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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 
Název školy Základní škola Jihlava,  

Jungmannova 6,  
pUíspEvková organizace 

Sídlo školy Jungmannova 3298/6, 586 01 Jihlava 
Obor vzdElávání 79-01-C/01 Základní škola 
IČ 70 88 22 23 
DIČ CZ70882223 
Resortní identifikátor právnické osoby  (RED_IZO) 600 117 383 
Resortní identifikátor školyĚIZOě 102455171 
Bankovní spojení 1466083359/0800 
Telefon +420 567 564 440,+420 567 564 441 
E- mail 
 
 
Datová schránka ID 

jungzs@jungzs.cz       
ivana.malkova@jungzs.cz 
malkovazsjung@seznam.cz 
g33mm7u 

Adresa internetové stránky www. jungzs.cz 
Právní forma pUíspEvková organizace 
ZUizovatel Statutární mEsto Jihlava 

Masarykovo nám. 1 
586 01 Jihlava 
IČŚ 002Ř6010 

Vedení školy                        Ueditelka školy 
                                             zástupkynE Ueditelky 
 

Mgr. Ivana Málková 
Mgr. Andrea Marková      

Organizace školy plnE organizovaná škola 
Součásti školy                     Základní škola 
                                            Školní družina 
                                            Školní klub 
                                            Školní jídelna - výdejna 

IZO 102455171 
IZO 118700561 
IZO170100341 
IZO150072481 

Počet tUíd                                    k   1. 9. 2016 ř tUíd  /1. až ř. ročníku/ 
Počet žáků                                  k 30. 9. 2016 98 
PUípravná tUída 1 
Počet žáků pUípravné tUídy         k 30. 9. 2016 15 
Počet učitelů /včetnE Ueditelky/  k 30. 9. 2016 
                                                    k 30. 6. 2017 

14/fyzické osoby/ 
14 /fyzické osoby/ 

Počet oddElení ŠD 1  
Počet vychovatelů ŠD              k 31. 10. 2016                                                2/fyzické osoby/ 
Počet vychovatelů ŠK              k 31. 10. 2016 4/fyzické osoby/ 
Počet pedagogických asistentů  k  1. 9. 2016 
                                                  k 30. 6. 2017 

4/fyzické osoby/ 
4/fyzické osoby/ 

Počet koordinátorů prevence – asistentů pedagoga 1/fyzické osoby/ 
Počet provozních pracovníků 4/fyzické osoby/ 
Počet THP pracovníků  1/fyzická osoba/ 

mailto:jungzs@jungzs.cz%20%20%20%20%20%20jungzs@seznam.cz
mailto:ivana.malkova@jungzs.cz
mailto:malkovazsjung@seznam.cz
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1.2 Vymezení hlavního účelu zřízení školy 
Statutární mEsto Jihlava zUídilo pUíspEvkovou organizaci Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6, pUíspEvková organizace včetnE jejích součástí za účelem zajištEní podmínek 
pro plnEní povinné školní docházky žákům se speciálními vzdElávacími potUebami ve smyslu 
ustanovení § 16 odst. 6, § 17Ř a §17ř odst. 4, písm. dě zákona 561/2004 Sb., o pUedškolním, 
základním, stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání Ěškolský zákoně. 
 

1.3 Součásti školy 
 
Součásti školy kapacita                        
Základní škola 300 
Školní družina 29 
Školní klub 30 
Školní jídelna – výdejna 100 
 

1.4 Základní údaje a součásti školy 
 
Součásti školy počet tUíd/ oddElení počet žáků 
K 30. 9. 2016                    řŘ+15 pU.tU. 
Základní škola 1. st. 5 56 
Základní škola 2. st. 4 42 
Školní družina 1 7 
Školní klub 1 13 
Školní jídelna – výdejna  7 
 

1.5 Údaje o školské radě 
Školská rada - členové 
 
 

VEra Diňová 
Alena Kalejová 
Ing. Ivo PUibyl 
Norbert Nejedlý 
Mgr. Hana MatEjková   
Mgr. Pavel Koreň 

PUedseda školské rady Mgr. Pavel Koreň 
Kontakt Telefon školy, webové stránky 
Počet členů školské rady 2 – zákonní zástupci žáků 

2 – zástupci zUizovatele  
2 -  zástupci školy 
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1.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
ProstUedí, prostory, vybavení školy 
 

                       KomentáU 
 

Budovy                                                                  
 
 

1 Ěpůvodní, pUístavba panelová, tElocvična, 
náUaďovna, kotelna, garáž a technické zázemíě 

Kmenové učebny 
 

10 

Herna školní družiny 
 

1 
 

Školní klub - herna 
 

1 
 

Odborné učebny 
 
 
 
 
 
 
 

Počítačová pracovna  1 
Multimediální , jazyková     1 
EVVO, pUírodopis, fyzika, chemie   1 
SpolečenskovEdní         1 
Dílna, výtvarná výchova, keramika 1 
Kovodílna  1 
DUevodílna  1 
Cvičná kuchyň- cvičný byt 1 
Minizahradnictví     1 

Relaxační místnosti 
 
 

3   
Trampolína  
Posilovací stroje, malé trampolíny 
Snoezelen- multismyslová místnost 

Sportovní zaUízení tElocvična 
cvičebna 

HUištE 
 

sportovní areál - nové multifunkční hUištE, 
doskočištE – skok daleký, venkovní posilovna, 
hUištE na petanque 
 

Informační centrum  
 

1 
Časopisy, knihy, denní tisk, počítače 

Knihovna 
 

1  ĚŽákovská, učitelskáě 

Zahrady 
 
 

Školní pozemek 
Arboretum 
 

Poradenské pracovištE 
 

1 ĚVybaveno ke skupinové práci, práci se žáky s 
SVP ) 
 

Školní bufet 
 

1 ĚZajištEní pitného režimu, dotované mlékoě 
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Oblast ICT: 
 
Oblast ICT: 
Veškeré počítačové vybavení školy je bEžnE využíváno ve výuce i v zájmové činnosti. Škola 
je vybavena WiFi signálem, sloužícím k bezdrátovému pUipojení po celé budovE školy do sítE 
IntraNet.  

Všechny učebny, kromE jedné, jsou vybaveny dataprojektory včetnE promítacích pláten 
sloužících k výuce žáků. TUídy, kabinety, odborné učebny jsou vybaveny počítači nebo 
notebooky. Pedagogové pro výuku žáků také využívají dvE interaktivní tabule. 
Na základE požadavků pro výpočetní techniku by škola vybavena novým serverem HP 
ProLiant ML 110 včetnE uživatelských licencí a UPS. PoUízení serveru škole zajistilo vyšší 
bezpečnost pro zálohování dat a rychlejší pUístup pro všechny zamEstnance k informacím. 
PoUízení počítačového vybavení bylo zajištEno zUizovatelem a pUedáno k hospodaUení. 
Škola i nadále využívá tablety včetnE napájecí stanice, notebooky, hlasovací zaUízení, 
vizualizér, digitální fotoaparát a kameru, které byly poUízeny z projektu spolufinancovaným 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Škola pracuje s programem BakaláUi – TUídní kniha, Rozvrh, Plán akcí, Evidence, Knihovna.  
Správu softwarového vybavení v oblasti účetnictví zajišťuje firma GORDIC spol. s r.o., od 
které škola využívá moduly Pokladna, PUijaté faktury, Odeslané faktury a Komunikace 
s bankou. Evidence a zpracování mezd je zajišťováno programem firmy VEMA, a.s., který je 
pravidelnE aktualizován. 
I v tomto školním roce se průbEžnE aktualizovaly a zdokonalovaly webové stránky školy 
s redakčním systémem. 
 
Nové vybavení školy: 

Školní poradenské pracovištE: 
Místnost je využívána pUi pohovorech a Uešeních různých situací se žáky, je vybavena 
pohodlnými sedacími kUesly a novE byl pUikoupen systém MINIX pro pUenos informací pUes 
TV obrazovku. 

Snoezelen: 

Do této místnosti byly novE poUízeny pomůcky faseroptik, svEtelný koberec a optická vlákna. 
Tyto pomůcky jsou vhodné pro stimulaci zrakového vnímání, k uvolnEní napEtí a stresu, 
zvýšení koncentrace žáků se speciálními vzdElávacími potUebami. Zároveň využitím tEchto 
pomůcek v koncepci Snoezelen dochází k rozvoji vnímání, poklesu agresivního chování, 
pozitivní socializaci a integraci v sociálních strukturách. Žáci školy využívají tuto místnost 
pravidelnE podle harmonogramu. 

Odborná učebna č. I – Cvičebna: 
Do této místnosti byla poUízena a nainstalována konstrukce pro multifunkční závEsný 
posilovací systém ĚTRX popruhyě, které jsou mnohaúčelovou posilovací a rehabilitační 
pomůckou sloužící ke kondičnímu cvičení i k intenzivnímu posilování pomocí vlastní váhy 
tEla i k různým balančním cvičením za pomoci napU. Bosu ballu, balančních dese apod. I tyto 
pomůcky byly novE poUízeny. 
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Relaxační místnost: 
Tato místnost slouží pro cvičení a relaxaci a novE byla dovybavena posilovací deskou Flowin 
Pro a také systémem MINIX. 

Odborná učebna č. VI - Hudebna: 

Ke stávajícím hudebním pomůckám byla novE poUízena kytara včetnE zesilovače pro výuku 
hudební výchovy i pro doprovod pUi různých školních akcích. Pro tento účel byla zakoupena i 
sada bezdrátových mikrofonů a Uečnický a ozvučovací systém. 

Chodby: 

Pro vEtší bezpečnost žáků byly na chodbách namontovány dUevEné kryty na topení. Chodby 
byly také novE ozdobeny novými dUevEnými truhlíky na kvEtiny a kvEtináči s pokojovými 
rostlinami. Ke každé tUídE byla zakoupena a namontována vertikální uzavíratelná vitrína. 

Ostatní poUízený dlouhodobý majetek: 
Korkové vitríny, prezentační korkový sloup, skartovač papíru, čistička vody AqueenaPro  

StavebnE technická oblast: 
Pro vEtší bezpečnost žáků byla provedena výmEna stávajících kliček u oken na toaletách žáků 
za kličky uzamykatelné.  
Z navýšených prostUedků od zUizovatele škola mohla provést bEhem letních prázdnin opravu 
výdejny obEdů, tak aby vyhovovala požadavkům nejen hygienickým, ale i potUebám žáků a 
pracovníků školy. 
Důležitou opravou byla i výmEna nevyhovujících a zastaralých záUivek nejen ve tUídách, ale i 
na chodbách za osvEtlení efektivní a úsporné.   
NejvýznamnEjší opravou, která začala v dobE prázdnin a ukončena bude až se začínajícím 
novým školním rokem, je výmEna nevyhovujících podlah ve tUídách a kabinetech pedagogů. 
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2 VzdElávací program školy, obor vzdElání 
 

2.1 Vzdělávací program školy 
Školní vzdElávací program „OtevUená škola“- ŠVP pro ZV dle RVP ZV,  

Školní vzdElávací program „OtevUená škola“- ŠVP pro ZV dle RVP ZV – LMP, 

            č.j. ZSJu/5Ř1/2016, platnost od 29. 8. 2016,  účinnost od 1. ř. 2016 

            zaUazené ročníkyŚ 1. až ř. ročník 

PUípravná tUída – se vzdElává dle Školního vzdElávacího programu pro pUedškolní vzdElávání. 

2.2 Obor vzdělání 

Obor vzdElání podle Klasifikace kmenových oborů vzdElání a Rámcové vzdElávací programyŚ 

79-01-C/01 Základní škola. 

2.3 Učební plány školy 
Učební plán 1. – ř. ročník – ŠVP dle RVP ZV  

Vyučovací 
pUedmEty 

1. stupeň  2. stupeň  
Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace 
1. 2. 3. 4. 5. celkem 6. 7. 8. 9. celkem 

Český jazyk 7+0 7+0 7+0 7+0 7+0 35+0 4+1 4+0 4+1 3+1 15+3 
Anglický jazyk - - 3+0 3+0 3+0 9+0 3+0 3+0 3+0 3+0 12+0 
NEmecký jazyk - - - - - 0 - 0+2 0+2 0+2 0+6 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+0 20+4 4+1 4+0 4+1 3+1 15+3 
Informatika - - - 0+1 1+0 1+1 0+1 0+1 0+1 1+0 1+3 
Prvouka 2+0 2+0 2+0 - - 6+0 - - - - 0 
VlastivEda - - - 1+0 2+0 3+0 - - - - 0 
DEjepis - - - - - 0 1 1 1 2 5 
Občanská 
výchova 

- - - - - 0 2 2 2 2 8 

Fyzika - - - - - 0 1 1 1 2 5 
Chemie - - - - - 0 - - 1 2 3 
PUírodopis - - - 1+0 2+0 3+0 2 2 2 1 7 
ZemEpis - - - - - 0 2 2 1 1 6 
UmEní a kultura 2+0 2+0 3+0   7+0 - - - - 0 
Hudební 
výchova 

   1+0 1+0 2+0 1 1 1 1 4 

Výtvarná 
výchova 

   1+0 2+0 3+0 2 2 1 1 6 

TElesná výchova 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 10+0 2 2 2 2 8 
Pracovní 
činnosti 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+0 5+4 1+1 1+1 1+1 0+2 3+5 

Etická výchova 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 
celkem 21 21 25 25 26 118 30 30 31 31 122 
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Poznámky k učebnímu plánu ŠVP ZV 
 
Učební plán ŠVP pro základní vzdElávání stanovujeŚ   začlenEní vzdElávacích oblastí a vzdElávacích oborů do základního vzdElávání na 1. 

stupni Ěv 1. až 5. ročníkuě a na 2. stupni Ěv 6. až ř. ročníkuě základní školy,  celkovou povinnou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdElávání,   povinnou časovou dotaci pro jednotlivé pUedmEty ve všech ročnících,  zaUazení a realizaci průUezových témat,  využití disponibilní časové dotace. 
 
Učební plán 1. – ř. ročník ŠVP dle RVP ZV - LMP 
 
Vyučovací pUedmEty 

1. stupeň 2. stupeň 
Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace 

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

Český jazyk 6+0 6+0 6+0 7+0 8+0 33 5+1 5+0 5+0 4+1 19+2 

Anglický jazyk - - - - - 0 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
Matematika 4+0 4+0 4+1 5+0 5+0 22+1

1 
5+0 5+0 5+0 5+0 20 

Rýsování - - - - - 0 - - 0+1 0+1 0+2 
Informatika - - - 1+0 1+0 2 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
Prvouka 2+0 2+0 2+0 - - 6 - - - - 0 
VlastivEda - - - 1+0 2+0 3 - - - - 0 
DEjepis - - - - - 0 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
Občanská výchova - - - - - 0 2+0 2+0 1+0 1+0 6 
Fyzika - - - - - 0 - 1+0 1+0 1+0 3 
Chemie - - - - - 0 - - 1+0 1+0 2 
PUírodopis - - - 1+0 2+0 3 1+1 1+1 1+0 1+0 4+2 
ZemEpis - - - - - 0 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
UmEní a kultura 2+0 2+0 2+1 - - 6+1 - - - - 0 
Hudební výchova - - - 1+0 1+0 2 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
Výtvarná výchova - - - 1+0 1+0 2 1+0 1+0 1+0 1+0 4 
TElesná výchova 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0 15 3+0 3+0 3+0 3+0 12 
Pracovní činnosti 3+0 3+0 3+1 4+0 2+0 15+1 5+0 5+0 5+0 5+0 20 
SvEt práce  - - - - - 0 - - 0+1 0+1 0+2 
Etická výchova 0+1 0+1 0+2 0+1 0+1 0+6 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 
celkem 21 21 25 25 26 118 30 30 31 31 122 
 
Poznámky k učebnímu plánu ŠVP 
 
Učební plán ŠVP pro základní vzdElávání pro vzdElávání žáků s lehkým mentálním 
postižením stanovujeŚ  začlenEní vzdElávacích oblastí a vzdElávacích oborů do základního vzdElávání     

na 1. stupni Ěv 1. až 5. ročníkuě a na 2. stupni Ěv 6. až ř. ročníkuě základní školy pro 
žáky s lehkým mentálním postižením, 

 celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdElávání,  
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 povinnou časovou dotaci pro jednotlivé pUedmEty ve všech ročnících, 
 zaUazení a realizaci průUezových témat, 
 využití disponibilní časové dotace. 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení 

3.1 Základní údaje o zaměstnancích školy 
 
Počty zamEstnanců k 30. 9. 2016        k  30. 6. 2017 
Počet zamEstnanců celkem 21,388 22,8 
Počet učitelů 12,405 13,241 
Počet asistentů pedagoga 3,931 4,52 
Počet vychovatelů ŠD 1,115 0,613 
Počet THP pracovníků 1 1 
Počet  provozních pracovníků 2,937 3,426 
 

3.2 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k  30.6. 2017 
             
 Základní 

škola 
Školní 

družina 
Školní klub Celkem 

Evidenční počet 19 1  20 
- Z toho ženy 15 1  16 

     
Přepočtený počet pr. 17,3381 0,6129 0,0255 17,9765 
VEk 25 - 29 let 2   2 
VEk 35 – 39 let 4   4 
VEk 40 – 44 let 3,475 0,4343 0,0170 3,9263 
VEk 45 – 49 let 1   1 
VEk 50 – 54 let 2 0,1786 0,0085 2,1871 
VEk 55 – 59 let 3,7271   3,7271 
VEk 60 a více 1,1360   1,1360 
 

3.3  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 30. 6. 2017 
 

Dosažené vzdElání muži ženy celkem 
 

% 

Základní 0 1 1 4,1666 
StUední odborné 2 1 3 12,5 
stUední odborné s maturitou 0 6 6 25,0 
vyšší odborné 0 0 0 0 
vysokoškolské 3 11 14 58,3334 
celkem 5 19 24 100 
 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

13 
 

3.4 Personální obsazení k 1. 9. 2016 – pedagogové 
 
Titul Jméno a pUíjmení TUídní učitel - tUída 
Bc. Eva Grohmannová pUípravná tUída 
 Marie Topičová I. 
Mgr. Hana MatEjková II. 
Mgr.  Hana Douchová III. 
Mgr. Bc. Marie Vaňková IV. 
Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS. V. 
Mgr. Bc. KateUina Böhmová VI.A 
Mgr. Jaroslava Láníková VI. B 
Mgr. Dana Schwarzová VII. (7., 9.r) 
Mgr. Eva Skovajsová VIII. 
 
 
Titul Jméno a pUíjmení NetUídní učitel  
Mgr. Ivana Málková Teditelka školy 
Mgr. Andrea Marková ZástupkynE Ueditelky školy 
Mgr. Pavel Koreň Výchovný poradce 
 

3.5 Personální obsazení k 30. 6. 2017 – pedagogové 
 
Titul Jméno a pUíjmení TUídní učitel - tUída 
Bc. Eva Grohmannová pUípravná tUída 
  Marie Topičová I. 
Mgr. Hana MatEjková II. 
Mgr. Markéta KUičenská III. 
Mgr. Bc. Marie Vaňková IV. 
Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS. V. 
Mgr. Bc. KateUina Böhmová VI.A 
Mgr. Jaroslava Láníková VI.B 
Mgr. Dana Schwarzová VII. (7., 9.r) 
Mgr. Pavel Pruša VIII. 
 
 
Titul Jméno a pUíjmení NetUídní učitel  
Mgr. Ivana Málková Teditelka školy 
Mgr. Andrea Marková ZástupkynE Ueditelky školy 
Mgr. Pavel Koreň Výchovný poradce 
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3.6 Třídy a personální obsazení 

3.7 Personální obsazení – asistenti pedagoga k 30. 9. 2016 
 
Asistent TUída Jméno žáka 
Michal Lagron PUípravná tUída  
Bc. Hana Kubíková III. Sára Kaliášová 
Kamila Pavlíčková VI.A Filip Táborský 
Jana Procházková VII.Ě7. a ř.ročníkě Dominik Hable 
   
Danka Duždová Koordinátor 

sociopatlogických jevů - AP 
celá škola 

 
Jeden asistent pedagoga byl zapojen v rámci rozvojového programu Financování asistentů 
pedagoga pro dEti, žáky a studenty se sociálním znevýhodnEním, působil v pUípravné tUídE.  
TUi asistenti pedagoga pracovali ve tUídách, v nichž jsou zaUazeni žáci s tEžšími formami 
zdravotního postižení a žáci s více vadami. 
Ve škole působil koordinátor prevence sociopatologických jevů, který byl financován z 
provozního rozpočtu. Byl nápomocen pedagogům pUi Uešení závažného porušování školního 
Uádu a preventivní činnosti sociopatologických jevů u žáků. 

3.8 Personální obsazení – asistenti pedagoga k 30. 6. 2017 
 
Asistent TUída Jméno žáka 
Michal Lagron PUípravná tUída  
Bc. Hana Kubíková III. Sára Kaliášová 
Kamila Pavlíčková VI.A Filip Táborský 
Jana Procházková VII.Ě7. a ř. ročníkě Dominik Hable 
   
Danka Duždová Koordinátor 

sociopatologických jevů - AP 
celá škola 

3.9 Personální zabezpečení ostatních zaměstnanců školy 
 
Ve školní družinE pracovaly na částečné úvazky dvE vychovatelky. 
 
Výchovný poradce má požadované vzdElání.  
 
Ekonomku školy vykonává pracovnice s úplným stUedním odborným vzdEláním 
ekonomického smEru. 
 
Úklid školy zajišťovaly dvE provozní pracovnice. Údržbu, vytápEní a péči o budovu 
zajišťoval školník.  
Ve školní jídelnE – výdejnE byla strava vydávána pomocnou kuchaUkou na částečný úvazek.  
 
Dovoz obEdů byl zajištEn formou služby na základE smlouvy o dopravE stravy. 
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4 Počty žáků ve tUídách 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

4.1 Počty žáků ve třídách 
 
Počty žáků ve třídách k 30. 9.2016 
 

TUída Ročník Chlapci Dívky Celkem Místnost 
I. 1. 3 8 11 42 
II. 2. 2 7 9 44 
III. 3. 9 4 13 25 
IV. 4. 7 6 13 66 
V.  5. 4 6 10 64 

VI.A 6. 5 4 9 48 
VI.B 6. 4 4 8 63 

VII. Ě7. a ř. ročníkě 7.,9. 9 3 12 62 
VIII. 8. 4 9 13 65 

 
PUípravná tUída 0. 9 6 15 27 

 
Stupeň Počet tUíd Chlapci Dívky Celkem PrůmEr na tUídu 
I. stupeň 5 25 31 56 11,2 
II. stupeň 4 22 20 42 10,5 
Celá škola 9 47 51 98 10,88 
 
Počty žáků ve třídách k 30.6.2017 
 

TUída Ročník Chlapci Dívky Celkem Místnost 
I. 1. 3 8 11 42 
II. 2. 2 8 10 44 
III. 3. 8 4 12 25 
IV. 4. 6 7 13 66 
V.  5. 4 6 10 64 

VI.A 6. 6 3 9 48 
VI.B 6. 4 5 9 63 

VII. Ě7. a ř. ročníkě 7.,9. 9 3 12 62 
VIII. 8. 3 9 12 65 

 
PUípravná tUída 0. 13 6 19 27 

 
Stupeň Počet tUíd Chlapci Dívky Celkem PrůmEr na tUídu 
I. stupeň 5 23 33 56 11,2 
II. stupeň 4 22 20 42 10,5 
Celá škola 9 47 51 98 10,88 
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4.2 Speciální třídy podle druhu postižení 
 
Speciální třídy dle druhu postižení k 30.9.2016 
 

 Počet 
tUíd 

I. stupeň II. stupeň 
celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců 

Mentální postižení 9 54 29 25 38 21 17 
SoubEžné 

postižení více 
vadami 

 2 2 0 2 0 2 

Vývojové poruchy 
učení  0 0 0 1 0 1 

Vývojové poruchy 
chování  0 0 0 1 0 1 

 
 
Speciální třídy dle druhu postižení k 31.3.2017 
 

 Počet 
tUíd 

I. stupeň II. stupeň 
celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců 

Mentální postižení 9 51 30 21 38 19 19 
SoubEžné 

postižení více 
vadami 

 2 2 0 2 0 2 

Vývojové poruchy 
učení  0 0 0 1 0 1 

Vývojové poruchy 
chování  0 0 0 1 0 1 

 
 

4.3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 
Zápis žáků do 1. tUídy pro školní rok 2017/201Ř se konal v pátek 21.4. 2017 od 10Ś00 do 
17:00 a v sobotu 22.4. 2017 od 9:00 do 11:00. 
Počty zapisovaných podle výsledku zápisu Ś 
1. Poprvé u zápisuŚ 12 
2. Po odkladu: 6 
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4.4 Výsledky rozmisťovacího řízení 
 
1. Oblast kariérového poradenství a volby povolání 
 

Kariérovému poradenství je na naší škole vEnována velká pozornost. Je cílená pUedevším 
na žáky Ř. a ř. tUíd, jejich rodiče a tUídní učitele. 
PUehled nejdůležitEjších akcí v letošním školním roceŚ 
 práce se žáky Ř. a ř. tUíd v rámci pUedmEtu „SvEt práce“ ĚkromE jiného vyhledávání 

informací na webových stránkáchŚ   
www.infoabsolvent.cz,  
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/poradenstvi_a_rekvalifikace, 

 poskytování písemných a ústních informací o možnostech volby povolání – žáci, rodiče, 
tUídní učitelé, 

 další písemné materiályŚ „Volím si své povolání“ ĚÚPě, „PUehled stUedních škol okresu 
Jihlava“, „Atlas stUedních škol Kraje Vysočina“  

 besedy k volbE povolání pro vycházející žáky ĚčtyUikrát ročnEě, 
 výchovný poradce individuálnE opakovanE hovoUil s každým vycházejícím žákem 
 25. Uíjna 2016 se žáci ř. ročníku a žáci s ř. rokem školní docházky zúčastnili semináUe na 

ÚUadu práce v JihlavE „Volím si své povolání“ 
 2. listopadu 2016 jsme se byli podívat na DOD na SOŠ a SOU v TUešti 
 10. listopadu 2016 se chlapci 7., Ř. a ř. ročníku zúčastnili exkurze ve SŠ stavební 

v HelenínE Ědílnyě 
 11. listopadu 2016 žáci 7. – ř. ročníku absolvovali prezentaci stUedních škol oblasti 

Vysočiny v DK Jihlava 
 15. listopadu 2016 se konala tUídní schůzka zákonných zástupců žáků Ř. a ř. ročníku 

k volbE povolání 
 na konci mEsíce prosince 2016 zákonní zástupci vycházejících žáků dostali písemné 

informace, které se týkaly pUijímacího Uízení v letošním školním roce 
 16. ledna 2017 se žáci Ř. a ř. ročníku zúčastnili exkurze ve SŠ stavební v JihlavE, která 

byla spojená s prohlídkou dílen v HelenínE 
 17. ledna 2017 se uskutečnilo informační odpoledne pro zákonné zástupce vycházejících 

žáků k volbE povolání 
 V letošním školním roce se škola zapojila do projektu „Šance pro každého žáka“. Cílem 

aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem 
podnikatelských dovedností žáků. V kroužku technických dovedností pracovalo Ř žáků 
7. a pUedevším Ř. ročníku. ZávErečná prezentace činnosti kroužku probEhla 5. června 
2017 v hotelu Gustav Mahler. 

 písemné materiály k profesionální orientaci se průbEžnE objevují na nástEnce VP  
 výsledky rozmisťovací UízeníŚ 
V letošním školním roce splní povinnou školní docházku celkem ř žáků, z toho 5 žáků 
v 9. tUídE a 4 žáci v Ř. tUídE.  

SOŠ a SOU Třešť (1) 
Pečovatelské práce ĚEě  
Základní škola speciální a praktická škola Jihlava (1) 
Praktická dvouletá škola   
Střední škola stavební Jihlava (1) 
Instalatér ĚHě  
SOŠ managementu a práva Jihlava (6) 
Práce ve stravování ĚE-2 roky) 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/poradenstvi_a_rekvalifikace
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5 Údaje o prevenci sociálnE patologických jevů 

1. Rizikové projevy chování 
I. Záškoláctví 
V bUeznu 2017 byly v 6. – ř. tUídách realizovány besedy se žáky na téma záškoláctví.  
V poradenském pracovišti školy jsme se pUi tEchto akcích zamEUili pUedevším na pojem 
záškoláctví, proč se dEti záškoláctví dopouštEjí. Účastníci besed též dávali pUíklady, jak 
záškoláctví může vypadat a co je jeho pUíčinou. Uvádím nejčastEjšíŚ 

 nechce se mi do školy, protože máme neoblíbený pUedmEt, neoblíbeného učitele, 
 dlouho jsem se díval na televizi, video, byli jsme na návštEvE, ráno se mi nechtElo 

vstávat, 
 nechtElo se mi do školy, tak jsem šel k doktoru, že mE nEco bolí Ěhlava, bUichoě, že 

mám teplotu a zvracel jsem, 
 schválnE jsem si nechal ujet školní autobus a pak jsem jel linkou a pUišel jsem pozdE, 
 zaspal jsem, do školy jsem už nešel a rodiče mi potom napsali omluvenku, že mi 

nebylo dobUe, 
 potkal jsem kamarády a ti mnE Uekli, abych šel s nimi za školu, 
 doma jsme slavili, nevyspal jsem se, do školy jsem nešel, 
 nejdu do školy, protože je písemka, test, zkouší se, je opakování, 
 nepUipravil jsem se, proto jdu za školu, 
 jeli jsme všichni nakupovat, za pUíbuznými mimo Jihlava a naši mi pak napsali, že mi 

bylo špatnE, 
 ve tUídE je spolužák, který mE otravuje, proto nejdu do školy, 
 byl jsem na lékaUské prohlídce, ale po skončení jsem už do školy nešel, nebo jsem se 

loudal po mEstE a pUišel jsem o pozdE, 
 domluvili jsme se s partou, že půjdeme za školu. 
 musel jsem doma hlídat mladšího bratra, sestru, protože naši nEkam jeli, nEco 

vyUizovali. 
Po vyplnEní dotazníku jsme besedu uzavírali povídáním o tom, jak postupovat pUi Uešení 
situací, do kterých se žáci dostávají, na koho se obracet s žádostí o pomoc pUi Uešení 
problémů.   
 

Shrnutí výsledků průzkumu záškoláctví 
Průzkum byl realizován anonymním dotazníkem v mEsíci bUeznu 2017. Zúčastnilo se ho 
celkem 37 žáků 6. - ř. tUíd Ě1Ř dívek a 1ř chlapcůě.  67,6 % dotazovaných uvedlo, že žijí v úplné rodinE,  21,6 % respondentů již bEhem své školní docházky opakovalo ročník,  do školy chodí rádo 64,ř % dotazovaných respondentů,  nejvEtší procento žáků, kteUí neradi chodí do školy, je v Ř. ročníku Ě50,0 %ě, dále pak v 9. 

ročníku Ě40,0 %ě  4Ř,6 % žáků v dotazníku uvedlo, že již mElo problémy s policií,    na otázku „Byl již nEkdy za školou?“ 4Ř,6 % odpovEdElo ano ĚŘ. r. – 80,0 %). 
 
Z celkového počtu 37 žáků, kteUí se v bUeznu 2017 zúčastnili průzkumu záškoláctví, se 13 
Ě35,1 %ě pUiznalo, že se v loňském či letošním školním roce dopustilo záškoláctví Ě6. r. – 47,0 
%, 8. r. – 50%).  z tEchto žáků, kteUí se dopustili záškoláctví, je 6 dívek a 7 chlapců,  15,4 % z nich žije v neúplné rodinE, 
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 23,1 % již opakovalo ročník,  53,8 % z nich rádo chodí do školy,  Ř4,6 % již mElo problémy s policií,  100,0 % uvedlo, že o záškoláctví vEdí jejich rodiče,  učitelé o tom vEdí pouze v 30,8 %,  pro 100,0 % je záškoláctví pouze dočasným Uešením problémů,  100,0 % uvedlo, že záškoláctví není dobrým Uešením problémů. 
 
Úplné údaje průzkumu záškoláctví za školní rok 2016/2017 jsou uvedeny v pUíloze 
č. 1Ěvšichni respondentiě, č. 2 Ěžáci, kteUí v dotazníku uvedli, že byli za školou loni nebo letosě 
č. 3Ěčíselné srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017ě a č. 4 Ěgrafické srovnání školního 
roku 2015/2016 a 2016/2017). 

DlouhodobE se nám daUí snižovat počet neomluvených hodin. Ve školním roce 2011/2012 se 
záškoláctví dopustilo celkem 56 žáků, ti vykázali 5.504 neomluvených hodin. Ve školním 
roce 2012/2013 to bylo 3Ř žáků, vykázali 2.623 neomluvených hodin. Ve  školním roce 
2013/2014 počet neomluvených hodin opEt klesl na celkový počet 1.526, záškoláctví se 
dopustilo 32 žáků. 
Ve školním roce 2014/2015 se záškoláctví dopustilo celkem 36 žáků, ti vykázali 1.154 
neomluvených hodin ĚŘ žáků na 1. stupni – 253 NH a 2Ř žáků na 2. stupni – 901 NH). 

V loňském školním roce opEt došlo k poklesu neomluvených hodin. Záškoláctví se dopustilo 
30 žáků, ti vykázali Ř22 neomluvených hodin ĚŘ žáků na 1. stupni – 202 NH a 22 žáků 
na 2. stupni – 620 NHě. Jde o pokles témEU o 2Ř %. 
V letošním školním roce se záškoláctví dopustilo 17 žáků, z toho 6 žáků z 1. stupnE Ě15 
neomluv. hodině a 11 žáků z 2. stupnE Ě227 neomluv. hodině. Celkem bylo vykázáno 242 
neomluvených hodin. Ve srovnání s loňským školním rokem jde o pokles o 70 %.  
V záUí 2016 provedl výchovný poradce 10 individuálních pohovorů se žáky, kteUí 
v uplynulém školním roce mEli vysoký počet neomluvených hodin. 
V letošním školním roce byli v 22 pUípadech zákonní zástupci žáků upozornEni na velmi časté 
krátkodobé i dlouhodobé absence svých dEtí, které byly omlouvány pouze rodiči.  
Z důvodu snížení absence a počtu neomluvených hodin jsme v tEchto pUípadech po konzultaci 
s pracovníky odboru sociálních vEcí Magistrátu mEsta Jihlavy a v souladu s Metodickým 
pokynem MŠMT České republiky k jednotnému postupu pUi uvolňování a omlouvání žáků 
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ĚMŠMT, č. j. 10 194/2002-14ě žádali zákonné 
zástupce, aby ke každé omluvence ze zdravotních důvodů delší než tUi dny pUiložili též 
lékaUské potvrzení. Teditelka školy vystavila 15 tEchto rozhodnutí. 
V pUípadE výskytu záškoláctví jsme realizovali jednání tUídních učitelů s rodiči žáků, kteUí 
vykazovali neomluvené hodiny. V letošním školním roce tEchto schůzek bylo celkem 12. 
Pokud počet neomluvených hodin pUekročil číslo 25, byla svolána školní výchovná komise, 
které se kromE tUídní učitelky/tUídního učitele, výchovného poradce a zástupce vedení školy 
též zúčastnili pracovníci OSPOD odboru sociální péče Magistrátu mEsta Jihlavy. V letošním 
školním roce byly realizovány 2 školní výchovné komise z důvodu neomluvených hodin. 
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 2. Oblast šikany a rizikového chování 
 

Školní program proti šikanování je základním materiálem, se kterým pracuje pedagogický 
sbor v této oblasti. Byl vytvoUen týmem pedagogů ve školním roce 2013/2014 na základE 
Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tElovýchovy k Uešení šikanování ve 
školách a školských zaUízeních č. j. MŠMT- 22294/2013-1.  

V letošním školním roce byl na základE Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních doplnEn a 
a aktualizován. Je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy Jihlava, 
Jungmannova 6, pUíspEvkové organizace pro školní rok 2016/2017. 
VEnuje se výhradnE Uešení šikany prostUednictvím specifické primární prevence a prevence 
sekundární. 
V rámci primární prevence učíme žáky, co je to šikana, šikanování, jak tEmto jevům 
pUedcházet, jak se chovat a postupovat v pUípadE, že je nEkdo šikanován. Tato práce 
se odehrává v hodinách vEnovaných primární prevenci, v tUídnických hodinách a v rámci 
výukových pUedmEtů. 
Sekundární prevence zahrnuje diagnostiku a léčení počátečních stádií šikanování. Realizují ji 
pUedevším tUídní učitelé, školní metodik prevence a výchovný poradce. PUi Uešení 
pokročilejších stádií šikany spolupracujeme s odborníky ze státních institucí Ěpolicie, OSPOD 
apod.). 

Škola má vypracované krizové plány pro další rizikové chování, aby pedagogové školy mEli 
k dispozici manuály, jak v tEchto pUípadech jednotnE postupovat. Jedná se o následujícíŚ 
kouUení v prostorách školy, pUi akcích školy; jednorázové fyzické konflikty, rvačky; vulgární 
nadávky mezi žáky, smErem k pedagogům; útEk ze školy, z akcí poUádaných školou; omamné 
a psychotropní látky ve škole; vandalismus; krádeže; volání Policie ČR v JihlavE, šetUení žáků 
pUíslušníkem OO Policie ČR v JihlavE v budovE školy, postup pUi pUedvolání, pUedvedení 
nebo zajištEní žáka policií. 
V oblasti prevence šikany výchovný poradce již 20 let realizuje besedy k šikanE 
a agresivnímu chování, které jsou zakončeny krátkým dotazníkem. V letošním školním roce 
ĚUíjen a listopad 2016ě se jich zúčastnilo 33 žáků 6. – ř. tUíd Ě1Ř dEvčat a 15 chlapcůě. 
Základní poznatky z vyhodnocení  pouze jedna žákynE ĚnovE pUíchozí z ř. r.ě nemá ve tUídE ani jednoho kamaráda,  pEt žáků kamarádí pouze s jedním spolužákem Ě6. r. – 1 žák, Ř. r. – 4 žáciě,   v letošním školním roce bylo nejvíce žáků, kteUí kamarádí s více než pEti spolužáky 

(48,0 %),   do nepUíjemných situací se v letošním školním roce dostalo 23 žáků, z toho je 15 dEvčat a 
7 chlapců Ě6. r. – 11 žáků, 7. r. – 3 žáci, Ř. r. – 6 žáků, ř. r. – 3 žáciě, tzn. 6ř,7% 
dotazovaných Ěloni to bylo 22,2 %, pUedloni 33,3%ě,  letos zažilo nehezké situace 23 žáků, loni 6 žáků,  nejvíce nepUíjemných zážitků mají žáci 6. r. – 7Ř,6 %, tzn. 11 žáků ze 14 dotazovaných,  počet žáků, kteUí se dostali do nehezkých situací vinou spolužáků tUídy, je 16,   oproti loňskému školnímu roku se zvýšil počet opakovaných agresí Ěloni 50,0 %, letos 
60,8 %),  nejvEtší procentu ataků se odehrálo o pUestávce ve tUídE ĚŘŘ,Ř%ě,  i letos v šatnE a na hUišti nedošlo k žádné agresi, na sociálním zaUízení pouze ve tUech 
pUípadech 
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 z celkového počtu 23 žáků, kteUí se dostali do nehezkých situací, 43,5% uvedlo, že byli 
nešťastní, 21,7 % to ublížilo, 34,Ř % to pUíliš nevadilo,  7Ř,3 % poškozených v dotazníku označilo za agresora chlapce; v 13,0 % byly útočníky 
dívky; dospElý človEk byl v dotaznících ve dvou pUípadech označen za agresora,  Ř2,6 % žáků, kteUí se dostali do nehezkých situací, o tom s nEkým hovoUilo Ěloni to bylo 
100%, pUedloni 72%ě,  rodičům o tom Ueklo 34,Ř% poškozených Ěloni 25,0 %ě, učitelům 43,5 % Ěloni 37,5 %ě, 
kamarádům 21,7 Ěloni37,5 %ě. 

V průbEhu mEsíce listopadu 2016 byly realizovány pohovory se všemi žáky, kteUí se dostali 
do nepUíjemných situací. ZjištEné poznatky, pokud k tomu žáci dali souhlas, byly 
konzultovány s jednotlivými tUídními učiteli a byla pUijata opatUení, která minimalizovala 
pokračování nepUíjemných situací. 
Úplné údaje za školní rok 2016/2017 jsou uvedeny v pUíloze č. 5 Ěcelá škola – souhrně, č. 6 
Ěcelá škola – číselné srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017ě a č. 7 Ěgrafické srovnání 
školního roku 2015/2016 a 2016/2017ě.    
V letošním školním roce jsme Uešili nEkolik pUípadů počáteční šikany a rizikového chování 
žáků. Lze je rozdElit do nEkolika skupinŚ 

a) nevhodné chování o pUestávkách  
b) kouUení v prostorách školy a pUi akcích školy  
c) ničení školního majetku  
d) slovní útoky na spolužáka 
e) fyzické útoky na spolužáka 
f) používání mobilu v hodinách, focení, poUizování záznamů  
g) nerespektování pokynů pedagogů v hodinách 
h) nošení nevhodných a nebezpečných pUedmEtů do školy 
chě pUestupky se sexuálním podtextem  
iě hrubé slovní napadání pedagogických pracovníků  

V pUípadech, kdy došlo k poranEní žáka, byla pUivolána RZ. NáslednE pak celou záležitost 
Uešilo obvodní oddElení Policie ČR v JihlavE, které bylo o události bezprostUednE 
informováno. ProbEhla jednání se zákonnými zástupci agresora i poškozeného, informován 
byl písemnou zprávou odbor sociálních vEcí Magistrátu mEsta Jihlavy.  
V šesti pUípadech došlo k hrubému porušení školního Uádu, když žáci utekli ze školy nebo 
opustili tUídu pUi akcích mimo školní budovu. O tEchto skutečnostech byli bezprostUednE 
vyrozumEni zákonní zástupci a Policie ČR v JihlavE.  
U tUí žáků školy ĚV., VII. a VII. tUídaě docházelo k hrubému opakovanému porušování 
školního Uádu. Ti často odmítali respektovat pokyny vyučujících a pedagogického dohledu, 
vulgárnE se vyjadUoval nejen ke spolužákům, ale též k pedagogům. V nEkterých pUípadech se 
chovali takovým způsobem, že závažnE narušovali průbEh vyučování. Docházelo i fyzickému 
napadání spolužáků. Zákonní zástupci byli průbEžnE písemnE informováni o nevhodném 
chování svých dEtí, na jednání ve škole nepUišli. Na základE žádosti školy realizoval odbor 
sociálních vEcí MmJ tUi pUípadové konference. 
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3. Klima školy 
O vzájemných vztazích na škole vypovídají i údaje z anonymního průzkumu „Klima školy“, 
který výchovný poradce realizoval v kvEtnu 2017 v 6. – ř. ročníku. Zúčastnilo se ho 32 žáků. 
Jak průzkum dopadlŚ   
1. Do školy chodím rád 
- ano – 21,ř%, vEtšinou ano – 40,6%, vEtšinou ne – 15,6%, vůbec ne – 21,9% 
2. Se spolužáky ve tUídE si rozumím 
- ano – 56,2%, vEtšinou ano – 2Ř,2%, vEtšinou ne – 15,6% 
3. Ve tUídE se k sobE chováme pUátelsky 
- ano – 53,1%, vEtšinou ano – 25,0%, vEtšinou ne – 15,6%, vůbec ne – 6,3% 
4. Máme rádi i spolužáky, kteUí mají nEjakou zvláštnost, vadu 
- ano – 62,5%, vEtšinou ano – 15,6%, vEtšinou ne – 6,3%, vůbec ne – 15,6 
5. Každý ve tUídE má nEjaké kamarády 
- ano – Ř1,3%, vEtšinou ano – 18,7% 
6. S učiteli, kteUí učí v naší tUídE, si dobUe rozumím 
- ano – 56,2%, vEtšinou ano – 25,0%, vEtšinou ne – 18,7% 
7. Pokud pUi vyučování nEčemu nerozumím, můžu se na to učitele bez obav zeptat 
- ano – 75,0%, vEtšinou ano – 1Ř,7%, vEtšinou ne – 6,3 
Ř. Když mám nEjaké trápení nebo problémy ve škole nebo doma, vím, který z učitelů mi 
poradí 
- ano – Ř4,4%, vEtšinou ano – ř,4%, vEtšinou ne – 3,1%, vůbec ne – 3,1% 
ř. Pokud by se mi ve škole stala nehoda nebo úraz, vím, že se o mE učitelé postarají 
a pomohou mi 
- ano – ř0,6%, vEtšinou ne – 6,3%, vůbec ne – 3,1% 
10. O nebezpečí různých drog nám učitelé všechno vysvEtlují 
- ano – 71,ř%, vEtšinou ano – 21,ř%, vEtšinou ne – 6,3% 
11. Myslím, že kdyby mE nEkdo šikanoval a ubližoval mi, určitE bych našel u nEkterého 
učitele pomoc 
- ano – 71,ř%, vEtšinou ano – 18,7%, vEtšinou ne – 3,1%, vůbec ne – 3,1%, nevím – 3,1% 
12. Líbí se mi výzdoba naší školy 
- ano – 40,6%, vEtšinou ano – 53,1%, vEtšinou ne – 3,1%, vůbec ne – 3,1% 
13. Myslím, že naše škola je čistá a upravená 
- ano – 50,0%, vEtšinou ano – 21,ř%, vEtšinou ne – 21,ř %, vůbec ne – 6,3% 

Ě1 žák = 3,1%ě 
PUíloha č. Ř ĚGrafické srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017ě 
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6 Údaje o výsledcích vzdElávání žáků 

6.1 Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2016/2017 
 

 

Ročník 
 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Celkem 

Žáci celkem 11 10 12 12 9 54 
ProspEli 

s vyznamen. 
6 5 5 2 2 20 

ProspEli 3 5 7 9 7 31 
NeprospEli 2 0 0 1 0 3 

Budou konat 
OZ 

2 0 0 0 0 2 

Budou 
opakovat 

2 0 0 0 0 2 

Nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 
 
 

 

Ročník 
 

 

6.A, 6.B, 
6.BZ 

 

7. 
 

8.A, 8.Z 
 

9. 
 

Celkem 
 

Celkem 
(1. – 9. r.) 

 

Žáci celkem 18 6 11 5 40 94 
ProspEli 

s vyznamen. 
4 0 1 2 7 27 

ProspEli 14 5 9 3 31 62 
NeprospEli 0 1 1 0 2 5 

Budou konat 
OZ 

0 0 0 0 0 2 

Budou 
opakovat 

0 0 0 0 0 2 

Nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 
 

6.2 Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním 
roce 2015/2016 

 
 1. pololetí 2. pololetí Celkem za šk.rok 

Opravná zkouška 
Počet ž./počet OZ 

0/0 3/7 3/7 

Klasifikace 
v náhradním 

termínu 
Počet ž./počet KNT 

2/4 7/24 9/28 

Náhradní termín 
KNT 

Počet ž./počet KNT 
0/0 0/0 0/0 
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6.3 Přehled udělených pochval ředitelky školy a uložených výchovných 
opatření  a snížených známek z chování ve školním roce 2016/2017 

 
1. pololetí 
 

TUída 
Pochvala 

TŠ 
Napomenutí 

TU DTU DTŠ Uspokojivé Neuspokojivé 

I.  0 0 0 0 0 0 

II. 0 0 0 0 2 0 

III. 1 4 0 2 0 0 

IV.  12 0 1 2 3 2 

V.  3 0 5 0 2 2 

VI. (VI.A,VI.B a 
VI.BZ) 

11 4 0 3 3 1 

VII. 2 0 1 1 0 0 

VIII. (VIII.A a 
VIII.Z) 

5 0 0 4 0 1 

IX.  3 0 1 0 0 0 

 

 
2. pololetí 
 

TUída Pochvala 
TŠ 

Napomenutí 
TU 

DTU DTŠ Uspokojivé Neuspokojivé 

I.  2 1 0 0 0 0 

II. 8 0 0 0 0 0 

III. 5 0 3 1 1 3 

IV.  12 0 0 1 0 3 

V.  5 1 0 0 2 1 

VI. (VI.A, VI.B, 
VI.BZ) 

13 5 3 3 1 0 

VII. 4 2 0 1 0 1 

VIII. (VIII.A a 
VIII.Z) 

4 0 2 1 1 0 

IX.  2 0 0 0 0 0 
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Shrnutí: 
 

1. pololetí 37 8 8 12 10 6 

2. pololetí 56 9 8 7 5 8 

celkem 93 17 16 19 15 14 

 

6.4 Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2016/2017 
 

1.pololetí 

tUída 
počet 

omluvených 
hodin 

průmEr na 
žáka tUídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průmEr na 
žáka tUídy 

I.  1436 130,5 0 0 
II. 1203 133,6 2 0,22 
III. 1380 115 0 0 
IV.  1501 125 0 0 
V.  860 95,5 8 0,88 

VI. (VI.A, VI.B 
a VI.BZ) 

1564 97,75 7 0,43 

VII. 536 89,3 0 0 
VIII. (VIII.A a 

VIII.Z) 2137 164,38 9 0,69 

IX.  753 125,5 2 0,33 
celkem 11370 119,6 28 0,28 

 
 

2.pololetí 

tUída 
počet 

omluvených 
hodin 

průmEr na 
žáka tUídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průmEr na 
žáka tUídy 

I. 1436 130,5 0 0 
II. 1174 117,4 0 0 
III. 1518 126,5 12 1 
IV. 2597 199,76 0 0 
V.  810 90 5 0,55 

VI. (VI.A, VI.B 
a VI.BZ) 2323 129,05 153 8,5 

VII. 980 140 13 1,85 
VIII. (VIII.A a 

VIII.Z) 1279 106,58 23 1,91 

IX. 518 103,6 0 0 
celkem 12635 127,04 206 1,53 
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6.5 Plavecký výcvik ve školním roce 2016/2017 
 

Termín konání výcviku 6. 2. 2017 až  24. 4. 2017 

Počet lekcí 10 

ZaUazené tUídy IV., V. 

Počet žáků celkem ve tUídE 22 

Počet žáků zaUazených do výcviku plavání 20 

Osnovy plaveckého výcviku splnilo žáků 11 

Počet neklasifikovaných žáků 9 

 

6.6 Financování plaveckého výcviku 
 
Mzdové náklady       9 993,50 Kč 
Provozní náklady                             14 432,50 Kč 
Celkem      24 426,00 Kč 
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7 Prevence rizik a školní úrazy: 

7.1 Školní úrazy ve školním roce 2016/2017 
Počet úrazůŚ 

Počet záznamů v knize úrazů 62 
Počet odeslaných záznamů o úrazu ČŠI 7 
Počet hlášených úrazů na Kooperativu 4 
Počet odškodnEných úrazů Ěčástkaě 4 
 

Rozbor hlášených úrazů: 
1) Tržná rána na hlavE - k úrazu došlo nešťastnou náhodou po podklouznutí na chodbE. 
2) Prsty pravé ruky – pUi mytí školní tabule a pUi zavírání kUídla tabule si žák pUivUel 

prsty. 
3) Klouby na prstech ruky – po rvačce se spolužákem udeUil zranEný pEstí pravé ruky do 

školní židle.  
4) Koleno – žák o velké pUestávce zakopl na chodbE a upadl.  
5) Zátylek, záda – v hodinE TV žák skákal na trampolínE a pUi doskoku upadl hlavou na 

trampolínu a pohmoždil si záda. 
6) Lalůček na uchu – úmyslné stržení náušnice spolužákem. 
7) Loket – upadnutí na zem. 

 
 
Vyhodnocení úrazů: 
 

Místo úrazu Počet úrazů 
Učebna 33 
Chodby, šatny, WC 14 
Prostor mimo budovu školy 9 
TElocvična 6 
 
 
OpatUení: 
Opakované poučení o chování a bezpečnosti, nutnost dodržovat školní Uád. 
 
Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2016 
 
Počet úrazůŚ 0 
 
V roce 2016 nebyl zaznamenán ani registrován žádný pracovní úraz. 
 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

28 
 

8 Údaje o dalším vzdElávání pedagogických pracovníků  

8.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 
Pracovníci školy se zapojili do Uady vzdElávacích akcí, které spadají do dalšího vzdElání 
pedagogických pracovníků. Mnohé ze vzdElávacích akcí však splňují také kritéria 
celoživotního učení. 
 
Formální vzdělávání se realizuje ve vzdělávacích institucích, jeho funkce, cíl, obsah, 
prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Takovouto typickou 
vzdělávací institucí je škola. Formální vzdělávání zahrnuje na sebe navazující vzdělávací 
stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné vzdělávání), nebo 
určitým skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělávání). Absolvování tohoto 
vzdělávání je potvrzováno certifikátem.  
  
Neformální vzdělávání je veškeré vzdělávání, které nevede k ucelenému školskému vzdělání. 
Realizuje se mimo formální vzdělávací systém. Je zaměřené na určité skupiny populace a 
organizují je různé instituce (instituce pro vzdělávání dospělých, podniky, kulturní zařízení, 
nadace, kluby apod.). Pojem „non-formal adult education" dle výkladu UNESCO, zahrnuje 
vzdělávací programy a kurzy, které nevyžadují, aby byli účastníci do tohoto kurzu oficiálně 
zapsáni. Tento typ vzdělávání není ukončován předepsanou formou. 
 

8.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8.2.1 PUehled vzdElávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 
 
Den Jméno pracovníka Název akce PoUádající subjekt 
23.9. Mgr.Bc.Vaňková Celoživotní vzdElávání – 

spec.ped. 
 

27.9. Mgr.Málková Škola pro udržitelný život Magistrát mEsta 
Jihlavy 

4.10. Mgr. MatEjková Regionální semináU 
k Enviromentální výchovE 

Ministerstvo 
životního prostUedí 
- Chaloupky 

6.10. Mgr.Bc. Vaňková SemináU AJ  
6.10. Mgr. Málková Konference – Startujeme 

podporu zdraví v novém 
školním roce 

Kraj Vysočina 

10.10. Mgr. Koreň Porada PPP Se TŠ 
11.10. Mgr. Koreň Porada PPP – schůze vých. 

poradců 
PPP a SPC 
Vysočina, 
pracovištE Jihlava 

12.10. Mgr.Marková, 
Mgr.Bc.Vaňková 

Úpravy ŠVP v systému 
InsplS ŠVP po zmEnE RVP 
ZV 

NIDV Jihlava 

17.10. Mgr. Kucian, DiS. Roadshow  
20.10. Mgr. Koreň Soc.-právní ochrana dEtí 

v kontextu šk.prostUedí 
NIDV Jihlava 
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20.10. Mgr. Málková, 
Mgr. Koreň, Mgr. 
Havlík 

Projekt „Šance pro 
každého“ 

Vysočina 
Education Jihlava 

21.10., 22.10. Mgr. Málková, 
Mgr.Bc Vaňková, 
Mgr. MatEjková,  
Bc.Grohmannová, 
as.Procházková 

SemináU „DEti na startu“ ZŠ Seifertova 
v JihlavE, 
organizovaný 
Státním 
zdravotnickým 
ústavem 

26.10. Mgr. Málková, 
Mgr. Koreň 

Společné vzdElávání a OP 
VVV 

MŠMT 

26.10. Mgr.Bc. 
Böhmová, 
as.Pavlíčková 

SemináU „DítE s poruchou 
autistického spektra“ 

MateUská škola, 
SpeciálnE 
pedagogické 
centrum Jihlava, 
pUíspEvková 
organizace 

2.11. as.Pavlíčková Odborná konference – 
asistent pedagoga ve víru 
zmEn 

Prostory ČSOB 
inspirace, 
Jungmannovo 
nám.767, Praha 1 

3.11. Mgr. Málková Společné vzdElávání - 
Legislativa 

NIDV Jihlava 

21.11. Mgr.Koreň Místní akční plán Vysočina 
Education, Jihlava 

21.11. Mgr.Málková Porada Ueditelů KÚ Kraje Vysočina 
23.11. Mgr.Málková, 

Mgr.Koreň, 
Mgr.Bc.Böhmová 

Workshop k akčnímu 
výzkumu – Šance pro 
každého žáka 

Vysočina 
Education, Jihlava 

14.12. Mgr.Málková Porada Ueditelů, setkání s 
námEstkyní 

Kraj Vysočina 

23.1. Mgr.Málková, 
Mgr.MatEjková 

Analýza 
environmentálního 
vzdElávání na jihlavských 
základních školách 

Magistrát mEsta 
Jihlavy 

27.1. Mgr.Málková, 
Mgr.Málková, 
Mgr.Koreň 

Pracovní setkání ke 
kariérnímu Uádu 
pedagogických pracovníků 

Kraj Vysočina 

30.1. Mgr.Málková, 
Mgr.Böhmová 

ZkvalitnEní MAP21 v 
JihlavE 

Magistrát mEsta 
Jihlavy 

8.2. Mgr.Koreň Tešení problémových 
situací ve školním 
prostUedí z pohledu práva 

NIDV Jihlava 

15.2. Mgr.Koreň SemináU „BOV“, 
„STEAM“, 
„Polyt.výchova“ 

Vysočina 
Education, Jihlava 

17.2. Mgr.Koreň Podpora škol – Šablony 
pro MŠ a ZŠ 

NIDV Jihlava 

28.2 Mgr.Málková, 
Mgr.Koreň, 

Projekt „Šance pro 
každého“ 

Vysočina 
Education , Jihlava 
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Mgr.Böhmová 
29.3. Mgr.Böhmová Krizová intervence 

v podmínkách školy 
Kraj Vysočina, 
Vysočina 
Education a PPP a 
SPC Vysočina 

29.3. Mgr.Koreň Polytechnická výchova II. Vysočina 
Education, Jihlava 

30.3. Mgr.Málková Aktuální novela školského 
zákona a souvisejících 
právních pUedpisů 

 

3.4. Mgr.Málková, 
Mgr.Marková 

Informační semináU o 
způsobu vykazování údajů 
o podpůrných opatUeních 
v rámci společného 
vzdElávání 

Kraj Vysočina 

3.4. Mgr.MatEjková, 
Mgr.Vaňková 

Netradiční a zážitkové hry 
v TV 

ZŠ Jihlava, 
Jungmannova 
3298/6, 

4.4. Mgr. MatEjková, 
Mgr.Vaňková, 
Mgr.Láníková 

Inspirace do hodin TV ZŠ Jihlava, 
Jungmannova 
3298/6,  

4.5. Mgr.MatEjková SemináU na téma „Odpady 
a obaly TUebíč“ 

 

11.5. Mgr.MatEjková, 
Mgr.Pruša, 
Mgr.Böhmová, 
Mgr.Kucian 

Školení k obranE státu  Krajské vojenské 
velitelství Jihlava, 
Vrchlického 14 

16.5. Mgr.Koreň Setkání pracovních skupin 
MAP Jihlava 

 

23.5. Mgr.Málková, 
Mgr.Koreň, 
Mgr.Böhmová 

Projekt „Šance pro 
každého“ 

 

 
 

8.2.2 PUehled dalšího vzdElávání zamEstnanců ve školním roce 2016/2017 

 

Den Jméno pracovníka Název akce PoUádající subjekt 

17.2.2016 Hana Hudecová Novinky v účetnictví Ing. Ivana Netoušková 

1.11.2016 Hana Hudecová ZávEr roku v účetnictví Ing. Ivana Netoušková 

14.2.2017 Hana Hudecová Novinky v účetnictví Ing. Ivana Netoušková 
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8.2.3 Týmové vzdElávání pracovníků školy ve školním roce 2016/2017 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni ve sportovní oblasti pro využití novE 
poUízených pomůcek a vzdElávání v první pomoci. 
 
 

III. Informální učení: 
Je chápáno jako proces získávání vEdomostí, osvojování si dovedností a kompetencí 
z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodinE, ve volném čase. Zahrnuje také 
sebevzdElávání, kdy učící se nemá možnost ovEUit si nabyté znalosti. Na rozdíl od formálního 
a neformálního vzdElávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálnE 
nekoordinované.                            
V rámci informálního vzdElávání je pedagogům k dispozici učitelská knihovna a odborná 
periodika, dále jsou jim poskytovány dostupné informace o kulturních a vzdElávacích akcích 
ve mEstE a regionu. Všichni učitelé mají k dispozici notebook nebo stolní počítač. Ve všech 
prostorách školy je zajištEno pUipojení na internet.  

Informální učení probíhá pUedevším v rámci samostudia. 
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9 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veUejnosti  
9.1 Přehled účasti žáků v soutěžích a olympiádách  

9.1.1 Výtvarné soutEže 
 

Název soutEže Datum Jméno žáka TUída Vyučující 

Jihlavské kotelny  

ř.tU -Hable D.(9.),  
Ř.tU - Herman T., Kučera 

M., Karala J., Gáborová A., 
5.tU. – Diňová N., 

Grundzová M.S., Husák V. 
3.tU. – Novický J. 

 Hana MatEjková 

Mytí rukou – proč, kdy, 
jak? 

12.5.2017  Všechny tUídy Jaroslava Láníková 

SvEt očima dEtí 30.5.2017  Všechny tUídy Jaroslava Láníková 

Šťastné stáUí očima dEtí 21.6.2017  Všechny tUídy Jaroslava Láníková 

Medicína v historii 21.6.2017  Všechny tUídy Jaroslava Láníková 

 

9.1.2 Sportovní soutEže 
 

Název soutEže Datum Jméno žáka TUída Vyučující 

Turnaj ve florbale 
13.12.2016 

 

Ferenc J.ĚŘ.ě, Gábor L. 
ĚŘ.ě, Garži M. Ě6.Aě, 

Karala J. (8.), 
Karša M. Ě6.Bě, 

Lengsfeld M (8.Z), 
Stojka A. (6.A) 

 Ivan Zápotočný 

Jihlavský stUíbrný míč – 
turnaj v halové kopané 

24.3.2017 

Cina P. (6.B), Diňa D. 
(6.BZ), Ferenc J. (8.), 

Gábor L. ĚŘ.ě, Garži M. 
Ě6.Aě, Karša M. Ě6.Bě, 

Stojka A. (6.A) 

 JiUí Kucian, Pavel Průša 

PUebor ZŠ okresu Jihlava 
v malém fotbale 

2.6.2017 VýbEr žáků z I.a II. stupnE 
 

JiUí Kucian, Pavel Průša 

Krajské kolo atletického 
čtyUboje ve Velkém 

MeziUíčí 
7.6.2017 Vybraní žáci  

Danka Duždová, Pavel 
Průša 
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9.1.3 VEdomostní soutEže 
 

Název soutEže Datum Jméno žáka TUída Vyučující 

Mladý záchranáU 7.10.2015 
Petra Siváková 

IX. 
D. 

Schwarzová Michal Cina 
 

 

9.2 Aktivity žáků, pedagogů 
 
ZáUí 2016 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

2.9.2016 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová 

Den pro dEti na suchu i na ledE  

Den TUída Vyučující Název akce 

13.9.2016 1. Marie Topičová Jablíčko 

Den TUída Vyučující Název akce 

19.9.2016 2., 3.. Eva Skovajsová, Hana MatEjková 
Do pUírody kolopEšky 
 

20.9.2016 0., 1. Eva Grohmannová, Marie Topičová Evropský týden mobility 

22.9.2016 7., 8., 8.Z, 9. 
Pavel Koreň, Dana Schwarzová, 

Danka Duždová 
Minifestival Uemesel 

27.9.2016 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová, Eva Grohmannová, 

Šárka Nováková, Marie Topičová, 
JiUí Havlík 

Podzimní branný den 

 
 
Tíjen 2016 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

3.10.2016 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová, Eva Grohmannová, 

Šárka Nováková, Marie Topičová, 
JiUí Havlík 

Had Eda 

Den TUída Vyučující Název akce 

12.10.2016 7., 8. JiUí Kucian, Jaroslava Láníková Beseda MEstská Policie 
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Den TUída Vyučující Název akce 

14.10.2016 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová, Eva Grohmannová, 

Šárka Nováková, Marie Topičová, 
JiUí Havlík 

Projekt 72 hodin  

Den TUída Vyučující Název akce 

21.10.2016 0., 1., 2., 3.  
Eva Grohmannová, Marie Topičová, 
Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 

JiUí Kucian, Marie Vaňková 
PUednáška Indie 

Den TUída Vyučující Název akce 

25.10.2016 IX. Pavel Koreň, Dana Schwarzová ÚUad práce – volba povolání 
 
 
Listopad 2016 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

1.11.2015 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová, Eva Grohmannová, 

Šárka Nováková, Marie Topičová, 
JiUí Havlík 

Vodní ráj Jihlava 

Den TUída Vyučující Název akce 

7.11.2016 4. Hana MatEjková Výuka na dopravním hUišti 

Den TUída Vyučující Název akce 

10.11.2016 8. Pavel Koreň, Ivana Málková Šance pro každého žáka- projekt 

Den TUída Vyučující Název akce 

11.11.2016 7., 8., 9. KateUina Böhmová, Pavel Koreň PUehlídka SV region Vysočina 

Den TUída Vyučující Název akce 

16.11.2016 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Hana MatEjková, Eva Skovajsová, 
Marie Vaňková, JiUí Kucian, 
Jaroslava Láníková, KateUina 

Böhmová, Kamila Pavlíčková, Dana 
Schwarzová, Eva Grohmannová, 

Šárka Nováková, Marie Topičová, 
JiUí Havlík 

Projekt dopravní výchova 

Den TUída Vyučující Název akce 

22.11.2016 0., 1., 2. 
Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 

Marie Topičová 
Exkurze do kotelny 

Den TUída Vyučující Název akce 

23.11.2016 
Z každé tUídy 

2.zástupci Hana MatEjková, Jana Procházková Hrátky 
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Den TUída Vyučující Název akce 

24.11.2016 3., 4., 5., 6.A 
KateUina Böhmová, JiUí Kucian, Eva 

Skovajsová, Marie Vaňková 
Exkurze do kotelny 

Den TUída Vyučující Název akce 

25.11.2016 Vybraní žáci Jaroslava Láníková 
Zdobení vánočního stromku – 

námEstí Jihlava 

 
Prosinec 2016 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

2.12.2016  
Dana Schwarzová, Kamila 

Pavlíčková 
Mikuláš 

14.12.2016 I. stupeň Učitelé II.stupnE Vánoční jarmark – pro I.stupeň 

Den TUída Vyučující Název akce 

5.12.2016 II. stupeň Učitelé I.stupnE Vánoční jarmark – pro II.stupeň 

Den TUída Vyučující Název akce 

16.12 Vybraní žáci 
 

Dílny v centru HvEzdička 

 
Leden 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

20.1.2017 4., 5. JiUí Kucian, Marie Vaňková Beseda o šikanE 

24.1.2017 1., 2., 3., 4., 5. 
Aneta Benešová,JiUí Kucian, Hana 
MatEjková, Marie Topičová, Marie 

Vaňková 

Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Ekotopfilm 

- Jihlava 

26.1.2017 4., 5., 8., 8.Z 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Dana 

Schwarzová 
Beseda o šikanE 

27.1.2017 4. Hana MatEjková, Pavel Koreň Výuka na dopravním hUišti 
 
Únor 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

1.2.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

KateUina Böhmová, Marie 
Kameníková, Eva Grohmannová, 
Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 

Hana MatEjková, Marie Topičová, 
Dana Schwarzová, Marie Vaňková 

Zimní sportovní den 

2.2.2017 8. Dana Schwarzová, Ivana Málková Beseda První pomoc 

10.2.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Průša 
Beseda o šikanE 

13.2.2017 8. 
KateUina Böhmová, Michal Lagron, 

Pavel Průša 
Beseda První pomoc 

14.2.2017 8. KateUina Böhmová, Pavel Koreň Beseda První pomoc 

16.2.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 
Koreň, Pavel Průša, Ivana Málková 

Beseda o šikanE. 

17.2.2017 
0., 1., 

2.,3.,4.,5.,6.A, 
6.B, 6.BZ, 7., 8., 

KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 
Hana MatEjková, Marie Topičová, 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Karneval – Masopustní rej 
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8.Z, 9. Pavel Průša, Dana Schwarzová 

28.2.2017 
6.A, 6.B, 6.BZ, 7., 

8. 
KateUína Böhmová, Jaroslava 
Láníková, Hana MatEjková 

Beseda s MEstskou policií 

 
BUezen 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

1.3.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Andrea Marková, Pavel 

Průša 
Beseda s Policií ČR 

7.3.2017. 0., 1. Eva Grohmannová, Marie Topičová Knihovna BedUichov 

8.3.2017 

Cina P.(6B), 
Diňová L. Ě6.Bě, 
Gáborová A. ĚŘ.ě, 

Hable D. (9.) 
Herman T. (8.), 
Oláhová V Ěř.ě, 
Stojka A. (6.A), 
Stojková M. ĚŘ.ě, 

Zamparo J.R.(6.A) 

KateUina Böhmová, Pavel Koreň Fórum mladých – DIOD Jihlava 

16.3.2017 
6.A, 6.B, 6.BZ., 

7., 8., 9. 
KateUina Böhmová, Pavel Průša, 

Dana Schwarzová 

Planeta ZemE 30000 – Brazílie – 
vášnivé srdce Jižní Ameriky - 

Jihlava 

17.3.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 
Hana MatEjková, Marie Topičová, 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Ekofilm – kino Dukla 

22.3.2017 4., 5. JiUí Kucian, Marie Vaňková Beseda s Policií ČR 
22.3.2017 7., 9. Dana Schwarzová PUednáška MUDr. Radim Uzel 
22.3.2017 8. Pavel Průša Beseda s Policií ČR 

 
Duben 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

5.4.2016 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Průša 
Beseda s Policií 

5.4.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 
Hana MatEjková, Marie Topičová, 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Den otevUených dveUí 

5.4.2017 2., 8. Hana MatEjková, Pavel Průša Bezpečná Vysočina 2017 

7.4.2017 
6.A, 6.B, 6.BZ, 7., 

8., 9. 

Dana Schwarzová, Jaroslava 
Láníková, Pavel Průša, KateUina 

Böhmová 

Lukáš Hejlík s programem 
z LiStOVaNi. 

11.4.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 
Hana MatEjková, Marie Topičová, 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

První pomoc se Záchrannou 
službou kraje Vysočina 

12.4.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Průša 
Beseda s Policií 

18.4.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 
Hana MatEjková, Marie Topičová, 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Čistá Jihlava – úklid 2017 

19.4.2017 
0., 1., 

2.,3.,4.,5.,6.A, 
KateUina Böhmová, JiUí Kucian, 

Hana MatEjková, Marie Topičová, Den ZemE 
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6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Marie Vaňková, Jaroslava Láníková, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

21.4.2017 4. Hana MatEjková DEtské dopravní hUištE 

25.4.2017 8., 9. KateUina Böhmová, Pavel Koreň 
Bezplatné pUedstavení na téma 
bezpečnost silničního provozu 

 
KvEten 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

3.5.2017 
3., 4., 5., 6.A, 6.B, 

6.BZ, 7., 8., 9. 

Markéta KUičenská, Marie Vaňková, 
KateUina Böhmová, Jaroslava 
Láníková, JiUí Kucian, Pavel Průša, 
Ddana Schwarzová 

Exkurze – sbErný dvůr 

4.5. 0., 1., 2., Eva Grohmannová, Marie Topičová Exkurze – sbErný dvůr 
    

4.5. 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Průša 
Beseda s Policií 

5.5.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Ddana Schwarzová 

SvEtový den hygieny rukou 

17.5.-
19.5.2017 

ř. dEtí Ě6.-ř.tUída KateUina Böhmová 
Výjezd Žákovského parlamentu, 

zkvalitnEní MA21 v JihlavE 

23.5.2017 9. Dana Schwarzová 
AIDS s lektorem Martinem 

Hornychem 

24.5.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Pruša 
Beseda s Policií ČR 

24.5.2017 9. KateUina Böhmová 
Z drogového dna a vEzení se 

studentem LékaUské fakulty UK 

29.5. 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Ddana Schwarzová 

Policie ČR s psovody 

 
Červen 2017 
 

Den TUída Vyučující Název akce 

1.6.2016 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Ddana Schwarzová 

DEtský den 

2.6.2016 
0., 1., 2., 4., 6.A, 

6.B, 6.BZ 

KateUina Böhmová, Eva 
Grohmannová, Jaroslava Láníková, 

Markéta KUičenská, Hana 
MatEjková, Marie Topičová 

Den otevUených dveUí u 
vojenského zaUízení 5512 

6.6.2017 1., 2., 3., 4. 
Markéta KUičenská, Hana 

MatEjková, Marie Topičová, Marie 
Vaňková 

Den s lesníkem 

9.6.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Pavel Průša, Marie 

Vaňková 
NávštEva areálu policejních 

psovodů v JihlavE 

20.6.2017 9. 
Jana Procházková, Dana 

Schwarzová 
Beseda s vEzeňkynEmi ze SvEtlé 

nad Sázavou 
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21.6.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Bezpečný život na VysočinE – 
areál letního kina v JihlavE 

22.6.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Branný den – branné cvičení 

23.6.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

„Co nám pUinesl školní rok“ – 
rozloučení se školním rokem 

Ědiskotéka s programem) 

27.6.2017 

0., 1., 
2.,3.,4.,5.,6.A, 

6.B, 6.BZ, 7., 8., 
8.Z, 9.. 

Eva Grohmannová, Hana MatEjková, 
Marie Topičová,Markéta KUičenská, 
Marie Vaňková, KateUina Böhmová, 

Jaroslava Láníková, JiUí Kucian, 
Pavel Průša, Dana Schwarzová 

Zahradní slavnost pro žáky a 
rodiče 

28.6.2017 4., 5., 8. 
JiUí Kucian, Marie Vaňková, Pavel 

Průša 
Beseda s Policií – bezpečné 

prázdniny 
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9.3 Prezentace školy na veřejnosti 
 

ZáUí Společné setkání rodičů s dEtmi, pedagogy s kulturním programem. 
Evropský týden mobility 
Minifestival Uemesel 

  
Tíjen Projekt 72 hodin „Svítí, svítí slunce nad hlavou“ 

Oblékame hada Edu 

  
Listopad Hrátky na ZŠ Demlova 

Škola se zapojila do soutEže o nejhezčí vánoční stromek na jihlavském 
MasarykovE námEstí 
Zdobení Vánočního panelu vestibul Magistrátu mEsta Jihlavy 
Vánoční vystoupení – StUíbrné terasy 
Sportovní aktivity ve  Vodním ráji v JihlavE pro žáky, v rámci 
spolupráce  

Exkurze a spolupráce s Jihlavskými kotelnami,s.r.o., výtvarná soutEž, 
reprezentace školy v informačních listech pro zákazníky 

  
Prosinec Mikulášská nadílka společnE s nadačním fondem Šťastná hvEzda 

Spolupráce s Nadačním fondem Šťastná hvEzda - zajištEní elektrického 
vozíku pro žáka školy 

Turnaj ve florbalu v Moravských BudEjovicích – 1. Místo 

Vánoční akce se žáky v Centru HvEzdička 

Pro veUejnost a pozvané hosty za účasti radní Kraje Vysočina Ing. 
Fialové Vánoční jarmark, vánoční dílny, vystoupení začínající zpEvačky 
Markéty Maky Zdeňkové, navázání spolupráce s šéfkuchaUem P.E. 
Kováčem – ukázky vaUení a pečení, společné pletení vánočky  

  
Leden  
  
Únor  
  
BUezen Fórum mladých aneb Desatero problémů mEsta Jihlavy očima žáků 

jihlavských základních  škol 
OzvEny Ekofilmu 
Planeta ZemE – promítání v DKO 
Silák roku 

Turnaj v halové kopané O Jihlavský stUíbrný míč 
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Duben O nejkrásnEjší čarodEjnici. ĚVýstava na MmJ.ě 

Akce Čistá Jihlava 
Vystoupení herce Lukáše Hejlíka – Listování včetnE autogramiády 

Exkurze do Čistírny odpadních vod 

Dne otevUených dveUí pro veUejnost, prezentace školy letáčky informace 
o škole o možnosti vzdElávání, zajištEní roznosu do schránek ve 
školském obvodu  

 
  
KvEten SoutEž Mladý cyklista 

Krajské kolo atletického čtyUboje 
Exkurze do sbErného dvora- spolupráce se SMJ, s.r.o. 

Ekologické akce pro žáky a jejich zákonné zástupce - Tonda obal, 
Energie pro budoucnost  

Akce Policie ČR s psovody  

 
 

  
Červen Den s lesníkem. 

Den s Krajem Vysočina 
Den Policie České republiky2017 
Krajské kolo  Atletického čtyUboje  
PUíbEhy našich sousedů – veUejná prezentace projektu 
Olympijský bEh pro školy v JihlavE 
Den dEtí  

ZávErečné akce školy pro žáky, zákonné zástupce a veUejnost z okolí 
školy „Zahradní slavnost“ 

 
 
 

 
 
              CeloročnE:  ZajištEní účasti ve všech soutEžích a akcích poUádaných zUizovatelem a Krajem 

Vysočina a výtvarných soutEžích i na celostátní úrovni 
 Škola se také prezentuje pUi spolupráci s SOU  a OU TUešť, SOU Dačice a pUi 

exkurzích ÚP Jihlava, Pekárna Lapek, pUi návštEvách kulturních akcí a besedách 
v muzeu, mEstské knihovnE, apod. 

Pilotní škola v práci s drumbeny 
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9.4 Prezentace školy ostatní činností v průběhu školního roku 
 

ZajištEní účasti ve všech soutEžích a akcích poUádaných zUizovatelem a Krajem 
Vysočina a výtvarných soutEžích i na celostátní úrovni. 
 
V souvislosti s drumbeny prezentace celostátní, pilotní škola 

Prezentace školy v rámci Recyklohraní a EKOškoly. EKOŠKOLA - mezinárodního 
vzdElávací program Ekoškola, který zaštiťuje Sdružení Tereza. Ekoškola je program, 
v nEmž se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň se svým vlastním 
pUičinEním snaží o ekologičtEjší provoz školy. Cílem tohoto programu je zlepšení 
„ekologického“ stavu školy a také vést žáky k šetrnému chování k pUírodE a získat tak 
pro školu mezinárodní ocenEní - titul Ekoškoly. Recyklohraní – celostátní recyklační 
program. Program poUádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, 
které zajišťují sbEr a recyklaci. Škola získala pro žáky velké koše na hliník.   

Prezentace v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. 

Prezentace v rámci projektu Mléko v evropských školách . 

Prezentace v rámci projektu PUírodní vEdy na ZŠ v JihlavE. V roce 2013 se škola 
zapojila do projektu Statutárního mEsta Jihlavy s názvem „Zlepšení podmínek pro 
výuku a praktických dovedností základních škol mEsta Jihlavy v pUírodovEdných a 
technicky zamEUených pUedmEtech“. 

Udržitelnost projektu Environmentální učebna  -grantový projekt v rámci globálního 
grantu Rovné pUíležitosti ve vzdElávání v kraji Vysočina Operačního programu 
VzdElávání pro konkurenceschopnost s názvem Praktická environmentální výuka, 
zkrácený název Environmentální učebna. Financován z ESF a státního rozpočtu ČR. 
 
Udržitelnost projektu EU peníze  školám - škola  realizovala projekt zamEUený na tyto 
klíčové aktivityŚ Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenáUské a 
informační gramotnosti žáků ZŠ, Inovace a zkvalitnEní výuky prostUednictvím ICT, 
VzdElávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky smEUujících 
k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ. 
 
Prezentace školy v rámci projektu EURONET 50/50 MAXĚzamEUené na úsporu 
energiíě, Systémová podpora inkluzivního vzdElávání v ČR, Sociologický monitoring 
vzdElanostních vstupů a výstupů dEtí a žáků, včetnE dEtí a žáků se SVP v ČR, Program 
podpory digitalizace škol, Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji 
Vysočina. 

           Zapojení do projektu a prezentace v rámci projektu Šance pro každého žáka. 

           Zapojení žáků do projektu Post Bellum. 

             Zapojení do projektu Cesta pUíbEhůĚ realizátor Labyrint Brno,z.s., partner Celé Česko       
čte dEtem,o.p.s.), jako jediná škola Kraje Vysočina. 
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9.5 Exkurze 
 
Tíjen SOU zemEdElského a služeb Dačice 

ÚUad práce – Volím si své povolání 
Listopad SOU a OU TUešť 

Jihlavské kotelny 
Prosinec Centrum HvEzdička 
Leden SŠ stavební Jihlava 
BUezen MEstská knihovna Jihlava, pobočka BedUichov 
Duben Policie České republiky 
KvEten SbErný dvůr SMJ s.r.o. Jihlava 
Červen Vojenské zaUízení 5512 RančíUov 
 

9.6 Sezónní pohybové aktivity  
 
Branné cvičení tUíd  Turistické vycházky do okolí 
BEžecké lyžování, bruslení Školní výlety 

Plavecký výcvik Výcvik na dopravním hUišti 
 

9.7 Projektové vyučování 
 

mEsíc tUída téma 
záUí PUípravná – IX. Podzimní branný den 
Uíjen PUípravná – IX. Dýňobraní 

Den stromů 
 PUípravná – IX. Projekt 72 hodin „Svítí, svítí slunce 

nad hlavou.“ 
listopad PUípravná – IX. Dopravní výchova 

  Den pozdravů 
Den, kdy učíš ty mE a já pomáhám 

tobE 
prosinec PUípravná – IX. Vánoce, Vánoce pUicházejí 

únor PUípravná – IX. Masopustní rej 
Zimní sportovní den 

bUezen PUípravná, I. Zdravý chrup 
 PUípravná – IX. Korunovační klenoty 

duben PUípravná – IX. Jaro 
Romský týden 

kvEten PUípravná – IX. SvEtový den hygieny rukou 
červen PUípravná – IX. Letní branný den 

DEtský den 
Co nám pUinesl školní rok 

Zahradní slavnost 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

43 
 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

 
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedená kontrola Českou školní inspekcí. 
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11 Základní údaje o hospodaUení školy za rok 2016 

11.1 Hlavní činnost 
 

1. PUíjmy 
 

Druh pUíjmu Částka v Kč 

Schválený provozní pUíspEvek - zUizovatel 2.400.000,00 
Navýšení provozního pUíspEvku – účelové opravy 447.000,00 
Navýšení provozního pUíspEvku – pro žáky se spec. vzdElávacími potUebami 357.000,00 
Navýšení provozního pUíspEvku – částečné pokrytí osobních nákladů ŠD 16.000,00 
Snížení provozního pUíspEvku – poUízení výpočetní techniky zUizovatelem -152.000,00 
Dotace Krajský úUad – úhrada pUímých výdajů na vzdElávání 8.882.759,00 
Dotace krajský úUad – podpora financování asistentů pedagoga 180.481,00 
Dotace Krajský úUad – navýšení platů – UZ 33052 246.626,00 
Dotace Krajský úUad – vybavení škol kompenzačními a rehab. pomůckami 24.900,00 
Čerpání fondu odmEn 80.000,00 
Čerpání rezervního fondu – dary 18.000,00 
Výnosy z hlavní činnosti – školní družina, školní klub 17.400,00 
Ostatní výnosy z činnosti – pUeplatek energií 755,00 
PUijaté úroky na bEžný účet 937,16 
Celkem 12.519.858,16 
 

2. Výdaje 

a) Investiční 
 

Druh výdaje Částka v Kč 

Z prostUedků zUizovatele 0,00 
Z prostUedků FRIM 0,00 

 
b) Neinvestiční 

 Z prostředků státního rozpočtu 
 

Druh výdaje Částka v Kč 

Náklady na platy pracovníků školy 6.578.361,00 
OPPP 146.000,00 
Zákonné pojištEní, FKSP 2.395.339,00 
Kompenzační pomůcky 24.900,00 
Učební pomůcky, školní potUeby 25.882,00 
Cestovné 3.926,00 
Ostatní služby 39.899,00 
DHM 30.209,00 
Náhrady za nemoc 90.250,00 
Celkem 9.334.766,00 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

45 
 

 
 Z prostředků zřizovatele 

 
Druh výdaje Částka v Kč 

SpotUeba materiálu 378.210,04 
SpotUeba energií 477.920,00 
Opravy a udržování 613.654,32 
Ostatní služby 672.647,10 
Mzdové náklady 343.808,00 
Zákonné sociální pojištEní 52.297,00 
Odvody FKSP 1.857,00 
Odpisy 28.716,00 
Náklady z DHM 380.953,40 

Celkem 2.950.062,86 
 
 
V účetním období roku 2016 vznikl kladný hospodáUský výsledek z hlavní činnosti ve výši 
235.02ř,30 Kč. 
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11.2 Doplňková činnost 
 

1. PUíjmy 
 

Druh pUíjmu Částka v Kč 

Výnosy z pronájmu 186.739,50 
Prodej zboží ve školním bufetu 45.708,00 
Ostatní služby 42.205,00 
Celkem 274.652,50 
 

2. Výdaje 
 

Druh výdaje Částka v Kč 

SpotUeba materiálu 31.799,00 
SpotUeba energií 32.588,00 
Prodané zboží 36.598,00 
Opravy a udržování 15.854,00 
Mzdové náklady 25.500,00 
Náklady na poUízení DHM 44.236,00 

Celkem 186.575,00 
 

 
V účetním období roku 2016 vznikl kladný hospodáUský výsledek z doplňkové činnosti ve 
výši ŘŘ.077,50 Kč. 
 
Celkový hospodáUský výsledek za rok 2016 byl rozdElen taktoŚ 

- Rezervní fond  223.106,Ř0 Kč 
- Fond odmEn  100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtované mzdové prostUedky poskytnuté v rámci UZ 33353, 33052, 33457 byly v plné 
výši vyčerpány v souladu se mzdovými pUedpisy a za dodržení pokynů MŠMT ČR. 
ProstUedky na bEžný provoz byly vynaloženy hospodárnE a efektivnE. ÚčelovE vázané 
prostUedky poskytnuté na opravy školy a na úhradu nákladů žáků se speciálními vzdElávacími 
potUebami byly plnE vyčerpány. 
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12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
projektů 

Rozvojový program MŠMT„ Financování asistentů pedagoga pro dEti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodnEním v roce 2016“. 
Rozvojový program MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením v roce 2016“ 
Rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v roce 2016 
Rozvojový program MŠMT„ Financování asistentů pedagoga pro dEti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodnEním v roce 2017“ 
 
  Škola je zapojena do mezinárodního vzdElávacího programu Ekoškola, který zaštiťuje 

Sdružení Tereza. Ekoškola je program, v nEmž se žáci učí o environmentálních 
tématech a zároveň se svým vlastním pUičinEním snaží o ekologičtEjší provoz školy. 

 
  Škola realizovala vlastní grantový projekt v rámci globálního grantu Rovné pUíležitosti 
ve vzdElávání v kraji Vysočina Operačního programu VzdElávání pro konkurence 
schopnost s názvem Praktická environmentální výuka, zkrácený název 
Environmentální učebna ve fázi udržitelnosti. 
Projekt byl zamEUen na vytvoUení podmínek pro prohlubování znalostí a dovedností 
žáků školy v oblasti péče o domácí a okrasné rostliny, to by mElo zlepšit šanci žáků 
uspEt v pUíslušných učebních oborech na odborných učilištích.  
Byla zUízena uvedená odborná učebna, minizahradnictví, arboretum. Byl upraven a 
dovybaven školní pozemek. V rámci projektu vzniklo 50 výukových modulů, které 
byly ovEUeny pedagogy školy. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státní rozpočtem ČR. Nyní udržitelnost projektu. 

  Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci projektu škola 
realizuje doprovodné aktivity. 

  Škola je zapojena  do projektu Mléko v evropských školách. 
  Od 01. 09. 2011 do 28. 2. 2014 škola realizovala projekt OtevUená škola v rámci 
projektu EU peníze do škol. Realizační tým se zamEUuje na rozvoj čtenáUské 
gramotnosti- individualizaci, inovaci, inovaci a zkvalitnEní výuky prostUednictvím ICT 
a vzdElávání pedagogů ve finanční gramotnosti. Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem ČR. Nyní udržitelnost projektu. 

  PUírodní vEdy na ZŠ v JihlavE 
V roce 2013 se škola zapojila do projektu statutárního mEsta Jihlavy s názvem 
„Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol mEsta 
Jihlavy v pUírodovEdných a technicky zamEUených pUedmEtech“. Projekt je zamEUen na 
posílení zájmu o pUírodovEdné pUedmEty u žáků základních škol prostUednictvím 
výuky s moderními ICT pomůckami a robotickou technikou. Inovativní způsob výuky 
bude žáky i zapojené učitele motivovat ke kvalitní práci a rozšiUovat dovednosti 
v oblasti ICT a pUírodních vEd. 
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Cílem projektu je vybavení zapojených jihlavských škol ICT pomůckami pro výuku 
pUírodovEdných pUedmEtů, na vytvoUení vzdElávacích materiálů pro pedagogické 
pracovníky v práci s ICT  pomůckami a na další vzdElávání pedagogických 
pracovníků základních škol. Nyní udržitelnost projektu. 

  Recyklohraní 
Dalším dlouhodobým projektem, do kterého se naše škola zapojila, je recyklační 
program Recyklohraní. Program poUádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT 
a EKO-KOM, které zajišťují sbEr a recyklaci vysloužilých elektrozaUízení, baterií a 
obalů. 
Cíle projektuŚ 
Zvýšit povEdomí o tUídEní odpadů u mladé generace a zajistit recyklaci drobných 
vysloužilých elektrozaUízení a baterií v co nejvyšší míUe. Škola je vybavena sbErnými 
nádobami a žáci mohou nosit nepotUebné drobné elektrospotUebiče, baterie a 
akumulátory. Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutEží z oblasti 
tUídEní a recyklace, které jsou organizátory zadávány. Za splnEné úkoly získává škola 
body, za nEž bude možné poUídit nové pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. 
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13 Údaje o pUedložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Nebylo realizováno. 
 

14 Spolupráce s rodiči, s odborovými organizacemi, organizacemi 
zamEstnavatelů a dalšími partnery pUi plnEní úkolů ve 
vzdElávání  

14.1 Spolupráce se zákonnými zástupci - účast na setkáních, INFO dnu, 
třídních schůzkách 

 

 

21.9.2016 15.11.2016 17.1.2017 20.4.2017 20.6.2017 

 

Účast Účast Účast Účast Účast 

 

ANO NE  ANO NE  ANO NE  ANO NE  ANO NE 
pUípravná 7 8 0 19 1 18 1 19 2 20 

I. 6 5 11 11 7 4 7 3 8 3 

II. 6 3 2 7 4 5 0 10 6 4 

III. 6 7 2 10 4 8 0 12 4 8 

IV. 7 7 3 10 2 11 2 11 7 6 

V.  3 6 0 9 2 7 3 6 1 8 

VI.A. 4 5 4 5 4 5 3 6 4 5 
VI. (6.B., 

6.BZ) 
3 6 0 8 1 7 0 8 1 7 

VIII. 0 12 1 10 1 10 3 8 1 11 

VII. (7.,9.r.) 4 8 1 10 3 8 2 9 3 8 

         
  

 
21.9.2016 15.11.2016 17.1.2017 20.4.2017 20.6.2017 

 
Účast Účast Účast Účast Účast 

pUípravná 46,6% 0% 0,1% 0,1% 0,1% 

I. 54,5% 50% 63,6% 70% 72,7% 

II. 66,6% 22,2% 44,4% 0% 60% 

III. 46,1% 16,6% 33,3% 0% 33,3% 

IV. 50% 23% 15,4% 15,4% 53,9% 

V. 33,3% 0% 22,2% 33,3 0,1% 

VI.A. 44,4% 44,4% 44,4% 33,3% 44,4% 
VI. (6.B., 

6.BZ) 
33,3% 0% 0,1% 0% 0,1% 

VIII. 0% 0,1% 0,1% 27,3% 0,1% 

VII. (7.,9.r.) 33,3% 0,1% 27,2% 18,2% 0,27% 
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14.2 Spolupráce s odborovými organizacemi  
 
Ve škole od 1. ledna 2015 nepracuje odborová organizace ČMOS PŠ. 
 

14.3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  
Nerealizována. 
 

14.4 Spolupráce s dalšími partnery 
 
Hlavním partnerem pro školu je její zUizovatel, Statutární mEsto Jihlava. 
Magistrát mEsta Jihlavy, OŠKT 
Krajský úUad Kraje Vysočina, odbor školství 
SpeciálnE pedagogické centrum v JihlavE 
Pedagogicko psychologická poradna v JihlavE 
NÚV Praha 
Oblastní Charita v JihlavE 
Základní školy v JihlavE 
SŠOS v JihlavE, Karolíny SvEtlé 2 
SOŠ a SOU TUešť 
SOU Dačice 
SŠ stavební Jihlava 
Odbor sociálních vEcí a zdravotnictví, OSPOD, Magistrátu mEsta Jihlava 
Probační a mediační služba 
ÚUad práce v JihlavE 
Policie ČR 
MEstská policie v JihlavE 
DEtským domov se školou v JihlavE 
Asociace speciálních pedagogů ČR 
SMJ, s.r.o,  
Regionální média – Jihlavské listy, Jihlavský deník, MF Dnes, Právo,  
i-deníky 
Noviny jihlavské radnice aj. 
 

14.5 Spolupráce se zahraničím 
 
Spolupráce se zamEstnanci Výskumného ústavu detskej psychologie a patopsychologie 
z Bratislavy, z Popradu, zamEstnanci Centra pedag.-psycholog.poradenstva z Nového MEsta 
nad Váhom a pedagog ze základní školy Nové Zámky. 
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1řřřSb. v platném znEní za rok 2016 

 
Povinný subjektŚ  
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 
IČŚ 70ŘŘ2223 
IZO: 102455171 
zastoupená Ueditelkou školy  Mgr. Ivanou Málkovou 
 
Rozsah rozhodovací činnosti, k níž se vztahuje povinnost poskytovat informace, je dán  
§ 165 zákona č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, základním, stUedním, vyšším odborném  
a jiném vzdElávání Ěškolský zákoně, v platném znEní.  
 
V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1řřřSb., o svobodném pUístupu k informacím, v platném znEní.  
V JihlavE, dne 2. 1. 2017 
 
 
                                                                                 Mgr. Ivana Málková 
                                                                                     Ueditelka školy 
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PUílohy 
 

Výroční zpráva metodika prevence za rok 2016/2017 
Jméno/pUíjmeníŚ Mgr. Bc. KateUina Bohmová 
Datum zpracováníŚ Ř. 6. 2017 
Metodikem prevence od ledna 2017 na pozici po Mgr. EvE Skovajsové 
1. VzdElávání metodika prevence  
2. Prevence v učebních plánech 
3. Akce probíhající ve škole 
4. Akce probíhající mimo školu 
5. PUímá práce s jednotlivci 
6. PUímá práce se tUídami 
7. NástEnky 
 
1. VzdElávání metodika prevence 
PUedstavení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, pUednášky 
v rámci setkávání metodiků prevence, poUádaných obvodním metodikem prevence pro kraj 
Vysočina, napU. Bezpečné klima na školách, Krizová intervence v podmínkách školy, Krizový 
plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS. 
 
2. Prevence v učebních plánech 
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů nEkolika pUedmEtů, kde má své 
pevné místo - jedná se napU. o etickou výchovu. Tato témata byla zaUazována v průbEhu 
celého roku dle MPP pro školní rok 2016/2017. V rámci výuky se žáci seznámili s tEmito 
tematickými okruhyŚ záškoláctví, šikana, vandalismus, rasismus, kriminalita, užívání 
návykových látek, tabakismus, prevence onemocnEní HIV/AIDS, výchova k reprodukčnímu 
zdraví, poruchy pUíjmu potravy. 
 
3. Akce probíhající ve škole 
BEhem školního roku 2016/2017 probíhali se žáky následující aktivityŚ seznámení se školním 
Uádem, Úmluvou a bezpečností, tvorba tUídních pravidel, nabídka zájmových kroužků, volby 
do žákovského parlamentu, akce 72 hodin Ěúklidě, projekt Den stromů, WebmináU HIV ĚŘ. 
ročníkě, SvEtový den pozdravů, SvEtový den proti HIV, projekt Dýňobraní, Mikulášská 
nadílka, zdobení vánočního stromku na MasarykovE námEstí, zdobení vánočního panelu na 
radnici, vánoční dílny a vánoční jarmark, projekt Den dopravy, den ZemE, projekt Karel IV. a 
korunovační klenoty, Masopustní rej, jarní dílny, Den otevUených dveUí, SvEtový den bez 
tabáku, Den dEtí, SvEtový den životního prostUedí, ukázka výcviku policejních psů, 
Mezinárodní den boje proti drogám a obchodování s nimi, pUedprázdninová zábava pro celou 
školu, zahradní slavnost, oblékáme hada Edu. 
Ve školním roce 2016/2017 jsme také dlouhodobE a intenzivnE spolupracovali s Policí ČR pUi 
pUednáškách a besedách nejen o šikanE s žáky IV., V. a VIII. ročníku. I nadále úzce pracujeme 
s mEstskou policií Jihlava a dalšími odborníky.  
 
4. Akce probíhající mimo školu 
Aktivity smEUované k naplnEní cílů MPP neprobíhaly jen v prostorách školy, ale také pUi 
akcích konaných mimo školu. Žáci se účastnili besedy o HIV/AIDS, Z drogového dna 
studentem lékaUské fakulty. Mezi velmi významné Uadíme projekt Šance pro každého žáka, 
díky kterému se mohlo témEU 20 žáků zapojit do 2 kroužků Ětechnických dovedností a 
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občanských kompetencíě, dlouhodobE v nEm pracovat a výsledky své práce poté prezentovat 
na společném setkání v hotelu Gustava Mahlera v JihlavE. Žáci se také zapojovali do 
diskuzních aktivit Fórum mladých, setkání školních parlamentů na Krajském úUadu v JihlavE, 
kde se učili prosazovat své názory, dozvEdEli se mnoho nového o svém mEstE a jeho 
aktuálních problémech. Za neménE významnou je považován i tUídenní výjezd žáků 
žákovských parlamentů, který se mohl uskutečnit díky mEstu Jihlava. Žáci se zde učili 
komunikovat, srozumitelným a kultivovaným způsobem prosazovat své názory, prezentovat 
se na veUejnosti a spolupracovat s dalšími školami. Tyto aktivity jsou z hlediska inkluze velmi 
podstatné. Žáci úspEšnE reprezentovali naši školu pUi různých sportovních akcích – Sportovní 
den, fotbalová utkání, atletický čtyUboj, atd. 
 
5. PUímá práce s jednotlivci 
Individuální rozhovory s jednotlivci, týkající se jejich osobních nebo rodinných problémů, 
poskytnutí kontaktů na pUíslušné telefonní linky nebo organizace. 
 
6. PUímá práce se tUídami 
Z hlediska naplňování cílů MPP je velmi důležitou částí právE pUímá práce se tUídami, kterou 
realizujeme formouŚ patronátních tUíd, nastavení pravidel chování ve tUídE, tUídnické hodiny ve 
tUídách, vánoční besídky, projekty, hry, podporující kohezi skupiny, schránky důvEry, atd. 
TUídní učitelé se také snažili netradičními formami výuky realizovat ve tUídách témataŚ 
KouUení v našich životech, ZnečistEní okolí naší školy – Kam s tím?, Zdravý chrup, Výchova 
k toleranci, atd. Žáci se také aktivnE podíleli na udržování poUádku ve tUídách – hodnocení 
výzdoby tUíd Ěžáci školního parlamentuě a práci s tUídEním odpadů. 
 
7. NástEnky 
Celoškolní nástEnky na společné chodbE – kontakt na výchovného poradce Mgr. Pavla 
KorenE a metodika prevence Mgr. Bc. KateUinu Bohmovou, pUíležitostnE plakáty s 
preventivní tematikou. NástEnky s fotografiemi ze školních akcí rozmístEné po celé budovE 
školy.  
 
 
Výroční zpráva koordinátora globálního rozvojového vzdElávání 
Koordinátor globálního rozvojového vzdEláváníŚ Bc. Eva Grohmannová 
Ve školním roce 2016/2017 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 
aktivnE realizovala projekty určené k rozvoji globálního rozvojového vzdElávání.  

Žáci se účastnili besed, pUednášek, výstav či filmových a divadelních projekcí s tematikou 
ekologie, zdravého životního stylu, cestování a poznávání jiných kultur, historie našeho mEsta 
i zemE. Myšlení v evropských a globálních souvislostech je systematicky rozvíjeno ve všech 
ročnících školy, zvláštE v rámci pUedmEtu Etická výchova.  

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace se také aktivnE realizuje 
v dobročinné činnosti Ěpodpora nadačního fondu Šťastná hvEzdaě. 

Akce k podpoUe myšlení v evropských a globálních souvislostech, kterých se žáci zúčastnili 
ve školním roce 2016/2017Ś 

 Evropský týden mobility 

 Projekt 72 hodin 

 PUednášky Indie, Papua – za lidojedy 
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 Mezinárodní festival dokumentárních filmů - Ekotopfilm 

 PUíbEhy našich sousedů 

 Fórum mladých 

 Planeta ZemE 3000 – Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 

 Ekofilm – kino Dukla 

 Projektové vyučování Karel IV. – v rámci tohoto projektového vyučování se                    
žáci všech ročníků školy zúčastnili výstavy repliky korunovačních klenot. 

 Čistá Jihlava 2017 

 Den ZemE 

 Šance pro každého žáka 

 Exkurze do sbErného dvora Služeb mEsta Jihlavy 

 Tonda Obal na cestách 

 Energie pro budoucnost 

 ZkvalitnEní MA21 v JihlavE  

 Bezpečný život na VysočinE 
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Výroční zpráva koordinátora EVVO  
 

Termín Aktivita Realizace Pozn. 
CE

LO
RO

ČN
D 

Projekt Recyklohraní a 
Ekoškola 

Škola zapojena do obou projektů  

SbErové akce ProbEhly dvE, 2ř.ř.2016 a 3.11.2016  

Infopanel s EVVO 
tematikou, jeho pravidelná 

aktualizace 
Je aktualizován  

Informace na www školy o 
EVVO aktivitách školy 

PUedána fotodokumentace 

Odp. 
správce 
www 

stránek 

Úklid okolí školy Projekt 72 hod, 14.10.2016  

Využívání odborných 
učeben 

Využíváno dle rozvrhů 
 

Používání ekologických 
mycích a čisticích 

prostUedků. 
Vedení školy, ekonomka školy  

Úprava školní zahrady Vyučující s žáky 2. stupnE 
 

Vycházky do pUírody 
Podzimní tématika, PT a 1. stupeň 
Podzimní branný den 27.ř.2016 

 

Péče o kvEtiny Provozní zamEstnanci  

VzdElávání pedagogů v 
oblasti EVVO 

Konference „Chaloupky“ 4.10.2016  

S
R

P
E

N
 

Objednávka sešitů z 
recyklovaného papíru 

Ano  

ZÁ
TÍ

 

Seznámení pedagogů s 
pomůckami pro EVVO 

Ano  
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PUipomenutí zásad 
správného tUídEní odpadů 

Na začátku šk. roku byli poučeni všichni 
žáci školy 

 

Používání košů na bioodpad 
Na začátku šk. roku byli poučeni všichni 

žáci školy 
 

Den bez aut 
Oblékáme hada Edu 

Den bez aut probEhl 22.ř.2016 
Had Eda 10.-21.10.2016 

 

TÍ
JE

N
 Podzimní branný den ProbEhl 27.ř.2016  

Projekt 72 hodin ProbEhl 14.10.2016  

L
IS

T
O

PA
D

 

PUipomenutí zásad 
správného svícení, vEtrání 

Zásady pUipomenuty v týdenních 
pokynech pro pedagogy 

 

PUipomenutí zásad šetUení 
vodou 

Zásady pUipomenuty v týdenních 
pokynech pro pedagogy 

 

Průzkum stavu tUídEní 
odpadů. 

Občasná stížnost na špatné tUídEní 
odpadů. Žáci jsou opakovanE 
upozorňováni tUídními učiteli 

 

Nakupování a životní 
prostUedí PlnEno průbEžnE – dle ŠVP  

P
R

O
SI

N
E

C
 

TvoUivé dílny 
ProbEhly v rámci školního vánočního 

jarmarku 
 

Vánoční jarmark ProbEhl 14. – 15.12.2016  

L
E

D
E

N
 Pozorování ptáků na krmítku 

Krmení bylo zahájeno v 11/2016, a 
zároveň žáci pozorují ptáky u krmítka 

Ě2.ročníkě 
 

Zhodnocení tUídEní odpadu v 
domácnosti a navrhnutí 

pUípadných opatUení 

Toto téma je s žáky probíráno s tUídními 
učiteli  

Ú
N

O
R 

PEstování rostlin 
Klíčení rostlin – žáci praktikovali 

v hodinách P a PČ   

Rozmanitost druhů na Zemi Toto téma je s žáky probíráno v rámci 
výuky P a Z s učiteli  
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BT
EZ

EN
 Obnovitelné, neobnovitelné 

zdroje 

Toto téma je s žáky probíráno v rámci 
výuky P a CH s učiteli 

 

Biotopy 
Toto téma je s žáky probíráno v rámci 

výuky PRV a P s učiteli  

D
U

B
E

N
 

Den ZemE ProbEhl 1ř.4. na MasarykovE námEstí  

Den odpadů 3.5. a 4.5. exkurze SbErný dvůr  

Návrh úsporných opatUení 

TUídní učitelé, vedení školy Ěv červnu je 
plánovaná výmEna osvEtleníě 

 

TUídEní odpadů v minulosti a 
dnes 

TUídní učitelé ve svých tUídách 
 

Akce Čistá Vysočina 
ProbEhla 1Ř.4. – účast všech žáků i 

pedagogů naší školy 
 

K
V

DT
EN

 

Jarní branný den ProbEhl 22.6.2017 Ěletní branný deně  

PUíroda pod lupou Učitelé PRV a P  

Potravní UetEzce v pUírodE 
Toto téma je s žáky probíráno v rámci 

výuky P s učiteli  

ČE
RV

EN
 

Les 6.6. Den s lesníkem, žáci 1.stupnE  

Planeta ZemE  Učitelé PRV, P, Z  

Vyhodnocení sbEru 27.6. - Koordinátor EVVO  
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PUehled dnů významných pro životní prostUedí 
 
 

 
22.3 

 
SvEtový den vody 

 
1.4. 

 
Den ptactva 

 
7.4. 

 
SvEtový den zdraví 

 
22.4. 

 
Den ZemE 

 
3.5. 

 
Den Slunce 

 
5.6. 

 
SvEtový den životního prostUedí 

 
21.6 

 
Den kvEtů 

 
22.9. 

 
Evropský den bez aut 

 
4.10 

 
Mezinárodní den ochrany zvíUat 

 
20.10. 

 
Den stromů 
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Dotazník k záškoláctví 
 

2016/2017 ĚbUezen 2017ě 
 

Všichni respondenti 
 

 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem % 
Počet respondentů 17 5 10 5 37  
1. Jsem:                                        a) chlapec 10 1 7 1 19 51,4 
                                                    bě dívka 7 4 3 4 18 48,6 
2. Naše rodina jeŚ                           aě úplná 13 3 6 3 25 67,6 
                                                    bě neúplná 4 2 4 2 12 32,4 
3. Opakoval jsi nEkdy ročníkŚ         aě ano 1 1 4 2 8 21,6 
                                                    b) ne 16 4 6 3 29 78,4 
4. Chodíš rád do školyŚ                   aě ano 12 4 5 3 24 64,9 
                                                    b) ne 5 1 5 2 13 35,1 
5. Byl jsi nEkdy za školouŚ              aě ano 9 1 8 0 18 48,6 
                                                    b) ne 8 4 2 5 19 51,4 
6. Byl jsi za školou v loni nebo letošním škol. roceŚ       
                                                    a) ano   8 0 5 0 13 35,1 
                                                    b) ne 9 5 5 5 24 64,9 
7. VEdí o tom rodičeŚ                     aě ano 8 0 5 0 13 100,0 
                                                   b) ne 0 0 0 0 0 0 
Ř. Ví o tom tvá učitelka, tvůj učitelŚ       
                                                    a) ano 1 0 3 0 4 30,8 
                                                    b) ne 7 0 2 0 9 69,2 
ř. MEl jsi nEkdy problémy s policiíŚ       
                                                    a) ano 8 2 8 0 18 48,6 
                                                    b) ne 9 3 2 5 19 51,4 
10. Záškoláctví je pro tebe Uešením tvých problémůŚ       
                                                   aě dočasným 8 0 5 0 13 100,0 
                                                   bě pravidelným 0 0 0 0 0 0 
11. Je pro tebe záškoláctví dobrým UešenímŚ       
                                                   a) ano 0 0 0 0 0 0 
                                                   b) ne 8 0 5 0 13 100,0 
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Dotazník k záškoláctví 
 

2016/2017 ĚbUezen 2017ě 
 

Žáci, kteUí v dotazníku uvedli, že byli za školou loni nebo letos 
 

 celkem % 
Počet respondentů 13  
1. Jsem:                                         a) chlapec 7 53,8 
                                                     bě dívka 6 46,2 
2. Naše rodina jeŚ                            aě úplná 11 84,6 
                                                     bě neúplná 2 15,4 
3. Opakoval jsi nEkdy ročníkŚ          aě ano 3 23,1 
                                                     b) ne 10 76,9 
4. Chodíš rád do školy:                    a) ano 7 53,8 
                                                     b) ne 6 46,2 
5. Byl jsi nEkdy za školouŚ               aě ano 13 100,0 
                                                     b) ne 0 0 
6. Byl jsi za školou v loni nebo letošním škol. roceŚ   
                                                     a) ano   13 100,0 
                                                     b) ne 0 0 
7. VEdí o tom rodičeŚ                      aě ano 13 100,0 
                                                     b) ne 0 0 
Ř. Ví o tom tvá učitelka, tvůj učitelŚ   
                                                     a) ano 4 30,8 
                                                     b) ne 9 69,2 
ř. MEl jsi nEkdy problémy s policiíŚ   
                                                     a) ano 11 84,6 
                                                     b) ne 2 15,4 
10. Záškoláctví je pro tebe Uešením tvých problémůŚ   
                                                     aě dočasným 13 100,0 
                                                     bě pravidelným 0 0 
11. Je pro tebe záškoláctví dobrým UešenímŚ   
                                                     a) ano 0 0 
                                                     b) ne 13 100,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

61 
 

Dotazník k záškoláctví 
 

 
srovnání 2015/2016 a 2016/2017 

 
 2015/2016 2016/2017 
Počet respondentů % % 
1. Jsem:                                         a) chlapec 46,7 51,4 
                                                     bě dívka 53,3 48,6 
2. Naše rodina jeŚ                            aě úplná 76,7 67,6 
                                                     bě neúplná 23,3 32,4 
3. Opakoval jsi nEkdy ročníkŚ           aě ano 36,7 21,6 
                                                     b) ne 63,3 78,4 
4. Chodíš rád do školyŚ                    aě ano 50,0 64,9 
                                                     b) ne 50,0 35,1 
5. Byl jsi nEkdy za školouŚ               aě ano 50,0 48,6 
                                                     b) ne 50,0 51,4 
6. Byl jsi za školou v loni nebo letošním škol. roceŚ   
                                                     a) ano   40,0 35,1 
                                                     b) ne 60,0 64,9 
7. VEdí o tom rodičeŚ                      a) ano 75,0 100,0 
                                                     b) ne 25,0 0 
Ř. Ví to tom tvá učitelka, tvůj učitelŚ   
                                                     a) ano 41,7 30,8 
                                                     b) ne 58,3 69,2 
ř. MEl jsi nEkdy problémy s policiíŚ   
                                                     a) ano 60,0 48,6 
                                                     b) ne 40,0 51,4 
10. Záškoláctví je pro tebe Uešením tvých problémůŚ   
                                                     aě dočasným 100,0 100,0 
                                                     bě pravidelným 0,0 0 
11. Je pro tebe záškoláctví dobrým UešenímŚ   
                                                     a) ano 0,0 0 
                                                     b) ne 100,0 100,0 
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Grafické srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017 
Ěuvedené údaje jsou v %ě 

 
Naše rodina je úplná 

 

 
Opakoval jsi nEkdy ročník 

 

 
Chodíš rád do školy 
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Byl jsi nEkdy za školou 

 

 
Byl jsi za školou vloni nebo v letošním školním roce 

 

 
VEdí o tom rodiče 
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Ví o tom tvá učitelka, tvůj učitel 

 

 
MEl jsi nEkdy problémy s policií 

 

 

Záškoláctví je pro tebe Uešením tvých problémů 
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Je pro tebe záškoláctví dobrým Uešením 
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D o t a z n í k      k       š i k a n ě   -   v y h o d n o c e n í 

14.6 Třída:  souhrn    Ročník:  celá škola     Datum:   říjen  2016   

1. Jsi dEvče nebo chlapec?    6.r. 7.r. 8.r. 9.r. C %       
a) dEvče      7 4 3 4 18  

b) chlapec       7 1 5 2 15 

2. Kolik máš ve tUídE kamarádů? 
a) žádného      0 0 0 1 1   3,0 

b) jednoho      1 0 4 0 5 15,0 

c) dva nebo tUi     4 0 2 1 7 21,0 

d) čtyUi nebo pEt                  2 0 0 2 4 12,0 

e) více      7 5 2 2 16 48,0 

3. Choval se k tobE nEkdy nEkdo 
z  vaší tUídy nepUíjemnE?     

a) ano      5 2 6 3 16 48,5 

b) ne      9 3 2 3 17 51,5 

4. Choval se k tobE nEkdy nEkdo 

z  vaší školy nepUíjemnE? 
a) ano      10 3 5 3 21 63,6 

b) ne      4 2 3 3 12 36,4 

5. Stalo se to vícekrát než jednou? 
aě ano       Asi kolikrát?    6 2 5 1 14 60,8 

6. Kdy se to stalo?     

a) pUed vyučováním     1 2 2 0 5 19,2 

b) po vyučování     0 1 0 0 1  3,8 

c) o pUestávce     11 2 4 3 20 76,9 

d) pUi obEdE     0 0 0 0 0   0 

7. Kde se to stalo? 
a) v šatnE      0 0 0 0 0   0 

b) ve tUídE      9 2 6 3 20 71,4 

c) na záchodE     1 2 0 0 3 10,7 

d) na hUišti      0 0 0 0 0    0 

e) na ulici      0 1 0 0 1  3,6 

f) jinde     Kde?     1 1 2 0 4 14,3 

8. Cítil jsi se z toho? 
a) nešťastnýĚáě     5 1 3 1 10 43,5 

b) vystrašenýĚáě     0 0 0 0 0    0 

c) pUíliš mi to nevadilo    3 2 1 2 8 34,8 

d) ublížilo mi to     3 0 2 0 5 21,7 

9. Byl ten, kdo ti ublížil:  

a) chlapec      11 0 4 3 18 78,3 

b) dEvče      0 3 0 0 3 13,0 

c) dospElý človEk     0 0 2 0 2  8,7 

10. Tekl jsi o tom nEkomu? 

a) ne      3 0 0 1 4 17,4 

b) ano      8 3 6 2 19 82,6 

Komu? aě rodičům    5 0 3 0 8 34,8 

                            bě učiteli     3 2 3 2 10 43,5 

                        cě kamarádovi    5 1 0 0 5 21,7 
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D o t a z n í k      k       š i k a n ě   -   v y h o d n o c e n í 

14.7 Třída:    srovnání  Ročník:   celá škola    Datum:  říjen  2016     

1. Jsi dEvče nebo chlapec?          2015/2016        2016/2017        % 
a) dEvče      14     18   

b) chlapec      13     15   

2. Kolik máš ve tUídE kamarádů? 
a) žádného       1     1    - 0,7 

b) jednoho        5     5    - 3,5 

c) dva nebo tUi     6     7    - 1,2 

d) čtyUi nebo pEt     8     4   - 17,6 

e) více      7   16  + 23,1 

3. Choval se k tobE nEkdy nEkdo 
z  vaší tUídy nepUíjemnE? 

a) ano      6   16  + 26,3 

b) ne      21   17  - 26,3 

4. Choval se k tobE nEkdy nEkdo 

z  vaší školy nepUíjemnE? 
a) ano       5  21                        + 41,6 

b) ne       22  12  - 41,6 

5. Stalo se to vícekrát než jednou? 
aě ano       Asi kolikrát?     3  14  + 10,8 

6. Kdy se to stalo? 
a) pUed vyučováním      0  5  + 19,2 

b) po vyučování                   3  1  - 46,2 

c) o pUestávce     3               20  + 26,9 

d) pUi obEdE      0               0     0 

7. Kde se to stalo? 
a) v šatnE       0  0       0 

b) ve tUídE                    2  20  + 38,1 

c) na záchodE      1  3    - 6,0 

d) na hUišti       0   0         0 

e) na ulici       3  1   - 46,4 

f) jinde     Kde?      0  4  + 13,3 

8. Cítil jsi se z toho? 
a) nešťastnýĚáě     3  10    - 6,5 

b) vystrašenýĚáě     1  0   - 16,5 

c) pUíliš mi to nevadilo    1  8  + 18,2 

d) ublížilo mi to     1  5   + 5,1 

9. Byl ten, kdo ti ublížil: 
a) chlapec                   5  18    - 5,0 

b) dEvče      1  13    - 3,6 

c) dospElý človEk     0   2   + 8,6 
10. Tekl jsi o tom nEkomu? 

a) ne      0  4  + 17,4 

b) ano                   6               19   - 17,4 

Komu? aě rodičům                 2               8   + 9,8 

                            bě učiteli                  3  10   + 6,0 

                        cě kamarádovi    3  5  - 15,8 
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Šikana 2015/2016 a 2016/2017 
- údaje uvádEné v grafech jsou v % 

 
Kolik máš ve tUídE kamarádů 

 
  

Choval se k tobE nEkdy nEkdo z vaší tUídy nepUíjemnE 

 
 

Choval se k tobE nEkdy nEkdo z vaší školy nepUíjemnE 
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Stalo se to vícekrát než jednou 

 
 

Kdy se to stalo 

 
 

Kde se to stalo 
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Cítil ses z toho 

 
 

Byl ten, kdo ti ublížil 

 
 

Tekl jsi o tom nEkomu 
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Komu jsi o tom Uekl 
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K L I M A   Š K O L Y 

Grafické srovnání – školní rok 2015/2016 a 2016/2017 Ěv procentech) 

 

 
Do školy chodím rád 

 

 
Se spolužáky ve tUídE si rozumím 

 

 
Ve tUídE se k sobE chováme pUátelsky 
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Máme rádi i spolužáky, kteUí mají nEjakou zvláštnost, vadu 

 
 

 

Každý ve tUídE má nEjaké kamarády 
 

 

 

S učiteli, kteUí učí v naší tUídE, si dobUe rozumíme 
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Pokud pUi vyučování nEčemu nerozumím, 

můžu se na to učitele bez obav zeptat 
 
 

 
Když mám nEjaké trápení nebo problémy ve škole nebo doma, 

vím, který z učitelů mi poradí 
 

 
Pokud by se mi ve škole stala nehoda, úraz, 

vím, že se o mE učitelé postarají a pomohou mi 
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O nebezpečí různých drog nám učitelé všechno vysvEtlují 

 
 

 

Činnost v kroužcích, které škola poUádá, je zajímavá 
 
 

 

Myslím, že kdyby mE nEkdo šikanoval a ubližoval mi, 
určitE bych u nEkterého učitele našel pomoc 
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Líbí se mi výzdoba naší školy 

 
 

 
Myslím si, že naše škola je upravená a čistá 
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 Hodnocení činnosti pUedmEtových komisí  
 
Vyhodnocení plnEní plánu pUedmEtových komisí 
Školní rok 2016/2017  
 
PUedmEtové komise v průbEhu celého školního roku spolupracovaly s vedením školy, 
výchovným poradcem, metodikem prevence, metodikem ICT, koordinátorem EVVO, 
koordinátorem ŠVP pUi Uešení aktuálních problémů a úkolů. 
 
PUedmEtové komise pracovaly v 1. pololetí v tomto složeníŚ 
Jazyková a komunikační výchova 
PUedmEtyŚ AJ, ČJ, NJ, EV 
PUedsedkynEŚ Mgr. Bc. Marie Vaňková 
ČlenovéŚ Mgr. Bc. KateUina Böhmová,  
               Bc. Eva Grohmannová 
SpolečenskovEdní a pracovních činností 
PUedmEtyŚ D, OV, VL, Z, SP, PČ 
PUedsedaŚ Mgr. Pavel Koreň  
ČlenovéŚ 
Mgr. Dana Schwarzová 
Mgr. JiUí Havlík, od ř. 11. 2016 Mgr. Ivan Zápotočný ĚMgr. JiUí Havlík ukončil pracovní 
pomErě 
PUírodní vEdy 
PUedmEtyŚ F, CH, P, PRV, M, I, R 
PUedsedkynEŚ Mgr. Hana MatEjková 
ČlenovéŚ Mgr. Jaroslava Láníková 
               Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS. 
Výchovy 
PUedmEtyŚ HV, VV, UK, TV 
PUedsedkynEŚ Mgr. Eva Skovajsová 
ČlenovéŚ  
Marie Topičová 
Mgr. Šárka Nováková, od 1. 12. 2016 Mgr. Aneta Benešová ĚMgr. Šárka Nováková ukončila 
pracovní pomErě 
 
Ve 2. pololetí došlo v důsledku personálních zmEn i ke zmEnám ve složení pUedmEtových 
komisí. Od 15. 2. 2017 pracovaly pUedmEtové komise v tomto složeníŚ 
Jazyková a komunikační výchova    
PUedsedkynEŚ Mgr. Bc. Marie Vaňková 
ČlenovéŚ Mgr. Bc. KateUina Böhmová, Bc. Eva Grohmannová 
SpolečenskovEdní a pracovních činností 
PUedsedaŚ Mgr. Pavel Koreň  
ČlenovéŚ Mgr. Dana Schwarzová, Mgr. Pavel Pruša 
PUírodní vEdy 
PUedsedkynEŚ Mgr. Hana MatEjková 
ČlenovéŚ Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS., Mgr. Andrea Marková 
Výchovy 
PUedsedkynEŚ Mgr. Jaroslava Láníková 
ČlenovéŚ Marie Topičová, Ing. Ivona Chrbolková, od 1. 4. 2017 Mgr. Markéta KUičenská, 
ĚIng. Ivona Chrbolková ukončila pracovní pomErě  
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PUedmEtové komise pracovaly v průbEhu školního roku dle vypracovaných plánů. Členové 
jednotlivých komisí se scházeli průbEžnE dle potUeby, nejménE jednou mEsíčnE. Společné 
schůzky pUedmEtových komisí probEhly v tEchto termínech a byly na nich Uešeny následující 
úkolyŚ 
29. 8. 2016 – složení pUedmEtových komisí, jejich činnost, činnost patronátních tUíd, výbEr a 
počet chybEjících pracovních sešitů a písanek pro školní rok 2016/2017 
5. 10. 2016 – úkoly a termíny jejich plnEní pro nejbližší období 
9. 11. 2016 – zhodnocení práce za 1. čtvrtletí, seznámení s vybavením kabinetů a sbírek, 
úkoly na 2. čtvrtletí školního roku 
18. 1. 2017 – zmEny ve složení pUedmEtových komisí, zhodnocení práce za 2. čtvrtletí, úkoly 
na 2. pololetí školního roku 
10. 2. 2017 – systém zápisů v žákovských knížkách, zavedení deníku žáka 
14. 3. 2017 – zmEny ve složení pUedmEtových komisí, výsledky kontroly grafických prací 
žáků a úkoly z ní vyplývající, úpravy školního vzdElávacího programu 
30. 5. 2017 – koordinace závErečných písemných prací, výbEr sešitů pro pUíští školní rok, žáci 
s nedostatkem podkladů pro závErečnou klasifikaci 
 
Ve své činnosti se pUedmEtové komise zamEUily na tyto oblastiŚ 

1. Pedagogická tvoUivost, materiální zabezpečení výuky 
2. Prezentace školy na veUejnosti 
3. Metodická činnost 
4. Podpora výchovy ke zdraví, zdravému životnímu stylu, ochranE životního prostUedí, 

prevence rizikového chování 
5. Podpora rozvoje informační a jazykové gramotnosti 

 
Pedagogická tvořivost, materiální zabezpečení výuky 

1. Na začátku školního roku byl projednán výbEr a počet chybEjících pracovních sešitů a 
písanek pro školní rok 2016/2017. ChybEjící pracovní sešity a písanky byly 
dokoupeny. 

2. Žákům byly zakoupeny pomůcky a sešity dle požadavků jednotlivých vyučujících. 
3. Vyučující využívali ve výuce učební materiály, digitální učební materiály a pomůcky z 

projektů OtevUená škola, PUírodní vEdy na základních školách v JihlavE, Praktická 
environmentální výuka.   

4. Mgr. Bc. JiUí Kucian,DiS. do konce mEsíce listopadu proškolil všechny pedagogy s 
využíváním nových dataprojektorů ve tUídách, v kvEtnu seznámil pan učitel všechny 
pedagogy s obsluhou zaUízení MINIX, které je umístEno ve školním poradenském 
pracovišti.  

5. V listopadu správci jednotlivých kabinetů a sbírek seznámili kolegy s jejich 
vybavením a způsobem využívání. V únoru probEhlo další pracovní setkání, na kterém 
byli vyučující seznámeni s dalšími novými pomůckami.  

6. V prosinci byla provedena kompletace na nákup chybEjících pomůcek do jednotlivých 
kabinetů a spotUebního materiálu do tUíd. Pomůcky i spotUební materiál byly 
zakoupeny a pUidEleny do tUíd. 

7. V kvEtnu byl projednán výbEr vhodných sešitů a vhodných učebnic anglického jazyka 
pro školní rok 2017/201Ř. Seznam sešitů byl zkompletován a pUedán vedení školy k 
zakoupení.  
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Prezentace školy na veřejnosti, zapojení do soutěží 
V průbEhu školního roku se žáci prezentovali na veUejnosti pUi celé UadE akcí, zapojili se do 
různých soutEží. 

1. V letošním školním roce se škola zapojila do projektu Šance pro každého žáka. Cílem 
aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s 
rozvojem podnikatelských dovedností žáků. ZávErečná prezentace probEhla 5. června 
2017 v hotelu Gustav Mahler. 

2. Již tUetí školní rok se žáci účastnili projektu POST BELLUM – PUíbEhy našich 
sousedů. ZávErečná prezentace probEhla 7.června 2017 v gotické síni jihlavské 
radnice. 

3. Žáci se zapojili do celé Uady výtvarných soutEží organizovaných Krajem Vysočina a 
Magistrátem mEsta Jihlavy. 
- Místo, kde se cítím dobře  Ěvýtvarná soutEž ke Dni ZemEě   
- Největší problém veřejné dopravy v Kraji Vysočina mýma očima 
- Šťastné stáří očima dětí 
- Čisté ruce 
- Historie medicíny 
- Svět očima dětí 

4. KaždoročnE vyhlašuje MMJ soutEž ve zdobení vánočního panelu na MMJ, zdobení 
vánočního stromku na MasarykovE námEstí a soutEž o nejkrásnEjší čarodEjnici. I v 
letošním školním roce se žáci do tEchto aktivit zapojili. 

5. Svoji práci prezentovali žáci i pUi společných setkáních se zákonnými zástupci a širší 
veUejností. 
- kulturní vystoupení žáků při příležitosti společného setkání žáků, jejich zákonných 

zástupců a zaměstnanců v září a v červnu 
- kulturní vystoupení žáků a prezentace výtvarných činností u příležitosti vánočního 

jarmarku 
- Den otevřených dveří na téma Jaro, Velikonoce 

6. Pod vedením vyučujících tElesné výchovy se žáci zúčastnili i sportovních soutEží. 
- 13.12.2016 naši žáci úspěšně reprezentovali školu na florbalovém turnaji v 

Moravských Budějovicích, umístili se na 1.místě. 
- soutěž v malé kopané Stříbrný míč 
- soutěž Silák roku na ZŠ Demlova 
- Přebor ZŠ okresu Jihlava v malém kopané  
- Krajské kolo v atletickém čtyřboji ve Velkém Meziříčí   

7. Práce žákovského parlamentu 
- Třídenní výjezd žáků žákovského parlamentu v Počátkách 
- Setkání žáků žákovského parlamentu na KÚ 

 
Metodická činnost 

1. Na začátku záUí byla všem žákům zavedena portfolia, kontrola jejich vedení byla 
provedena vedoucí pUedmEtových komisí ve spolupráci se zástupkyní Ueditelky školy 
na konci 1.pololetí. U všech žáků jsou portfolia vedena. 

2. Vyučující jednotlivých pUedmEtů vypracovali kritéria hodnocení žáků pUi uplatnEní 
individuálního pUístupu, kritéria mají žáci nalepena v sešitech.  

3. Na konci 1. a 2. pololetí se komise zamEUily na koordinaci a časové rozvržení 
pololetních písemných prací, tabulky časového rozvržení jsou pUiloženy. Vzorové 
písemné práce jsou v papírové i elektronické podobE uloženy u vedoucí pUedmEtových 
komisí. 
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4. Na začátku školního roku byl ve spolupráci s koordinátorkou ŠVP vypracováním plán 
vzájemných hospitací, z důvodu častých personálních zmEn v tomto školním roce 
nebyl plán zcela splnEn.    

5. Úkolem vyučujících jednotlivých pUedmEtů byla úprava grafických prací žáků. 
Kontrolu grafických prací žáků provedla ve spolupráci se zástupkyní Ueditelky školy 
vedoucí pUedmEtových komisí dne 20.12.2016. S průbEhem kontroly a se zjištEnými 
nedostatky byla seznámena Ueditelka školy. OdstranEní drobných nedostatků bylo 
kontrolováno pUi následné kontrole dne Ř.3.2017. 

6. PrůbEžnE probíhalo uvádEní a metodická podpora začínajících pedagogů. 
7. V průbEhu celého školního roku probíhalo ovEUování ŠVP pro základní vzdElávání. 
8. Spolupráce mezi pUedmEtovými komisemi se zamEUila pUedevším na: 

a) organizaci vánočního jarmarku 
b) organizaci Dne otevUených dveUí 
c) výzdobu školy 
d) inovaci ŠVP pro základní vzdElávání ve spolupráci s koordinátorkou ŠVP 
e) projektové vyučování – Den pro dEti na suchu i na ledE, Podzimní branný den, 

Vodní ráj v JihlavE, Den, kdy učíš ty mE a já pomáhám tobE, Zimní branný den, 
Masopustní rej, Karel IV. a korunovační klenoty, SvEtový den hygieny rukou, Den 
dEtí 

9. V průbEhu celého školního roku probíhaly vycházky a exkurze pUedmEtovE zamEUenéŚ  
DOD a SOŠ a SOU v TUešti, semináU na ÚUadu práce v JihlavE Volím si své povolání, 
prezentace stUedních škol oblasti Vysočiny v DK Jihlava, exkurze ve SŠ stavební v 
HelenínE, besedy s MEstskou policií v JihlavE a besedy s Policií ČR, exkurze v 
Jihlavských kotelnách, exkurze ve sbErném dvoUe Služeb mEsta Jihlavy, Planeta ZemE 
3000 – Brazílie. 
Další vycházky a exkurze vycházely vždy z tématických plánů učiva v jednotlivých 
pUedmEtech. 

 
Podpora výchovy ke zdraví, zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, 
prevence rizikového chování 

1. Ve všech pUedmEtech se vyučující zamEUili na zdravý životní styl, správnou 
životosprávu, ochranu životního prostUedí a prevenci rizikového chování. 

2. V rámci této problematiky se žáci zúčastnili celé Uady aktivit. 
- projekt Oblékáme hada Edu 
- projekt 72 hodin (úklid okolí školy) 
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ekotopfilm  
- Ozvěny ekofilmu 
- Čistá Vysočina (úklid okolí školy) 
- Den Země 
- Tonda obal na cestách – program firmy EKO-KOM a Agentury 42  
- Energie pro budoucnost – program Občanské iniciativy pro ochranu životního 

prostředí 
- beseda s lesníkem 
- beseda s HIV pozitivním člověkem 
- beseda s názvem Z vězení a drogového dna studentem lékařské fakulty – 

problematika drog 
- Bezpečný život na Vysočině – Olympijský běh pro školy 
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Podpora rozvoje informační a jazykové gramotnosti 
Vyučující jednotlivých pUedmEtů se v průbEhu školního roku snažili o optimální rozvoj 
kultivovaného projevu žáků v mluvené i psané podobE. Důraz byl kladen pUedevším na 
konverzační témata, úpravu grafických prací žáků. OvEUování znalostí informační a jazykové 
gramotnosti probíhalo jednou za čtvrtletí formou písemných i ústních výstupů. 
 
Plán práce pUedmEtových komisí byl splnEn.     
 
                                                                                      Mgr. Dana Schwarzová 
 

 

Plán pUedmEtové komise na školní rok 2016/2017 
Jazyková a komunikační výchova 
 
Předměty:   ČJ, AJ, NJ,  EV 

Vedoucí komise: Mgr. Marie Vaňková 

Členové:  Bc. Eva Grohmannová, Mgr. Kateřina Böhmová 
 

 Přispívat k optimálnímu rozvoji funkční gramotnosti u každého žáka v jazykové i sociální 
rovině a zároveň brát ohled na individuální odlišnosti všech žáků. 

 Snaha o podporu kultivovaného projevu žáků – mluveného i psaného. 
 Snaha o vytvoření pozitivního vztahu žáků ke komunikaci, oceňovat veškerou snahu o 

vyjádření; respektování specifických komunikačních obtíží či osobnostních odlišností. 
 Ověření znalostí z ČJ a AJ bude probíhat jednou za čtvrtletí, z EV pak jednou za pololetí 

– formou písemných výstupů, které budou archivovány třídními učiteli v portfoliích žáků. 
 Učitelé v jednotlivých předmětech se pokusí sjednotit podobu i klasifikaci čtvrtletních, 

respektive pololetních výstupů. 
 Sebeevaluace žáků bude probíhat jednou za čtvrtletí a bude uložena v portoliích žáků. 
 Ve spolupráci s ostatními komisemi se uskuteční vzájemné návštěvy  pedagogů v 

hodinách nejméně dvakrát za pololetí. 
 Předmětová komise se sejde vždy jednou za čtvrtletí, vedoucí komise vypracuje zápis. 

 Komise vyhodnotí učební plán a poznámky k učebnímu plánu, dále vyhodnotí učební 
osnovy v souladu s ŠVP. 
 Komise na konci školního vytvoří analýzu hodnocení žáků, její soulad a rozpor s ŠVP. 
 Kompetence v jednotlivých předmětech ošetřovaných komisí včetně inovací, sledování 

soutěží, kurzů, exkurzí apod. jsou rozděleny následovně: 
  
o ČJ 1. st. – Mgr. Marie Vaňková 
o AJ – Mgr. Marie Vaňková 
o ČJ 2. st. - Mgr. Kateřina Böhmová 
o NJ – Mgr. Kateřina Böhmová 
o EV – Bc. Eva Grohmannová 
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Plán práce pUedmEtové komise pro školní rok 2016/2017 
 
PUedmEtová komiseŚ  PUírodní vEdy 
PUedmEtyŚ   F,CH,P,PRV,M,I,R 
 
Vedoucí pUedmEtové komiseŚ Mgr. Hana MatEjková 
ČlenovéŚ   Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS 
     
Plán pUedmEtové komiseŚ  Vypracování kritérií pro hodnocení žáků Ěnoví kolegovéě. 

 Sledování soutEží pro školní rok 2016/17 dle aktuální nabídky a odpovídající úrovnE 
žáků. 

 VýbEr nových učebnic pro výuku. 
 Individuální pUístup ve výuce a pUi hodnocení žáků. 
 Dbát na písemný projev – úprava sešitů. 
 Koordinace pololetních písemných provErek. 
 Názorná výuka vedoucí k analytickému myšlení. 
 Využití mezipUedmEtových vztahů. 
 Spolupráce mezi pUedmEtovými komisemi. 
 Exkurze a vycházky pUedmEtovE zamEUené. 
 ZamEUení se na problematiku EVVO. 

 
Zhodnocení plánu práce k 25.5.2017  Pedagogové zhodnotili žáky z jednotlivých pUedmEtů podle daných kritérií – 2.pololetí 

 Pedagogové dbali na individuální pUístup ve výuce i pUi hodnocení žáků 
 Pedagogové dbali na písemný projev žáků – psaní perem, obalené sešity 
 Do výuky byla zaUazována názorná výuka vedoucí k analytickému myšlení 
 Pedagogové dbali na využití mezipUedmEtových vztahů 
 Pedagogové spolupracovali mezi pUedmEtovými komisemi  
 ProbEhly a probíhají vycházky zamEUené na jaro a léto 
 ZamEUení se na problematiku EVVO – naše škola je zapojena do projektu 

Recyklohraní a projektu Ekoškola. PravidelnE 1x za mEsíc probíhají s žáky sbErové 
akce – baterie, elektrozaUízení, víčka PET lahví. ProbEhla také sbErová akce starých 
mobilů. 

 ProbEhlé akce v tomto roce: 
o 10.-21.10. probEhl projekt Oblékáme hada Edu 
o 14.10. projekt „72 hodin“ Ěúklid kolem školyě 
o 22.-25.11. exkurze Kotelny Jihlava  
o 24.-25.1. Mezinárodní festival dokumentárních filmů EKOTOPFILM – DIOD 

Jihlava 
o 17.3. OzvEny Ekofilmu – kino Dukla 
o 1Ř.4. Čistá Vysočina Ěúklid kolem školyě 
o 1ř.4. Den ZemE na MasarykovE námEstí 
o 3.-4.5. Exkurze do sbErného dvora Služeb mEsta Jihlavy 
o 9.5. Program fy EKO -KOM a Agentury42 „Tonda Obal na cestách“ 
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o 16.5. Program Občanské iniciativy pro ochranu životního prostUedí „Energie 
pro budoucnost“ 

 Očekávané akce v tomto roce: 
o Beseda s lesníkem 
o Celoroční vyhodnocení sbErových akcí 

 
 Mgr. Hana MatEjková 

 
PUedmEtová komise společenskovEdní a pracovních činností 
 

PUedmEty: dEjepis, občanská výchova, vlastivEda, zemEpis, svEt práce, pracovní činnosti 
 

PUedseda: Mgr. Pavel Koreň  
Členové: Mgr. Dana Schwarzová, Mgr. Pavel Průša 
 

1. Členové pUedmEtové komise se scházeli dle potUeby, nejménE však jednou mEsíčnE. 
2. Členové komise vypracovali kritéria hodnocení žáků pro jednotlivé pUedmEty, žáci je mají 
v písemné podobE ve svých sešitech. PUi hodnocení žáků bylo vycházeno z klasifikačního 
Uádu pUi uplatnEní individuálního pUístupu pUi hodnocení Ěspecifické potUeby a možnosti žáka, 
motivace). 

3. Kulturní programy, výstavy, soutEže, exkurze. 
 25. Uíjna 2016 se žáci ř. ročníku a žáci s ř. rokem školní docházky zúčastnili semináUe na 

ÚUadu práce v JihlavE „Volím si své povolání“ 
 2. listopadu 2016 jsme se byli podívat na DOD na SOŠ a SOU v TUešti 
 10. listopadu 2016 se chlapci 7., Ř. a ř. ročníku zúčastnili exkurze ve SŠ stavební 

v HelenínE Ědílnyě 
 11. listopadu 2016 žáci 7. – ř. ročníku absolvovali prezentaci stUedních škol oblasti 

Vysočiny v DK Jihlava 
 16. ledna 2017 se žáci Ř. a ř. ročníku zúčastnili exkurze ve SŠ stavební v JihlavE, která 

byla spojená s prohlídkou dílen v HelenínE 
V letošním školním roce se škola zapojila do projektu „Šance pro každého žáka“. Cílem 
aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem 
podnikatelských dovedností žáků. V kroužku technických dovedností pracovalo Ř žáků 7. a 
pUedevším Ř. ročníku. ZávErečná prezentace činnosti kroužku probEhla 5. června 2017 
v hotelu Gustav Mahler 
Ve školním roce 2016/2017 se žáci již potUetí zúčastnili projektu POST BELLUM – PUíbEhy 
našich sousedů. Tým pracoval ve složení Tomáš Herman, Martin Kučera a Marek Kudrna pod 
vedením pana učitele Pavla KorenE. ZávErečná prezentace probEhla 7. června 2017 v gotické 
síni jihlavské radnice 

4. Exkurze a vycházky pUedmEtovE zamEUené vycházely z tematických plánů vyučujících 
v jednotlivých pUedmEtech. 
5. V mEsících bUeznu a dubnu 2017 členové komise pracovali na úpravách stávajícího 
školního vzdElávacího programu. 
6. Spolupráce s ostatními pUedmEtovými komise se kromE jiného Ěprojektové vyučování, 
koordinace pololetních písemných prací, vzájemné hospitace, výmEna zkušenostíě zamEUila 
pUedevším na vánoční jarmark, den otevUených dveUí. Snahou bylo zapojit co nejvEtší počet 
žáků, což se podaUilo.  
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7. Pololetní písemné práce byly napsány v lednu 2017, závErečné pak na konci kvEtna a 
v první polovinE června 2017. Časové rozvržení koordinoval vedoucí pUedmEtových komisí 
s vyučujícími ostatních pUedmEtů. Práce budou založeny v portfoliích žáků. Realizace 
čtvrtletních písemných prací byla v kompetenci každého vyučujícího. 
         Mgr. Pavel Koreň  

  vedoucí komise 
 
 

                                                              
PTEDMDTOVÁ KOMISE – VÝCHOVY 
 
pUedseda komiseŚ Mgr. Jaroslava Láníková 
členové komiseŚ Bc. Eva Grohmannová 
                            Marie Topičová 
                            Mgr. Markéta KUičenská 
Schůzka komise 1x mEsíčnE 
 
Účast členů na úpravách ŠVPŚ 
                                   Mgr. Jaroslava Láníková - HV, Z  
                                   Bc. Eva Grohmannová - VV 
                                   Mgr. Pavel Pruša – TV Ěčlen jiné PKě 
 
VÝTVARNÉ SOUTDŽE  
* ke Dni ZemE ; MottoŚ „Místo, kde se cítím dobře“  
   ĚV. Oláhová, P. Sobotkaě 
* „Největší problém veřejné dopravy v Kraji Vysočina mýma očima“             
  ĚN. Diňová I., J. Sivák I., D. Zajacová I., S. Langerová I., D. Kudry III., O. Karša III., 
   M. Diňa III., Z. Langer III., G. Piskurová III., D. Mazač VI. A, D. Ferková VI. A, 
 N. Velínová VI. A, L. Dreveňáková VII., S. Bojanovská IX., V. Oláhová IX.ě   
* Den otevUených dveUí - témaŚ „Jaro, Velikonoce“   
                              - „dílny“ TV Ětrampolínyě, HV Ěučebna HV; zpEv,    
          klavír, kytara, doprovodné nástrojeě, PČ Ědílny, arboretum, cvičný bytě,      
          VV Ědílny, tUídyě   
  
* „Stáří očima dětí“  
   Ě L. Dreveňáková VII., P. Sobotka VII., M. Kaliášová VII., V. Oláhová IX.ě  
* "Čisté ruce"  
    Ěžáci III., VI. B, BZ a VI.A tUídyě 
* "Historie medicíny"  
     ĚS. Langerová I.,  M. Diňa III., A. Siváková IV., M. Kaleja IV., N. Gáborová VI. B, S. 
Siváková     
     VI. B, V. Cinová VIII., A. Gáborová VIII.,ě 
* "Svět očima dětí" – pro velký zájem trvá až do 15. Ř. 2017 
     ĚV. Husák V., E. Dreveňáková V., P. Cina VI. B, D. Diňa VI. BZě 
 
PČ SOUTDŽE 
* "Čarodějnice" 
   ĚRada žákůě 
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SPORTOVNÍ SOUTDŽE 
* "Stříbrný míč" - Malá kopaná, hala u bazénu Jihlava 6.- 9.r. 
 
* "Silák roku" - ZŠ Demlova Jihlava, 6.- 9.r. 
                          
* "Přebor ZŠ okresu Jihlava v malém fotbale" - hUištE Na Stoupkách v JihlavE  
       ĚvýbEr žáků I. a 2. stupnEě 
 
 

zapsalaŚ  Mgr. Jaroslava Láníková 
 Hodnocení ICT 
 

Činnost metodika a koordinátora ICT za školní rok 2016/2017 je shrnuta do následujících 
bodůŚ 

Kontrola  probEhla kontrola počítačů, notebooků, dataprojektorů, interaktivních tabulí a tabletů  
 
Inovace  zpUístupnEní vzdáleného pUístupu na server, čímž je umožnEn pUístup do programu 
BakaláUi, 

 Uešení aktuálních problému s externími školními IT specialisty, 
 ve spolupráci s externím systémovým specialistou byla vylepšena webová prezentace 

školy – tUídEní fotogalerií dle školních roků; QR kód; v sekci „Kudy k nám“ byly 
pUidány fotografie map. 
 
Metodika  konzultace z oblasti ICT s pedagogickými pracovníky dle aktuálních potUeb 

 ukázka užívání MINIX v učebnách, dataprojektorů, interaktivních tabulí 
 

PrůbEžná fáze  průbEžnE se pečovalo o hardware i software ĚpUedevším čištEní počítačů antivirem, 
tUídEní dokumentů na ploše; mazání nepotUebných aplikací školních tabletůě a 
sledovaly se nové trendy v ICT  

Ve školním roce 2016/2017 došlo k výrazným pozitivním zmEnám v oblasti ICT. 
NejpodstatnEjší zmEnou je zprovoznEní vzdáleného pUístupu na server, kde jsou k nalezení 
napU. programy MS Office, BakaláUi. Pracovníci školy mají vše důležité stále k dispozici.  

 
         Mgr. Bc.  JiUí Kucian, DiS. 
         metodik a koordinátor ICT 
 
Hodnocení  - Koordinátor pro dopravní výchovu  
 

21.4.2017 ProbEhla výuka na DDH pro 4.ročník. ProbEhla výuka a jízdy 
25.4.2017 DKO – BESIP, akce pro Ř. a ř. ročníky 
1.6.2017 MDD – program s prvky dopravní výchovy 
2.6.2017 Den otevUených dveUí RančíUov, stánek Policie ČR, testy pro 

žáky 
21.6.2017 Bezpečný život na VysočinE 
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Hodnocení – Koordinátor,  metodik školního vzdElávacího programu  
 
Činnost koordinátora ŠVP je shrnuta do následujících bodůŚ 
  25. 8. 2016 zahájeno specializační studium Koordinátor ŠVP, studium pokračuje. 

 Plán vzájemných hospitací bude z důvodu personálních zmEn opEt pUepracován. 

 V bUeznu 2017 nEkolik setkání za účelem inovace ŠVP, hlavnE doplnEní dílčích 
výstupů. Termín odevzdání ke kontrole 20. 4. 2017.  

 Duben, kvEten - kontrola odevzdaných materiálů od jednotlivých vyučujících. 

 V následujícím období dokončit inovace v ŠVP a nahrát jej ho do programu INSPIS. 

Mgr. Bc. Marie Vaňková 

Školní klub Základní školy Jihlavy, Jungmannova 6, pUíspEvková 
organizace 

Ěhodnocení školního roku 2016/2017ě 
 

Školní klub Základní školy Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace pracuje od 1. 
Uíjna 2016.  
Jeho cílem je smysluplné využití volného času dítEte, podpora prevence patologických jevů, 
rozvoj dovednosti a talentu, podpora samostatnosti a odpovEdnosti, pomoc pUi utváUení 
osobnosti, povzbuzování kladných emocí, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat 
práci druhých. 
Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdElávání. Hlavním posláním je plnit 
funkci relaxační, výchovnE-vzdElávací, regenerační i sociální. Pomáhá získávat a rozvíjet 
klíčové kompetence žáků. 
Školní klub je otevUen od pondElí do pátku od 13,00 do 15,30 hodin. 
Ve školním klubu je zapsáno celkem 16 žáků. 
Platby od jednotlivých žáků zapsaných ve školním klubu jsou nepravidelné, často je nutné 
upozorňovat samotné žáky i zákonné zástupce na zaplacení. 

 
Volnočasové aktivity – zájmové útvary – školní rok 2016/2017 

ĚpUehled k ř. červnu 2017ě 
 
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 
celkem 6 zájmových útvarů. Bylo v nich zapojeno 16 žáků ĚnEkteUí docházeli do více 
kroužkůě.  
 

Jazyková chvilka 
VedoucíŚ Bc. Jana Novotná 
PondElí 13Ś00 – 14Ś00, úterý 14Ś00 – 15Ś00, čtvrtek 14Ś00 – 15:00 hodin 
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Hudebně pohybový kroužek 
VedoucíŚ Bc. Jana Novotná 
PondElí 14Ś00 – 15Ś00, pátek 12Ś00 – 13:00 hodin 

Kreativní kroužek 
VedoucíŚ Bc. Jana Novotná 
StUeda 14Ś00 -15Ś00, pátek 13Ś00 -15:00 hodin 

S odchodem Bc. Jany Novotné ze školy skončily kroužky „Jazyková chvilka“, „HudebnE 
pohybový kroužek“ a „Kreativní kroužek“ Ěk prosinci 2016ě. 
 

Hudebně – taneční kroužek 
VedoucíŚ paní Kamila Pavlíčková 
Čtvrtek 14Ś00 – 14Ś45 hodin, určeno žákům 6. – ř. ročníku 
Počet zapsaných žákůŚ 2 
DocházkaŚ ř5 % 

Kroužek kopané 
VedoucíŚ Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS. 
Úterý a čtvrtek 14Ś00 – 15Ś30 hodin, určeno žákům 3. – ř. ročníku  
Počet zapsaných žákůŚ 10 
DocházkaŚ 65% 

Kroužek motorických aktivit 
VedoucíŚ pan Michal Lagron 
PondElí 12Ś35 – 14:15 hodin  
Počet zapsaných žákůŚ 4 
Docházka: 90 % 

Vedoucí zájmových kroužků si vedli pUehled o účasti jednotlivých žáků a placení mEsíčních 
poplatků.  
 
        Mgr. Pavel Koreň 

       vedoucí školního klubu 
 
Šance pro každého žáka 
- technický kroužek ĚtruhláUskýě 
 

V letošním školním roce se škola zapojila do projektu „Šance pro každého žáka“. Cílem bylo 
motivovat žáky k systematické práci, k poznání svých schopností a dovedností pUi práci se 
dUevem, k rozvoji manuální zručnosti a k týmové spolupráci. RovnEž jsme se zamEUili na 
budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků 

V kroužku pracovalo následujících Ř žákůŚ Kudrna Marek Ě7. tUídaě, Ferenc Jan ĚŘ. tUídaě, 
Ferko Michal ĚŘ. tUídaě, Ferko Patrik ĚŘ. tUídaě, Herman Tomáš ĚŘ. tUídaě, Karala Jan ĚŘ. tUídaě, 
Kučera Martin ĚŘ. tUídaě, Laštovička Patrik ĚŘ. tUídaě. Žáci se scházeli dvakrát za mEsíc po 
vyučování v prostoru dílen. PrůmErná účast byla kolem 75%. Nejhorší docházku mEl Jan 
Karala a Michal Ferko.  

Jako podnikatelský zámEr jsme si vybrali výrobu skládací rybáUské židličky. DUevEné 
polotovary jsme objednali u truhláUe pana Slavíka. Materiál i ostatní potUebné vEci Ělepidlo, 
kulatina, vrtáky, Uedilo, lak, štEtce atd.ě byly hrazeny z projektových penEz. 
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Žáci na svých výrobcích pracovali od ledna 2017 do kvEtna 2017. Všichni se dohodli, že 
v pUípadE nepUítomnosti nEkterého z členů kroužku se bude postupnE dElat i na jeho výrobku. 
Všech osm židliček se nám podaUilo ve stanoveném termínu dokončit. 
Koncem mEsíce kvEtna 2017 žáci pUipravovali prezentaci na Den D, který se uskutečnil 
v pondElí 5. června 2017 v konferenčním sále hotelu Gustav Mahler. 
PUítomno bylo pEt členů kroužku, ostatní byli z důvodu nemoci omluveni. Naši prezentaci po 
dohodE s moderátorem akce uvádEl žák VIII. tUídy Tomáš Herman, který se svého úkolu 
zhostil více než dobUe. 
Projekt „Šance pro každého žáka“ bude pokračovat i v pUíštím školním roce. UrčitE se ho 
zúčastníme. 
        Mgr. Pavel Koreň 
                 vedoucí kroužku 
 
 
Post Bellum – PUíbEhy našich sousedů 

Naše škola se již potUetí zúčastnila výše jmenovaného projektu, který se zabývá 
zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamEtníků významných historických událostí.  
Členy našeho týmu v letošním školním roce byliŚ Tomáš Herman, Martin Kučera a Marek 
Kudrna. 

Po úvodních informacích jsme vytvoUili tým a společnE prostudovali dostupné materiály. 
Našli jsme si pamEtníka, kterým je pan Josef Morkus z Jihlavy. Je bývalým učitelem, v únoru 
2017 oslavil 72. narozeniny.  

7. bUezna 2017 jsme vyrazili na natáčení. I když dva z nás již mají s tímto projektem 
zkušenosti, pUiznáváme, že jsme mEli smíšené pocity, co nás letos čeká. 
Po tUech hodinách povídání, focení, prohlížení fotografií a dokumentů, jsme se loučili 
s pocitem, že se budeme mít o co pUi závErečné prezentaci podElit s ostatními účastníky.  
Pak začala ta mravenčí práce po vyučování. Naskenovali jsme zapůjčené fotografie, pUepsali 
rozhovor. PUi sezeních jsme se domlouvali, co chceme do pUíbEhu dát. Snažili jsme se 
vystihnout hlavní myšlenky. 
UdElali jsme prezentaci v Power Pointu a tu jsme v hodinE dEjepisu pUedvedli žákům z 8. a 9. 
tUídy.  
Ve stUedu 7. června 2017 jsme se zúčastnili závErečné prezentace v gotickém sále jihlavské 
radnice. ChybEl nám jeden z členů týmu, Marek Kudrna, který byl nemocný. 
Prezentace se nám vydaUila. Nejvyšší možné ohodnocení bylo 4Ř bodů.  Na prvním místE byli 
zástupci jedné z jihlavských škol, kteUí získali 44 bodů. My jsme dostali 36 bodů, což 
v konkurenci 12 základních škol z Jihlavy a jihlavského gymnázia vůbec není špatné. 
Jsme rádi, že jsme se i v letošním školním roce mohli aktivnE zúčastnit projektu Post Bellum 
– PUíbEhy našich sousedů. Počítáme s tím, že do projektu půjdeme i v pUíštím školním roce. 
 

 
           Mgr. Pavel Koreň 

       koordinátor školního projektu 
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Hodnocení práce školního poradenského pracovištE 
(školní rok 2016/2017ě 

 
V letošním školním roce pracovalo v základní sestavE Mgr. Pavel Koreň, školní speciální 
pedagog Ěvedoucí pracovištEě, Mgr. Eva Skovajsová – metodik prevence (do odchodu na 
mateUskou dovolenouě, Mgr. Bc. KateUina Böhmová – metodik prevence. Členy ŠPP jsou 
všichni pedagogové školy. 
Program školního poradenského pracovištE se kromE jiných úkolů v letošním školním roce 
soustUedil pUedevším na tento cílŚ integrovat poradenské služby poskytované školou se 
službami školských poradenských zaUízení Ězejména pedagogicko-psychologické poradny, 
speciálnE pedagogická centra, stUediska výchovné péčeě. 
Diagnostiku a rediagnostiku v rámci vyšetUení v Pedagogicko-psychologické poradnE a 
SpeciálnE pedagogickém centru Vysočina v průbEhu školního roku 2016/2017 absolvovali 
následující žáciŚ 
PUípravná tUídaŚ 12 žáků. 
První tUídaŚ 10 žáků. 
TUetí tUídaŚ 12 žáků. 
Pátá tUídaŚ Ř žáků. 
Vycházející žáciŚ ř žáků. 
Na všechny žáky byly vypracovány tUídními učiteli ve spolupráci se školním speciálním 
pedagogem písemné podklady, které byly pUed vyšetUením pUedány poradenskému zaUízení. 
RovnEž všichni žáci, kteUí se zúčastnili zápisu do I. tUídy, prošli vyšetUením v poradenském 
zaUízení. 
V rámci rediagnostiky bylo vyšetUeno celkem 36 žáků. U 30 bylo konstatováno lehké 
mentální postižení, stanoveno podpůrné opatUení 3. 
Jedna žákynE III. tUídy má soubEžné postižení více vadami podle § 16, odst. ř školského 
zákona, tEžké sluchové postižení. 
Další žákynE III. tUídy má diagnostikové LMP, soubEžné postižení více vadami podle § 16, 
odst. ř školského zákona. 
ŽákynE II. tUídy má LMP, SVP vyplývající z kombinace obou faktorů K. Z Ěkulturní + jinéě. 
Další žákynE II. tUídy má diagnostikované LMP, SVP vyplývající z dopadu jiných životních 
podmínek do vzdElání. 
Žák V. tUídy má dlouhodobé SVP vyplývající ze zdravotního stavu či jiných okolností. 
Vycházející žák má individuální formu integrace, soubEžné postižení s více vadami. 
Školní poradenské pracovištE úzce spolupracovalo s poradenskými zaUízeními také v oblasti 
zajištEní účasti žáků a jejich zákonných zástupců na vyšetUení. Pokud rodiče nemohli v daném 
termínu s dítEtem na vyšetUení, písemnE požádali, aby jejich dítE doprovázel pedagogický 
pracovník školy.  

 
Mgr. Pavel Koreň  

vedoucí školního poradenského pracovištE 
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Zhodnocení práce školní družiny  
Školní družina má jedno oddElení, v nEmž je k 26. 6. 2017 zapsáno Ř žáků. Docházka do 
školní družiny je pravidelná. Ranní družinu navštEvují 2 žáci. Platby probíhají pravidelnE, 
dvEma žákům z celkového počtu pUihlášených je z důvodu hmotné nouze úplata školní 
družiny prominuta Ueditelkou školy. 

Činnost ve školní družinE se Uídí podle plánu práce na rok 2016/2017. Aktivity Uízené jsou 
doplňovány relaxačními. K relaxačním aktivitám je buď využíváno zázemí školní družiny 
nebo relaxační místnosti v prostorách školy, popU. místnost Snoezelen v doprovodu povEUené 
osoby.  

PUevládají činnosti výtvarného a pracovního charakteru Ěkresba pastely, malba vodovými a 
temperovými barvami, práce s papírem, tvoUení z korálků, modelování z plastelíny atp.ě. Žáci 
se aktivnE podílejí na tvorbE výzdoby školní družiny. Dle možností chodí žáci školní družiny 
na vycházky v okolí školy. Žáci  školní družiny se účastní také sportovních aktivit Ěstolní 
tenis, aktivity v pUírodEě. Školní družina navštEvuje cvičný byt, kde pod vedením 
vychovatelky pUipravují jednoduché pokrmy a učí se pravidlům správného stolování.  

V rámci školní družiny mají žáci možnost navštEvovat zájmové kroužky. DEvčata navštEvují 
hudebnE-pohybový kroužek pod vedením p. asistentky Pavlíčkové, chlapci navštEvují kroužek 
fotbalu pod vedením p. učitele Kuciana. Docházka na zájmové kroužky je též pravidelná a 
žáci je navštEvují s velkým nadšením.  

Do školní družiny dEti docházejí rády, úkoly zadané vychovatelkou pUi Uízené činnosti plní 
bez problémů a vEtšinou také s nadšením. KaždodennE je využíváno materiální zázemí 
družiny, zvláštE hračky a stavebnice, výtvarné potUeby. Velmi oblíbený je u dEtí také stolní 
fotbal. Žáci se k majetku školy ve školní družinE chovají ohleduplnE a vEdomE jej neničí. 

Jana Filová 

 

Zhodnocení práce informačního centra a školní knihovny 

Informační centrum 

Informační centrum slouží žákům k osvojování dovedností vyhledávat potUebné informace 

pomocí PC, dostupného portfolia časopisů a školní knihovny.  

K dispozici jsou zde dva počítače s pUístupem k internetu, množství titulů časopisů pro dEti a 

mládež a jiných periodik. Žáci si mohou prohlédnout také noviny a časopisy cizojazyčné. 

Informační centrum mohou žáci navštEvovat v dobE velké pUestávky od řŚ40 do 10Ś00. 

NávštEvnost centra je vysoká, žáci nejvíce využívají počítače. Do centra chodí žáci prvního i 

druhého stupnE. V práci na PC si vzájemnE pomáhají. Časopisy jsou také hojnE půjčovány, 

zvláštE tituly pro dEti.  
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Informační centrum je využíváno také žáky docházejícími do školní družiny a školního klubu.  

Pedagogičtí pracovníci mají možnost zde studovat nové informace a poznatky své profese 

díky značnému množství periodik, které se tématem školství a vzdElávání zabývají.  

 

Školní knihovna 

Školní knihovna je součástí informačního centra. Žáci si absenčnE půjčují a vracejí knihy o 

velké pUestávce. K dispozici mají oddíl žákovské knihovny. Žákovská knihovna obsahuje 

tituly od českých i zahraničních autorů, všechny v českém jazyce. Ve výbEru literatury jsou 

jak knihy pro nejmenší dEti školou povinné, tak pro dospívající čtenáUe. Tituly ze žákovské 

knihovny jsou vypůjčovány také kantory jako pomůcky do vyučování.  

Školní knihovna obsahuje také oddElení pro učitele. Ti si zde mohou půjčovat absenčnE 

odbornou pedagogickou, psychologickou a didaktickou literaturu. V učitelské knihovnE jsou 

k dispozici také učebnice. Možnost půjčování odborné literatury využívají učitelé velmi často. 

Odborné knihy si také půjčují asistenti pedagoga. Nejvíce je půjčována literatura 

pedagogická, dále didaktická.  

Snoezelen  

SprávceŚ Kamila Pavlíčková 

Snoezelen slouží jako pedagogicko-podpůrný pUístup nebo podpůrná edukační metoda, 
která je zamEUena na podporu výchovnE-vzdElávacího procesu na škole. Pedagog aplikuje 
Snoezelen v rámci tohoto smEru s pUihlédnutím na specifika jednotlivce s následujícími cíliŚ 

– podpora kognitivních procesů 
– obecná aktivace na podporu procesů učení 
– rozšíUení poznávání a zkušeností o okolním svEtE 
– podpora vnímání a intenzivní pUijímání podnEtů 
– zlepšení koncentrace 
– podpora seberealizace 
– socializace a integrace do sociálních struktur 
– uvolnEní    

To vše je za pomoci svEtelných a zvukových prvků, vůní a hudby.  

U jedinců se speciálními potUebami je hlavním cílem celkové uvolnEní, neboť jsou často 
vystaveni značnému napEtí a stresu. Cílem je umožnit žákům zažít nové situace, vybudovat si 
nové vazby, vzájemnE se více poznávat, rozvíjet a stimulovat smysly, najít místo pro Uešení 
vzájemných problémů, nebo jen zmEnit prostor školní tUídy. Tento prostor je velmi vhodný 
pro uvolňovací a relaxační cvičení, rozvoj hmatové orientace a hmatového vnímání, jemné a 
hrubé motoriky a polohování s tElesnE handicapovanými.    
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Fotografie z akcí 
 
ZÁTÍ 

 
TÍJEN 
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LISTOPAD 
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PROSINEC 
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LEDEN 
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ÚNOR 

 
 
BTEZEN 

 
DUBEN 
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KVDTEN 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, pUíspEvková organizace 

98 
 

ČERVEN 
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Napsali o nás … 
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Na výroční zprávE se podíleli: 
 
 
Mgr. Pavel Koreň – výchovný poradce 
 
Hana Hudecová – ekonomka školy 
 
Mgr. Bc. JiUí Kucian, DiS. – metodik ICT 
 
Mgr. Václav KUičenský – zástupce Ueditelky školy 
 
Mgr. Ivana Málková – Ueditelka školy, statutární zástupce 
 
 
KoordinátoUi a metodici  
 
 
 
 


