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1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 
Sídlo organizace: Dolní Rožínka 1, 592 51 Dolní Rožínka 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 43380247 
Název zřizovatele: Obec Dolní Rožínka 
Adresa: Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka 
Zastoupený starostou: Mgr. Lubomír Starý 
IČO: 00294233 
Okres: Žďár nad Sázavou 
Vedení školy: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel, statutární zástupce 
 Mgr. Pavel Špaček, zástupce ředitele 
 Ivana Joklová, vedoucí učitelka mateřské školy 
 Blanka Štětková, vedoucí školní jídelny 
Školská rada: Jitka Večeřová, předsedkyně, zástupce rodičů 
 Mgr. Anna Knoflíčková, zástupce pedagogických pracovníků školy 
 Božena Juklová, zástupkyně zřizovatele 
Součásti školy dle rejstříku škol: 
 Základní škola IZO: 102 931 992 
 Mateřská škola IZO: 150 012 519 
 Školní družina IZO: 119 400 219 
 Školní jídelna-vývařovna IZO: 170 100 243 
 Školní jídelna-výdejna IZO: 103 143 076 
Webové stránky školy: www.zsdr.cz 
E-mail skola@zsdr.cz 
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Charakteristika školy 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Dolní 
Rožínka.  

Mateřská škola měla od 1. 9. 2009 jednu třídu s 24 žáky, z nichž 17 dětí bylo zapsáno na 
celodenní provoz. Do 1. třídy ZŠ odešlo na konci školního roku 12 dětí, zapsáno bylo 5 dětí. 

Ve školním roce 2009-10 navštěvovalo základní školu 157-158 žáků v 9 třídách (během 
školního roku se přihlásil z jiné školy 1 žák do 9. třídy. 

 Třídní učitel Počet žáků/změna během 
roku 1. třída PaedDr. Ivana Janoušová 17 

2. třída Mgr. Petra Tatíčková O7 

3. třída Mgr. Jitka Synková 16 

4. třída Mgr. Simona Špačková 18 

5. třída Mgr. Jiří Neuman 18 

Celkem 1. stupeň  86 

6. třída Mgr. Hana Punčochářová 24 

7. třída Mgr. Zora Prokopová 14 

8. třída Ivana Křenková 13 

9.A třída Mgr. Miroslava Muselíková 20/+1 

Celkem 2. stupeň  71/72 

Celkem  157/158 

Průměrný počet žáku na třídu 1.st.  17,2 

Průměrný počet žáku na třídu 2.st.  17,75/18 

Průměrný počet žáku na třídu   17,4/17,6 

Škola poskytuje základní vzdělání i žákům z okolních obcí: 
Obec Počet žáků Obec Počet žáků 

Dolní Rožínka (+ H. Rozsíčka) 53 Střítež 12 

Blažkov (+D. Rozsíčka) 21 Nedvědice (M.Pavlovice) 2 

Zvole (+Olešínky) 17 Strážek 10 

Horní Rožínka 7 Rodkov 2 

Rožná (+ Zlatkov) 10 Bystřice n.P. 1 

Milasín 6   

Bukov 17 Celkem 158 

Vybavení školy 

Škola je umístěna ve dvou budovách. 
V budově na sídlišti, ve které je umístěna mateřská škola a 1.-3. ročník základní školy, 

jsou 2 třídy mateřské školy, 3 kmenové třídy základní školy, školní družina, tělocvična a 
výdejna stravy.  

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře 
také žáci školy. Prostory pro výuku jsou dostatečné. V každé kmenové třídě je umístěn počítač 
pro práci žáků a učitelů. Učitelé mají k dispozici internet, tiskárnu, kopírovací stroj, plátna k 
promítání, dataprojektor. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC). 

Před školou je malý sportovní areal obce, který využívají žáci k relaxaci během přestávek. 
V době volna mohou žáci využívat všechny prostory školy. 
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Materiální vybavení je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno. 
Mateřská škola je umístěna ve dvou třídách. Hračky a materiál jsou dokupovány 

postupně dle finančních možností. 
Druhá budova školy je umístěna v bývalém zámku uprostřed obce. Stará budova 

umožňuje na jedné straně vzdělávání žáků v podnětném prostředí, kde se mohou osobně 
setkávat s historií, na druhé straně však přináší mnoho problémů, neboť si vyžaduje neustálé 
opravy. Průběžně dochází k rekonstrukcím prostor budovy. Ve školním roce 2009-10 byly 
obnoveny nátěry dveří v 1. Poschodí, vymalovány některé prostory a vyměněna část okapů na 
budově tělocvičny. Každoročně obnovujeme vybavení tříd novými výškově stavitelnými 
lavicemi a židlemi, v tomto školním roce je vybaveno celkem 7 tříd. 

Vybavení pomůckami a učebnicemi je přiměřené poskytovaným finančním prostředkům. 
K dispozici žákům i učitelům je počítačová učebna, která byla v létě 2009 vybavena novými 
stanicemi. Všechny počítače v učebně i v celé budově jsou propojeny do sítě, žáci i učitelé mají 
volný přístup na internet, mohou používat tiskárny, kopírky, datové projektory. 

V budově je 7 kmenových učeben, 7 odborných učeben (chemie-fyzika, hudebna, 
výtvarna s grafickou a keramickou dílnou, cvičný byt, jazyková učebna, počítačová učebna, 
dílna), knihovna a družina. Součástí školy je tělocvična. K výuce tělesné výchovy využívá škola 
hřiště TJ Baník Dolní Rožínka.  

Součástí školy je rovněž školní kuchyně, která je umístěna v samostatné budově a strava 
je rozvážena do výdejen v mateřské škole, na 1. stupni a na 2. stupni. 
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2. Obory vzd ělání - vzd ělávací programy a u čební 
plány 

ŠVP pro základní vzdělávání: 1., 2.,3., 6., 7., 8. třída 

Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

Časová dotace 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9.  

Český jazyk a literatura 9 10 10 7 8 44 4 4 4 4 16 

Cizí jazyk   3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Matématika 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 16 

Informatika     1 1    1 1 

Prvouka 2 2 2   6      

Vlastivěda    2 2 4      

Přírodověda    2 2 4      

Dějepis       2 2 2 2 
12 

Výchova k občanství       1 1 1 1 

Fyzika       2 2 2 2 

28 
Chemie         2 2 

Přírodopis       2 2 2 2 

Zeměpis       2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

1 1 1 1 
11 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Výchova ke zdraví       1 1 1 1 
12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

2. cizí jazyk        2 2 2 
10 

Volitelný předmět       1 1 1 1 

Celkem týdenní dotace 20 22 25 25 26 118 28 30 32 32 122 

Volitelné předměty: 

6. třída: Technické činnosti 
7. třída: Anglický jazyk, Užité umění 
8. třída: Anglický/Německý jazyk, Informatika  
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Základní škola č.j. 16847/ 96 - 2: 3.-5. třída, 8. a 9. třída 

Předměty 

1. stupeň 2. stupeň 

Časová dotace 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9.  

Český jazyk   10 7 7 24   4 5 9 

Cizí jazyk   3 3 4 10   3 3 6 

Matematika   5 5 4 14   4 4 8 

Prvouka   2   2      

Přírodověda    2 2 8      

Vlastivěda    2 2       

Chemie         2 2 4 

Fyzika         2 2 4 

Přírodopis         2 2 4 

Zeměpis         2 2 4 

Dějepis         2 2 4 

Občanská výchova         1 1 2 

Rodinná výchova         1 1 2 

Hudební výchova   1 1 1 3   1 1 2 

Výtvarná výchova   1 2 2 6   2 2 4 

Praktické činnosti   1 1 1 3   1 1 2 

Tělesná výchova   2 2 2 6   2 2 4 

Volitelné předměty         2 2 4 

Disponibilní dotace     
1 
Inf 

1      

Celkem týdenní dotace   25 25 26 76   31 32 63 

Volitelné předměty: 

9. třída: Informatika, Německý jazyk/ Užité umění  

Mateřská škola 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Už 
vím, proč. 
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3. Popis personálního zabezpe čení činnosti školy 

Počet zaměstnanců 25 

ženy 21 

muži 4 

Pedagogičtí pracovníci 16 

učitelé 14 

vychovatelé 2 

THP 1 

Obchodně-provozní pracovníci 3 

Dělnická povolání 5 

Dohody 2 

Aprobovanost výuky 

Předmět 
Počet hodin kvalifikovaně Počet hodin nekvalifikovaně 

odborně neodborně odborně neodborně 

Celkem 1. stupeň 93 (78,8 %) 7 (5,9 %) 7 (5,9 %) 11 (9,3 %) 

Anglický jazyk 6 6 0 0 

Fyzika 4 4 0 0 

Výchova k občanství 3 1 0 0 

Rodinná výchova/Výchova ke zdraví 0 0 0 4 

Hudební výchova 0 0 4 0 

Tělesná výchova 0 8 2 0 

Výtvarná výchova 6 0 2 0 

Pracovní činnosti/Technické činnosti 0 3 2 0 

Celkem 2. stupeň 93 (72,1 %) 22 (17,1 %) 10 (7,8 %) 4 (3,1 %) 

Celkem škola 186 (75,3 %) 29 (11,7 %) 17 (6,9 %) 15 (6,1 %) 

Vedení školy : 

Mgr.Vladimír Makovský - ředitel školy, koordinátor ŠVP 
Mgr. Pavel Špaček - zástupce ředitele, školní preventista, metodik ICT,  

Mateřská škola : 

Ivana Joklová - vedoucí učitelka 
Iveta Fendrychová - učitelka 

Základní škola - učitelé : 

PaedDr. Ivana Janoušová - učitelka  
Mgr. Anna Knoflíčková - učitelka 
Ivana Křenková -učitelka, nekvalifikovaná, dlouholetá praxe 
Mgr. Miroslava Muselíková - učitelka 
Mgr. Jiří Neuman - učitel, výchovný poradce 
Lenka Pospíchalová -učitelka, nekvalifikovaná, dlouholetá praxe 
Mgr. Zora Prokopová - učitelka 
Mgr. Hana Punčochářová - učitelka 
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Mgr. Libuše Rousková - učitelka 
Mgr. Jitka Synková - učitelka 
Mgr. Simona Špačková - učitelka  
Mgr. Petra Tatíčková - učitelka 

Školní družina: 

Lenka Pospíchalová - vedoucí vychovatelka 
Lenka Uhrová 
Ivana Křenková 
Mgr. Anna Knoflíčková 

Školní kuchyně: 

Blanka Štětková - vedoucí školní kuchyně 
Jana Jandlová - vedoucí kuchařka 
Veronika Zelená - pomocná kuchařka 

Provozní zaměstnanci: 

Eva Peňázová - účetní školy 
Josef Bartoš - domovník 
Bohumila Sýkorová - uklizečka 
Lenka Uhrová - uklizečka 
Alena Pavlásková - uklizečka a výdej stravy na I. stupni 
Štěpánka Vařejková - uklizečka MŠ a výdej stravy v MŠ 
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4. Zápis k p ředškolnímu a základnímu vzd ělávání 

Zápis do mateřské školy proběhl v měsíci lednu. Přihlášeno bylo 5 dětí, všechny byly 
přijaty. Dodatečně byly zapsány 2 děti. 

Zápis k základnímu vzdělávání se konal dne 4. února 2010. K zápisu se dostavilo celkem 
18 dětí. Během července 2010 přihlásili rodiče 1 žáka, ktery byl zapsán v ZŠ Bystřice n. P. 
Celkový počet zapsaných žáků je tedy 19. 

Od března do června probíhal pro předškoláky Klub Krteček, který připravoval děti na 
život školáka. Na závěr obdrželo každé dítě osvědčení:Výsledky vzdělávání žáků 
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5. Souhrnný p řehled hodnocení chování 

Třída Pol. 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

1.st. 
Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
st. 

3. 
st 

1. 
1. 15 0 17 0 0 0 0 0 

2. 10 0 17 0 0 0 0 0 

2. 
1. 0 0 17 0 0 0 0 0 

2. 2 1 17 1 0 0 0 0 

3. 
1. 2 0 16 0 0 0 0 0 

2. 3 0 16 0 0 0 0 0 

4. 
1. 3 0 18 0 0 0 0 0 

2. 6 2 18 0 0 0 0 0 

5. 
1. 0 0 18 1 0 0 0 0 

2. 6 1 18 0 0 0 0 0 

6. 
1. 0 0 24 2 0 0 0 0 

2. 3 1 23 0 0 0 1 0 

7. 
1. 0 0 13 1 1 0 0 0 

2. 0 0 13 0 0 1 0 0 

8. 
1. 0 0 12 0 2 0 1 0 

2. 0 0 12 0 0 1 0 1 

9. 
1. 0 0 21 1 1 0 0 0 

2. 0 5 21 0 0 0 0 0 

Celkem 
1. 20 0 157 5 4 0 1 0 

2. 30 10 156 1 0 2 1 1 

Souhrnný p řehled hodnocení prosp ěchu 

1. stupeň 

Předmět Pololetí 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem 

Čj 
1. 1,00 1,35 1,40 2,00 2,11 1,57 

2. 1,18 1,71 1,90 2,06 2,00 1,77 

Aj 
1. 

  
1,10 1,83 1,78 1,57 

2. 
  

1,30 2,00 2,06 1,79 

M 
1. 1,00 1,12 1,30 1,67 1,67 1,35 

2. 1,06 1,35 1,80 2,11 2,06 1,68 

Prv 
1. 1,00 1,29 1,30 

  
1,20 

2. 1,00 1,47 1,40 
  

1,29 

Př 
1. 

   
1,78 1,22 1,50 

2. 
   

1,28 1,17 1,23 

Vl 
1. 

   
1,67 1,11 1,39 

2. 
   

1,44 1,11 1,28 

Hv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,11 1,06 1,03 

2. 1,00 1,06 1,10 1,17 1,06 1,08 

Vv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,06 1,10 1,00 1,17 1,07 

Pč 
1. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,00 1,10 1,11 1,00 1,04 
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Tv 
1. 1,00 1,00 1,00 1,29 1,00 1,06 

2 1,00 1,12 1,20 1,29 1,00 1,12 

Inf 
1. 

    
1,00 1,00 

2. 
    

1,00 1,00 

Průměr 
1. 1,00 1,11 1,13 1,49 1,29 1,24 

2. 1,03 1,25 1,38 1,50 1,36 1,30 

Samé 1 
1. 17 9 10 4 3 43 

2. 14 3 4 1 2 24 

Vyznamenání 
1. 17 17 15 9 12 70 

2. 17 15 10 9 11 62 

Prospěl 
1. 0 0 1 9 6 16 

2. 0 2 2 9 7 20 

Dostatečné 
1. 0 0 1 0 0 1 

2. 0 0 1 1 1 3 

Nedostatečné 
1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

Neprospěli 
1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

Slovní hodn. 
1. 0 0 1 0 0 1 

2. 0 0 0 1 0 1 

 

2. stupeň 

Předmět Pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Průměr 

Čj 
1. 2,50 2,57 3,23 2,81 2,22 

2. 2,75 2,64 3,38 2,81 2,32 

Aj 
1. 2,25 2,00 2,50 2,90 1,93 

2. 2,58 2,36 3,00 2,30 2,05 

Nj 
1. 

  
3,18 2,64 1,94 

2. 
  

3,27 2,91 2,06 

M 
1. 2,46 2,50 3,31 3,00 2,25 

2. 2,50 2,50 3,54 3,05 2,32 

Ch 
1. 

  
2,85 2,90 1,92 

2. 
  

3,15 3,14 2,10 

Fy 
1. 2,04 1,93 2,85 2,67 1,90 

2. 2,25 2,29 2,92 2,67 2,03 

Př 
1. 1,92 2,50 2,62 2,14 1,84 

2. 1,88 2,14 3,15 2,95 2,02 

Z 
1. 2,38 2,14 2,62 2,62 1,95 

2. 2,17 2,00 2,77 2,76 1,94 

D 
1. 1,92 2,21 3,15 2,43 1,94 

2. 2,29 2,29 3,15 3,05 2,16 

Vo/Ov 
1. 1,33 1,00 1,69 1,19 1,04 

2. 1,42 1,07 1,08 1,14 0,94 

Vz/Rv 
1. 1,38 1,36 1,62 1,43 1,16 

2. 1,42 1,43 1,85 1,76 1,62 

Hv 
1. 1,25 1,43 1,85 1,71 1,56 

2. 1,38 1,57 1,77 1,71 1,61 
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Vv 
1. 1,25 1,29 1,31 1,48 1,33 

2. 1,63 1,36 1,38 1,62 1,50 

Pč 
1. 1,17 1,14 1,46 1,38 1,29 

2. 1,21 1,36 1,23 1,57 1,34 

Tv 
1. 1,38 1,29 1,46 1,33 1,37 

2. 1,33 1,07 1,38 1,52 1,33 

Inf(Vp) 
1. 

  
1,69 1,33 0,76 

2. 
  

1,15 1,24 0,60 

Aj(Vp) 
1. 

  
2,45 

 
0,61 

2. 
  

2,81 
 

0,70 

Nj(Vp) 
1. 

 
1,71 3,00 2,30 1,75 

2. 
 

1,07 3,50 2,80 1,84 

Uu(Vp) 
1. 

 
1,14 

 
1,18 0,58 

2. 
 

2,07 
 

1,27 0,84 

Tč(Vp) 
1. 1,04 

   
0,26 

2. 1,00 
   

0,25 

Celkem 
1. 1,73 1,74 2,33 2,05 1,96 

2. 1,84 1,81 2,38 2,23 2,07 

Samé 1 
1. 0 1 0 0 1 

2. 0 0 0 0 0 

Vyznamenání 
1. 8 4 2 3 17 

2. 8 3 1 3 15 

Prospěl 
1. 16 10 11 17 54 

2. 16 11 12 18 57 

Dostatečné 
1. 4 2 9 8 23 

2. 8 2 9 9 28 

Nedostatečné 
1. 0 0 0 1 1 

2. 0 0 0 0 0 

Neprospěli 
1. 0 0 0 1 1 

2. 0 0 0 0 0 

Slovní hodnocení 
1. 1 0 1 0 2 

2. 2 0 1 0 3 

Souhrnný p řehled zameškaných hodin 

Třída Pololetí Omluvené Neomluvené Průměr 

1.třída 1 509 0 30 

  2 632 0 37 

2. třída 1 420 0 25 

  2 593 0 35 

3. třída 1 667 0 42 

  2 1148 0 72 

4. třída 1 476 0 26 

  2 733 0 41 

5. třída 1 659 0 37 

  2 430 0 24 

6. třída 1 1040 0 43 

 
2 1158 0 48 
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7. třída 1 761 0 54 

 
2 780 0 56 

8. třída 1 955 0 73 

 
2 1046 0 80 

9. třída 1 1224 0 58 

 
2 1938 0 92 

Celkem 1 6202 0 39 

 
2 8458 0 54 

Srovnávací testy SCIO 

3. třída 

Na konci dubna tohoto roku absolvovali žáci 3. třídy celostátní srovnávací testy 
Stonožka od firmy SCIO, kterého se zúčastnilo celkem 8414 žáků z 589 třetích tříd z 458 škol. 
Testy zkoumaly znalosti žáků z českého jazyka, matematiky, angličtiny, vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět (prvouka) a také dosahování klíčových kompetencí žáků. Svými výsledky se 
naše škola řadí (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) mezi 
prů�měrné školy, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Výsledky v anglickém 
jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % 
zúčastněných škol. Svými výsledky v prvouce se škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme 
lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Výsledky klíčových kompetencí a českého jazyka 
jsou průměrné. Zlepšit je třeba matematické dovednosti. 

7. třída 

V dubnu tohoto roku absolvovali žáci 7. třídy celostátní srovnávací testy Stonožka od 
firmy SCIO, kterého se zúčastnilo celkem 6 473 žáků z 342 sedmých tříd z 237 škol. Testy 
zkoumaly znalosti žáků z českého jazyka, matematiky a také všeobecné studijní předpoklady 
žáků. Z výsledků vyplývá, že žáci naší školy mají nadprůměrné výsledky v českém jazyku a 
mají lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s 
výsledky testů z obecných studijních před�pokladů bylo zjištěno, že dobře využíváme studijní 
potenciál žáků. Výsledky z českého jazyka žáků jsou na vyšší úrovni než jsou jejich studijní 
předpoklady, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí. Ze 14 žáků prokázali 2 žáci vysoce 
nadprůměrné výsledky, 4 žáci nadprůměrné výsledky, 5 žáků průměrné výsledky, 3 žáci 
podprůměrné výsledky. V matematice prokázalo 10 žáků průměrné výsledky a 4 žáci 
podprůměrné výsledky. V obecných studijních předpokladech dosáhli 2 žáci nadprůměrné 
výsledky, 9 žáků průměrné výsledky a 3 žáci podprůměrné výsledky. 

Komisionální a opravné zkoušky 

Ve školním roce 2009/10 nepožádali zákonní zástupci žádného žáka o komisionální 
přezkoušení nebo opravnou zkoušku. 
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Vzdělávání žák ů se specifickými vzd ělávacími pot řebami  

Spolupráce rodičů, učitelů i žáků pod patronací PPP ve Žďáře nad Sázavou byla 
zajištěna v průběhu celého školního roku.  

Ve škole je na konci školního roku integrováno 9 žáků, kterým je věnována individuální 
péče, u dalších 9 žáků byly diagnostikovány výukové a vzdělávací obtíže. 4 žáci na základě 
vzájemné dohody mezi školou a rodiči byli hodnoceni na konci školního roku slovně. 

V hodinách jednotlivých předmětů se vyučující zaměřují na pomoc integrovaným dětem 
a dětem s vývojovými poruchami učení. Individuální plány integrovaných žáků byly 
projednány s rodiči a posouzeny PPP. 

V mateřské škole nebylo integrováno žádné dítě se SPU. 

Vzdělávání žák ů nadaných 

Nadané žáky jsme zapojovali do soutěží, ve kterých si mohli porovnat schopnosti se 
svými vrstevníky. 

Účast v soutěžích 

3.11. Věříš si? - televizní soutěž, 5. třída 
5.11. O nejhezčí strom - 1. třída obsadila 2. místo v okrskovém kole 
11.11. Soutěž technické tvořivosti Žďár n. S. - 1. místo 
18. 12., 21.12. Školní turnaj ve florbalu 
6.1. Olympiáda v německém jazyku, školní kolo, okresní se nekonalo 
16.2. školní kolo recitační soutěže 
5.3. obvodní kolo recitační soutěže - J. Kupský (4. tř.) - 2. místo 
 Matematická soutěž Klokan 
březen Biologická olympiáda - místní kolo 
27.4. Biologická olympiáda - okresní kolo, 37. a 48. místo 
17.3. Zeměpisná olympiáda, místní kolo 
18.3. Soutěž ve šplhu, okrskové kolo 
12.5. Preventan Cup - soutěž ve vybíjené (5. třída), okrskové kolo 
18.5. Kinderiáda v Pacově- celostátní soutěž, (2.-5. třída) 
27.5. Leporelománie Žďár n. S. (4. třída) - 1. místo, cena diváků  
28.5. Řemesla našich předků - soutěž technické tvořivosti Železáren Štěpánov 
29.5. Bystřický kutil - soutěž technických dovedností - 1. místo 
28.6. Fotbalový zápas žáků 2. stupně 

Informace ze stránek školy 

Úspěch v soutěži Strom roku 

V listopadu se uskutečnila v ZŠ Zvole výtvarná soutěž O nejlepší strom roku 2009 s 
podnázvem Strom a jeho obyvatelé. Soutěže se zúčastnili i žáci 1., 2. a 3. ročníku naší školy. 

Žáci 1. třídy soutěžili v kategorii „skupina“ a získali 3. místo, v kategorii „jednotlivci“ 
obdržel 2. místo Roman Sluka z 2. třídy. Ostatní práce se umístily na předních pozicích. Všem 
soutěžícím výtvarníkům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů i do budoucna. 
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Věříš si? 

Věříš si? Možná si na tuto otázku dokáže každý ihned odpovědět, ale někdo zaváhá. 
„Věříš si?“ je také název soutěžního pořadu České televize, v němž nás v loňském školním 
roce reprezentovala Veronika Gregorová. 

Tento týden jsme od České televize opět dostali nabídku zúčastnit se natáčení a znovu 
máme vybrat i soutěžícího. Ale kdo se odváží? Kdo si věří? 

Na natáčení 3. listopadu odjíždí žáci 4. a 5. třídy. Budou doprovázet a podporovat 
spolužáka, který se připravuje na souboj s ostatními třemi soutěžícími. Zatím si všichni 
přejeme, aby dopadl, co nejlépe a třeba i vyhrál. Držte nám palce! 

Kluci si prožili svůj velký den 

11. listopadu se na Střední škole technické ve Žďáře nad Sázavou konal již 12. ročník 
soutěže technických odborných dovedností žáků devátých tříd základních škol. 

Naše škola se tradičně této soutěže účastní. Tentokrát nás reprezentovalo družstvo 
chlapců ve složení: Kamil Jukl, Lukáš Starýchfojtů, Martin Šťastný. Těšili se, byli zvě�daví na 
to, co dokáží, chtěli si zkusit práci v provozu, v dílnách technické školy. A určitě i uspět. 

Soutěžící prokazovali své dovednosti a znalosti v oblastech: 
všeobecný test 
poznávání strojírenských zařízení, nářadí 
měření, výkres, kótování 
strojírenský hlavolam 
výroba výrobku ze dřeva 
A výsledek snažení našich reprezentantů? VYHRÁLI!!! BYLI NEJLEPŠÍ!! Obsadili 

1. místo z 16. přihlášených škol (Žďár n. S., Bystřice, Nové Město, Velké Meziříčí, Nové 
Veselí, Radostín, Svratka,…). Z rukou vedení Střední školy technické obdrželi věcné ceny. 
Všem ještě jednou blahopřejeme k vítězství a vzkazujeme - jen tak dál hoši. 

Vánoční turnaj ve floorbalu 

Žáci devátého ročníku již tradičně organizují před Vánocemi floorbalový turnaj 
o putovní pohár ředitele školy. Tentokrát zápasy probíhaly v pátek 18.12. a v pondělí 21.12. 
v tělocvičně naší školy. Celkem soutěžilo 14 družstev, 8 družstev z prv�ního stupně 
a 6 družstev z druhého stupně. Každá skupina byla vyhodnocena zvlášť. Kapitány vítězných 
družstev z prvního stupně se stali R. Mazánek, J. Večeřa, K. Ková�čová. A jaké byly ohlasy? 
„Bylo to suprový, děkujeme deváťákům, že to zorganizovali!“ Soupeři byli vyrovnaní, 
rozhodčí spravedliví, takže si všichni dobře zahráli, zkrátka pohoda. 

Na druhém stupni vedli vítězné týmy kapitáni T. Vařejka, L. Starýchfojtů a J. Večeřa. 
Hned v úvodním zápase padlo dvanáct gólů! Družstva byla smíšená, a tak nechyběla ani 

legrace (zejména když praskaly floorbalky) a na drobné úrazy se nějaká náplast (vlastně 
izolepa) také našla. Příjemným zpestřením bylo vystoupení roztleskávaček Nikoly a Kristýny. 

Všichni hráči byli zapálení pro hru a hnala je touha po vítězství. 
Putovní pohár z rukou ředitele školy nakonec převzalo vítězné družstvo žáků devátého 

ročníku a se slovy „a je to doma“ si ho se spokojeným úsměvem na tvářích vystavili ve své 
třídě. 
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Turnaj se opravdu vydařil, účastníci si nejen dobře zahráli, ale prokázali své schopnosti, 
soustředěnost a heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, si přišlo také na své. Vždyť 
taková čokoládová cena útěchy není vůbec k zahození. 

Tak zase někdy příště na dalším turnaji na viděnou. 

Olympiáda z němčiny 

6. ledna 2010 proběhlo školní kolo olympiády z němčiny. Zúčastnili se jí starší žáci, 
8. ročník zastupoval Jiří Vrbka a za 9. ročník soutěžila Martina Štouračová. Soutěž oba 
absolvovali úspěšně, prokázali komunikativní dovednosti splněním úkolů v následujících 
oblastech: poslech s porozuměním, představení se porotě, konverzace na vybrané téma 
a rozhovor nad obrázky. První část soutěže si vyzkoušeli také žáci z deváté třídy, kteří pak už 
jen pozorně sle�dovali další průběh olympiády. Do okresního kola, které se koná 22. ledna 
2010 ve Žďáře nad Sázavou, postupuje Martina Štouračová. 

Recitační soutěž 

V pátek 19.2.2010 pokračovalo školní kolo recitační soutěže. Do přednášení básní se 
tentokrát pustilo 23 dětí z 1.-3. třídy. Do okrskového kola nás pojedou reprezentovat: 
Štěpánka Vařejková, Adéla Králová, náhradnicí je Michaela Vrbková. 

V úterý 16. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 4. - 9. třídy. 
V letošním roce se nebálo (před zraky poroty a spolužáků) přednést báseň celkem 33 

recitátorů. Zájem dětí o recitaci nás potěšil, neboť jsme mohli vybrat postupující do 
okrskového kola, které proběhne v Bystřici nad Pernštejnem. Kdo bude naši školu 
reprezentovat? 

Jan Kupský, Jan Špaček, Petra Uhlířová, Lukáš Vrbka, Lucie Hlavatá a Ivana Křenková - 
toto jsou naši recitátoři, kterým přejeme klidný hlas a pevné nervy. 

Jak už jsme se dříve zmínili vyslali jsme zástupce - recitátory do obvodního kola recitační 
soutěže. Ta se konala 5. března v Bystřici nad Pernštejnem. Naši žáci se mezi konkurencí 
neztratili, i když je všechny přepadla pořádná tréma. Ve dvou kategoriích jsme obsadili 
„medailové“ pozice! Štěpánka Vařejková (1. místo) a Jan Kupský (2. místo) postupují do 
okresního kola. To se uskuteční 15. března ve Žďáře nad Sázavou. Držíme pěsti! 

Šplhouni 

Vzpomínáte si ještě, jak vám šlo ve škole šplhání na tyči? 
Naši žáci ze čtvrté a páté třídy si byli ve čtvrtek 18.3. vyzkoušet své „šplhounské“ 

dovednosti ve Žďáře nad Sázavou. 
V okrskovém kole soutěže ve šplhu byla silná konkurence. Navíc šplhadla měla mnohem 

větší délku, než na jaká jsme zvyklí z naší tělocvičny. Přesto naši žáci dali do závodu všechny 
své síly a ukázali, že na ně můžeme být pyšní. Umístili se velice blízko vítězných pozic. Našim 
„šplhou�nům“ gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. 

Bojovali jsme ve vybíjené 

Družstvo 12 našich čtvrťáků a páťáků vyrazilo 12. 5. do Žďáru nad Sázavou. Konalo se 
tam okresní kolo Preventan cupu - soutěže družstev ve vybíjené. 
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Po oficiálním zahájení jsme byli rozlosováni do skupin - my jsme byli pětka ve skupině 
„A“, do které patřily ještě školy: 3. ZŠ Žďár n. S., ZŠ Měřín, ZŠ Palachova Žďár a ZŠ Nové 
Veselí. Po prv�ním zápase jsme si vytipovali „lehké“ soupeře a snažili jsme se je porazit. Ale 
lehkých soupeřů nebylo, protože boj o vítězství je vždy v rukou hráčů a štěstěny. Kluci 
bojovali jako lvi, ale nakonec nám jeden vybitý hráč scházel k postupu ze skupiny. No nevadí, 
není důležité vyhrát… a příští rok budeme bojovat ještě víc. 

Výtvarná soutěž v MŠ 

Děti z mateřské školy se na jaře zapojily do výtvarné soutěže Malování s Petrou, 
tentokrát na téma Příroda kolem nás. 

Do soutěže jsme poslaly obrázky 7 dětí. Sluníčko Adélky Gregorové se umístilo na 
celkovém 3. místě, další výkresy byly oceněny uznáním poroty. 

Ve čtvrtek 13. května přijel do mateřské školy poslanec Karel Černý s doprovodem, aby 
dětem za pěkné výkresy předal drobné ceny a poblahopřál k úspěchu. Děti měly z ocenění 
velkou radost, hostům zazpívaly a zatančily. 

Kinderiáda 2010 

aneb zima byla, bláto bylo, hlavně, že nám nesněžilo… 
Družstvo žáků z 2.-5. třídy naší školy se vydalo 18. května na atletickou soutěž. 
Atletika bývá téměř vždy spojována s teplým počasím plným hřejivého sluníčka. Ale jsou 

i vyjí�mečné dny, kdy si všichni užijí přesný opak. A právě takový studený, větrný a zamračený 
den byl den Kinderiády - soutěže pro družstva 1. stupně, která se letos konala na stadionu 
v Pacově. 

Celé soutěžní dopoledne jsme měli jediné přání: „Ať neprší!“, a to se nám vyplnilo. 
S konkurencí především velkých městských škol z našeho kraje všichni členové družstva 
bojovali s velikým nasazením a odměnou jim nebyla vítěz�ství, ale především radost z každé 
splněné disciplíny. 

Složení týmu: 
2. třída: Hynek Prokop, Tereza Šikulová 
3. třída: Tomáš Hille, Veronika Šmerdová 
4. třída: Jakub Večeřa, Nikola Skoumalová 
5. třída: Jan Špaček, Kristýna Hillová (u Kiky jsme využili možnou vyjímku v pravidlech) 

Leporelománie - 1. místo! 

aneb „Abecedu nakreslíme, keňské děti potěšíme“ 
Do této literárně-výtvarné soutěže, organizované Active-střediskem volného času ve 

Žďáře nad Sázavou, se zapojili žáci 4. třídy. 
Už název napovídá, s čím se museli „poprat“ - vytvořit leporelo s abecedou. Každý si 

řekne: „A co je na tom? Vždyť to není zase tak těžké.“ Až se ale dozvíte úplné znění zadání, 
třeba změ�níte názor. Zadání totiž znělo: vyrobit leporelo s anglickou abecedou pro výuku 
dětí, které navštěvují Mendeloho školu v Keni a napsat velmi krátký anglický text, který by 
vystihl nakreslený obrázek. 
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To už není zrovna lehký úkol, zvlášť, když všechna vyrobená leporela opravdu putují do 
Keni. Čvrťáci podpořili tuto milou myšlenku a vrhli se do tvoření. Společnými silami dětí 
a učitelek vzniklo „naše“ leporelo, které by se mohlo jmenovat ABECEDA (Alphabet), ale 
i ZVÍŘATA (Animals), neboť všechny stránky zaplnila pouze zvířata. 

Soutěž technické tvořivosti 

Žáci naší školy se zapojili do soutěže technické tvořivosti Železáren Štěpánov nad 
Svratkou. Vyhodnocení soutěže proběhlo u příležitosti Dne otevřených dveří železáren. 
Všichni, kdo se na výrobě soutěžních exponátů podíleli, se v pátek 28. 5. zúčastnili 
slavnostního vyhlášení probí�hajícího za účasti místopředsedkyně parlamentu ČR paní 
Miroslavy Němcové. Železárny vyhlá�sily pro tento rok téma Řemesla našich předků. 

Do práce se pustila celá pátá třída, která vyrobila kormidlo. Ze šesté třídy Radek Kozák 
s Pepou Fendrychem postavili dřevěnou roubenku a Lukáš Vrbka vyrobil obří džbán. 
Posledním soutěžícím byl Lukáš Starýchfojtů z deváté třídy s krásnými totemy. 

Soutěž Bystřický kutil - další 1. místo! 

Žákyně 9. třídy Ivana Křenková a Adéla Romanová zvítězily v soutěži Bystřický kutil. Je 
to v tomto týdnu další velký úspěch žáků naší školy. 

Letošní téma Wery bylo Chytré hračky aneb kdo si hraje, nezlobí. 
Jsou krásné hračky, známe spoustu her, ale některé by se daly hrát jinak než na papíře. 

Třeba Lodě. 
Někdo pamatuje - čtverečkovaný papír, hrací pole, v něm lodě, proti sobě 2 hráči a už se 

bojovalo - A3-zásah, E7-mimo,.. A 5-potopena. No a toto byl nápad pro vytvoření hry 
Válečné vozy, se kterou šly naše žákyně do soutěže. Součásti hry byly: 2 dřevěné desky - hrací 
pole, železné barevné nýty, tyčinka s magnetem, krabička na součásti, plán hry. 

S výsledkem práce byly holky spokojeny, ale tak velký úspěch opravdu nečekaly. Bylo to 
pro ně překvapení a ještě větší zážitek z předání ocenění, které se uskutečnilo v sobotu 29. 5. 
v Bystřici nad Pernštejnem u příležitosti 430 let města a slavnostního otevření náměstí. 

Milé bylo i setkání s panem Tomášem Medkem, naším významným sochařem, jehož díla 
jsou umístěna mimo jiné i ve Francii. 

Všechna setkání, nové zkušenosti jsou vždy přínosem. Vědí to i děti, protože už teď se 
těší na nový ročník sou�těže. I když nikdo nezískal žádné ocenění, určitě všichni prožili 
příjemné dopoledne v zajímavém prostředí. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se a 
ukázat tak ostatním svůj talent a zručnost. 

6. Volba povolání, p řijímací řízení na st řední 
školy 

24. listopadu se ve škole uskutečnil tradiční Malý festival vzdělávání, kde zástupci 
středních škol a učilišť podali informace o možnostech studia. 

Žáci 9. ročníku se svými rodiči se zúčastnili Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. 
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Žáci 8. ročníku se v měsíci březnu zúčastnili pracovního semináře na Úřadu práce ve 
Žďáře nad Sázavou, kde si shromažďovali infromace o možném výběru škol a učilišť 
v příštím roce. 

Počet střední škola Obor sídlo SŠ okres 

1 Stř. lesnická škola Lesnictví  Hranice PŘ 

1 Gymnázium Všeobecné Žďár n. Sáz. ZR 

1 Stř. odborná škola Zedník Nové Město n. Mor. ZR 

1 Stř. prům. škola Technická zařízení budov Žďár n. Sáz. ZR 

2 Stř. škola technická Mechanik elektrotechnik Žďár n. Sáz. ZR 

2 Stř. škola technická Elwktrikář Žďár n. Sáz. ZR 

2 Stř. zemědělská škola Opravář motorových vozidel Bystřice n. P. ZR 

1 Stř. zemědělská škola Strojní mechanik Bystřice n. P. ZR 

2 Stř. zemědělská škola Aplikovaná informatika Bystřice n. P. ZR 

1 Stř. zdravotnická škola Zdravotnický asistent Žďár n. Sáz. ZR 

1 S.š. obchodní a služeb Kuchař, číšník Žďár n. Sáz. ZR 

1 S.š. obchodní a služeb Ekonomika a podnikání Jihlava J 

1 S.š. obchodní a služeb Sociální činnost Lomnice u Tišnova BV 

1 S.š. integrovaná Mechanik opravář mot. voz. Slavkov u Brna BV 

1 Stř. rybářská škola Rybářství Vodňany STR 

1 S.š. automobilní Mechanik opravář mot. voz. Brno BM 

3 Gymnázium VG Bystřice n. P. ZR 

1 SPŠ stavební Stavebnictví Brno BM 

7. Školní parlament 

V tomto školním roce byl ustaven školní parlament. Jeho členy byli zástupci žáků, které 
zvolili žáci 4.-9. třídy. Předsedou byl zvolen žák 9. třídy Kamil Jukl. Parlament se sešel celkem 
osmkrát a podílel se na plánování školních akcí, členové podávali podněty na zlepšení 
vybavení školy a vznášeli na vedení školy dotazy, které přinášeli ze svých tříd. 

8. Prevence sociáln ě-patologických jev ů 

Během školního roku probíhaly semináře pro žáky 2. stupně pod vedením Mgr. Aleny 
Beranové: 
4. tř. Vztahy a šikana 4 hod. 
5. tř. Sexuální výchova 4 hod. 
6. tř. Protidrogová prevence 8 hod. 
7. tř. Vztahy a šikana 4 hod. 
8. tř. Sexuální výchova 6 hod. 
9. tř. Trestní zodpovědnost 2 hod. 
9. tř. Bezpečné užívání internetu 2 hod 

V březnu-dubnu absolvovali žáci 8. třídy kurz 1. pomoci, který za podpory Kraje 
Vysočina pořádal ČČK. Žáci 2.-4. třídy navštívili 11. června Den otevřených dveří Policie ČR 
v Bystřici n. P. V dubnu absolvovali žáci 1. stupně kurz poskytování první pomoci, který vedli 
zdravotníci - rodiče a bývalý žák školy. 
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Pro získávání informací o problémech žáků byly zřízeny schránky důvěry v obou 
budovách školy a rovněž internetová schránka důvěry. Získané podněty byly řešeny ve 
spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a školním preventistou. 

Uvedená problematika je zahrnuta i do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

9. Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů, 
celoživotní vzd ělávání 

Prioritní oblast školy Seminář Termín Účastníci 

Zvládání krizových situací, 
školní prostředí, autorita a 
kázeň, efektivní 
komunikace 

Krizové situace ve výuce 29.10.2009 
všichni 
pedagogové 

Systém podpory preventivních programů ve 
školách či školských zařízeních 

1.10.2009 Špaček 

Umění říkat Ne - schopnost vystupovat 
přiměřeně asertivně 

24.11.2009 Špaček 

Efektivita vyučování, 
moderní metody, využívání 
současných technologií 

Netradiční výtvarné techniky 8.10.2009 

Janoušová, 
Křenková, 
Tatíčková, 
Synková, 
Špačková, 
Pospíchalová  

Změny ve výuce vyjmenovaných slov 19.10.2009 
Synková, 
Špačková 

Moderní metody vyučování 7.12.2009 všichni  

Tvořivá škola - Čtení a psaní na 1.stupni, 3.3.2010 Tatíčková 

Motivace hrou 14.4.2010 Janoušová 

Individualizace práce v MŠ 4.5.2010 Joklová 

Tvořivá škola - násobilka V.10 
Synková, 
Tatíčková 

Jazykové vzdělávání  

Kurz angličtiny celoročně 
Janoušová, 
Synková, 
Špačková 

AJ Vocabulary - now I remember! květen 
Janoušová, 
Synková, 
Špačková 

Kvalifikační studium 
vedoucích pracovníků  

Funkční studium celoročně Špaček 

Vedení a motivace zaměstnanců  
21.10.2009, 
10.11.2009 

Makovský 

Koordinátor autoevaluace 
březen-
červen 2010 

Makovský 

Volba povolání 
Metody a techniky k volbě povolání, Úřad 
Práce Žďár nad Sázavou 

říjen-únor 
2010 

 Křenková 

Další 

E- Twinning I-partnerství škol v Evropě 15.10.2009 Knoflíčková 

Setkání učitelů matematiky II  21.10.2009 Janoušová 

Konference projektu Cesta ke kvalitě 22.10.2009 Makovský 

Microsoft a BOXED pro školství 22.10.2009 Špaček 

Evropské peníze 8.2.2010 Makovský 

Proškolení učitelů fyziky 10.3.2010 Neuman 

Komplexní řešení šablon (seminář Boxed) 31.3.2010 Špaček 

Víkend s bylinami 11.-13.6. Punčochářová 
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10. Další aktivity školy a prezentace na 
veřejnosti 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova je zařazena do učiva prvouky a přírodovědy na 1.stupni a 
přírodopisu, chemie a rodinné výchovy na 2.stupni i v rámci ŠVP do učiva předmětu Výchova 
ke zdraví. Kromě toho byla tato výchova realizována v několika dalších oblastech: 

a) Prostředí školy 

Žáci byli vedeni k úpravě a ochraně životního prostředí nejen ve třídách, ale i na 
chodbách a v okolí školy. Výrazný podíl měli žáci při jarním úklidu okolí školy. 

b) Odpady 

Žáci se zapojili do celostátního projektu Recyklohraní. Recyklohraní je dlouhodobý 
školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů 
a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských 
zařízení v České republice. 

c) Exkurze 

 Planetárium Brno - Vesmírné divadlo 
 

25.3. 4. a 5. třída 
 Čistírna odpadních vod Bystřice n. P., 
Vírská přehrada  

22.4. 7. a 8. třída 

JE Dukovany a VE Dalešice 
 

23.4. 8. a 9. třída 
 Naučná stezka Dářko 

 
14.5. 6. a 8. třída 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Mezi stromy 16.9. 6.  
  Voda a život v ní 1.10. 8. 
  Fish banks 8.10. 9. 

d) Projektové dny 

Happy Haloween 26.10. 4. a 5. třída 

Podzimní slavnosti 27.10. 1.-4. třída 

Řemesla 15.10. 4. třída 

Mikuláš 4.12. 4. třída 

Zakládáme cestovku leden-únor 6. třída 

Kočičí škrábání 22.1. 4. třída 

Masopust 26.2. 1.-4. třída 

Velikonoce 31.3. 1. stupeň 

Čarodějnice 30.4. 1. stupeň 
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e) Vysazování stromů 

Ze školních stránek: 

Ať vás neuříznou a ať vám ptáčci zpívají! 

Že nevíte, komu je určeno toto přání? Doubkům Křemílku a Vochomůrkovi. Vyrostly 
prvňáčkům ze žaludů, které si dali ve třídě dne 10. listopadu 2009 do květináče s hlínou. Dnes 
- 12. května 2010 - byly doubky slavnostně pokřtěny svými jmény pohádkových postaviček. 
Křemílek je doubek spíše vysoký a štíhlý, Vochomůrka je menší a rozložitější. 

Za pomoci žáků 9. třídy byly doubky zasazeny na školním pozemku a do jejich nového 
života jim děti přály, aby byly zdravé, aby se jim na světě líbilo, aby měly dost vody a hodně 
sluníčka, dobrou výživu, ať je nikdo nepokácí, ať mají hodně kamarádů, ať je nesežerou 
housenky, ať je neuříznou, ať jim ptáčci zpívají…! 

f) Sběr papíru a kaštanů 

Žáci v měsíci říjnu sbírali kaštany. Celkem jich odevzdali 600 kg. Kaštany od nás 
odkoupili Lesy a rybářství Velké Meziříčí. Celoročně probíhal sběr papíru. Žáci odevzdali 
celkem 3518 kg papíru a umístili se na 5. Místě v soutěži společnosti Alfa Scrap. 

Sportovní kurzy 

Leden - lyžařský a snowboardový kurz 7. třídy 

Lyžařský kurz se pro nedostatek zájemců v tomto školním roce neuskutečnil. 

22.3.-31.5. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy ve Žďáru nad Sázavou 

Ze stránek školy o kurzu: 

Máme odplaváno… 

Poslední květnový den, který mimochodem svým počasím připomínal podzim, zakončili 
žáci 2. a 3. třídy desátou lekcí tříměsíční kurz plavání. Naprosto všichni žáci, jež se povinné 
plavecké výuky zúčastnili, se zdokonalili v různých plaveckých stylech. Společně s námi výuku 
absolvovaly děti ze ZŠ Osová Bitýška. Při závěrečných závodech se naši plavci umístili takto: 

1. místo: Hynek Prokop 
2. místo: Sindy Marková 

leden - květen 2010 Zdravotní pobyty v solné jeskyni (MŠ) 

Projektové vyu čování 

Informace o některých projektech ze stránek školy a tisku: 

Evropský den jazyků 

Naše škola se ve spolupráci se ZŠ Zvole a společností Šikland připojila k oslavám 
Evropského dne jazyků projektovým dnem Státy Evropy očima dětí. 
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Projekt byl zahájen už ve čtvrtek 24. 9., kdy se žáci tříd proměnili ve vyslance vybraných 
států Evropy. Během dne si připravili základní informace a zajímavosti o své zemi, které 
tvořivým způsobem zpracovali. 

Slavnostní ceremoniál v pátek 25. 9. byl zahájen průvodem žáků oblečených v barvách 
země, kterou zastupovali. Po hymně Evropské unie pozdravil žáky ředitel školy Mgr. Vladimír 
Makovský, ředitelka ZŠ Zvole Mgr. Helena Vítová a zástupce obce pan Karel Starýchfojtů. 
Poté zazněly hymny států a zdravice v různých evropských jazy�cích doprovázeny 
vytvořenými prezentacemi. Součástí oslav byly i vícejazyčné názvy zboží na výkladech 
místních obchodů, připravené též žáky školy. 

Na závěr celé akce byly vypuštěny balónky přátelství, které s sebou nesly vzkaz pro 
nálezce - budoucí kamarády. 

Podzimní slavnosti 

„Podzime, podzime, 
už zas nosíš deště. 
Pěkně tě prosíme, 
počkej chvíli ještě!“ 
Tak tyto verše se nesly naší školou v předprázdninové úterý 27.10., kdy se uskutečnily 

Podzimní slavnosti - projekt žáků 1.-4. třídy. Slavnost byla zahájena předem připravenou 
prezentací jednotlivých tříd - jednalo se o písničky a básně na téma podzim. 

A pak už následovaly podzimní hrátky, při nichž si děti vyzkoušely loupání brambory na 
čas, měření objemu mrkve pomocí odměrného válce; zahrály si na básníky při doplňování 
chybějícího textu básně. Naučily se pomocí svých smyslů - hmatu, čichu a chuti poznávat 
různé druhy podzimního ovoce a zeleniny. Vyrobily si podzimní čelenku a plnily mnoho 
dalších disciplín (slalom s řepou, loupání jablek, zdolání překážkové dráhy s bramborou na 
lžíci, odhad počtu švestkových pecek, malování rozpustilého draka atd.) 

Celá akce probíhala ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře, ke které přispěli svým 
nemalým dílem i vybraní žáci deváté třídy. 

Happy Halloween! 

Čtvrťáci a páťáci se setkali při společné oslavě Halloweenu, který podle pověstí slavili už 
staro�dávní Keltové. Dnes se svátek slaví většinou v anglicky mluvících zemích, a proto se žáci 
ve společné hodině angličtiny vydali do světa duchů a příšer. 

Letos jsme zahájili anglickými básněmi Pumkin time a On Halloween a pak jsme si na 
vlastní kůži vyzkoušeli známé hry s jablky - Bobbing for Apples, Apple Pass, Apple Paring 
(jablka jsme lovili v lavoru, předávali si je pod krkem a loupali nejdelší slupku). Páťáci 
připravili strašidel�nou party a společně jsme ochutnali například pavoučí koktejl nebo krvavé 
oči. 

Pohádkový týden v mateřské škole 

Od 19. 10. do 23. 10. jsme dětem v mateřské škole uspořádaly týden s pohádkou 
O koblížkovi. 

Pondělí - děti soustředěně poslouchaly paní učitelku při čtení pohádky 
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Úterý - všem zářila očka při promítání pohádky 
Středa - v kuchyni jsme domluvily pro děti k svačince sladké koblížky, po nich se jen 

zaprášilo 
Čtvrtek - starší děti vytvářely koláž koblížka a domalovávaly vodovkami obrázky 

zvířá�tek, které koblížek potkal na cestách 
Pátek - mladší děti malovaly kulatého koblížka 
Všechny děti dostaly za odměnu sáček s bonbónky a omalovánky. Povedené obrázky 

nám zdobí interiér školky. 

Setkání s řemesly 

Dokážete pojmenovat řemeslníka, který namáčel staženou zvířecí kůži do různých 
nepříjemně páchnoucích roztoků, aby ji mohl snadněji očistit od srsti, zbytků masa a prodával 
ji ševcům? 

Takovéhle podobné hádanky řešili žáci 4. třídy 15. října v projektovém dnu zaměřeném 
na poznávání řemesel za vlády Přemyslovců. 

Úkolem žáků bylo postavit staré opevněné hradiště. K tomu pomohla žákům nejen píle, 
ale i „obchodní a stavitelský“ talent. Neboť nabídka stavebního materiálu byla široká, ale 
všichni si na něj mohli vydělat pouze vlastní prací. Za práci pak následovala odměna, díky 
které se mohlo budovat tak, jak ve středověku - bez zkušeností se stavělo, pak zase bouralo… 
Ale nakonec se práce povedla a došli jsme k vytouženému cíli. 

Adventní týden ve školce 

Uplynulý týden probíhal v mateřské škole v adventním duchu. 
Děti pomáhaly s výzdobou třídy a šatny, vyráběly vánoční ozdoby. V úterý, 8. 12., jsme 

ve školce opět po čase přivítali prvňáčky, kteří si s námi zazpívali vánoční písně a koledy. 
Přesto, že venku vládlo téměř jarní počasí, ve třídě byla krásná vánoční atmosféra. 

Ve čtvrtek dopoledne budovu školy provoněly perníky, které pekli prvňáci s p. učitelkou. 
Děti ve školce pilně naposled opakovaly pásmo básniček a písní na odpolední 

vystoupení pro rodiče. Přes velkou nemocnost dětí se vystoupení zdařilo a nyní si děti budou 
až do zimních prázdnin užívat vánoční pohody - zdobení stromečku, pečení cukroví a vánoční 
nadílku. 

Živý a promrzlý betlém 

Letošní zpívání žáků 1. stupně u živého betléma bylo provázeno pořádným mrazem. 
Konečně jsme se dočkali sněhu a hned muselo začít tolik mrznout! Všichni jsme si celý den 
přáli, aby se nad námi počasí slitovalo a teploměr ukázal teplotu kolem nuly. 

 
Po dopolední generálce nám však všem bylo jasné, že to zpívání tentokrát bude pěkně 

mra�zivé. Nastaly velké přípravy pro všechny děti - pořádně podvlíct víc vrstev a vydržíme! 
Kole�dování jsme zvládli. Jen nás trochu zamrzelo, že tu zimu s námi nevydrželo více diváků. 
Vždyť i v těchto podmínkách jsme se snažili ukázat, co umíme nejen my, ale i naši spolu�žáci 
ze základní umělecké školy, kteří nám hrou na dechové nástroje pomohli vytvořit krás�nou 
vánoční atmosféru. 
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Kočičí škrábání 

Občas se v naší škole může stát i trochu zajímavá situace. Např. minulý pátek se našim 
čtvrťá�kům přemnožila a hlavně pěkně splašila zvířata. Člověk by řekl, že to není nic 
zvláštního - zvířata se přece plaší… Ale ve škole? Věřte, že i zde se to může stát, zvlášť když 
děti prožívají projektový den - tentokrát zaměřený na poznávání zvířat. 

A co jsme mohli za dveřmi slyšet? Tak třeba ráno se ze 4. třídy ozývalo trilkování ptáků, 
mňou�kání koček a občas i vřeštění opice. Kolem svačiny bylo naprosté ticho, protože se 
všichni snažili být lepší než „škrábající kocour„, a tak soustředěně krasopisně psali. No a před 
obědem bylo slyšet třeba i to, která domácí zví�řata mají největší objem žaludku a kolik 
sežerou. Na závěr už zněly jen lidské hlasy, které sebekriticky všechno hodnotily. 

Nějakých chyb jsme se dopustili, ale převládala spokojenost s odvedenou prací, a proto 
jsme se mohli pochválit. Snad se nám i příště tak pěkně povede zpestřit si dny ve škole. 

Operace Lady Druhákové 

Druhácký lékařský tým zachraňoval 
Ve středu 13. ledna se ve druhé třídě konala operace Lady Druhákové. Pacientka měla 

vážné obtíže se zažíváním a celý lékařský tým měl nelehkou úlohu - zjistit, co je příčinou 
daných obtíží, zvolit vhodnou léčbu, absolvovat operaci a stanovit řádné pooperační léčení. 

Před operací se lékaři důkladně seznámili s chorobopisem pacientky, doplnili chybějící 
údaje a spo�lečně se připravovali na operaci. Celý tým pozorně prostudoval rentgenové snímky 
a zopakoval si, z jakých částí a orgánů se skládá tělo pacientky. Pak nic nebránilo k zahájení 
operace. Lada Druháková byla pouhá papírová figurína, na kterou paní učitelka nakreslila 
orgány, pak nalepila sáčky na led, které názorně posloužily jako plíce, neboť se hezky plnily 
vzduchem. Z dalších sáčků byl vytvarován hltan, žaludek a střeva. V rámci operace jsme se 
pokoušeli protlačit potravu celým trávicím traktem. Začátek byl legrační, ale jakmile jsme se 
blížili ke konci, začal nám tuhnout úsměv. No, ale papír to zachránil. 

Operaci jsme zvládli, Lada přežila, příčina bolestí byla odhalena, nezapomněli jsme na 
laboratorní rozbor obsahu žaludku a sepsání závěrečného doporučení pro pacientku. Než 
jsme se nadáli, vyučování bylo pryč. Odcházeli jsme s pocitem, že jsme si celý den jen hráli. 

To jsme se na plese nasmáli … 

aneb Opožděný masopust žáků 1.-4. tř. 
Letošní masopust jsme slavili sice s menším zpožděním, ale i tak jsme se při něm nasmáli 

dost. V úvodu jsme si připomněli jeho tradiční průběh a přiblížili jsme si ho i zhlédnutím 
pásma Masopust, s nímž vystoupil náš národopisný soubor před dvěma lety na Veselém 
Kopci. 

Školní masopustní rej začal promenádou v předem připravených maskách. Každá třída je 
představila ve vlastní taneční choreografii. Při tanci jsme se opravdu snažili, vždyť se na nás 
přišli podívat i deváťáci se svojí paní učitelkou. Měli také připraveny masky a v pásmu 
básniček, písniček a rozpočitadel nám ukázali, že také v Německu se masopust slaví. Říká se 
mu tam Fasching. 

A protože k masopustu patří veselí a dovádění, začali jsme soutěžit v disciplínách: 
hastrošení, věšení a skládání oblečení, které jsme měli využít na vytvoření masky. Následovalo 
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pečení „koblížků“ a jejich házení na „pánvičku“. Nakonec jsme si zvesela zatancovali. My jsme 
se na plese nasmáli. Pokud se chcete pobavit i vy a udělat si před�stavu, jak vypadalo například 
hastrošení a pečení „koblížků“, prohlédněte si naše fotky a videa (1. třída, 2. třída, 3. třída, 
4. třída, 9. třída, věšení a sbírání prádla, koblížky). 

Kromě veselých zážitků jsme si odnesli i knoflík pro štěstí z dob našich prababiček. 

Fandíme sportu 

Čtvrťáci propadli fandění! Fandí sportovcům, kteří bojují o medaile na zimní olympiádě. 
Dlouho před oficiálním zahájením her začali vytvářet svoji vlastní podobu sportovišť ve 

Van�couveru. Vznikala hokejová aréna, krasobruslařský led a samozřejmě zasněžené kopce 
pro lyžaře, skokany na lyžích, biatlonisty a snowboardisty. Děti nezapomněly ani na fandící 
diváky nebo roztleskávačky. Jejich elán a nadšení pro „výrobu olympiády“ by mohli závidět i 
tamní pořadatelé… 

Se začátkem her přišlo první české zlato - to děti vůbec nezaskočilo - pro tento případ 
měly nachystané stupně vítězů, kam umístili jak Martinu, tak i Lukáše. 

Jejich fandění nyní pokračuje, neboť věří našim hokejistům a sledují jejich výsledky. Je to 
i za cenu, že samy zrovna dobře neurčí správný vzor podstatného jména středního rodu. 
Hokeji drží pěsti. Ale zkrátka nepřijdou žádné discipíny - každé ráno si sdělují svoje dojmy i ze 
závodů, které nejsou „naší“ medailovou nadějí. Zkrátka jsou pravými sportovními fanoušky. 

Projekt Ich (němčina) 

Od 7. ročníku mají naši žáci možnost studovat druhý cizí jazyk - němčinu. Výuka 
pro�bíhá v rozsahu 2 hodin týdně. Nyní mají za sebou první půlrok a rádi vám představí svoje 
projektové práce na téma Ich (Já). Mnozí říkají, že učit se dva cizí jazyky je obtížné, přesto už 
umí každý sedmák německy představit sebe, svoji rodinu a kama�rády. Popsat své záliby a říci 
nějakou básničku nebo jazykolam pro ně není také žádný problém. 

Puntíčkové dny v 5. třídě 

O tom, že se páťáci někdy rádi učí češtinu, dokázali opravdu přesvědčit. Zavzpomínali 
na minulé roky a chtěli si opět vyzkoušet tzv. Puntíčkové dny. V posledním lednovém týdnu 
dostali na pět vyučovacích hodin zadání úkolů a pokyny k práci, sami pak rozhodovali, 
v jakém pořadí úkoly vypracují, museli si tedy samostatně organizovat i práci v každé hodině. 
Pro šikovnější byla připravena cvičení navíc. Nemuseli se obávat známek, za splněné úkoly 
získá�vali body, obrázky, puntíčky nebo byli hodnoceni slovně. Zhodnocením jejich práce byl 
pro ně také výsledný součet bodů a porovnání s ostatními spolužáky. Bylo příjemné, že žáci 
pracovali s chutí, podle potřeby se chodili poradit, aby práci stihli. Povinné úkoly splnili téměř 
všichni a mnoho jich řešilo úkoly navíc. Ve slohu psali o tom, jak by třeba také mohla probíhat 
škola v zimě. 

Zde jsou ukázky prací některých žáků. 
Jakub Synek 
Když jsem se jednou ráno probudil, tak jsem zjistil, že venku leží třicet centimetrů 

čerstvě napadaného sněhu. Vločky se pořád dál a dál snášely z nebe. Teprve když jsem vyšel 
ven, tak jsem zjistil, jakou obrovskou silou zima udeřila. Koukl jsem se na bránu, která byla 
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obalená obrovitou vrstvou námrazy, naštěstí je z kovu a tu tíhu udržela. Dorazil jsem do školy 
a zjistil, že se dnes vyučování bude konat venku „na sněhu“. Nejdříve jsme vyrazili na blízký 
rybník. To nám právě začala hodina tělocviku. Na úvod proběhlo posilování, odhrnovat tu 
vrstvu sněhu nebyla zrovna legrace. Pořádně jsme se zapotili. Potom trocha pracovních 
činností při utahování a zavazování bruslí. Následovala matematika, počty pádů a vstřelených 
gólů určitě přesáhly stovku. Aby nebylo matematiky dost, tak jsme se pustili do koulování. 
Nejdříve se musely přichystat zbraně tedy sněhové koule, a pak se už schylovalo k boji. 
Střelené i schytané rány jsem nestačil počítat. Nakonec trocha vlastivědy, pokusili jsme si 
postavit eskymácké iglú. Říkali si, kde Eskymáci žijí, kde je Grónsko a dohadovali se, zda tam 
je větší zima než u nás. Unavení, spokojení a natěšení jsme se vraceli zpět do školy, kde nás 
čekal oběd. A co myslíte, že jsme dostali jako zákusek? No přece zmrzlinu. Na tento den budu 
rád vzpomínat. Kéž bychom si ho někdy zopakovali. 

Honza Špaček 
To bylo tak. Šel jsem do školy, mrazy konečně opravdu uhodily, námraza narůstala před 

očima a vločky se snášely na zem. Ten den byl zajímavý. Přišel jsem ke škole, ale místo ní tady 
stálo dvoupatrové iglú. Uvnitř byl zamrzlý ryb�ník a na něm se tvořila námraza. Vešel jsem 
dovnitř. Paní učitelka Knoflíčková řekla, že bude nejlepší školní den. A jak to dořekla, pustila 
nás ven. Všechny děti výskaly. Pak jsme se koulovali. Ale za chvíli jsme byli tak zmrzlí, že jsem 
šli zpátky do naší „nové školy“. No nešli, běželi jsme tak rychle, že se za námi jen prášilo. 
V iglú jsme se ohřáli a začali jsme další hodinu. Zrovna jsme počítali, jak dlouho jsme strávili 
venku, a vtom pan učitel Neuman hla�sitě řekl, že nyní půjdeme bruslit. Děti jásaly, a protože 
ruce jsme si už zahřáli, mohli jsme hned bruslit na novém rybníku. Za chvilku zazvonilo, byl 
konec hodiny. Odcházeli jsme spokojeně domů a ještě celý týden vzpomínali na „školu trochu 
jinak“. 

Čarodějnické cvičení 

Kouzelnická společnost žáků 4. a 5. třídy uspořádala na slavný den 30.4. 2010 
čarodějnické cvičení mladých začínajících mágů navštěvujících teprve 1. - 3. třídu. 

Za krásného slunného počasí si „zkušení kouzelníci a ježibaby“ připravili svých 8 chýší 
v blízkosti školy uprostřed sídliště. A že to byly pořádné chatrče - byly plné různých pavouků, 
hadů, důležitých přísad do lektvarů, ale také drahých šperků, zvonků a samozřejmě košťat. Do 
těchto chýší pozvali své málo zkušené mladší kolegy, aby je naučili čarodějnickému řemeslu. 
Neboť bez znalostí nemohou odletět na filipo�jakubskou noc. 

A co takový mladý učeň musí zvládnout? Měl by se naučit ovládat magii, vařit 
prapodivné lektvary, najít pavouky a jiné „potvory“, létat na koštěti a dokonce musí na čas 
postavit vlastní polínkovou hranici, a to za jednu jedinou lekci konanou právě jenom 30. 
dubna. 

Cvičení opravdu nebylo lehké, ale většině adeptů se podařilo ukončit vzdělání 
s nejlepšími výsledky. Na závěr jejich snažení dostali noví absolventi výuční list a na oslavu 
úspěchu si zakousli malého pavouka. Vše můžete na vlastní oči vidět ZDE. 

Žákům 4. a 5. třídy děkujeme za ochotu a nadšení s jakým svým mladším spolužákům 
připravili netradiční vyučování. 
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Pomlázkové právo a jidášky 

Víte, co je pomlázkové právo, co je pravou pýchou každého koledníka a proč se pečou 
jidáše? 

Přesně takovými otázkami se zabývali čtvrťáci a páťáci na Škaredou středu. 
Začneme u kluků - ti (vyzbrojeni vrbovými proutky) se vrhli na pletení pomlázky, která 

se měla stát jejich pýchou. Když však někteří zjistili, že se pomlázka neuplete sama a musí se 
s tím poprat, tak se jim pomalu vytrácelo odhodlání. Nakonec si každý svoji pletenou 
pomlázku vyrobil, ale u některých to představovalo obrovskou „dřinu“. Navíc když se ještě 
kluci dověděli, že jejich pomlázkové právo (šlehání) je možné uskutečnit až od půlnoci 
z neděle na pondělí a že pak toto právo mají i holky (odpoledne na Červené pondělí), tak 
skoro vznášeli protesty a odvolání k „nejvyššímu soudu“. 

A co holky? Ty se postavily tradičně do kuchyně. Vyzkoušely si pečení jidášů 
(velikonoční pečivo, které se peklo na Zelený čtvrtek a znázorňovalo provaz, na kterém se 
oběsil zrádce Jidáš), ale i přípravu sváteční jarní výzdoby. Jejich věnečky z kynutého těsta 
ozdobené vrbovými proutky a vejdumkem se opravdu povedly. A navíc provoněly školu 
takovou vůní, že se mnoha lidem sbíhaly sliny v ústech. 

Měli něco společného kluci i holky? Kromě vzájemného sdělování zážitků se také při 
společném setkání obdivovali, jak jsou šikovní. 

„Pozor, auto!“ 

V mateřské škole proběhl týden zaměřený na dopravu a bezpečnost s názvem „Pozor, 
auto!“ 

Děti poznávaly dopravní značky. Rozvíjeli jsme hru na dopravu a připomněli jsme si 
potřebné vybavení při jízdě na kolech. Při vycházkách jsme děti vedly ke správnému 
přecházení vozovky. 

Děti vytvářely koláže s dopravní tematikou. Toto téma děti zaujalo a rády se do činnosti 
zapojily. 

(Ne)skutečná návštěva Prahy 

Pokud si myslíte, že není možné odjet na výlet do Prahy v 7.45 h. a vrátit se z ní zpět 
v 11.20 h., tak věřte, že přesně za tuto dobu to zvládli někteří naši žáci. Bylo jich dokonce 35 
a byli z různých tříd. Za tento rekordní čas totiž dokázali žáci 1. a 4. třídy zvládnout jejich 
společný jednodenní projekt nazvaný PRAHA. 

Obě třídy se vydaly na (ne)skutečný výlet hned ráno, kdy pracovaly pod vedením svých 
učitelek s nadějí, že se do Prahy opravdu podívají. Prvňáci si museli „projet“ celou cestu Dolní 
Rožínka - Praha a čtvrťáci od začátku odhalovali uprostřed Prahy záhadného fantoma, který 
jim tu zanechal prapodivné stopy. 

Na „skutečnou“ prohlídku Prahy se vydali čtvrťáci v 10.00 h. v doprovodu průvodkyně, 
která dbala, aby se při toul�kách městem neztratili. Jenže zrovna nejelo metro, a tak museli 
všichni v tom vedru pěkně pěšky. Prvňáci se k výpravě připojili a společně „navštívili“ 
nejznámější místa našeho hlavního města. A protože se někteří prvňáci vydali na procházku 
Prahou poprvé, museli jim čtvrťáci udělat průvodce městem - seznámili je s historií, 
zajímavostmi a krásami takových míst, jako jsou Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, 
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Petřínská rozhledna, Karlův most, Národní divadlo, Národní muzeum, ale i ZOO a řeka 
Vltava. 

Na závěr byli všichni z cestování, chození a vnímání krás Prahy tak unavení, že byste jim 
dokonce věřili, že opravdu ve skutečnosti obešli celé historické centrum i se zoologickou 
zahradou. Při pohledu na jejich unavené nohy by nikdo nepoznal, že Praha byla jen v naší 
malé tělocvičně a obchůzka měřila pár metrů… 

Všechny děti na světě 

Všechny děti na světě, 
na té naší planetě, 
ať jsou černé, žluté, bílé 
na každičkém světadíle, 
všechny chtějí slyšet slova: 
„Rádi máme tě!“ 
Tato slova písničky se nesla naší školou, když žáci 1.-3. ročníku slavili 1. června 

Mezinárodní den dětí. 
Tentokrát jsme se rozhodli přiblížit dětem způsob života jejich vrstevníků žijících 

v různých koutech světa. Poté, co žáci zhlédli prezentaci na téma Děti jako my, se pustili do 
práce ve skupinách. Jejich úkolem bylo výtvarně ztvárnit děti různých barev pleti. Víte, kdo to 
je Sučart, Celina, Esta a Erdene? Pokud ne, nápovědu najdete na našich fotografiích. 

V následné besedě jsme se zaměřili na život dětí v Africe. O nich, jejich rodičích, přírodě 
a zvycích vyprávěla a ze své knížky Africké pohádky četla paní Eva Rosická. Naše děti mohly 
také porovnat českou abecedu s arabskými písmeny a zajímavé bylo i srovnání číslic. 

Myslíme, že se nám dnešní oslava vydařila a děti si kromě nových znalostí odnesly 
i vzpomínku na příjemně prožité dopoledne. 

Přehled projektů 

Třída Datum Název projekt 

MŠ 21.-25.9. Týden se skřítkem Podzimníčkem 

MŠ 19.-23.10. Pohádkový týden 

MŠ 23.-27.11. Vše pro zdraví 

MŠ 26.3. Výtvarné dopoledne 

MŠ 29.-31.3. Hody, hody, doprovody - Velikonoce 

MŠ 19.-23.3. Pozor auto - měsíc bezpečnosti 

MŠ, 1.-9. 24-25.9. Evropský den jazyků 

1.-4. 27.10. Podzimní slavnosti 

1. 30.11-4.12. Mikuláš, anděl a čertíci 

1. 1.-12.3. Lidské tělo, zdravé zuby 

1., 4. 10.6. Fantom v Praze 

2. 16.9.-20.6. Roční období 

2 14.1. Operace Lady Druhákové 

1.-3. 1.6. Děti jako my 

3. 25.-29.1. My family 

4. 15.10. Řemesla za vlády přemyslovců 

4. 4.12. U nás v pekle 
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4. 22.1. Žijeme se zvířaty 

5. leden Puntičkový den 

6. 22.1. Máme svoji cestovku 

8 23.2-9.3 První pomoc 

Akce školy 

Třída Datum Akce 

MŠ 1.9. Vítáme vás ve školce 

1. 1.9. Uvítání do 1. třídy 

MŠ, 1. 1.10. Podzimní zpívání s klavírem a housličkami  

MŠ 16.11. Výtvarné dopoledne 

MŠ, 1.-9. 4.12. Čertovské klání - mikulášská nadílka 

MŠ, 1.  8.12. Vánoční zpívání s klavírem a housličkami 

MŠ 10.12. Vánoční besídka 

1. 11.12. Už umíme všechna písmena 

MŠ 15.12. Vánoční pečení 

MŠ 18.12. Vánoční nadílka 

1.-9. 19.-23.1. Bystřicko čte dětem 

1.-3. 25.1. Zimní verše a písničky 

MŠ,1. 26.1. Pohádka o 12 měsíčkách 

1. 28.1. Slavnostní besídka s rodiči 

MŠ, 1. 2.2. Těšíme se do školy - návštěva předškoláků v 1. třídě 

1.-4., 9. 26.2. Masopust 

1.-4. 26.3. Vítání jara, vynášení smrtky 

1.-9. 30.4. Den Země -úklid okolí školy 

MŠ 6.5. Besídka ke Dni matek - školková olympiáda 

MŠ 1.6. Den dětí 

MŠ 2.6. Výtvarné dopoledne 

MŠ 4.6. Dětská diskotéka 

1.-9. 4.6. Sportovní dopoledne ke Dni dětí 

4.-9. 15.6. Diskotéka k ukončení školního roku 

MŠ 17.6. Rozloučení s předškoláky 

9. 29.6. Rozloučení s žáky 9. tříd v obřadní síni 

1.-3. 29.6. Slavnostní údílení pochval 

4.-9. 30.6. Slavnostní údílení pochval 

MŠ 20.3. Karneval 

Exkurze 

Třída Datum Exkurze 

3. 6.10. Exkurze na poštu 

8. 18.3. Úřad práce Žďár n. S. 

2. st. 4.5. Exkurze do Prahy 

5., 6., 9. 28.5. Železárny Štěpánov 

4.-5. 31.5. Dopravní hřiště Žďár n. S. 
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Výlety 

Třída Místo Dozor Počet dnů 

1. Tišnov PaedDr. Janoušová, Mgr. Knoflíčková 1 

2. Zelená hora 

Mgr. Synková, Mgr. Tatíčková, Mgr. Špačková 1 3. Zelená hora 

4. Zelená hora 

5. Bystřice pod Hostýnem Mgr. Neuman, Mgr. Punčochářová 3 

6. Pernštejn Mgr. Punčochářová, Mgr. Prokopová 1 

7. Brno Mgr. Prokopová, Mgr. Knoflíčková 2 

MŠ Pernštejn I. Joklová, I. Fendrychová 1 

MŠ ZOO Jihlava I. Joklová, I. Fendrychová 1 

Kulturní programy 

2.10. Loutkové divadlo Hradec Králové - Honza a drak (MŠ, 1. stupeň) 

2.10. Loutkové divadlo Hradec Králové - Tristan a Isolda (2. stupeň) 

3.11. Skupina historického šermu Regionáti - Řím, gladátoři, césarové 

13.11. Mahenovo divadlo - Tajemství zlatého draka 

30.11. Pekelná pohádka (MŠ, 1. tř.) - KD Bystřice n. P.  

20.1. Svět bubnů 

24.2. Marbo - Kdo si zpívá, nezlobí (1. stupeň) 

24.2. Marbo - Kapela na turné (2. stupeň) 

15.-18.3. Rožínka čte dětem 

8.4. Mahenovo divadlo - Past na myši 

29.4. Broučci - Loutkové divadlo Radost Brno 

19.5. Školní akademie 

Prezentace školy na ve řejnosti 

� Škola se prezentovala na Školní akademii a akci Rožínka čte dětem. 
� Národopisný soubor po celý rok kvalitně prezentoval školu na mnoha přehlídkách 

folklórních souborů. 
� Učitelé pravidelně informovali veřejnost o životě školy na školních internetových 

stránkách a v místním tisku (Deník, Novinky, Bystřicko). 
� Škola spolupracovala se ZŠ Zvole a Rožná (odborová organizace, vzájemné 

konzultace). 
� Třídní učitelé předali informací o výsledcích žáků v 1. pololetí, kteří přešli do 6. třídy 

ze ZŠ Rožná a Zvole. 

Rožínka četla dětem  

Článek uveřejněný ve Žďárském deníku dne 25. 3. 2010. 
Již potřetí se základní škola v Dolní Rožínce zapojila do projektu s názvem Bystřicko čte 

dětem, jenž je součástí celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Jeho cílem je 
poukázat na význam pravidelného předčítání pro emocionální vývoj dětí. 
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V kouzelné atmosféře vyčarované tlumeným osvětlením, houpacím křeslem a jemnou 
hudbou se letos četlo z děl klasiků české literatury pro děti - Františka Hrubína a Boženy 
Němcové, jejichž kulatá výročí narození si letos připomínáme. 

Z knížek Františka Hrubína předčítal bývalý ředitel školy Mgr. Václav Bělík. Po krátkém 
úvodu o spisovatelově dět�ství pozvali žáci 4. a 5. třídy všechny posluchače do 
improvizovaného divadelního sálu a předvedli zhudebněnou Malou pohádku o řepě. A pak už 
se všichni zaposlouchali do příběhů o moudré Šahrazád a Aládínovi a jeho kou�zelné lampě 
z knihy Pohádek z Tisíce a jedné noci. Zvláště dívky zaujal doprovodný program - zdobily si 
připravené šátky ozdobnými plíšky a korálkami, aby si lépe představily půvabný doplněk 
orientálních krasavic. 

Druhý podvečer s názvem Babičky čtou z Babičky byl neméně působivý. Promítané 
obrazy přiblížily atmosféru Babiččina údolí, několik vět ze života autorky, ukázky z knihy 
Babička a pohádka O bílém hadu zaujaly nejen všechny děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. 
Velmi krásný přednes paní Heleny Vařejkové a Marie Musilové byl všemi účastníky sledován 
tak napjatě, že mnozí ani nedýchali. Program byl doplněn výstavkou různých vydání knihy 
Babička a soutěží o jejich nejkrásnější ilustrace. Zapojilo se téměř 40 hodnotitelů. Soutěž 
vyhrály podle oče�kávání obrázky Adolfa Kašpara. Děti mohly pracovat ve výtvarných dílnách. 
Učily se využívat tužku a rudku ke stíno�vání a napodobit tak výtvarnou techniku jednoho 
z ilustrátorů Babičky Vladimíra Tesaře. 

Na téma ilustrací k literárním dílům navazoval i třetí večer čtení, v němž se besedovalo 
s ilustrátorem knih Liborem Balákem. Umělec se zaměřuje především na obrázky života lidí 
v pravěku, inspirací se mu stalo dílo Zdeňka Buri�ana. Ukázky z vlastní tvorby doplnil 
zajímavým vyprávěním o své práci a zodpověděl také četné dotazy posluchačů. 

Aby večery nebyly pouze naučné, nechybělo také malé občerstvení pro účinkující 
i posluchače, které obětavě připra�vily obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Dolní 
Rožínce. 

Akce se setkala s velmi dobrým ohlasem. Díky zanícenosti a obětavosti pedagogů prožili 
děti i rodiče příjemné pod�večerní chvíle. Jestli alespoň v několika hlavičkách dětí a myslích 
rodičů byla probuzena touha vnímat a rozvíjet působení mateřského jazyka - padlo upřímné 
úsilí všech organizátorů na úrodnou půdu. 

Nezbývá než všem poděkovat a těšit se na příští rok! 

Líbila se vám školní akademie? 

Ve středu 19. května bylo od rána ve škole živo. Všichni se těšili na odpoledne, kdy 
budou moci před�vést svým rodičům, babičkám a dědečkům program, který jsme připravovali 
v kroužcích, ve školní dru�žině, v základní umělecké škole a také v jednotlivých třídách. 
Dopoledne se konala generálka, která nás přesvědčila o tom, že jsme vše dobře nacvičili. Pak 
už jsme byli napjati, kolik diváků se na nás příjde podívat. 

A odpoledne jsme byli mile překvapení tím obrovským počtem rodičů, příbuzných 
a bývalých žáků školy. V okolí kul�turního domu bylo aut jako na Matějské pouti a sál praskal 
ve švech. Nezbyla jediná prázdná židle, lidé seděli i na stolech po stranách sálu a stáli i v 
přísálí. 
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No a po skončení akademie nás hřála obdivná slova mnohých diváků. Vše se povedlo, 
nikdo nezapomněl svoji roli. Takže všem, kteří se na přípravě podíleli děkujeme, a už se těšíme 
na další akademii. Snad bude také tak úspěšná. 

Školní družina 

ŠD měla tři oddělení: 
1. oddělení - zapsáno 22 žáků - vychovatelka L. Pospíchalová, 
2. oddělení - zapsáno 21 žáků - vychovatelka L. Uhrová, Mgr. J. Synková, 
3. oddělení - zapsáno 17 žáků - vychovatelka I. Křenková, Mgr. A. Knoflíčková. 
Vychovatelky Pospíchalová i Křenková zajištovaly prodej mléka, mléčných výrobků 

a Fruika pro děti během celého roku. 
Provoz na 1. stupni začíná v 6.45 hod. a končí v 7.45 hod. Odpolední činnosti jsou 

zahájeny v 11.20 hod. a končí ve 14 hodin. Provoz pro 4. a 5. třídu začíná v 7.15 hod. a končí 
v 7.45 hod. Odpolední činnosti probíhají od 12.15 hod. do 14 hod. 

Zájmové kroužky 

Ve škole pracovaly následující kroužky: 
národopisné soubory Groš a Rožínka PeadDr. Ivana Janoušová 
 Mgr. Simona Špačková 
klub Krteček Mgr. Jitka Synková 
taneční kroužek Berušky Lenka Pospíchalová 
kroužek dovedných rukou Mgr. Jitka Synková 
výtvarný kroužek Mgr. Petra Tatíčková 
aerobik Mgr. Jiří Neuman 
jezdecký oddíl Mgr. Jiří Neuman 
břišní tance Mgr. Hana Punčochářová 
florbal Mgr. Pavel Špaček 

Spolupráce s rodi či 

Rada rodičů pod vedením paní Evy Joklové byla i tento rok velmi aktivní. 14. listopadu 
2009 uspořádala tradiční Kateřinskou zábavu. Z výtěžku podporovala kulturní a sporotvní 
akce školy, spotrovní kurzy, školní výlety a exkurze. 

22. 9. se uskutečnilo plenární zasedání rady rodičů. 
Uskutečnily se 2 konzultace o prospěchu a chování žáků - 23.11. a 26.4. 
Také MŠ spolupracovala s rodiči např. na přípravě Karnevalu a uskutečnila schůzky 

s rodiči. 
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11. Kontrolní a inspek ční činnost  

Hospitace 

  

Jméno hospitovaného 

1. pololetí 
 

2. pololetí 
   

Ředitel 
školy-plán 

Datum 
hospitace-
skuteč. 

Zástupce 
ředitele-plán 

Datum 
hospitace-
skuteč. 

Vedoucí 
MS  

Ředitel 
školy-
plán 

Datum 
hospitace-
skuteč. 

Zástupce 
ředitele-
plán 

Ředitel 
školy-plán 

Zástupce 
ved. MS-
plán. 

Datum 
hospitace-
skuteč. 

 
Celkem 

Janoušová Ivana Ř/12/M 7.12. 
ZŘ/10/Čj-
čt 

12.11. 
  

Ř/5/Čj 26.5. ZŘ/3/M 20.4. 
   

4 

Knoflíčková Anna Ř/12/Nj 7.12. ZŘ/10/Z 14.10. 
  

Ř/3/Čj 17.3. ZŘ/5/Z 27.5. M/2/Čj 3.2. 
 

5 
Křenková Ivana Ř/12/Vz 9.12. ZŘ/10/Vz 14.10. 

  
Ř/5/Vz 27.5. ZŘ/4/Vv 15.4. 

   
4 

Muselíková Miroslava Ř/11/Z 10.11. 
    

Ř/3/F 22.3. ZŘ/4/M 15.4. 
   

3 
Neuman Jiří Ř/11/Aj 13.11. ZŘ/12/M 7.12. 

  
Ř/4/M 13.4. ZŘ/5/F 26.5. 

   
4 

Pospíchalová Lenka Ř/12/Hv 12.1. 
    

Ř/4/Hv 14.4. ZŘ/5/Hv 
    

2 
Prokopová Zora Ř/10/D 23.10. ZŘ/12/D 10.12. 

  
Ř/4/Vv 12.4. ZŘ/5/D 

    
3 

Punčochářová Hana Ř/11/Ch 19.11. ZŘ/1/Př 19.1. 
  

Ř/4/Ch 13.4. ZŘ/5/Př 1.6. 
   

4 
Rousková Libuše Ř/12/Čj 1.12. ZŘ/10/Vo 19.10. 

  
Ř/5/Vo 24.5. ZŘ/3/Čj 13.4. 

   
4 

Synková Jitka Ř/10/Aj 16.10. ZŘ/12/Prv 9.12. 
  

Ř/3/Čj 19.3. ZŘ/5/M 8.6. M/5/AJ 7.5. 
 

5 
Špaček Pavel 

             
0 

Špačková Simona Ř/10/M 14.10. 
  

M/1/Př 
 

Ř/3/Aj 24.3. 
     

3 
Tatíčková Petra Ř/11/M 11.11. ZŘ/1/Čj 19.1. 

  
Ř/5/Prv 26.5. ZŘ/4/M 8.6. M/3/Čj 31.3. 

 
5 

  
             

0 
Fendrychová Iveta Ř/11 18.11. 

      
ZŘ/4 

    
1 

Joklová Ivana 
  

ZŘ/12 15.12. 
  

Ř/5 
      

1 
  

              
Celkem 

 
13 

 
10 1 

  
12 

 
9 

 
3 
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Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

Kontrola školní inspekce proběhla ve dnech 15.-18. června 2010. Byla zaměřena na 
výsledky vzdělávání v mateřské a základní škole, kontrolovala dokumentaci a ekonomiku školy 
za roky 2006-2009. 

Kontroly hospoda ření  

Kontroly hospodaření provedené školským úřadem kraje Vysočina 

Ve školním roce 2009/2010 nebyly provedeny kontroly hospodaření 

Kontroly hospodaření provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 

Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. 

Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 

� Kontrola stavu poddolování a stavu budov GEAM Dolní Rožínka. 
� Elektrorevize malých přístrojů - pan Nosek. 
� Kontrola tělovýchovného nářadí. 

VZP 
� Kontrola plateb pojístného. 

ČSSZ 
� Kontrola plateb  

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ ROŽÍNKA 
� Kontrola hospodaření za rok 2009. 

12. Zapojení do mezinárodních a rozvojových 
program ů a projekt ů 

Mezinárodní programy 

Ve školním roce 2009-2010 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

Rozvojové programy 

Škola získala finanční prostředky z rozvojových programů MŠMT: 
� Posílení úrovně odměňování pedagogických pracovníků. 
� Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce. 
� Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. 

Projekty realizované z cizích zdroj ů 

� Na jaře 2009 škola podala žádost o dotaci z grantového programu kraje Vysočina 
Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT, podprogram A - Popularizace informačních 
technologií. Celková částka na projekt je 67 000 Kč, dotace činí 50%, tedy 
33 500 Kč. Cílem projektu je zvýšení povědomí obyvatel Dolní Rožínky 
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o možnostech informačních technologií, jejich přiblížení nejširším vrstvám veřejnosti 
se zaměřením na starší generaci a rovněž žáky základní školy. Během prázdnin byla 
v rámci tohoto projektu nově vybavena počítačová učebna školy. Od září do 
prosince 2010 probíhal v rámci projektu kurz práce na počítači pro veřejnost. 
Lektory byli Mgr. Makovský a Mgr. Špaček. 

13. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole pracovala základní organizace Českomoravského odborového svazu 
pracovníků školství. Předsedou byl Mgr. Pavel Špaček, na jaře 2010 byla zvolena předsedkyní 
Mgr. Radka Janečková. Ředitel školy spolupracoval s odborovou organizací v následujících 
oblastech: 

� uzavření kolektivní smlouvy, 
� sestavení rozpočtu FKSP, 
� systém odměňování zaměstnanců, 
� stanovení pracovní doby a plánu dovolených. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel 
Projednáno pedagogickou radou: 30. 8. 2010 
Projednáno v Školské radě: 30. 8. 2010 


