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Charakteristika školy
Základní škola Jevíčko je moderní škola s velmi dobrým vnitřním vybavením. Je jedinou
základní školou v Jevíčku, byla dána do provozu v roce 1996. Má 16 kmenových tříd,
5 odborných pracoven /pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek tříd slouží jako
kmenová třída/, učebnu výpočetní techniky a 2 tělocvičny s umělým povrchem. Budova školy
prochází částečnou rekonstrukcí, probíhá oprava a zateplení plochých střech. Přetrvávají
problémy s okny a spojovacími dveřmi na chodbách. Od listopadu 2002 je základní škola
sloučena s tehdejší zvláštní školou a od 1. 1. 2003 se škola v Jevíčku stala příspěvkovou
organizací pod názvem Základní škola a Zvláštní škola Jevíčko, okres Svitavy. Od 1. 1. 2006
došlo ke změně názvu školy na Základní škola Jevíčko. Zřizovatelem školy je Město Jevíčko.
Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Miloslav Parolek. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy,
která je tříčlenná.
Ve školním roce 2012/2013 zajišťovala škola výuku a výchovu žáků prvního až devátého
ročníku. Kromě výchovy a vzdělání v rámci vyučování nabízela škola prostřednictvím cca 20
kroužků a ostatních mimoškolních aktivit racionální využití volného času žáků. Součástí
školy je školní družina, která je umístěna v budově školy a již několik let kapacitně
nevyhovuje. Škola má dobré podmínky pro výuku přírodovědných předmětů /P, Ch, F/ a pro
sportovní činnost - 2 tělocvičny s umělým povrchem. Nemáme vlastní školní hřiště,
využíváme hřiště gymnázia s umělým povrchem pro míčové sporty a hřiště pro atletiku, které
bylo během letních prázdnin zrekonstruováno. Uspořádali jsme oblastní kola v atletice,
košíkové, vybíjené.
V rámci smlouvy o pronájmu s TJ Sokol Jevíčko je školní tělovýchovné zařízení využíváno
pro sportovní aktivity jevíčské populace. Učebna informatiky má v síti zapojeno 21 počítačů.
Žáci i pedagogičtí pracovníci v kabinetech mohou využívat internet.
Naši žáci byli úspěšní zejména ve sportovních a přírodovědných soutěžích, ale také
v pěveckých a recitačních. Pro žáky 6. ročníku organizujeme adaptační kurz pro
bezproblémový přechod na II. stupeň školy pod názvem „Spolu ruku v ruce“. Pro žáky
7. ročníku organizujeme lyžařský výcvik. Rozšiřující lyžařský výcvik byl určen pokročilým
samostatným lyžařům. Žáci byli zapojeni do sběru léčivých rostlin, nejlepší sběrači byli
oceněni. Ve spolupráci s DDM Holice organizujeme letní sportovní tábor.
Žáci školy vydávají časopis „OBJEV“, který obsahuje informace pro žáky i rodiče, jsou
v něm sdělení o kroužcích, kulturní a sportovní činnosti ve škole, různé zajímavosti, soutěže
a rébusy. Tento časopis získal několik ocenění v různých soutěžích. Na veřejnosti byla práce
školy prezentována na akcích SPOZu města při vítání občánků a besed s důchodci.
Ve spolupráci se SRPS jsme uspořádali 13. školní ples a vánoční koncert s výstavkou prací
žáků školy. V rámci prohloubení vztahů školy a rodiny jsme uspořádali 2x třídní schůzky
a 2x individuální konzultace učitelů s rodiči a žáky, spolupracujeme s plénem SRPS. Na škole
je stabilní pedagogický sbor, maximálně se využívá odborné způsobilosti pedagogů.
Naše škola začala v dubnu 2013 realizovat projekt podporovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky pod názvem Centrum integrované podpory –
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Do projektu jsou zapojeni zejména zkušení speciální
pedagogové, kteří na vybraných základních a mateřských školách našeho regionu ověřují
možnosti speciálně pedagogické podpory v běžných školách. Jedná se o podporu dětí, které je
nutné připravit speciálně pedagogickými formami práce na docházku do základní školy
a podporu žáků základních škol, kteří se během svého vzdělávání setkávají s problémy ať už
vzdělávacími či výchovnými.
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Vzdělávací programy
Ve všech ročnících I. i II. stupně probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu:
ŠVP ZV č. j. 9-1/2007.
Školní vzdělávací program – změny:
•

úpravy a změny ŠVP na základě upraveného RVP ZV k 1. 9. 2013 jsou vydány jako dodatek
formou přílohy ke stávajícímu ŠVP

•
•
•
•

aktualizace pravidel pro hodnocení
aktualizace žákovských knížek (úprava výstupů na základě změn ve ŠVP)
metodické materiály a poradenství - aktuální články na nástěnce ve sborovně školy
realizace projektu z OP VK – Moderní škola Jevíčko - v souladu se ŠVP byly k 30.
červnu odpilotovány digitální učební materiály (14 šablon, 42 sad) v rámci klíčové
aktivity III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DUMy jsou veřejně
sdíleny na www.dumy.cz

Ve speciálních třídách s programem ZŠ praktické ve všech ročnících probíhala výuka dle
ŠVP ZV – LMP č. j. 9-1/2007. Byl kladen důraz na přiměřený a individuální přístup
speciálních pedagogů k věkovým zvláštnostem a schopnostem žáků.

Výsledky výchovně vzdělávací práce
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 384 žáků, byli rozděleni do 20 tříd podle
vzdělávacích programů.
Běžné třídy: Základní škola – 364 žáků
• I. stupeň: 201 žáků /10 tříd/
• II. stupeň: 163 žáků /8 tříd/
• 3 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících a přehled prospěchu - viz příloha 1.
2 třídy pro žáky se zdravotním postižením - 17 žáků. Zpráva o činnosti - viz příloha 4.
Do školy dojíždělo 144 žáků - viz příloha 2.
Součástí školy je školní družina, která má 3 oddělení - 75 dětí.
Hodnocení práce ve školní družině - viz příloha 3.

Přijímací řízení na střední školy, zápis do 1. třídy
Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 32 žáků devátých tříd.
Všichni mají ukončené základní vzdělání a pokračují ve studiu na středních školách, které si
zvolili, 2 žáci odešli do učebního oboru po ukončení 8. ročníku.
K zápisu do první třídy se dostavilo 50 dětí, 7 rodičů žádalo o odklad školní docházky a na
základě závěrů z vyšetření PPP a lékaře jim bylo vyhověno.
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Přehled o zaměstnancích
• pedagogičtí pracovníci - 36 /z toho 9 na zkrácený úvazek/
• provozní zaměstnanci - 7 /z toho 1 na zkrácený úvazek/
Podrobnější přehled - viz příloha 5.

Údaje
o
pracovníků

dalším

vzdělávání

pedagogických

Je zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy i pedagogičtí
pracovníci se zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných různými vzdělávacími
organizacemi, např.: CCV Pardubice a NIDV, a zejména těch, které proběhly ve Svitavách.
Dojíždění z Jevíčka do Pardubic je časově náročné a placení odsuplovaných hodin za
nepřítomné kolegy je z finančního hlediska pro školu nákladné. Několik vzdělávacích akcí
proběhlo přímo ve škole. Od dubna jsme zapojeni do dvouletého projektu: "VzděláváníInspirace-Kooperace - cesta k odbornému růstu pedagoga", který se týká systematického
vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu všichni pedagogičtí
pracovníci absolvují 18 hodin seminářů ve škole a 24 hodin výjezdních seminářů. Tento
projekt je hrazen z peněz evropských strukturálních fondů. Škola tak ušetří nemalé finanční
prostředky na nákup učebnic a pomůcek pro žáky školy.

Učitelé v akci
Učitelé se mimo jiné zúčastňují i seminářů týkajících se výchovného poradenství či prevence
rizikového chování. Zkušenosti získané na těchto akcích jsou předávány kolegům. V závěru
hlavních prázdnin se učitelé zúčastnili dvoudenního semináře „Atmosféra a klima třídy“.

Kontrolní činnost České školní inspekce
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola ČŠI.

Závěr
Škola je funkčním celkem zajišťující vzdělávací a výchovné úkoly dané statutem školy.
I v příštím školním roce budeme oceňovat kvalitní práci pedagogů, podporovat jejich
iniciativu a další vzdělávání. Vytvoříme podmínky pro naplňování volného času dětí,
zaměříme se na rozvoj tvořivého myšlení žáků, budeme systematicky působit proti
vandalismu, násilí, šikaně a zneužívání návykových látek.
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Výměna učitelů nadace Fulbright
Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna učitelů mezi Základní školou Jevíčko a Neosho
Elementary School. Místo Mgr. Ondřeje Bažanta na Základní škole v Jevíčku učila paní
Jennifer Mohr-Whitman z USA. Na své domovské škole vyučuje Jennifer angličtinu,
matematiku a historii starověkých kultur. V Jevíčku učila angličtinu a konverzaci v angličtině.
Mgr. Ondřej Bažant se přihlásil do prestižního programu výměny učitelů nadace Fulbright.
Tento program funguje pod záštitou vlády USA a je financován i ze soukromých zdrojů. Mezi
účastníky programu jsou i nositelé Nobelovy ceny a jiných významných ocenění.
Naši žáci měli jedinečnou příležitost několikrát týdně strávit hodinu s rodilou mluvčí a zlepšit
si konverzační dovednosti v angličtině. Pro některé to byl příliš náročný úkol, jiní využili
příležitosti, jednak si vylepšili slovní zásobu a výslovnost, jednak se setkali s trochu jiným
přístupem k učení a hodnocení. Součástí tohoto programu bylo i setkání s jinou kulturou. Ve
škole například proběhla ve spolupráci s ostatními učiteli a za jejich mohutné podpory oslava
svátku Halloween. V souvislosti s touto výměnou naši školu také navštívil Norman Eisen,
velvyslanec USA.
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Aktivity školy
V rámci mimoškolní činnosti pracovaly tyto kroužky:

Sportovní hry (5 útvarů)

Mgr. Kobylková, Mgr. Mauerová,
Mgr. Richtrová, Bc. Skřepská, Mgr. Bombera

Aerobik (2 útvary)

Mgr. Valíčková

Logopedie

Mgr. Jenišová

Angličtina hrou (3 útvary)

Mgr. Valíčková, Mgr. Ptáčníková,
Mgr. Parolková

Informatika

Mgr. Boková

Zdravotnický kroužek (2 útvary)

p. vych. Kalandrová

Dramatický kroužek

Mgr. Junková

Šikovné ručičky

p. vych. Dosedlová

Dyslektický kroužek

Mgr. Dražilová, Ing. Gregorová

Školní sbor

Mgr. Mauerová, Mgr. Ptáčníková,
Mgr. Hřebecká, Mgr. Horáková

Německý jazyk (2 útvary)

Mgr. Macků

Dopravní kroužek

Mgr. Macků

Literární kroužek

Mgr. Finsterlová

Volitelné předměty
Tělesná výchova volitelná

Informatika

Seminář a praktika z chemie

Německý jazyk

Seminář z dějepisu

Ekologický seminář

Cvičení z matematiky

Technické činnosti

Nepovinné předměty
Angličtina hrou
Dyslexie

Mediální výchova

strana 12 / 80
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2012/2013

Kultura
Akce pořádané školou
Během školního roku bylo na škole pořádáno několik kulturních akcí, na kterých se schází
žáci, učitelé i veřejnost.
• Vánoční dílna pro školu a rodiče
• Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost
• Školní ples
• Recitační soutěž – školní kolo pro žáky I. a II. stupně
• Pěvecká soutěž – školní kolo pro žáky I. a II. stupně
• Velikonoční dílna pro školu a rodiče
• Noc s Andersenem pro žáky I. a II. stupně
• Školní akademie
• Literární pásmo – Den učitelů, Den matek

Hosté na naší škole
V měsíci září k nám zavítalo sdružení Seiferos zabývající se ochranou dravých ptáků. Velký
úspěch mělo představení Spudveč v rámci Listování – cyklu scénického čtení. V březnu
proběhl výchovný koncert pro děti Cimbálová muzika Réva. Pohádku Jak víla Modrovláska
splnila tři přání zhlédli žáci I. stupně. Pohádku O rybí šupince zahráli žáci navštěvující
občanské sdružení Ze zámečku do světa. Na závěr školního roku nás roztančil taneční obor
Základní umělecké školy Jevíčko.

Za kulturou do města
Během školního roku jsme navštívili různá představení v divadle Polárka v Brně. Tradičně se
také zúčastňujeme rozborového semináře daného představení.

Literární kroužek
Ve školním roce 2012/2013 nově vznikl na základní škole literární kroužek. Navštěvovalo ho
15 zájemců o literaturu z 5. - 9. tříd. Během 1. pololetí si žáci nosili do kroužku oblíbené
knihy, vzápětí jsme hledali vhodné texty k recitaci a připravovali se na recitační soutěž.
V předvánočním čase si žáci připravovali mluvené slovo doprovázející zpěváky ze školního
sboru na Vánočním koncertě. Ve 2. pololetí žáci pracovali na literárním pásmu ke Dni učitelů
a ke Dni matek.

Recitační soutěž
Obvodního kola v Moravské Třebové se zúčastnilo osm recitátorů z literárního kroužku.
Sedm postoupilo do kola okresního. Ve II. kategorii Natálie Finsterlová, ve III. kategorii
Jakub Mauer, Petr Veselka a Magdaléna Parolková, ve IV. kategorii Zdeňka Mauerová,
Monika Křivánková a Michaela Pipreková.
Z okresního kola postoupili na krajskou přehlídku dětských recitátorů tři recitátoři, Natálie
Finsterlová (1. místo), Jakub Mauer (3. místo) a Zdeňka Mauerová (2. místo).
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„Dětská scéna 2013“ - krajské kolo dětských recitátorů proběhlo v měsíci dubnu
v Pardubicích. V silné konkurenci recitátorů celého Pardubického kraje se naši přednášející
rozhodně neztratili. Právě naopak. V kategorie 4. a 5. tříd se sešlo hned několik výborných
recitátorů, porota byla nadšená z jejich výkonů a nakonec osmi z nich udělila diplom či čestné
uznání. Na celostátní přehlídku dětských recitátorů však mohla poslat jen dva zástupce.
Jedním z nich se stal žák z Chrudimi a diplom s postupem do celostátního kola si odvezla
také Natálie Finsterlová. Odborná porota Natálii ocenila za přednes pohádky Aloise Mikulky
O Červené karkulce. V rozborovém semináři předsedkyně poroty Ema Zámečníková s Natálií
její výkon zhodnotila, žákyně tak získala odborné rady do další práce. Zdeňce Mauerové se
v krajském kole také dařilo. Zaujala porotu svým 1. textem a postoupila do 2. kola mezi deset
nejlepších recitátorů. Nakonec si za svůj výkon odvezla čestné uznání. Porotu zaujala zejména
přednesem bajky Zmýlená neplatí, kterou napsal Stanislav Komenda. Jakub Mauer také
neměl jednoduchou úlohu, v jeho kategorii se sešlo 19 recitátorů. Jakub sice ocenění z krajské
přehlídky nedovezl, ale získal cenné zkušenosti do další práce.

Dětská scéna Pardubice
Natálie Finsterlová postupující do celostátního kola dětských recitátorů
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Dětská scéna Pardubice
Natálie Finsterlová s porotkyní při rozboru textu

Účast recitátorky na celostátní přehlídce dětských recitátorů
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se konala ve Svitavách. Přehlídka probíhala
tři dny, od pátku 7. června do neděle 9. června. Do Svitav se sjeli nejlepší recitátoři z celé
republiky. Mimo recitování probíhaly tzv. dílny pro recitátory, ve kterých recitátoři hráli
zajímavé hry, scénky apod. Součástí přehlídky bylo také např. divadelní představení „Jak si
hrají tatínkové“ (divadlo Drak). Sobotní večer okořenil raut pro mladé recitátory. Pro
doprovod recitátorů (rodiče či učitele) bylo připraveny diskuzní kluby a semináře. V kategorii
4. a 5. tříd, kterou reprezentovala Natálie Finsterlová, recitovalo 25 recitátorů.
Celostátní přehlídka je nesoutěžní. Natálie si s porotou povídala o tom, jak si vybírala text,
co jím chtěla sdělit apod. Z celostátní přehlídky odjížděla s pocitem, že se její výkon porotě
i divákům líbil.

Literární pásma
Při příležitosti Dne učitelů si žáci připravili pro učitele literární pásmo. V něm se představili
i recitátoři, kteří reprezentovali naši školu na recitační soutěži v okresním či krajském kole.
Pásmo bylo provázeno mluveným slovem. Úvod a závěr pásma zpestřil kánon či sólový zpěv.
Bývalým učitelům byla předvedena ukázka práce s interaktivní tabulí a společně si se svými
kolegy zavzpomínali nad fotografiemi z různých akcí školy.
V květnu proběhlo setkání s mladými recitátory v Zámečku. Členové literárního kroužku si
připravili hodinové literární pásmo při příležitosti Dne matek. Pásmo tvořily ukázky poezie
a prózy našich či světových autorů. Žáci recitovali z děl např. Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky,
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Karla Čapka, Ivony Březinové, ale i klasika I. A. Krylova. Vystoupení bylo obohaceno hrou
na hudební nástroje a zpěvem. Dívky z mediální výchovy se vyzkoušely roli moderátorek
.
Každý host si ze setkání zajisté odnesl nejen kulturní zážitek, ale také perníková srdce.
Ta upekla při této příležitosti děvčata z osmých tříd.

Společenské vědy
Učitelé v rámci předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost zapojili žáky do
předmětových projektů, projektového dne a zorganizovali pro ně besedy:
• Výchova k občanství: projekty: Ekologie (7. ročník), Osobnost (8. ročník). Pro
vypracování projektů žáci příležitostně využívali internet v žákovské knihovně.
Besedy s mluvčí Policie ČR - Svitavy: Šikana, Kouření a alkohol, Kyberšikana,
Facebook, Trestní odpovědnost dětí a mladistvých (6. – 9. ročník, 2. plololetí).
• Výchova ke zdraví.: Žáci 8. ročníku zorganizovali pro žáky 1. stupně Den zdravého
životního stylu (červen 2013), dívky 6. ročníku se zúčastnily besedy o dospívání
(květen 2013).
• Dějepis: Výuka dějepisu byla zkvalitněna zakoupením odborné literatury:
Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české (1., 2. díl) a Dávné pověsti národa
českého. Žáci využívali novou učební pomůcku, která jim v širším kontextu přiblížila
státní svátky ČR. V listopadu 2012 byla s žáky 8. ročníků uskutečněna beseda
s pamětníkem Josefem Jelínkem o období normalizace (1988 – 1989) v rámci projektu
Příběhy bezpráví, který je součástí audiovizuálního vzdělávacího portálu „Jeden svět
na školách“. Sedm žáků se zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády. Mezi
nejlepší tři, splňující podmínky pro postup do okresního kola, patřily: Minářová
Markéta (8. B), Mauerová Zdeňka (8. B), Haderová Aneta (8. B). Markéta Minářová
reprezentovala naši školu v okresním kole a obsadila 5. místo.
•

•

Školní vzdělávací program: Na základě upraveného RVP ZV k 1. 9. 2013 učitelé v rámci ŠVP
upravili a změnili dílčí výstupy ve výchově k občanství, výchově ke zdraví a dějepisu. Úpravy
byly zahrnuty i do žákovské knížky.
Realizace projektu z OP VK – Moderní škola Jevíčko: v souladu se ŠVP byly vytvořeny
a odpilotovány digitální učební materiály (60 DUM - výchova k občanství, 60 DUM dějepis).
Vytvořené materiály zkvalitnily výuku využitím interaktivních tabulí a jsou veřejně sdíleny na
www.dumy.cz.

Dramatický kroužek
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo dramatický kroužek celkem 11 dětí, které se pod
vedením Jany Junkové setkávaly jednou týdně.
Po celý rok žáci hráli různé pohybové, smyslové hry na rozvoj prostorového vnímání, žáci
zkoušeli improvizovat, vyzkoušeli si různé formy divadelního projevu.
Žáci také tvořili jednoduché scénáře scének, které pak zahráli na Školní akademii a na Noci
s Andersenem.
Žáci dramatického kroužku se letos významně podíleli na spoluorganizování akce s městem
Jevíčko v adventním období, a to Andělského průvodu.
Dále pak se dramatický kroužek organizoval jako každoročně Noc s Andersenem, kde si také
zahráli scénku „Na střeše“. Na konci školního roku také vystupoval na Školní akademii.
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Školní akademie aneb od nás pro vás
Dne 5. 6. 2013 se uskutečnil 5. ročník Školní akademie. Letos se poprvé akademie konala
v prostorách městské synagogy. Na ní se představili se svými vystoupením především žáci
z různých zájmových útvarů, které na naší škole působí. Žáci z dramatického kroužku zahráli
scénku „Na střeše“. Dále se pak představil se svým vystoupením školní sbor. Své vystoupení
také předvedli žáci z praktické školy, zahráli pohádku, se kterou vystoupili na přehlídce
divadelních souborů s názvem“ O dvanácti měsíčcích“.

Školní sbor
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školní sbor 26 dětí z I. a II. stupně, které
se pod vedením Jany Hřebecké, Lenky Horákové, Blanky Mauerové a Ivy Ptáčníkové
scházely 1x týdně na 60 minut.
Po celý rok se děti zdokonalovaly ve svém zpěvu pomocí různých hlasových
a dechových cvičení, hrály různé rytmické a pohybové hry.
Na 3. a 4. listopad 2012 jsme pro děti ze školního sboru připravili víkendové
soustředění, na kterém jsme nacvičovali repertoár na Vánoční koncert. Soustředění se dětem
i vedoucím velmi líbilo.
Vánoční koncert, na jehož přípravě se podílel i literární kroužek, se uskutečnil
18. prosince 2012 pro veřejnost a 19. prosince 2012 pro učitele a žáky naší školy.
12. prosince 2013 jsme podruhé vystupovali na akci „Česko zpívá koledy“.
Ve školním roce 2012/213 jsme se potřetí zúčastnili krajského kola XXIII. Celostátní
přehlídky školních pěveckých sborů v Uničově. Odvezli jsme si umístění ve stříbrném pásmu.
Poslední akcí byla Školní akademii aneb za kulturou. Konala se 5. června 2013 pro
veřejnost. Děti zazpívaly to nejlepší, co se za uplynulý školní rok naučily - kánon, dvojhlasně
zpívané písně bez doprovodu,...
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Školní časopis OBJEV
Ve školním roce 2012/2013 vyšla dvě čísla (náklad 100 výtisků, rozsah do 20-ti stran). Na
tvorbě a distribuci časopisu se podílelo asi 26 žáků 2. stupně, kteří navštěvovali 1x týdně
nepovinný předmět „Mediální výchova“.
Časopis má ustálené rubriky a je opatřen tiráží. Je zdrojem informací pro učitele, rodiče
i žáky. Informuje o životě v naší škole i našem městě, poukazuje na výrazné úspěchy žáků
v soutěžích, v kulturní rubrice je prostor pro první literární pokusy. Do časopisu příležitostně
přispívají i dopisovatelé z jednotlivých tříd.
Redaktoři se v letošním roce zúčastnili literárních soutěží. Petr Veselka získal v soutěži
Pardubické střípky 1. místo a Natálie Finsterlová v soutěži O pardubický pramínek
3. místo.
Redaktoři besedovali s herečkou a režisérkou Terezou Nvotovou, s Normanem Eisenem,
velvyslancem USA, cestovatelem Jiřím Kolbabou a zúčastnili se autorského čtení s Milanem
Valentou. Společně navštívili památky hlavního města Prahy.
Dvě redaktorky si vyzkoušely roli moderátorek. Uváděly literární odpoledne určené veřejnosti
u příležitosti Dne matek.
Během školního roku redaktoři několikrát přispěli do místního tisku.
Jednotlivá čísla jsou umístěna k nahlédnutí na webových stránkách školy. (www.zsjevicko.cz)
a uložena v žákovské knihovně.
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Den zdravého životního stylu
Ve školním roce 2012 - 2013 se konal na naší škole již pošesté projekt, který aktivně zapojil
do práce všechny žáky 1. stupně.
Na přípravách a organizaci tohoto rozsáhlého projektu nazvaného Den zdravého životního
stylu se tentokrát podíleli žáci 8. ročníku. Cílem projektu bylo ukázat našim školákům, jaké
jsou možnosti zdravého stravování a trávení volného času.
K tomuto cíli směřovaly všechny aktivity, které si během jednoho dne žáci vyzkoušeli na
11 různých stanovištích.
Tři stanoviště byla věnována zdravé výživě a ostatní byla pohybová. Na 1. stanovišti se žáci
zabývali základními složkami potravy, vyhledávali, které potraviny lidskému zdraví svědčí
a které naopak. Dozvěděli se také mnoho informací o vitamínech, minerál. látkách, vláknině
a dalších složkách potravy. Děti se snažily s pomocí osmáků dokonce sestavit jídelníček podle
zásad zdravé výživy a volily aktivity, které jim pomohou zbavit se přebytečné energie, pokud
přece jen není v jídelníčku vše v pořádku.
Na 2. stanovišti připravily žákyně 8. tříd ukázku zdravé svačinky. Každá třída dostala
celozrnné chleby, plátkový sýr, Miltráček a množství zeleniny a ovoce. Na 3. Stanovišti ve
třídách si potom žáci sami pod dohledem třídních učitelek připravili zdravou svačinku. Na
dalších osmi stanovištích osmáci připravili ukázky možností pohybových aktivit. K tomuto
účelu posloužily obě tělocvičny a velký dvůr za školou, kde děti soutěžily v mnoha
sportovních disciplínách a dokonce si i podle hudby zatancovaly.
Každá třída prošla všemi stanovišti. Děti vyplňovaly pracovní listy, cvičily, tancovaly a ještě
i zdravě posvačily.
Žákům se projektový den velmi líbil. Dozvěděli se mnoho nových informací. Žáci 8. ročníků
si také velmi posílili svoje sebevědomí, neboť dokázali, že jsou schopni vytvořit, organizovat
a předvést velkolepý projekt. Na Den zdravého životního stylu nám přispěli tito sponzoři:
Ledeko, a. s. Letovice; Miltra, a. s. Městečko Trnávka a Hanácká zemědělská společnost
Jevíčko, a. s.
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Branný den
Dne 21. 6. 2013 se uskutečnil Branný den, kterého se zúčastnili žáci 1. – 9. tříd. Akce se
konala ve spolupráci s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému – Policie
České republiky, Hasičský sbor města Jevíčka a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje. Tyto složky si připravily ukázky své činnosti včetně svého vybavení. Zástupce
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje si v rámci programu "Výchova dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" připravil velmi zajímavou přednášku,
jejímž hlavním cílem bylo předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před
požáry a mimořádnými událostmi. Přednáška byla vhodně doplněna názornými videozáznamy
ze zásahů hasičů při těchto událostech. Branný den byl hned ráno zahájen cvičným požárním
poplachem.
Další stanoviště si připravili sami učitelé. V průběhu celého dopoledne se žáci seznámili:
• se zásadami poskytování první pomoci, měli možnost prakticky si vyzkoušet
resuscitaci i první pomoc při běžných úrazech,
• se zásadami chování při případné evakuaci, s obsahem evakuačního zavazadla
a s jednotlivými varovnými signály,
• se základy topografie, s orientací na mapě včetně práce s kompasem a buzolou
• se základními dopravními předpisy, dopravními značkami a povinnou výbavou
jízdního kola,
• s důležitými telefonními čísly a se správným postupem při vedení telefonního hovoru.
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Výchovné poradenství – žáci s SPU
Výchovný poradce školy s vedením školy a metodikem prevence tvoří výchovnou komisi,
která řešila v tomto školním roce vážný kázeňský přestupek a neomluvenou absenci žáka
VIII. třídy.

Žáci se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2012/2013 evidovala škola na I. stupni 20 žáků se specifickými poruchami
učení, kteří navštěvovali dyslektický kroužek. Žáci z 2. – 5. ročníku pracovali 1x týdně ve
dvou nápravných skupinách.
I v letošním roce se děti zúčastnily již 6. ročníku olympiády pro děti se specifickými
poruchami učení DYS-KO-HRY, pořádané Pedagogicko - psychologickou poradnou
v Boskovicích. Této akce se zúčastnilo 18 týmů z 9 základních škol. Naše družstvo obsadilo
6. místo v kategorii mladších žáků.
Soutěže se zúčastnili tito žáci: Tomáš Richtr, Martin Ambroz, Jakub Bašič, Jana Kolínská,
Kubišová Kateřina.
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Karierové poradenství
V oblasti volby povolání se uskutečnily tyto akce:
• na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni se změnami v podávání přihlášek na
střední školy
• každý rodič dostal metodický návod jak postupovat při přijímacím řízení
• rodiče byli seznámeni se situací na trhu práce (o uplatnění absolventů různých
středních škol) - zástupci středních škol z Brna, Mohelnice, Lanškrouna, Poličky,
Ústí nad Orlicí, Jedovnic, Blanska a Letovic seznámili rodiče s obory svých
středních škol
• žáci 9. tříd navštívili "Přehlídku středních škol" ve Svitavách
• žákům 9. tříd byl vysvětlen postup při podávání přihlášek a postup při přijímacím
řízení
• s žáky 9. tříd byly individuálně vedeny pohovory, byli seznamováni s propagačními
materiály středních škol
• každý žák dostal přehled středních škol Pardubického kraje a blízkého okolí
• pro žáky 9. tříd bylo zajištěno pedagogicko-psychologické vyšetření PPP Svitavy
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• rodiče žáků 5. tříd se seznámili s podmínkami odchodu na gymnázium
• všem přijatým žákům byly předány "zápisové lístky "
• žáci si vyzkoušeli také „Zkoušky nanečisto“, které pořádalo gymnázium
• na naší škole jsme v říjnu uspořádali menší burzu škol, kterou mohli navštívit i žáci
z okolních škol i z nižších ročníků, také byli uvolňováni na dny otevřených dveří
vybraných škol.

Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 32 žáků devátých tříd, kteří
se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV č. j. 9-1/2007. Všichni mají
ukončené základní vzdělání a pokračují ve studiu na středních školách, které si zvolili, 1 žák
odešel do učebního oboru po ukončení 8. ročníku.
Gymnázium 6 žáků
Střední školy technického zaměření - 9 žáků
3-leté učební obory 9 žáků
Ostatní stř. školy – 8 žáků

Účast v matematických soutěžích
mezinárodní soutěž - Matematický klokan
Tohoto kola se zúčastnilo 271 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín
a Kadet.

CVRČEK
Soutěžilo celkem 69 žáků druhých a třetích tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 90.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Mauerová Eliška
67 b
2. Kadlec Jakub 58 b
3. Schmidtová Adéla 51 b

KLOKÁNEK
Soutěžilo celkem 72 žáků čtvrtých a pátých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie
1. Finsterlová Natálie 76 b
Václavek Vojtěch
76 b
2. Krejčí Matěj
72 b
3. Seman Vilém
68 b
Staňková Barbora
68 b

BENJAMÍN
Soutěžilo celkem 75 žáků šestých a sedmých tříd.
Maximální počet bodů v této kategorii - 120.
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Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1. Borýsek Martin
77 b
2. Müller Matěj
75 b
3. Hrubý Martin
71 b

KADET
Soutěžilo celkem 55 žáků osmé a deváté třídy.
Maximální počet bodů v této kategorii – 120.
Nejlepší řešitelé v rámci kategorie:
1. Kolínská Zdeňka
53 b
Vykydal Lukáš
53 b
2. Ochrana Martin
47 b
3. Kubín Tomáš
46 b

PYTHAGORIÁDA - soutěž pro žáky 5., 6., 7. a 8. ročníků
Školního kola soutěže se zúčastnilo 131 žáků.

Zpráva za oblast chemie
Jako každý rok se zájemci z 9. tříd zúčastnili chemické soutěže O putovní pohár Jaroslava
Heyrovského, kterou pořádalo Gymnázium Jevíčko. Nejlépe se umístil Dušan Kejzlar, který
se umístil do desátého místa.

Zpráva za přírodopisnou oblast
Ve školním roce 2012/2013 proběhla v rámci přírodopisné oblasti na II. stupni soutěž
v poznávání živočichů.
Školní kolo
Dne 11. 3. 2013 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 26 žáků 5. - 9. tříd.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. kategorie (žáci 5. tříd), II. kategorie (žáci 6. a 7. tříd)
a III. kategorie (žáci 8. a 9. tříd).
Výsledy:
I. kategorie:

1. místo: Josef Knap (5. B)
2. místo: Klára Vašíková (5. B)
3. místo: Tereza Minaříková (5. B)

II. kategorie: 1. místo: Martin Hrubý (7. B)
2. místo: Simona Jeřábková (7. B)
3. místo: Klára Mrvová (6. B), Denisa Filipová (7. B)
III. kategorie: 1. místo: Aneta Nárožná (9. B)
2. místo: Zdeňka Mauerová (8. B)
3. místo: Michaela Pipreková (9. A)
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Oblastní kolo
Do oblastního kola v Moravské Třebové postoupili všichni jmenovaní žáci společně s dalšími
úspěšnými žáky ze školního kola, a to Kateřina Konečná (6. A), Ivana Blchová (7. B)
a Kateřina Knapová (9. B). Klára Vašíková, Tereza Minaříková a Zdeňka Mauerová se
z důvodu nemoci nakonec oblastního kola nezúčastnily.
V oblastním kole v DDM v Moravské Třebové, které se uskutečnilo 20. 3. 2013, žáci dosáhli
těchto výsledků:
kategorie:

5. třídy: 6. místo Josef Knap (celkem 15 soutěžících)
6. třídy: 3. místo Kateřina Konečná
6. místo Klára Mrvová (celkem 14 soutěžících)
7. třídy: 3. místo Martin Hrubý
6. místo Simona Jeřábková
7. místo Denisa Filipová
10. místo Ivana Blchová (celkem 29 soutěžících)
9. třídy:1. místo Aneta Nárožná
8. místo Michaela Pipreková
10. místo Kateřina Knapová (celkem 10 soutěžících)

Okresní kolo
Do okresního kola konaného 24. 4. 2013 v DDM v Litomyšli postoupila Aneta Nárožná, která
svoji kategorii 9. tříd suverénně vyhrála.

Sport na I. stupni
V letošním roce se žáci z I. stupně naší školy zúčastnili několika sportovních soutěží:
přespolního běhu, atletických závodů Kinderiáda, turnaje ve vybíjené, Atletické všestrannosti
nejmladšího žactva a Gymnastického čtyřboje. Děti školu reprezentovaly nejen na obvodní
úrovni, ale i na úrovni okresní.
Sportovat se začalo hned na konci září, kdy se žáci utkali se svými soupeři v přespolním
běhu. Obvodní kolo se konalo v Jevíčku v areálu Žlíbek. Naši reprezentanti soutěžili s žáky
z Chornic, Křenova, Jaroměric a Městečka Trnávky.
Umístění:

3. třídy

1. místo: Valík Filip

4. třídy

1. místo: Hňoupek Daniel
2. místo: Kavan Tomáš
Parolková Apolena

5. třídy

2. místo: Šmedek Kryštof
Ševčíková Anna
3. místo: Richtr Tomáš
Langerová Pavlína
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Tito úspěšní žáci postoupili do okresního kola, které se konalo začátkem měsíce října
v Poličce. Nejlepšího umístění dosáhla Parolková Apolena, která obsadila 7. místo ve své
kategorii a Kavan Tomáš, který obsadil 8. místo ve své kategorii.
V měsíci říjnu se žáci zúčastnili Kinderiády, což jsou atletické závody pro žáky I. stupně
základních škol, do kterých se zapojují žáci z celé České republiky. Závody se konají
každoročně ve vybraném městě daného regionu. V letošním roce jsme zavítali na atletický
stadion v Litomyšli.

Soutěže se zúčastnili naši nejlepší atleti: Kosíková Anna, Mauerová Eliška, Junková Anna,
Konečná Simona, Ševčík Marek, Valík Filip, Seman Vilém a Richtr Tomáš.
Naše družstvo obsadilo 8. místo z 31 základních škol celého Pardubického kraje.
V soutěži jednotlivců se nejlépe umístili:
Ševčík Marek 1. místo (v běhu na 60m)
2. místo (skok z místa)
Junková Anna 3. místo (v běhu na 60m)
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1.místo – Marek Ševčík

3. místo - Anna Junková

2. místo - Marek Ševčík
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V březnu se žáci z 1. stupně zúčastnili Gymnastického čtyřboje v Moravské Třebové. Školu
reprezentovalo 15 dětí z 1. - 5. tříd. Na tuto soutěž se žáci poctivě připravují nejen v hodinách
tělesné výchovy, ale i o přestávkách na chodbách školy či ve svém volném čase.
I v letošním roce jsme sklidili v tomto sportovním klání spoustu úspěchů.
KATEGORIE 1. TŘÍD
dívky

3. místo – Přikrylová Tereza

KATEGORIE 2. - 3. TŘÍD
dívky

1. místo – Mauerová Eliška

KATEGORIE 2. - 3. TŘÍD
chlapci

1. místo – Ševčík Marek
3. místo – Ženožička David

KATEGORIE 4. - 5. TŘÍD
dívky

2. místo – Ševčíková Anna

KATEGORIE 4. - 5. TŘÍD
chlapci

3. místo - Podlezl Martin
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V dubnu se žáci naší školy utkali se svými soupeři na turnaji žáků a žákyň ve vybíjené, které
se konalo také v Moravské Třebové. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: chlapci a dívky.
Děvčata statečně bojovala a získala vynikající 1. místo. Chlapci porazili všechny zúčastněné
týmy a umístili se také na krásném 1. místě.
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V letošním roce se již potřetí žáci zúčastnili cyklistického závodu GP Matoušek v rámci
Závodu míru nejmladších. Závodní okruh byl veden ulicemi našeho města.

Konec května patří tradičně Olympiádě dětí prvních tříd, která se koná ve Velkých
Opatovicích. XV. ročníku se zúčastnilo 214 prvňáčků z 23 základních škol Blanenska,
Svitavska, Prostějovska a ze ZŠ Praha 4 – Podolí.
Soutěžilo se ve 4 disciplínách: v běhu na 50 m, běhu na 400 m, ve skoku dalekém z místa
a v hodu kriketovým míčkem, v kategoriích chlapci a dívky. Na základě součtu bodů všech
závodníků naší školy se Jevíčko umístilo na 10. místě, díky Anně Trčkové, která získala
stříbrnou medaili ve skoku z místa.
Sportovní zápolení bylo zpestřeno „Pohádkovým lesem“. Děti se tu setkaly s pohádkovými
postavičkami, u kterých plnily různé úkoly. Této sportovní akce se také zúčastnila bývalá
československá sportovní gymnastka a mistryně světa na kladině z roku 1979 Věra Černá. Její
nasazení, sportovní duch a smysl pro fair play jsou vzorem pro mladé sportovce.
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Počátek měsíce června patřil Atletické všestrannosti nejmladšího žactva, která se konala
v Moravské Třebové. Jedná se o soutěž, ve které závodí chlapci a dívky z 2. - 5. třídy v běhu
na 50 m, v běhu na 600/800 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Anna Kosíková, Marek Ševčík, Klára Kadlecová, Jakub
Kadlec, Anna Junková, Vilém Seman, Natálie Finsterlová a Tomáš Richtr.
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V obvodním kole žáci vybojovali výborné 2. místo, díky Marku Ševčíkovi, který obsadil
1. místo v jednotlivcích. Toto umístění jim umožnilo postup do okresního kola, které se
konalo v Litomyšli. Zde se náš tým umístil na 6. místě.

Sportovní soutěže druhého stupně
Malá kopaná 8. – 9. třída
Obvodní kolo, 18. 9. 2012 v Jevíčku - 2. místo
Přespolní běh
Obvodní kolo, 24. 9. 2012 v Jevíčku (pořadatel ZŠ), účast 112 žáků, 38 žáků ze ZŠ Jevíčko,
nejlepší umístění a postup do okresního kola si vybojovalo 22 žáků
Okresní kolo, 3. 10. 2012 v Poličce, naši školu reprezentovalo 22 žáků, nejlepší umístění:
Parolková Apolena 7. místo, Kavan Tomáš 8. místo,
Mauerová Zdeňka 9. místo, Jeřábková Simona 10. místo
Stolní tenis 8. - 9. tř.
Obvodní kolo 18. 10. 2012 v Moravské Třebové - 1. místo
Okresní kolo 1. 11. 2012 v Litomyšli - 3. místo (Vašíček, Kejzlar, Jelínek, Kaderka)
Basketbal dívky základní a střední školy
Okresní kolo v Moravské Třebové, 15. 11. 2012 - 4. místo
Florbal 6. – 7. třída hoši
Obvodní kolo, 27. 11. 2012 Jaroměřice - 2. místo
Florbal 8. – 9. třída hoši
Obvodní kolo, 28. 11. 2012 Jaroměřice - 2. místo
Halová kopaná 8. – 9. tříd
Obvodní kolo, 18. 12. 2012 Městečku Trnávka - 1. místo – bez postupu
Halová kopaná 6. – 7. tříd
Obvodní kolo, 17. 12. 2012 v Městečku Trnávka - 1. místo – bez postupu
Basketbal smíšená družstva
Školní turnaj listopad – prosinec, turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Bylo odehráno 28 pěkných
zápasů. Družstva tvořili chlapci a děvčata 7. – 9. tříd.
Tohoto turnaje se zúčastnilo také družstvo pedagogů, které v turnaji neztratilo ani jeden
bod!
Basketbal chlapci 8. – 9. tříd
Obvodní kolo, 26. 3. 2013 v Moravské Třebové - 1. místo
Okresní kolo, 11. 4. 2013 v Litomyšli - 4. místo
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Basketbal dívky 8. – 9. tříd
Obvodní kolo, 21. 3. 2013 v Moravské Třebové - 1. místo
Okresní kolo 9. 4. 2013 v Moravské Třebové - 3. místo
Vybíjená 4. - 5. tříd hoši
Obvodní kolo 16. 4. 2013 v Moravské Třebové - 1. místo –
bez postupu
Vybíjená 4. - 5. tříd dívky
Obvodní kolo 16. 4. 2013 v Moravské Třebové 1. místo –
bez postupu

Pohár Českého rozhlasu v atletice žactva
Obvodní kolo v Moravské Třebové
Mladší žáci a žákyně 6. 5. 2013
Mladší žáci
1. místo 3.292 bodů
Mladší žákyně
2. místo 3.694 bodů
Starší žáci a žákyně 7. 5. 2013
Starší žáci
2. místo 5.146 bodů
Starší žákyně
4. místo 3.905 bodů
Okresní kolo 15. 5. 2013 v Litomyšli
Mladší žáci
2. místo 3.620 bodů
Starší žáci
4. místo 4.769 bodů
Krajské kolo 21. 5. 2013 Pardubice mladší žáci obsadili vynikající 3. místo,
výkonem 4.262 bodů! Nši školu reprezentovali: Nevolník Petr, Dvořák David, Vystavěl
Marek, Novotný Cyril, Hrubý Martin, Batelka Jiří, Štindl Ondřej, Mrvoljak Denis,
Veselka Petr. Blahopřejeme!
Atletický čtyřboj
Okresní kolo se uskutečnilo 17. 5. 2013 ve Svitavách
Starší žáci
1. místo
7.095 bodů
Mladší žáci 2. místo
4.372 bodů
Krajské kolo 23. 5. 2013 v Ústí nad Orlicí starší žáci obsadili skvělé 3. místo
(7.115 bodů) Naši školu reprezentovali: Tomáš Ertl, Ondřej Hňoupek, Marek Danihel,
David Huf.
Učitel tělesné výchovy navrhl všem reprezentantům pochvalu třídního učitele za
vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, účastníkům krajských kol
pochvalu ředitele školy.
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Dětský aerobik
Ve školním roce 2012/2013 pracovalo v kroužku aerobiku 16 dívek ve věku 8 – 10 let. Pilně
jsme trénovali dvakrát týdně a připravovali se na jarní soutěže.
Po několikaměsíčním usilovném nacvičování jsme 2. března vyrazili na soutěž O pohár města
Kunštátu. Jako každý rok se zde sešla kvalitní a početná konkurence týmů z celé Moravy.
Této akce se zúčastnilo 1100 tanečníků ze 42 tanečních souborů, což dohromady obnášelo 118
vystoupení. S choreografií „Žížaly“ jsme v kategorii „Děti“ obsadili konečné 6. místo. Dívky
dokázaly diváky zaujmout, o čemž svědčil potlesk, který jejich vystoupení doprovázel.
Kromě soutěží týmových choreografií jsme absolvovali i soutěž jednotlivců – 2. ročník
soutěže Zlatá hvězda, která se konala 15. června 2013 v Sebranicích. Zastoupení jsme měli
v kategoriích „Školáci“ a „Děti“. Děvčata zúročila celoroční přípravu a všechna se umístila do
desátého místa.
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Minimální preventivní program
V rámci Minimálního preventivního programu (MPP) proběhlo ve školním roce 2012/2013
několik akcí:

„Spolu ruku v ruce“
v tomto duchu probíhal již tradičně třídenní zážitkový seminář konající se v září v Šubířově
v penzionu Pohoda.
Pro žáky 6. ročníku byl připraven program nabitý nejrůznějšími sportovními aktivitami,
hrami, soutěžemi. Seminář je zaměřen na prevenci rizikového chování (tj. šikana, užívání
návykových látek, závislost na alkoholu, zdravá výživa apod.), vede ke stmelení kolektivu,
k vytvoření kladných vztahů mezi žáky a učiteli.
K aktivitám jsme využívali nejen prostory přímo v penzionu, ale také krásné prostředí v jeho
okolí. Blízkost lesa a prostorné louky nám sloužily k nejedné činnosti. Děti si vyzkoušely
práci ve skupinách, malých či větších, soutěžily, vyzkoušely si svoji sílu a rozum, byly
kreativní.
Akci financuje základní škola a SRPS při základní škole. Na akci také přispívají rodiče žáků.
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Bezpečné chování na ulici
Na začátku školního roku se tomuto tématu věnovali třídní učitelé na I. stupni. V podobném
duchu se konaly vycházky do okolí školy zaměřené na řešení křižovatek a poznávání
dopravních značek.

Holky na vodítku
Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou o jejich knihách s tematikou závislostí, poruch
příjmu potravy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Spisovatelka dětem nenásilnou formou
vyprávěla o skutečných příbězích svých hrdinek, které bojovaly s bulimií či se závislostí na
hracích automatech.

Extremismus
Dvouhodinový program určený pro 8. a 9. ročník proběhl v měsíci listopadu. Byl zaměřen
zejména na projevy rasismu, xenofobie.

„Nehulíme, kreslíme“
v tomto duchu se nesl výchovný preventivní program pro 7. ročník.

Besedy s mluvčí Policie ČR
proběhly v 3. - 9. ročníku. Žáci besedovali na téma Dopravní výchova, Vlastní bezpečí,
Šikana, Kouření a alkohol, Kyberšikana, Facebook, Trestní odpovědnost dětí a mladistvých.

Bezpečně na silnici
projektový den pro žáky 3. a 4. ročníku. Pro žáky byla připravena jízda zručnosti a také
ukázka správné výbavy mladého cyklisty.

Branný den
V měsíci červnu se uskutečnil Branný den. V areálu školy byla vytvořena jednotlivá
stanoviště, na kterých žáci plnili úkoly z různých oblastí (1. pomoc, doprava, evakuační
zavazadlo, apod.). Žáci devátého ročníku vypomáhali učitelům na jednotlivých stanovištích.

Čas proměn – přednáška
V měsíci červnu proběhla pro dívky 6. ročníku přednáška o dospívání.

Den zdravého životního stylu
O zdravém životním stylu pro žáky 1. stupně byly připraveny netradiční úkoly. Např. ukázky
zdravé svačinky, zdravého pohybu – tance apod.

Sociometrické šetření
Naše škola využila opět nabídku Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí, odkud
k nám přijeli odborníci na řešení vztahů ve třídě a pokračovali v sociometrických šetřeních,
která probíhala již v minulém školním roce. Učitele tak dostali „návod“, jak v jednotlivých
třídách pracovat.

„Den prevence“
Na konci školního roku proběhl v 6., 7., a 8. třídách Den prevence. Mladším žákům byl
promítnut film z cyklu Seznam se bezpečně. Starší žáci zhlédli film Mezi stěnami. Poté
následoval rozbor filmu, diskuse. Filmy poukazují na nebezpečí kyberšikany a šikany.
Jde o pravdivé příběhy.
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Spolupráce základní školy a základní školy umělecké
Žáci Základní umělecké školy Jevíčko se tradičně ke konci školního roku chlubí svými
výsledky. Taneční vystoupení jednotlivých skupin či koncert jsou názornou ukázkou toho, jak
lze smysluplně naplnit svůj volný čas. Představení mají vždy velký úspěch.

Vzdělávání učitelů
Pedagogové se zúčastnili pokračujícího seminář na téma „Šikana - práce s agresory i obětí“
pod vedením Petra Dřínovského. Školní metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy
se zúčastnili v každém pololetí setkání metodiků prevence a výchovných poradců svitavského
okresu, které zorganizovala PPP Ústí nad Orlicí. Zde byly předány důležité informace
z oblasti prevence rizikového chování, taktéž náměty k další činnosti. Velmi zajímavá byla
přednáška o dětech – cizincích na našich školách. ŠMP poté předal informace pedagogům.

Schůzky učitelů
Během školního roku se učitelé II. stupně pravidelně scházeli a diskutovali o vztazích žáků
v jednotlivých třídách, o podezření na záškoláctví, neplnění školních povinností apod.
V případě problému společně hledali řešení, a to ve spolupráci s vedením školy a rodinou,
v jednom případě i s Policií ČR a OSPODEM.
Učitelé si tímto způsobem předávali zkušenosti a byli tak informováni o dění v jednotlivých
třídách. Učitelé samozřejmě nezapomínali své žáky chválit.

Informovanost rodičů a veřejnosti
Rodiče a veřejnost jsou o aktivitách v rámci prevence rizikového chování informováni na
třídních schůzkách. K prezentaci slouží školní časopis OBJEV, webové stránky školy, ale
také nástěnka ve škole a v neposlední řadě články v regionálním tisku, zj. v Jevíčském
zpravodaji.

Hodnocení environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty
Roční program (2012/2013) byl uskutečněn s ohledem na aktuální podmínky a možnosti
školy. Na jeho realizaci se podíleli všichni stálí členové pedagogického sboru.

Ekologizace provozu školy
Projekt Recyklohraní (www.recyklohrani.cz)
pokračujeme ve zpětném odběru baterií a elektrozařízení v rámci dlouhodobého recyklačního
programu. Ve škole bylo rozmístěno deset kartonových krabic na třídění odpadu získaných
v rámci projektu.
Během školního roku bylo vytříděno 20 kg baterií, 3217 kg elektrozařízení
Za vytříděné baterie a elektrozařízení získává škola učební pomůcky, hry, knihy, odměny pro
žáky, výukové materiály (EKO ABECEDA)
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Organizovaný sběr papíru ve spolupráci s městem (říjen, duben)
do sběru se zapojila většina tříd naší školy a podruhé i mateřská škola. Rodičům a žákům
se za pomoci zaměstnanců města podařilo 29. a 30. dubna vytřídit 25 300 kg papíru, což bylo
o 1 730 kg více než na podzim.
Organizovaný sběr ve škole
pokračujeme v třídění odpadu na chodbách a v některých třídách. Sběr plastů jsme rozšířili
o sběr plastových víček, ve sborovně je umístěna kartonová krabice na sklo.
Péče o zeleň a květiny
v okolí školy, úklid – v praktických činnostech, rozpis služeb jednotlivých tříd je umístěn ve
sborovně, květinová výzdoba ve třídách (služby ve třídách).
Pitný režim
možnost zakoupení ve školním bufetu, automatu
Kompostování
na školní zahradě – v praktických činnostech
Energie a jejich úspora
v některých třídách visí Desatero pro ekologicky šetrný školní život vytvořené žáky ve
školním roce 2010/2011 v rámci Dne ekologie
Učební pomůcky a výukové materiály
EKO ABECEDA
„Ovoce do škol“
I. stupeň projekt
„Školní mléko“
I. a II. stupeň projekt

Informační zdroje a pomůcky, prezentace
•
•
•
•

na chodbě školy je aktualizována nástěnka – problematika třídění odpadů
průběžně jsou aktualizovány webové stránky školy
příspěvky v regionálním tisku
školní časopis – rubrika příroda a ekologie

Environmentální výchova byla realizována
ve vyučovacích předmětech
(podle školního vzdělávacího programu)
školní rok 2012/2013:
na I. stupni začleněna do všech vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět.
na II. st. povinně volitelný předmět: Ekologický seminář, Seminář a praktika z chemie,
Tělesná výchova volitelná, EV začleněna zejména do vyučovacích předmětů vzdělávací
oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda
nepovinný předmět: Mediální výchova (rubrika příroda a ekologie)
zájmové kroužky: Šikovné ručičky, sportovní kroužky
v projektech
• Naše cesta ekologicky myslet - ekologicky žít - celoroční projekt
Den ekologie (duben) – úklid lokalit města
Den zdravého životního stylu – červen
I. stupeň – aktivity organizovali žáci 8. ročníku
• Cesta za poznáním (exkurze, vycházky)
Poznávání přírody okolí Jevíčka.
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Poznávání přírodních krás a kulturních památek, poznávání přírodních zákonitostí, návštěva
ekologických provozů a provozů s tradiční řemeslnou výrobou (Např. arboretum, sklárny,
pekárna)
Uskutečněné exkurze a vycházky podněcovaly zájem dětí o přírodu, aktivizovaly jejich zájem
o danou problematiku a vedly je ke zpracování dalších informací.
• Školní sport (zdravý životní styl)
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2012)
Lyžařský kurz – 7. ročník (únor 2013)
Lyžařský kurz rozšiřující - výběr žáků (březen 2013)
• Spolu ruku v ruce - osobnostní kurz pro 6. ročník (září 2012)
hry v přírodě, pro rozvoj spolupráce, relaxační, meditativní hry,
projekt Žijeme zdravě apod.
• Branný den (živelní pohromy, ochrana obyvatelstva, orientace v přírodě atd.),
1. - 9. ročník (červen 2013)
• Školní časopis – rubrika příroda a ekologie

Spolupráce s občanským sdružením
Společnost Renata
provozující ekocentrum a ekoporadnu v Bělé u Jevíčka
Projekt „Řemeslo má zlaté dno“
dopolední návštěvy v ekocentru jednotlivých tříd – cílené programy (chovatelství, život na
farmě) – průběžně během školního roku

Zdravý životní styl
Den zdravého životního stylu (I. stupeň červen 2013)
Beseda prevence zdraví (dívky 6. a 7. ročník, květen 2013)
Školní sport - Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2012)
Spolu ruku v ruce – osobnostní kurz (Žijeme zdravě, 6. ročník, září 2012)
Sbírání léčivých bylin – průběžně
Školní mléko, Ovoce do škol

Akce k významným dnům
31. 10. – Halloween – poznávání tradic jiných zemí
22. 11. – Den díkůvzdání – 7. ročník – poznávání tradic jiných zemí (výroba z papíru, životní
styl)
22. 4. - Den Země – úklid vybraných lokalit města

Soutěže
Poznávání živočichů
Poznávání rostlin
Turnaj v basketbale žáků a učitelů (7. – 9. ročník, říjen – prosinec 2010)

Životní prostředí
Úklid okolí školy a lokalit města (1. – 9. ročník) – podle rozpisu tříd
Péče o zeleň a květiny
Třídění odpadu
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Kulturní tradice, tradiční řemesla
„Řemeslo má zlaté dno“ – ve spolupráci s ekocentrem Renata (1. – 9. ročník)
Vánoční dílna – listopad 2012 (rodiče, veřejnost)
Vánoční koncert – prosinec 2012 (rodiče, veřejnost)
Jarní dílna – duben 2013 (družina, veřejnost)
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Hodnocení environmentální výchovy školní družiny
Vycházky do přírody
Zařazujeme pravidelně během celého školního roku. Pozorujeme hlavně změny v přírodě
a chování lidí k životnímu prostředí. Vycházky také využíváme ke sběru přírodních materiálů,
které používáme ve výtvarných a pracovních činnostech.

Čistota prostředí a jeho úprava
Provádíme během celého školního roku – úklid v okolí školy, péče o květiny v prostorách ŠD,
výstava výkresů dětí v přízemí školy

Třídění odpadu
Ve školní družině provádíme třídění odpadu každý den do čtyř barevně odlišených kontejnerů
(papír, plast, hliník, tetrapakové obaly)

Soutěže
•
•
•
•
•
•

v září výtvarná soutěž „Malujeme jednou tužkou“ (III. oddělení)
v únoru celoškolní výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ (I. oddělení)
celodružinová výtvarná soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“
v květnu malování na chodník
dopravní soutěž „Jízda zručnosti“
v červnu tělovýchovná soutěž „Družinová pouť“

Pracovní činnosti a výtvarné práce
Tyto činnosti zařazujeme v průběhu celého roku. Velmi často využíváme přírodní a odpadový
materiál.
Pro rodiče a děti jsme v dubnu připravili "Jarní dílnu", na které nám pomáhaly učitelky
z prvního stupně.
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Tradiční řemesla
Proběhlo "Malování s paní Matouškovou" - malování na keramiku, trička, hedvábí, dřevěné
obrázky, prostírání, apod.

Zdravý životní styl
V rámci zdravého životního stylu jsme každý den zařazovali pohybové aktivity a hry v areálu
školy, v tělocvičně, na školní zahradě. Během celého školního roku jsme dětem zajišťovali
pitný režim.

Příroda v literatuře
V souladu s tematickými bloky jsme pracovali s encyklopediemi, knihami i časopisy.

Vycházky a exkurze I. stupeň
I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

– exkurze:

Za domácími zvířaty
Ekofarma Bělá u Jevíčka
Jevíčko - náměstí (přechody, dopravní značky)

– vycházky:

Okolí školy
Okolí Jevíčka

– exkurze:

Pekárna Moravská Třebová
Ekofarma Bělá u Jevíčka

– vycházky:

Okolí Jevíčka – pomníky

– exkurze:

Muzeum Jevíčko – věž
ČOV Jevíčko
Ekofarma Bělá u Jevíčka
Dopravní hřiště Svitavy

– vycházky:

Okolí Jevíčka – pozorování jarní přírody

– exkurze:

Ekofarma Bělá u Jevíčka
Dopravní hřiště Svitavy
Poznávání podzimní přírody
Poznávání jarní přírody

– vycházky:

V. ročník

– exkurze:
– vycházky:

Ekofarma Bělá u Jevíčka
Finsterlova hlubina – poznávání změn v podzimní živé přírodě
Finsterlova hlubina – poznávání změn v jarní živé přírodě

V uplynulém školním roce neproběhl plánovaný počet exkurzí, téma u některých bylo
změněno podle aktuálních možností a podle počasí. Všechny plánované vycházky se
uskutečnily, téma některých vycházek bylo změněno.
Mezi nejzajímavější exkurze patřila návštěva Hanácké zemědělské společnosti v Jevíčku, děti
pozorovaly, jak přichází na svět telátko. Velice zajímavá byla návštěva pekárny v Moravské
Třebové. Oblíbenou exkurzí je výstup na městskou věž v Jevíčku, doprovázený zajímavým
povídáním pana Plecha.
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Exkurze II. stupeň
Ve školním roce 2012/2013 byly naplánovány pro každý ročník dvě exkurze. Celkem se
uskutečnily pouze dvě akce, zbytek z časových nebo finančních důvodů neproběhl.
Obě sedmé třídy se jely podívat na letní Čenkovice, na zimním lyžařském kurzu je uvidí
úplně jinak.
Žáci šestého ročníku byli v Toulovcových maštalích.

Žákovská knihovna I. stupeň
Ve školním roce 2012/2013 si učitelé a žáci vypůjčili 208
knih. Nejčastěji půjčovanými knihami jsou pohádkové knihy
a knihy určené k povinné četbě. Letos bylo do knihovny
zakoupeno 15 kusů nových knih v celkové hodnotě 1257,Kč.
Zakoupené knihy: J. Balík, B. Zichová - 100nožka Klotylda
(pro mladší žáky), J. Masannek – Fotbaloví divoši (pro starší
žáky), A. Marx, B. Pfeiffer – Divoká tlupa (pro starší žáky),
Z. Danielsová – Zatoulané štěně (pro starší žáky), J. Pohl –
Pod jezevčí skálou (pro starší žáky)

Žákovská knihovna II. stupně
Plán činností žákovské knihovny II. stupně je vyvěšen na
nástěnce v 2. patře školy v blízkosti kabinetu, kde je
umístěna žákovská knihovna.

XV. ročník školního časopisu OBJEV
ve školním roce 2012/2013 vyšla dvě čísla školního časopisu
(náklad 100 výtisků), byla založena do žákovské knihovny.

Zájezdy
divadlo Polárka Brno
(organizace divadel pro všechny ročníky ve spolupráci s učiteli českého jazyka)
6. ročník - Čarodějův učeň (březen)
7. ročník – Robinson Crusoe (březen)
8. ročník – Zlatý kolovrat (duben)
9. ročník – Povídky z jedné a povídky z druhé kapsy (únor)
Žáci se po představení zúčastnili diváckého semináře (rozbor představení s herci
a dramaturgem).
kino Olomouc
pololetní prázdniny Kozí příběh se sýrem (50 žáků)
Noc s Andersenem (duben)
• Oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na
památku narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Záměrem je podpořit dětské
čtenářství a vzbudit zájem o četbu, literaturu a divadlo.
• Téma: Hrajeme divadlo (6. – 8. ročník).
• Žáci 9. ročníku pomáhali s organizací na I. stupni.
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Soutěže
(organizace soutěží školních, účast v krajských i celostátních soutěžích podle nabídky a zájmu
žáků)
Literární soutěž Pardubické střípky (listopad)
Do soutěže bylo zasláno šest příspěvků.
1. místo Petr Veselka v kategorii
6. – 7. tříd.
Literární soutěž Andersenova tužka
(1. – 9. ročník, březen 2013, 150 žáků))
třídní kolo – tři postupující do školního kola
školní kolo – v každém ročníku vyhodnoceny tři
nejzdařilejší práce, žáci získali hodnotné odměny,
které byly získány z projektu Recyklohraní
Recitační soutěž
(únor 2012)
Čestné uznání v krajském kole Zdeňka Mauerová
Jakub Mauer – účast v krajském kole

Besedy

• Se spisovatelkou Ivonou Březinovou – 8. a 9. ročník
• Autorské čtení s Milanem Valentou – redaktoři školního časopisu a 7. A třída (květen)
• Setkání s ilustrátorem – 7. ročník spolupráce s Městskou knihovnou v Jevíčku

Akce pro veřejnost
Čteme pověsti české a moravské
(6. B), 6. A čte pověsti – odpolední představení projektu, zapojení rodičů
Žáci 6. ročníku se zapojili do literárního
projektu v rámci literární výchovy. Doma
si přečetli některé pověsti a ve škole
vypracovali různé úkoly a připravili
pracovní listy pro rodiče a žáky 4. a 5.
ročníku, kteří zhlédli představení. Některé
pověsti zdramatizovali a zahráli je
v kostýmech, které si opatřili. Pro rodiče
upekli a nazdobili perníčky podle
sestaveného pracovního postupu v hodině
slohové výchovy. Rodiče si tak pochutnali
na Libušině srdci, Šemíkově podkově,
Bivojově kanci.
Literární odpoledne
přehlídka recitátorů (u příležitosti Dne učitelů – duben, Dne matek – květen)
Členové literárního kroužku si připravili hodinové literární pásmo, které tvořily ukázky
poezie a prózy našich či světových autorů. Žáci recitovali z děl např. Jiřího Žáčka, Aloise
Mikulky, Karla Čapka, Ivony Březinové, ale i klasika I. A. Krylova. Vystoupení bylo
obohaceno hrou na hudební nástroje a zpěvem. Dívky z mediální výchovy se vyzkoušely roli
moderátorek. Každý host si ze setkání zajisté odnesl nejen kulturní zážitek, ale také perníkové
srdce. Sladkou pozornost upekla při této příležitosti děvčata z osmých tříd.
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Literární projekty v rámci hodin českého jazyka
Literární projekty jsou spojeny s domácí četbou, skupinovou prací, tvorbou pracovních listů,
plněním interaktivních úkolů apod.
Bajka, Fimfárum (7. ročník)
Balada, Svatební košile (8. ročník)
Čteme staré pověsti české a moravské, Čteme Čarodějova učně (6. ročník)

Literární kroužek
Seznámení s literaturou, autory, četba ukázek, příprava na recitační soutěž pod vedením Mgr.
Jiřiny Finsterlové.

Půjčovní doba

• pravidelně 1x v týdnu o velké přestávce
• přístup na internet (dva počítače), možnost tisku referátů využití encyklopedií, knih
z žákovské knihovny, internetu ke skupinové práci v hodinách českého jazyka (tvorba
výpisků apod.).
• nejčastěji půjčované knihy (encyklopedie, knihy v anglickém jazyce, knihy určené
k povinné četbě v rámci českého jazyka)
• zapůjčení stolních her (získané z projektu Recyklohraní): např.: Aktivity, Česko, Evropa.

Noc s Andersenem
Žáci 2. stupně zhlédli divadelní program v tělocvičně, kde se již tradičně učitelé představili
s pohádkou podle scénáře Mgr. Zdeňka Podlezla. Dramatický kroužek v pěveckém
doprovodu předvedl pohádku pro nejmenší žáky. Autoři zdařilých literárních příběhů
si odnesli odměny za umístění v soutěži Andersenova tužka. Ve večerních hodinách se asi 40
čtenářů věnovalo divadlu. Pokusili jsme se zdramatizovat bajky, balady a moderní pohádky.
Dobrovolníci v pozdních večerních hodinách zhlédli filmová zpracování literárních balad
a moderních pohádek.
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Zájezd do Londýna
Dne 18. března se 15 žáků Základní školy v Jevíčku vydalo za poznáváním Velké Británie.
Naše škola využila nabídky a doplnila zájezd Základní školy v Moravské Třebové. Žákyně
osmého ročníku Zdeňka Mauerová, která se zájezdu zúčastnila, napsala tento článek do
školního časopisu.
Naším cílem byl Londýn. Vyjeli jsme v pondělí v 9:00, celý den až do brzkých ranních hodin
následujícího dne jsme strávili v autobuse. Poté jsme nastoupili na trajekt, abychom přepluli
kanál La Manche. Při této příležitosti jsme mohli pořídit pár fotek. Pro některé z nás to byla
první plavba po moři. Jakmile jsme vystoupili na pevninu, mohli jsme ulehnout ke spánku, ale
i když jsme byli unavení, nikdo z nás se pořádně nevyspal. A to nás hned v úterý čekal bohatý
program. Nejdříve jsme viděli parlament a Alžbětinu věž, kde jsme slyšeli nádherný zvuk Big
Benu. Dále nás čekalo muzeum voskových figurín Madam Tussaud’s, ve kterém jsme strávili
asi tři hodiny. Rafael Nadal, Brad Pitt, Angelina Jolie a spoustu dalších slavných lidí jsme
měli na jednom místě a nestačili jsme se dívat z jednoho na druhého. Celí omámení jsme vyšli
ven a vydali se směrem k Buckinghamskému paláci. Po něm nás čekalo už jen Londýnské
oko a „konečně“ jsme se dostali do rodin, u kterých jsme následující dva dny měli bydlet.
Všichni z nás k nim šli trochu s obavami. Budeme jim rozumět? A budou rozumět oni nám?
Naše pochyby byly zbytečně. Rodiny na takové situace byly zvyklé, takže komunikace i vše
ostatní probíhalo hladce. Ráno jsme se zase sešli a autobusem jsme jeli pár kilometrů za
Londýn do městečka Windsor, kde jsme navštívili Windsor Castle, a také jsme z dálky
zahlédli studenty z prestižní chlapecké školy Eton College, kde studovali i princové William
a Harry. Odpoledne jsme strávili v zábavném parku Legoland. Z lega byly postaveny postavy
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velké třeba tři metry, a tak jsme jen s otevřenou pusou hleděli a dohadovali se, jak je vůbec
možné něco takového vytvořit. Když jsme se zase všichni sešli před bránami parku, zamířili
jsme opět do Londýna, abychom strávili noc u našich „maminek a tatínků“. Ráno jsme se
s rodinami rozloučili a začal náš poslední den v Londýně. Dnes jsme měli na programu
Greenwich. Nejdříve jsme přešli nultý poledník, a tak jsme se ocitli na západní polokouli naší
planety Země. Lodí po Temži jsme dopluli až za Tower Bridge. Tam jsme se šli podívat do
hradu Tower of London, kde jsou mimo jiné uloženy korunovační klenoty. Ty nás lákaly asi
nejvíce. A také nás nezklamaly. Toho lesku a záře. Všude samé diamanty, zlato, stříbro
a perly. Byla to nádhera. Tower of London se nachází ve čtvrti Londýna, která se nazývá City.
Je zde také Katedrála sv. Pavla nebo zrekonstruované Shakespearské divadlo The Globe. Tyto
památky jsme navštívili také. Poté jsme se vrátili lodí zase zpět ke Greenwichi a pomalu jsme
se vydali na zpáteční cestu domů. Asi všem bylo líto, že už Londýn opouštíme, ale co se dalo
dělat. Zbyla nám jen naděje, že se do tohoto tajuplného a nádherného města ještě podíváme.

Telefonní budka

London Eye

Tower Bridge
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Letní tábor
Již posedmé se naše škola zúčastnila letního tábora pořádaného DDM Holice. Tentokrát se
tábor konal na Vysočině, v zařízení Jitřenka v Jedlové u Poličky, a to v termínu od 18. 8 do
27. 8. 2013. Děti z naší školy doprovázeli dva učitelé. Pod vedením Mgr. Miloslava Parolka
vznikl cyklistický oddíl chlapců, který vyjížděl denně prozkoumávat okolí. Hoši se kochali
nádhernou přírodou Vysočiny, méně zdatní cyklisti navštívili Poličku a projeli blízké
cyklostezky v okolí tábora. Programem tábora nebyla jen cyklistika, ale i táborové soutěže
jako postřehový závod a závod tábornických dovedností. Nechyběl ani tradiční karneval
masek a „táborák“ s kytarou a zpěvem. Výhodou letošního tábořiště bylo hřiště s umělým
povrchem, které žáci hojně využívali při hře florbalu, fotbalu a jiných míčových her.
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Hodnocení plánu kontrol BOZP
Celoroční plán kontrol BOZP a protipožární ochrany byl důsledně plněn. V přípravném týdnu
proběhlo školení BOZP všech pracovníků školy. Na začátku školního roku a pravidelně každý
měsíc byla sledována připravenost tříd, dílen, škol. pozemku i ostatních školních prostor po
stránce bezpečnosti a protipožární ochrany žáků, vyučujících i provozních zaměstnanců.
Během školního roku nedošlo k úrazu s následující školní absencí zaviněnému stavem učeben
a zařízení školy.
Průběžně bylo sledováno vytápění tříd i všech vnitřních prostor školy. Sledováno bylo také
pravidelné větrání tříd.
Při kontrolách byl sledován stav hygienických zařízení, osvětlení tříd i odpovídající oblečení
žáků podle teploty ve třídách.
V červnu proběhla v rámci dopravní výchovy jízda zručnosti žáků 4. ročníku. Žáci si v červnu
také vyzkoušeli v praxi (na jednotlivých stanovištích) teoretické znalosti a chování v době
vyhlášení mimořádné situace.
Plán BOZP byl SPLNĚN.

strana 52 / 80
Výroční zpráva Základní školy Jevíčko, školní rok 2012/2013

Školní řád
Vnitřní řád školy byl na začátku školního roku projednán a schválen pedagogickou radou.
Žáci školy byli třídními učiteli poučeni o BOZP a seznámeni se školním řádem na začátku
školního roku a při zahájení 2. pololetí. Poučeni o BOZP byli žáci 7. tříd před lyžařským
výcvikem, žáci 3. tříd před plaveckým výcvikem a žáci všech tříd před exkurzemi a výlety.
Rodiče byli se školním řádem seznámeni na prvních schůzkách s třídními učiteli a opětovně
v dubnu na schůzkách rodičů s učiteli.
Pokud se během roku vyskytly výchovné problémy, byly ihned řešeny třídním učitelem za
účasti rodičů, popř. ředitele školy. Důtky a snížené známky z chování - viz zápis o prospěchu
a chování.

Rozbor úrazovosti
A) žáci
Evidované úrazy:
Registrováno:
Místo úrazů:
tělocvična
učebna
chodba
schodiště
hřiště
sjezdovka

64
45
45
6
4
2
4
3 (lyž. kurz)

Opatření:
Žáci jsou poučeni o BOZP na začátku školního roku a opakovaně v druhém pololetí školního
roku. Zvlášť jsou žáci poučeni v hodinách tělesné výchovy, praktických činnostech,
přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Poučeni jsou také před každou vycházkou, exkurzí,
výletem, plaveckým a lyžařským výcvikem.
Všechna tato poučení jsou zapisována do tabulky na formuláři, který je vložen do třídní
knihy.

B) učitelé a provozní zaměstnanci
Počet pracovních úrazů:
1
Počet zameškaných pracovních dnů: 0
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Příloha číslo 1

7

100

0

0

1 12,5

PŠ II.

12

10

2

12

100

3

25

9

75

0

PŠ I PŠ II

20

16

4

19

94

10

62,5

9

37,5

I.A

19

11

8

19

100

19

100

0

I.B

18

9

9

18

100

18

100

II.A

18

11

7

18

100

17

II.B

23

13

10

23

100

III.A

17

7

10

17

III.B

17

7

10

IV.A

24

13

IV.B

23

V.A

1

0

zameškané hodiny

O

88

matematika

7

%

český jazyk

2

PRŮMĚRY
všech

6

3.st.

8

%

chování

2.st.

PŠ I.

%

opak.
roč.

%

Dívky

%

neprospěli

Chlapci

prospěli

Počet žáků

Z TOHO
vyznam.

Třída

PROSPĚLI

φ

1,20 2,00 1,50

358

44,75

0 0,00

Střechová

1,7

390

32,50

0 0,00

Junková

2,8

2

N

φ

Třídní učitel

Přehled o počtu a prospěchu žáků v jednotlivých
ročnících

1 6,25

1,43 2,38 1,75

748

38,63

0 0,00

0

0

0

1,00 1,00 1,00

478

25,15

0 0,00

0

0

0

0

1,02 1,16 1,00

449

25,00

0 0,00 Kobylková

94,4

1

5,6

0

0

1,12 1,33 1,44

473

26,27

0 0,00

20

87

3

13

0

0

1,16 1,60 1,34

509

22,13

0 0,00 Ptáčníková

100

17

100

0

0

0

0

1,10 1,24 1,24

641

37,70

0 0,00

Jenišová

17

100

17

100

0

0

0

0

1,10 1,29 1,18

579

34,10

0 0,00

Mauerová

11

24

100

11

45,8

13

54,2

0

0

1,53 2,50 2,16

922

38,41

0 0,00

Dražilová

9

14

23

100

13

56,5

10

43,5

0

0

1,44 2,04 1,87

689

29,96

0 0,00

Macků

16

7

9

16

100

11

68,8

5

31,2

0

0

1,22 2,00 1,75

666

41,60

0 0,00

Boková

V.B

22

13

9

22

100

11

50

11

50

0

0

1,45 1,91 1,77 1023

46,50

0 0,00

Ziková

I.-V.

197 100

97

197

100

154 80,25

39

19,75 0

0

1,21 1,61 1,48 6429

32,68

0 0,00

VI.A

22

9

13

22

100

15

68,2

7

31,8

0

0

1,34 1,95 2,23 1228

55,80

0 0,00

VI.B

21

9

12

21

100

10

47,7

11

52,3

0

0

1,56 2,29 2,38

702

33,43

0 0,00 Veselková

VII.A

25

14

11

24

96

16

66,7

8

33,3

1

4,0

1,50 2,00 2,08 1653

66,12

0 0,00

Richtrová

VII.B

26

10

16

26

100

14

53,8

12

46,2

0

0

1,62 1,96 2,27 1093

42,04

2 0,08

Hřebecká

VIII.A

17

7

10

16

94

6

37,5

10

62,5

1

5,9

5,9 1,70 2,47 2,94 1005

59,12

0 0,00 Gregorová

VIII.B

21

9

12

19

91

8

42,1

11

57,9

2

9,5

1,80 2,48 2,76 1060

50,48

0 0,00

IX.A

15

10

5

15

100

2

13,3

13

86,7

0

0

1,96 3,00 3,00

669

44,60

0 0,00 Finsterlová

IX.B

16

10

6

16

100

4

25

12

75

0

0

1,75 2,94 2,50 1091

68,19

0 0,00

VI.IX

163

78

85

159

97,6

75

44,3

84

55,7

4

2,4

1

1

1,65 2,39 2,52

8
501

52,47

2 0,01

I.-IX

360 178 182 370

98,8 218

64,2

110

35,8

4

1.2

2

1

0,3 1,43 2,00 2,00

14
930

42,58

2 0,01

0

1

1

1

Parolková

Valíčková

Jelínková

Podlezl

Klein
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Příloha č. 2

Dojíždějící žáci
POČTY DOJÍŽDĚJÍCÍCH ŽÁKŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

BĚLÁ
BEZDĚČÍ U TRNÁVKY
BISKUPICE
BOROTÍN
BRNO
BŘEZINA
BŘEZINKY
CETKOVICE
DEŠTNÁ
HORNÍ SMRŽOV
CHORNICE
JAROMĚŘICE
JESENEC
KORBELOVA LHOTA
LETOVICE
MĚSTEČKO TRNÁVKA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
OLÚ Jevíčko
PRAHA
ROUBANINA
SKOČOVÁ LHOTA
SLATINA
SMOLNÁ
ŠNEKOV
UHŘICE
ÚSOBRNO
VELKÉ OPATOVICE
VÍSKA
VRANOVÁ LHOTA
VRÁŽNÉ
ZADNÍ ARNOŠTOV

celkem

14 žáků
2 žáci
8 žáků
2 žáci
3 žáci
6 žáků
1 žák
1 žák
2 žáci
2 žáci
13 žáků
6 žáků
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
11 žáků
1 žák
1 žák
1 žák
2 žáci
4 žáci
1 žák
14 žáků
2 žáci
27 žáků
6 žáků
1 žák
3 žáci
4 žáků

144 žáků
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Příloha č. 3

Výroční zpráva školní družiny „Barevný kvítek“
Školní družina měla tři oddělení:
1. oddělení - "Broučci" (žáci 1. tříd)
2. oddělení - "Dráčci" (žáci 2. tříd)
3. oddělení - "Koťátka" (žáci 1. a 3. tříd)

Dosedlová Lucie
Grepl Radek
Kalandrová Jana

ŠD byla v provozu v ranních hodinách od 5:45 do 8:00 hodin a v odpoledních hodinách
od 11:30 -16:15 hodin. Ranní družinu navštěvovaly i děti, které nejsou do ŠD přihlášené
a dojíždějící děti ze starších ročníků. Každé družinové oddělení mělo svého vychovatele,
který si ihned po vyučování děti převzal od třídní učitelky. Po třetí hodině byl již počet dětí
nižší, proto se oddělení spojovala pouze do dvou.
Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány v týdenní skladbě zaměstnání podle ŠVP
školní družiny. Zaměřovali jsme se na činnosti - tělovýchovné, estetické, pracovní, výtvarné,
přírodovědné, hudební, literární a v neposlední řadě na přípravu na vyučování (formou
didaktických her). Při činnostech jsme využívali prostory ŠD, malou i velkou tělocvičnu,
učebnu informatiky, učebnu s interaktivní tabulí, školní dvůr a park u budovy zámečku.
Činnosti jsme pravidelně střídali a přizpůsobovali je schopnostem a věku dětí.
Pro prezentaci prací dětí jsme využívali prostory šaten, nástěnky a vestibul.
Velkou pozornost jsme věnovali environmentální výchově (třídění odpadu, čistota prostředí
a jeho úprava, tradiční řemesla, zdravý životní styl, využití přírodních materiálů).
Velký důraz jsme také kladli na pravidla slušného chování a každodenními činnostmi jsme se
snažili o utváření a podporu mezilidských vztahů a vzájemné komunikace.
Po zkušenosti z minulého školního roku jsme ponechali pro komunikaci s rodiči družinové
deníčky.
V odpoledních hodinách probíhali pod vedením vychovatelek dva zájmové útvary.
Paní vychovatelka Kalandrová vedla zdravotnický kroužek, který probíhal každé pondělí
a středu od 15:00 do 16:00. Z prvního stupně navštěvovalo kroužek 10 dětí, z druhého stupně
6 dětí.
V úterý a ve čtvrtek probíhaly pod vedením paní vychovatelky Dosedlové „Šikovné ručičky“.
Kroužek navštěvovalo 35 dětí z I. stupně.

Přehled akcí školní družiny:
Září: "Družinka je kamarád"
- celodružinová výtvarná soutěž „Můj
kamarád“
- školení vychovatelek ve Svitavách
(Ekoateliér)

Říjen: "Barevný podzim"
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-zájezd do Olomouce na divadelní představení „Zimní příběhy včelích medvídků“

Listopad: "Svět pohádek"
- účast na Vánoční dílně

Prosinec: "Vánoční čas"
- pečení perníčků, zimní výzdoba školy
- návštěva kostela
- vánoční besídka
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Leden: "Paní Zima je tu"
- výroba dárečků k zápisu

Únor: "Místo, kde bydlím"
- celodružinová soutěž „Sněhové stavby“
- návštěva Městského muzea v Jevíčku

Březen: "Příroda se probouzí"
- výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“
- návštěva městské knihovny
- výlet do brněnského planetária na představení (Hledá se polárka)
- zájezd do olomouckého divadla na divadelní představení Malá čarodějnice

Duben: "Naše planeta Země"
- proběhla „Jarní dílna
- 24. dubna „Odpolední malování s paní Matouškovou“
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Květen: "Pozor, stůj, rozhlédni se!"
-21. května proběhla dopravní soutěž „Jízda zručnosti“

Červen: "Všude žijí děti"
19. června proběhla „Družinová pouť“
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Příloha číslo 4

Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením
Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením zabezpečují speciálně pedagogickou péči
dětem ze širokého okolí Jevíčka. Třídy skupinově integrovaných žáků jsou umístěny v prvním
patře budovy bývalých jeslí, která je majetkem Města Jevíčka. Od školního roku 2008/2009
jsou tu dvě kmenové učebny, cvičná kuchyň, která je celkem dobře vybavena a malá dílna,
sloužící k výuce pracovního vyučování.
V budově základní školy využíváme dílny, cvičný byt a tělocvičny. Již třetím rokem
využíváme v plné míře školní pozemek.
Dětem je ve škole mimo jiné zajištěn i plavecký a lyžařský výcvik, cykloturistika. Horská
kola patří k vybavení školy. Režim školy je přizpůsoben psychice mentálně postižených dětí.
Snažíme se o posilování mezipředmětových vztahů, jednotlivé činnosti se střídají
s relaxačními a tělovýchovnými chvilkami. K tomuto účelu je za příznivého počasí využívána
zahrada, kde žáci tráví přestávky a výjimečně zde probíhá i výuka.
Žáci jsou ve škole vyučováni podle vzdělávacího programu ŠVP ZV – LMP, 9-1/ 2007,
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V uvedeném školním roce mělo
individuální vzdělávací plán 5 žáků a 2 žáci byli vzděláváni podle programu ŠVP ZV
9-1/2007.
Ve školním roce 2012/2013 byli v naší škole opět dvě třídy. Celkem bylo k 1. 9. 2012
zapsáno 18 žáků, ale 27. 11. přestoupil jeden žák a k 1. 2. 2013 další žákyně. Celkem tedy 20
žáků, z toho 4 dívky a 16 chlapců.
Žáci se učí v pěkných slunných třídách a třetí třída slouží jako pracovna pro žáky
s individuálním vzdělávacím programem společně s jejich asistentkami. Při výuce využíváme
interaktivní tabuli, která je pro vyučování velkým přínosem.
I. třída
• třídní učitelka Mgr. Jana Klűglová (od 4. 1. 2013 zastupuje třídní učitelku Mgr.
Vendula Střechová.) a vyučující Mgr. Lenka Horáková.
• 1., 2., 3. a 4. ročník – celkem 8 žáků, z toho 4 žáci s kombinovanou vadou
II. třída
• třídní učitelka Mgr. Jana Junková, vyučující Mgr. Lenka Horáková
• 5., 6., 7. a 8. ročník – celkem 12 žáků
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Naše společné aktivity
V každém roce na podzim sbíráme jablka na školní zahradě. Úroda byla odvezena a s pomocí
města Jevíčka dále zpracována v moštárně. Ve škole jsme ji pak využily k obohacení pitného
režimu žáků.
V rámci možností se zúčastňujeme projektu „Zdravá škola“. Žáci měli možnost opět odebírat
mléčné výrobky. V tomto roce jsme se též zapojili do projektu „Ovoce do škol“ - schváleném
MŠMT pro žáky 1. - 5. ročníku.
11. 9. 2012 Exkurze na farmu „Renata“ v Bělé u Jevíčka (fotografie I)
17. 9. 2012 Vystoupení „dravci Seiferos“
18. 9. 2012 Začátek plaveckého výcviku ve Svitavách
10. 10. 2013 Pasování na čtenáře
17. 10. 2012 Exkurze Velké Opatovice – Kartografické centrum „Výstava strašidel“
31. 10. 2012 Halloween ve škole
8. 11. 2012 Přehlídka divadel „Kukátko“ - Moravská Třebová (fotografie II)
12. 11. 2012 Návštěva Městské knihovny Jevíčko – beseda
23. 11. 2012 Turnaj speciálních škol ve florbale - Svitavy
27. 11. 2012 Kreslíř a ilustrátor Adolf Dudek (fotografie III)
29. 11. 2012 Vánoční dílna (budova ZŠ)
2. 12. 2012 Zpívání sboru ZŠ před Zámečkem – 1. adventní neděle
3. 12. 2012 Vazba vánočních svícnů se zahradnickou školou Litomyšl
6. 12. 2012 Pečení perníčků (fotografie IV)
19. 12. 2012 Vánoční koncert (kino Jevíčko)
21. 12. 2012 Vánoční besídka I. a II. Třídy (fotografie V)
29. 1. 2013 Exkurze Bělá u Jevíčka – farma Renata (fotografieVI)
8. 3. 2013 Projekt „Listování“ (kino Jevíčko)
19. 3. 2013 Cimbálová skupina
20. 3. 2013 Jarní dílna (ZŠ Jevíčko)
24. 3. 2013 Divadlo Olomouc – Včelí medvídci (fotografieVII)
25. 3. 2013 Velikonoční výstava na Zámečku
5. 4. 2013 „Noc s Andersenem“ (fotografieVIII)
22. 4. 2013 „Den Země“
24. 4. 2013 Malování na „cokoli“ - paní Matoušková (budova Pš)
25. 4. 2013 Krajské kolo recitační soutěže praktických a speciálních škol
26. 4. 2013 Jízda zručnosti
7. 5. 2012 Pěvecká soutěž „Karaoke“ (Polička)
7. 5. 2013 Exkurze Bělá u Jevíčka – farma Renata
20. 5. 2013 Focení žáků
30. 5. 2012 Vystoupení tanečního a hudebního oboru ZUŠ (kino Jevíčko)
1. 6. 2012 „JEVÍČKOVĚNÍ“ - bubnování (synagoga) (fotografie IX)
5. 6. 2013 Školní akademie
11. 6. 2013 Školní výlet Olomouc (ZOO, Vlastivědné muzeum) (fotografie X)
19. 6. 2013 Pohádka „O zlaté šupince“ (kino Jevíčko)
21. 6. 2012 Branný den
27. 6. 2013 Den zdravého životního stylu (ZŠ Jevíčko)
Pozn. Tučně vytištěné akce = akce konané jen v rámci naší školy
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fotografie I – exkurze farma Bělá
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fotografie II – Kukátko „O dvanácti měsíčkách“
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fotografie III – Kreslíř Adolf Dudek
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fotografie IV – Pečení perníčků
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fotografie V – Vánoční besídka I. a II. třídy Praktické školy
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fotografie VI – Farma Bělá – pečení chleba
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fotografie VII - Divadlo Olomouc
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fotografie VIII – Noc s Andersenem
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fotografie IX – Jevíčkovění
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fotografie X – Školní výlet Olomouc
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Příloha č. 5

Údaje o pracovnících školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

Mgr. BOKOVÁ

Marie

učitelka

I. st.

33

Mgr. BOMBERA

Zdeněk

učitel

Tv - Bv

34

DOSEDLOVÁ

Lucie

vychovatelka

Mgr. DRAŽILOVÁ

Alena

učitelka

I. st. + speciální
pedagogika

4

Mgr. FINSTERLOVÁ

Jiřina

učitelka

Čj - Ov

22

Ing.

Marie

učitelka

Mgr. HŘEBECKÁ

Jana

učitelka

M-P

7

Mgr. JENIŠOVÁ

Pavla

učitelka

I. st. + speciální
pedagogika

19

Jana

vychovatelka

Mgr. KLEIN

Zdeněk

učitel

M-F

5

Mgr. KOBYLKOVÁ

Ivona

učitelka

I. st.

11

Mgr. MACKŮ

Zdeňka

učitelka

I. st.

36

Mgr. MAUEROVÁ

Blanka

učitelka

I. st.

6

Jennifer

učitelka

Aj

Mgr. PAROLEK

Miloslav

ředitel

speciální pedagogika

22

Mgr. PAROLKOVÁ

Jarmila

učitelka

I. st.

16

Mgr. PODLEZL

Zdeněk

učitel

Vv - Pč

9

Mgr. PTÁČNÍKOVÁ

Iva

učitelka

I. st.

15

Mgr. SKÁCELOVÁ

Věra

zástupce
ředitele

M - Dg

18

Mgr. VALÍČKOVÁ

Helena

učitelka

speciální pedagogika

19

Mgr. VESELKOVÁ

Hana

učitelka

Čj - Ov

19

Mgr. ZIKOVÁ

Pavla

výchovný
poradce

I. st.

25

GREGOROVÁ

KALANDROVÁ

MOHR-WHITMAN

1

26

27
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Pedagogičtí pracovníci na zkrácený úvazek
Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Délka praxe

Mgr. DOBEŠ

Luděk

učitel

Tv - Z

5

GREPL

Radek

asistent

Mgr. HRAZDIROVÁ

Jana

učitelka

Aj - Hv

9

Mgr. JELÍNKOVÁ

Jitka

karierový
poradce

M-Z

33

Mgr. PAROLEK

Vít

učitel

Hv - Tv

9

Mgr. PÁVEK

Petr

učitel

Nj

Mgr. RICHTROVÁ

Jana

učitelka

Ch - P

4

Bc.

SKŘEBSKÁ

Jitka

učitelka

Čj - D

3

Bc.

SVOBODOVÁ

Lucie

asistentka
pedagoga

Mgr. HORÁKOVÁ

Lenka

učitelka

Mgr. JUNKOVÁ

Jana

učitelka

17

4

1

PRAKTICKÁ ŠKOLA
speciální pedagogika

26

Pracovníci na zkrácený úvazek
Mgr. KLŰGLOVÁ

Jana

učitelka

10

JANÍČKOVÁ

Jana

asistentka
pedagoga

8

Vendula

učitelka

10

NÁROŽNÁ

Petra

účetní

SKÁCEL

František

školník, údržbář, topič

DVOŘÁKOVÁ

Věra

uklízečka

DVOŘÁKOVÁ

Dana

uklízečka

HOTAŘOVÁ

Vladimíra uklízečka

MACHÁLKOVÁ

Jana

uklízečka

ŽENATOVÁ

Vlasta

uklízečka

Mgr. STŘECHOVÁ

Provozní pracovníci
Bc.
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Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
V Jevíčku 30. 9. 2013

