 

směsmi ve školách 

Tománková 

Ivana 

 

Tomčáková 

Martina 

Škola v pohybu 

Truksová 

Martina 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Venc Václav Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 

Vencová Vlasta 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Instruktor – základní školní lyžování 

(doškolovací kurz), Mám ve třídě žáka cizince 

Vlčková Eva Dětská jóga, Zabezpečovací systém BELLhop ve školní družině 

Vrána Zbyněk Třídnické hodiny – školení pro sborovnu 
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Zajíčková Hana 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Psychohygiena učitele – 

dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka 

Zapalačová 

Stanislava 

 

Třídnické hodiny – školení pro sborovnu, Instruktor – základní školní lyžování 

(doškolovací kurz), Work and life balance 

 

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: 

 

Šípková Růženka – baletní představení – 8. ročník 

HDJ – Šakalí léta – II. stupeň 

Ukázky tanců – I. a II. stupeň 

Úžasné divadlo fyziky – 9. ročník 

Forrest Gump – folkový hudební pořad pro žáky 4. – 6. ročníku 

Ukryto mezi stromy – Galerie HB – 8. C 

Výročí sametové revoluce – workshop v Muzeu Vysočiny – 4. a 5. ročník 

Veselé Vánoce – Galerie HB – I. stupeň 

Beseda s herci HDJ – 9. B 

Otto Fraus – výstava v Muzeu Vysočiny – 5. C 

Potvory a potvůrky – Galerie HB – 3. A 

Sametová revoluce – divadelní pořad – 8. a 9. ročník 

Folková skupina z Brielle – 5. ročník 

Přišel k nám bílý kůň – divadelní představení - 1. – 3. ročník 

Kanada – multikulturní země ledního hokeje – 6. ročník 

Zakousněte se do knihy – KK Vysočiny 

Den zdraví 

Den bez tabáku 

 

 

Akce školní družiny: 

 

Den bez aut – týdenní projekt ŠD a ŠK 

Den stromů 

Odpoledne s pejsky 

Halloween aneb strašidel se nebojíme 

Pracovní činnosti 

Vánoční keramická dílna 

Vánoční dílna ŠD 

Vánoční dílna ŠK 

Vánoční besídka 



29 

 

Krmítko pro ptáčky 

Návštěva Štáflovy chalupy 

 

 
 

Krmítka pro ptáčky – práce dětí ze školní družiny 

 

 
 

Halloween na ZŠ V Sadech 
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8.2. Besedy 

 

Bezpečné chování na ulici – 1. ročník  

Bezpečné chování doma – 2. ročník  

Bezpečné chování na silnici - 3. ročník  

Dopravní výchova – 4. ročník 

Kyberšikana - 5. ročník  

Závislost – 6. ročník  

Ochrana majetku - 7. ročník 

Přednáška - prevence HIV – 9. ročník 

První pomoc do škol – 8. ročník 

Návštěva SPŠS HB   

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

Konec II. světové války na Havlíčkobrodsku – 9. ročník 

Čas proměn – dívky 7. ročníku 

Beseda s rodilým mluvčím – II. stupeň 

Beseda s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským 

 

 

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: 

 

Rozpad východního bloku v roce 1989 – 9. A, 9. B 

Po stopách brodských pověstí – 6. ročník 

Knihou křížem krážem – 5. ročník 

Josef Lada – 3. a 4. ročník  

Knihomoli – 2. ročník 

Obrázek v pohádce – 1. ročník 

V domečku s Pejskem a Kočičkou – 1. a 2. ročník 

Včely a jejich svět – 4. ročník 

Pohoda na Emku – 5. ročník 

Zakousněte se do knihy – 4. C 

 

 
 

 

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 - 12, Slováci – 3, Bulhaři – 5, 

Ukrajinci – 14, Rumun – 1, Turek – 1). Multikulturní výchova probíhá ve dvou rovinách – 

pomoc žákům z jiných zemí začlenit se do kolektivu, překonat jazykovou bariéru, a seznámit 
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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. 

   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 8. B a 6. D (11. - 15. 11. 2019). V rámci EMV se uskutečnily i 

další zajímavé projekty:  

Sběr léčivých bylin  

Sběrová akce - starý papír  

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry  

Den zdraví (I. stupeň)  

Den bez tabáku (I. stupeň)  

Žijeme zdravě (I. stupeň)  

Pohyb je život (I. stupeň)  

Zdravý životní styl (I. stupeň) 

Bovýsek - ovoce a zelenina do škol   

Recyklohraní  

Cvičení v přírodě 

Soutěže pro 5. ročník – biologická olympiáda (2. stupeň) 

Přírodovědné centrum ZEFY – slavnostní otevření + návštěva pedagogů + návštěvy žáků I. a 

II. stupně 

 

 

 



32 

 

 
 

Žáci 6. D a 8. B v EKOCENTRU Chaloupky 
 

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

spolupracovat s námi. 

 

 

      
 

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

 

- Na schůzce SRPDŠ jsme informovali rodiče o možnostech dalšího uplatnění jejich 

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

a žákyň o technickou tvořivost a motivovat je k volbě technicky zaměřených oborů. 

Pokračovali jsme ve spolupráci s GHB, která navazovala na projekt Přírodní a 

technické obory – výzva pro budoucnost. Vybraná skupina žáků 8. a 9. tříd si mohla 

vyzkoušet tamní vědecké centrum. 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). 

 

  

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.  

 

 - SPŠS HB – informace o studiu (bývalí žáci) 

- exkurze B:TECH (9. ročník) 

- OSCHOD – soutěž + slavnostní setkání účastníků v budově MěÚ HB 

- Úřad práce HB – beseda pro žáky 8. ročníku 

- prezentace GHB 

- soutěž LEGO ROBOT 

- 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 

- prezentace OA a HŠ HB v jednotlivých třídách 

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

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

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

- SPŠS HB – příprava závěrečných prací žáků 9. ročníku 

- soutěž Rozumíme penězům 

- Abeceda peněz – exkurze do České spořitelny – 5. B 

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

- projekt Novinářem za sametové revoluce (Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou) -  II. 

stupeň 

- workshop řemeslných dovedností – 9. ročník 
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Práce se stavebnicí Teifoc 
 

 
 

Deváťáci při práci s robotickými stavebnicemi 
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8.7. Informační gramotnost 

 

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

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

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

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

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

Úspěchů dosáhla naše škola i v ICT soutěžích Pc-ák, 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, preventista 

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

aktuální téma.  

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 

vizualizér – 4 ks 

3D tiskárna – 1 ks 

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

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

nabíjecí skříň pro 30 tabletů 

wifi – pokrytí po celé škole 

učitelská knihovna 

žákovská knihovna 

elektronické třídní knihy a žákovské knížky 

čtečky knih – 22 ks 

webové stránky školy + školní facebook, facebook pěveckého sboru Oříšek 

webové stránky učitelů – Mgr. Kletečka, Mgr. Novotná 

moodle – Mgr. Domkář 

webfiltr 

elektronický přístup – školní jídelna 

datová schránka 

elektronická podatelna 

nové mailové adresy všech pedagogických zaměstnanců školy (Gmail) 

služby G Suite (včetně virtuální učebny Classroom) 

nové výukové programy Corinth, SketchUp 
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3D tiskárna v odborné učebně VT 

 

 

8.8.  Evropské projekty 

 

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II 

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Rozpočet: 1 159 021 Kč 

Tato částka bude využita na následující aktivity: 

 

2.II/4 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ 

2.II/6 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.II/10 Tandemová výuka 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (64 hodin) 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

2.II/20 Projektový den mimo školu 

2.V/6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 
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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  

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  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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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, 2020/2021 

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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8.9.  Projektové vyučování 

 

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

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

Priyu z Indie.  

 

 
 

Indická dívka Priya 

 

K úspěšným projektům patří: 

 

A) Projekty dlouhodobé 

 

Písmenkové pohádky – 1. ročník 

Zdravý životní styl – I. stupeň 

Jsme kamarádi – 1. a 2. ročník 

Jsme kulturní lidé – I. stupeň 

Celé Česko čte dětem – 1. ročník 

Žijeme ekologicky – I. stupeň 

Už jsem čtenář – 1. ročník 

Bezpečné dětství – 2. ročník 

Máme rádi zvířata – 2. ročník 

Čteme rádi – 4. ročník 

Chráníme přírodu – 4. ročník 

Abeceda peněz – 5. ročník 

Sportovní zdatnost – 5. ročník 

Rozvoj čtenářské gramotnosti – 5. ročník 
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Třídím – třídíš – třídíme – 1. – 9. ročník 

Začleňování žáků cizinců 

Zakousněte se do knihy – 4. C 

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 

 

Pohyb je život – I. stupeň 

Podzim – I. stupeň 

Zima – I. stupeň 

 

Sady si připomněly výročí sametové revoluce projektovým dnem 

15. 11. 2019 

Pomyslnou třešničkou na dortu připomínkových akcí ke 30. výročí sametové revoluce 

byl projektový den ve stylu retro. Žáci II. stupně byli doslova vtaženi do historie let (ne)dávno 

minulých prostřednictvím řady dílen, soutěží a her. Celý program měl velký úspěch a vyvolal 

u dětí mnoho otázek, na které jim ochotně odpovídali jejich učitelé. 

 

 
 30. výročí sametové revoluce – soutěžní kvíz „Poznáš retro předměty?“ 

https://www.zssady.cz/files/img/201911150921_img_6875.jpg
https://www.zssady.cz/files/img/201911150921_img_6875.jpg
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Předvánoční jarmark v režii 5. B 

12. 12. 2019 

Již potřetí uspořádali žáci ZŠ V Sadech ve spolupráci s havlíčkobrodskou pobočkou České 

spořitelny akci Dětský jarmark. Tentokrát měla vše ve své režii třída 5. B, která pod vedením 

paní učitelky Heleny Hotové lákala návštěvníky na vánoční pamlsky, dekorativní předměty, 

ale i dárečky pod stromeček. 

 

 

 
 

 
 

Předvánoční jarmark v budově České spořitelny – třída 5. B 
 

 

 

C) Krátkodobé projekty 

 

Novinářem za sametové revoluce 

24. 10. 2019 se žáci v rámci předmětu mediální výchova zúčastnili literárně-historického 

vzdělávacího programu Novinářem za sametové revoluce, který pořádá edukační centrum ve 

Žďáře nad Sázavou. Děti se staly novináři redakce, seznámily se s událostmi roku 1989, 

reáliemi a kontextem doby. Povídaly si o médiích, nahlédly do dobového tisku a televizních 

zpráv. Zjistily, co se dělo v roce 1989 v politice, sportu, módě a kultuře. Výsledkem byl 

vlastní list novin. 
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Novinářem za sametové revoluce – praktická část projektu 
 

 

 
 

Mikuláš 2019 na ZŠ V Sadech 

 

https://www.zssady.cz/files/img/201910241810_20191024_110312.jpg
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Vánoční dílny – I. a II. stupeň 

Velikonoční dílny – I. 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 

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

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

Mikuláš – 1. stupeň + 9. B 

30. výročí sametové revoluce – I. a II. stupeň 

Halloween – I. stupeň 

 

 

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. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme 

exkurze plánované na období březen – červen 2020 byli nuceni zrušit. 

 

 V letošním školním roce jsme zorganizovali tyto exkurze: 

 

- exkurze B:TECH (8. ročník) 

- exkurze Česká spořitelna (5. ročník) 

- ÚP pro 8. ročník 

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

- Kutná Hora – 4. ročník  

- Pavlov – 2. a 3. ročník 

- Chaloupky (11. 11. – 15. 11. 2019) – 6. D, 8. B 
 

 

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 

Keramické dílny pro rodiče s dětmi 

Schůzky rodičů se zástupci středních škol 

Sběrová akce 

Schůzky SRPDŠ 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
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Ozdravné pobyty 

Vystoupení dramatického kroužku školní družiny 

Informace pro rodiče o nebezpečí sociální sítě (metodik prevence sociálně patologických 

jevů) 

 

 

 
  

Čepicování prvňáčků s místostarostou města Havlíčkův Brod Liborem Honzárkem – 2. září 2019 

 

 

 
 

 
Ozdravný pobyt prvňáčků a jejich rodičů – chata Jedlová, Orlické hory 
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Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků  

 

 

Akce pro rodiče a děti organizované pí Tománkovou: 

 

14. 9. 2019 – zámek Sychrov / Liberec – ZOO, botanická zahrada, vodní ráj Babylon / Ještěd 

19. 10. 2019 – Polsko, Kudowa Zdroj 

2. 11. 2019 – Hatě / termální lázně Laa an der Thaya 

16. 11. 2019 – Praha, divadlo Studio dva (komedie Les) 

23. 11. 2019 – Praha, divadlo Brodway (muzikál Kvítek mandragory) 

7. 12. 2019 – předvánoční Praha, Divadlo S + H, Staroměstské náměstí, hračky Hamleys 

14. 12. 20219 – předvánoční města Bautzen a Görlitz, vánoční trhy a historická část 

28. 12. 2019 – lyžování v Rakousku, Hauser Kaibling bei Schladming 

22. 2. 2020 – Aquapalace Čestlice, koupání 

 

 

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 
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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. 

Na začátku školního roku 2019/2020 nechala škola zřídit nové mailové adresy pro všechny 

pedagogické zaměstnance (Gmail) – větší přehlednost a kapacita, širší využití. V průběhu 

školního roku pak začala škola využívat v rámci platformy Google také aplikaci G Suite, 

kterou využívalo vedení školy jako jeden z informačních kanálů, dále byla využívána učiteli 

v době distanční výuky. 

 

 

8.13. Spolupráce s MŠ 

 

Spolupráce s MŠ má dlouholetou tradici, ale v souvislosti s koronavirovou krizí v letošním 

školním roce nás navštívily pouze děti z předškolního oddělení MŠ Prokopa Holého, ostatní 

návštěvy se již nestihly realizovat. 

Pro děti z MŠ Prokopa Holého byl připraven pestrý program v rámci Dne otevřených dveří 

pro rodiče budoucích prvňáčků. Domů si pak odnesly hezké dárečky. 

 

 

8.14. Ozdravné pobyty, lyžařské výcviky 

 

25. 1. 2020 – 31. 1. 2020, 2. ročník, Jedlová, Orlické hory 

23. 2. 2020 – 29. 2. 2020, 1. ročník, Jedlová, Orlické hory 

14. – 21. 2. 2020, 7. ročník – Vítkovice, Krkonoše 

7. 1. – 8. 2. 2020, I. stupeň – lyžařská škola Zajda – Šacberk 

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku – Vítkovice, Krkonoše 
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8.15. Plavecké výcviky 

 

Plavecký výcvik 

 

4. 9. 2019 – 13. 11. 2019 – 3. A, B 

19. 11. 2019 – 28. 1. 2020 – 3. C, 4. B 

18. 11. 2019 – 20. 1. 2020 – 4. A, C 

21. 11. 2019 – 23. 1. 2020 – 4. D 

 

 

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: 

 
11. - 15. 11. 2019  Chaloupky – pobyt s tématikou environmentální výchovy – 6. D, 8. B 

  

 

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. B 

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

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

- Světový den zdraví  

- Světový den bez tabáku 

- koncerty Oříšku 

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

stupně 

- vánoční program školní družiny 

- divadelní představení a vystoupení aerobiku v rámci 

DOD pro rodiče budoucích prvňáčků 

- žákovská rada – spolupráce garantů s nižšími ročníky 

- pomoc při Dni otevřených dveří pro rodiče budoucích 

prvňáčků 

  
 

Karneval pro naše nejmenší zorganizovala 9. A 
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Vánoční pásmo soutěží a her pro změnu uspořádala 9. C 
 
 

 

8.18.  Ostatní akce 

 

2. 9. 2019 

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 s místostarostou města Havlíčkův Brod Liborem Honzárkem. Po několika 

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

hymny pasováni na opravdové školáky. 

 

 

Do Sadů zavítal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský 

31. 10. 2019 
V rámci vzpomínkových akcí k 30. výročí sametové revoluce zavítal do naší školy JUDr. 

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR.  
Osmdesátiminutová beseda s vybranými žáky 8. - 9. ročníku i částí učitelského sboru 

proběhla ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Autentické vyprávění pana doktora, který 

rád zavzpomínal na dramatické události roku 1989, připomněl význam Charty 77 či ozřejmil 

smysl Ústavního soudu ČR, ocenili posluchači dlouhým potleskem, krásnou květinou 

i drobným upomínkovým předmětem. 
Velice si vážíme toho, že nám pan předseda věnoval kousek ze svého drahocenného času, a 

přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a optimismu. 
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JUDr. Pavel Rychetský na besedě v naší škole 

 

 

 

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). 

 

 

 

Benefiční koncert Oříšku roztleskal Starou radnici 
13. 12. 2019 
V sále Staré radnice vystoupil pěvecký sbor Oříšek pod vedením Honzy Kletečky a Jany 

Musílkové. Nadšení diváci se zaposlouchali do krásných skladeb od skupin Jelen a 

Čechomor, ve druhé části koncertu pak přišly na řadu vánoční písně. Na závěr předala 

ředitelka ZŠ V Sadech Milena Honsová primářce dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův 

Brod Magdaleně Chvílové Weberové symbolický šek od zaměstnanců a rodičů ve výši 10 500 

Kč. Benefiční částka však nebyla konečná, neboť na dobrovolném vstupném se během večera 

vybralo dalších 12 076 Kč. 

https://www.zssady.cz/files/img/201910311554_img_6835.jpg
https://www.zssady.cz/files/img/201910311554_img_6835.jpg
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Benefiční koncert Oříšku přispěl na dobrou věc 
 

V Sadech vyráběli ozdobné kytice na vánoční trhy 

9. - 12. 12. 2019 
Žáci i učitelé naší školy se s chutí zapojili do přípravy kytic, které letos v době konání 

vánočních trhů ozdobí prodejní stánky na Havlíčkově náměstí.  

 

 
 

Havlíčkobrodské vánoční trhy ozdobily také kytice ze Sadů 

https://www.zssady.cz/files/img/201912132153_img_7080.jpg
https://www.zssady.cz/files/img/201912121815_img_7019.jpg
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Taneční kurzy na naší škole 
10. - 11. 12. 2019 
Manželé Kristýna a Miroslav Kaplanovi předvedli žákům prvního i druhého stupně ukázky 

společenských tanců, alespoň základy těch nejznámějších se mohly děti ze Sadů pod jejich 

vedením také naučit. 
 

Žáci ze Sadů podpořili akci Celé Česko zpívá koledy 
11. 12. 2019 
9. ročník hudebně-společenské akce s názvem „Celé Česko zpívá koledy“ se uskutečnil také v 

Havlíčkově Brodě. Na zdejším náměstí se přesně v 18.00 rozezněly nejznámější české koledy, 

které si společně s 64 žáky ZŠ V Sadech i jejich učitelkami Janou Musílkovou a Olgou 

Chudobovou zazpívalo značně prokřehlé publikum. 

 

 
 

Celé Česko zpívá koledy 

 

 

Třídy 1. stupně absolvovaly kurzy Děti do bruslí (ve spolupráci s BK Havlíčkův Brod). 

 

Sady pomáhají i v době koronaviru 

1. 4. 2020 

Bezprostředně po zavedení povinnosti nosit roušky jsme se i my zapojili do celonárodní akce 

"VYROB SI SÁM". 

https://www.zssady.cz/files/img/201912121819_img_7005.jpg
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Během velmi krátké doby se do šití ochotně pustily kuchařky, vychovatelky školní družiny i 

učitelky. Výsledkem jejich nasazení bylo asi 400 roušek, z nichž velká část (cca 300 ks) 

putovala k těm nejpotřebnějším – seniorům do DD Reynkova a lidem bez domova, kterým 

roušky předali zaměstnanci sociálního odboru MěÚ Havlíčkův Brod. Zbylé roušky posloužily 

zaměstnancům školy, kteří se i v těchto dnech ve škole potkávají při tvorbě učebních 

materiálů pro naše žáky. 

Velký dík patří všem našim šikovným švadlenkám!  

984 – tolik roušek našili zaměstnanci naší školy, nejaktivnější byly paní kuchařky. Část slouží 

pro zaměstnance a žáky naší školy, ale více než 700 roušek jsme rozdali na potřebná místa: 

DD Reynkova, DD Věž, Nemocnice Havlíčkův Brod, kontaktní a poradenské centrum 

Kolping (roušky pro drogově závislé) a MěÚ Havlíčkův Brod (roušky pro lidi bez domova). 

 

 
 

Vlastnoručně vyrobené roušky 

 

 

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 

 

https://www.zssady.cz/files/img/202004011042_img_7448-1-.jpg
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 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. 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. Budoucí gymnazisté 

měli provádět praktickou část závěrečné práce v badatelském centru GHB, ale vzhledem 

k mimořádným opatřením k uzavření škol k tomu již nedošlo.  

 

 

 
 

Motivační program žáků 9. ročníku – slavnostní vyhlášení výsledků 
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Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali také problematice ochrany člověka za 

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

v praxi. 

 

 

Dne 23. 9. 2019 se třídy 4. ročníku zúčastnily programu Prevence dětských úrazů. 

 

 

Předvánoční jarmark v režii 5. B 

12. 12. 2019 

Již potřetí uspořádali žáci ZŠ V Sadech ve spolupráci s havlíčkobrodskou pobočkou České 

spořitelny akci Dětský jarmark. Tentokrát měla vše ve své režii třída 5. B, která pod vedením 

paní učitelky Heleny Hotové lákala návštěvníky na vánoční pamlsky, dekorativní předměty, 

ale i dárečky pod stromeček. 

 

 
 

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

 

 Snažíme se o to, aby každé dítě dosáhlo svého osobního maxima. V letošním školním 

roce jsme se věnovali 68 žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Podpůrná opatření 1. 

stupně mělo přiznáno 6 žáků, 2. stupně 54 žáků a 3. stupně 8 žáků.   

Pro 40 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán.  Se 4 žáky pracovali ve 

škole asistenti pedagoga. 25 žáků navštěvovalo na doporučení poradenského zařízení hodiny 

pedagogické intervence, 10 žáků předměty speciálně pedagogické péče vedené speciálním 

pedagogem.  

 

 

 

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: 

 

29. 11. 2019 – setkání učitelů MŠ (Havlíčkův Brod, hotel Slunce) 

30. 11. 2019 – vánoční trhy (Pelestrov) 

9. 12. 2019 – vánoční koncert (Havlíčkův Brod, DD Reynkova) 

11. 12. 2019 – SENIOR POINT (Havlíčkův Brod, sál Staré radnice) 

13. 12. 2020 – benefiční koncert pro Nemocnici HB (Havlíčkův Brod, sál Staré radnice) 

17. 12. 2020 – vánoční koncert (Havlíčkův Brod, klášterní kostel svaté Rodiny) 

 

Akce sboru Oříšek plánované na II. pololetí školního roku 2019/2020 musely být v souvislosti 

s koronavirovou krizí zrušeny. 
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Z koncertů pěveckého sboru Oříšek 
 

8. 21. Zájmové kroužky  

   

1. Logopedická prevence I Renata Novotná 

2. Keramický kroužek I Daniela Mezerová 

3. Kroužek AJ pro 1. ročník Petra Dušátková 

4. Kroužek AJ pro 1. ročník Radka Pecková 

5. Kroužek AJ pro 1. ročník Vlasta Vencová 

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

7. Keramika I Marcela Pospíchalová 

8. Keramika II Marcela Pospíchalová 

9. Keramika III Dana Klimešová 

10. Keramika IV Jana Pavlíková 

11. Keramika V Daniela Mezerová 

12. Sportovní hry Jana Mišurová 

13. Míčové hry Jana Mišurová 

14. Dětská jóga Eva Vlčková 

15.  Kuchtík Ilona Krejčová 

16. Vybíjená - chlapci Iva Tománková 



57 

 

17. Vybíjená - dívky Simona Neprašová 

18. Dramatický kroužek Martina Tomčáková 

19. Sborový zpěv Eva Kašparová 

20. Výtvarný kroužek Ludmila Fialová 

21. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Jana Šimoníčková 

22. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Martina Křepinská 

23. Příprava na přijímací zkoušky 5. roč.                  Helena Hotová 

24. Příprava na př. zk. 9. roč. – M                  Jarmila Široká 

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

26. Příprava na př  zk. 9. roč. – M  Zbyněk Vrána 

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

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

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

30. Český jazyk pro cizince Milena Honsová 

31. Český jazyk pro cizince Vlasta Vencová 

32.  Výuka dětí s odlišným jazykem Hana Zajíčková 

33. Aerobik I Radka Pecková 

34. Aerobik II Radka Pecková 

35. Čtenářský klub I Tereza Beránková 

36. Čtenářský klub II Milena Brožová 

37. Nadaní žáci I Marcela Bížová 

38. Nadaní žáci II Jana Šimoníčková 

39. Nadaní žáci III Ivana Šmídová 

40. Polytechnický kroužek I Jarmila Široká 

41. Polytechnický kroužek II Ivana Šmídová 

42.  Žákovské podnikání Veronika Čejková 

43.  Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Eva Bártová 

44. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Petra Dušátková 

45. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Milena Feltlová 

46. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Helena Hotová 

47. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Klára Pazourová Kotilová 

48. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Hana Langová 

49. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jarmila Široká 
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50. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Zbyněk Vrána 

51. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Vlasta Vencová 

52. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Martina Truksová 

53. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Jana Šimoníčková 

54. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Ivana Šmídová 

55. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem Monika Miksová 

56. Stolní a deskové hry Jan Domkář 

 

 

 

8.22. Vztahy na pracovišti 

 

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

školního roku se uskutečnilo tradiční přátelské posezení všech zaměstnanců. 

 

 

 

9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena následující inspekční činnost ČŠI: 

 

8. 4. 2020 – monitorovaný telefonický rozhovor ČŠI s ředitelkou školy (téma: 

distanční výuka na ZŠ V Sadech) 

 

 

 

 

10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

Škola byla zapojena do těchto projektů: 

 

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

znevýhodněného prostředí (67 989,60 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  

 

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 
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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_18_063 – Šablony II 

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Rozpočet: 1 159 021 Kč 

Tato částka bude využita na následující aktivity: 

 

2.II/4 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ 

2.II/6 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.II/10 Tandemová výuka 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (64 hodin) 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

2.II/20 Projektový den mimo školu 

2.V/6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

 

 

 

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 

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

 

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 
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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 

 

 

 

 

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 

 

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

znevýhodněného prostředí (67 989,60 Kč) 
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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  

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II 

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Rozpočet: 1 159 021 Kč 

Tato částka bude využita na následující aktivity: 

 

2.II/4 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ 

2.II/6 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.II/10 Tandemová výuka 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (64 hodin) 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

2.II/20 Projektový den mimo školu 

2.V/6  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

 

 

 

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 

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

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 

Letní škola pro pedagogické koordinátory Telč – 18. a 19. 9. 2020 

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

 

 

 

 

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. 
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14.               Základní údaje o hospodaření školy   

    

                       k 31. 12. 2019                        k 30. 6. 2020   

      VÝNOSY              Kč        VÝNOSY              Kč 
1. Celkové výnosy 53 740 917,85    1. Celkové výnosy 24 651 026,07    

    - dotace MÚ 3 939 900,00        - dotace MÚ 2 294 469,09    

   - dotace "Duhová škola II" 18 650,00        - dotace "Duhová škola II" 73 085,70    

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

   -  dotace "Potravin.pomoc" 56 151,90        - dotace "Potravin.pomoc" 11 837,70    

   - dotace "Duhová škola" 119 530,23        - dotace "Duhová škola" 0,00    

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

  - dotace KAP I 963 142,76       - dotace KAP I 96 172,90    

    - dotace KÚ 42 800 391,00        - dotace KÚ 20 420 650,47    

   - dotace Excelence ZŠ 3 840,00       - dotace Excelence ZŠ 0,00    

    - výnosy z DČ 524 410,00        - výnosy z DČ 208 946,00    

    - poplatky za ŠD + ŠK 448 230,00        - poplatky za ŠD + ŠK 245 325,00    

    - ostatní výnosy 96 071,00        - ostatní výnosy 40 636,84    

    - mimorozpočtové zdroje 4 187 168,04        - mimorozpočtové zdroje 1 182 037,80    

2. Zúčtování fondů 278 936,84    2. Zúčtování fondů 0,00    

3. Sponzorské dary 208 558,00    3. Sponzorské dary 32 358,53    

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

  
  

  

     NÁKLADY                Kč        NÁKLADY                Kč 
1. Investiční náklady 238 190,00    1. Investiční náklady 0,00    

2.Neinvestiční náklady 53 546 976,85    2.Neinvestiční náklady 24 719 086,69    

 - platy pracovníků školy 30 903 342,00     - platy pracovníků školy 14 685 535,00    

 - OPPP 321 657,00     - OPPP 180 627,00    

 - zákonné odvody (ZP,SP) 10 459 925,00     - zákonné odvody (ZP,SP) 4 940 075,00    

 - zákonné odvody (FKSP) 618 066,60     - zákonné odvody (FKSP) 291 885,00    

 - učebnice, UP, knihy 380 264,51     - učebnice, UP, knihy 228 970,47    

 - náklady na údržbu budov 0,00     - náklady na údržbu budov 0,00    

 - ostatní provozní náklady 6 410 215,75     - ostatní provozní náklady 3 022 437,20    

 - náklady na DČ 330 469,00     - náklady na DČ 131 637,50    

 - mimorozpočtové zdroje 4 123 036,99     - mimorozpočtové zdroje 1 237 919,52    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 193 941,00    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -68 060,62    

    

    

    

  

    

    



66 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly v naší organizaci uskutečněny tyto kontroly 

veřejnosprávními institucemi: 

 Okresní správa sociálního zabezpečení, pobočka Havlíčkův Brod 

 

Kontrola provedena dne 5. 12. 2019 se zaměřením na plnění povinností 

zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 

období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019. 

 

Z kontroly nevyplynuly žádné sankce ani penále. 

 
 

   
 

   Vyhotovila: Krejcarová Jaroslava 

 
Schválila: PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 

 

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

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 15. 10. 2020 

  

  

Výroční zpráva školy projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 2020 

  

PaedDr. Honsová Milena, ředitelka ZŠ 
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