Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

ZŠ TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
Telefon/fax
E-mail
www stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

2.

Část I.
Základní údaje o škole
Základní škola Třebíč Benešova 585
674 01 Třebíč, Benešova 585
67008399
19-7726160267/0100
568824345 / 568824837
info@zsbenesova.cz
www.zsbenesova.cz
příspěvková organizace
01.01.1999
Město Třebíč
Školní družina a školní klub, školní jídelna
102655529
Mgr. Jaroslav Dejl, ředitel školy, statutární zástupce
Mgr. Miroslav Ondrák, zástupce ředitele školy
Mgr. Eva Netolická, zástupce ředitele školy
Jana Martinů, vedoucí ŠD
Milada Cieslarová, vedoucí ŠJ
Jiřina Chlebounová, ekonom školy
Zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně
závazných právních předpisů v oblasti základního školství
pro povinnou školní docházku, provozuje hospodářskou
činnost související s výchovou a výukou, provozuje školní
jídelnu jako vedlejší hospodářskou jednotku, kterou řídí
vedoucí školní jídelny s vymezenými pravomocemi
v organizačním řádu a poskytuje služby v oblasti
stravování

Úplná škola

Školní rok
2005/2006

1.stupeň
2.stupeň
Celkem

celkem

15
17

32

Počet tříd
Celkový
počet žáků
z toho
spec.
vyrovnávac
í
378
436
814

Počet žáků na
jednu třídu

3.Celkový počet žáků v 1.ročníku: 81 ve 4 třídách
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu
(učitelé v přepočtených úvazcích): 17,7
Počty žáků jsou uváděny ze zahajovacího výkazu školy
4.Charakteristika školy
součásti školy
Základní škola
Školní družina

kapacita
950
200
1

25,20
25,64
25,43

Školní klub
Školní jídelna ZŠ

100
1080

4.1. Úplnost a velikost školy
Základní škola Třebíč, Benešova sdružuje základní školu, školní jídelnu,
školní družinu a školní klub. Škola je úplná s 1. – 9. ročníkem. Ve školní
roce 2005/2006 měla 32 tříd s 814 žáky. Na 1. stupni bylo 15 tříd s 378 žáky,
na 2. stupni bylo 17 tříd s 436 žáky.
4.2. Vybavení školy
Škola je umístěna v sídlišti Nové Dvory, byla otevřena v roce 1978. Tvoří
ji 5 pavilonů /pavilon 1. stupně, pavilon 2. stupně, pavilon s tělocvičnami
a počítačovými učebnami, pavilon vedení a odborných učeben, školní jídelna.
Škola používá celkem 58 učeben, které jsou na 1. stupni tvořeny kmenovými
třídami a dále je zde pro potřeby 1. – 5. tříd samostatná učebna výpočetní
techniky a učebna výtvarné výchovy. Na 2. stupni má každý pedagog svou
vlastní učebnu. Na škole jsou dále 2 učebny s výpočetní technikou a dataprojektory, velká školní knihovna a školní divadélko, které je zároveň variabilním
prostorem pro výuku. Školní družina má 2 samostatné učebny, dále využívá třídy.
Škola používá celkem 75 počítačů pro žáky a 25 počítačů pro pedagogy,
které jsou umístěny nejen v odborných učebnách, ale i v řadě tříd a kabinetů.
Všechny počítače jsou připojeny na internet. K objektu školy patří školní pozemek
se skleníkem, dále se zde buduje arboretum. Od září 2005 je otevřeno nové
rekonstruované školní hřiště s vynikající tartanovou dráhou a oválem, tartanovými
sektory pro skok do výšky, travnatým fotbalovým hřištěm a víceúčelovým hřištěm
pro hry s umělým povrchem. Školní hřiště a tělocvičny jsou v odpoledních
hodinách přístupné veřejnosti.
4.3. Charakteristika pedagogického sboru
Výuku na škole zajišťuje 45,93 přepočtených pedagogů /51 fyzických osob/,
kteří jsou kvalifikováni z 94%. Ve školní družině pracuje 6,063 vychovatelek
/7 fyzických osob/. Ve školní jídelně pracuje 8,64 pracovnice /9 fyzických osob/,
provozních zaměstnanců je 11,075 /12 fyzických osob/. Na škole dále pracuje
asistentka pedagoga na úvazek 0,835, která zabezpečuje činnost s autistickým
žákem 3. třídy. Od října 2005 na škole pracuje školní psycholog, který je
financován v rámci projektu VIP kariéra( od ledna 2006 pracovala jako zaměstnanec
sdružení Klíček Praha, k 31.8.2006 ukončila svojí činnost na škole). K činnosti školy
se využívá i celodenně otevřená knihovna, která obsahuje 6.000 svazků,
400 audiovizuálních pomůcek a je vybavena počítačem s připojením na internet,
kopírkou, skenerem a tiskárnou.
4.4. Vzdělávací nabídka školy
Od roku 1984 škola nabízí výuku ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy
se zaměřením na atletiku, od roku 2004 je vedena oficiálně v registru MŠMT.
V současné době se jedná o špičkově vedené třídy v čele s trenérem Pavlem
Svobodou a vedoucím sportovních tříd Mgr. Josefem Vomelou. Od roku 1992 škola
nabízí výuku ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků, zabezpečovanou
kvalitním složením učitelů angličtiny a němčiny. Od roku 1994 zabezpečujeme péči o
žáky s výukovými problémy /dysgrafie, dyslexie/ integrací do běžných tříd. Od roku
1999 používáme ve výuce prvky daltonského školství, od téhož roku je
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zabezpečován projekt Zdravá záda – cvičení s velkými rehabilitačními míči. Zatím
škola pracuje podle programu Základní škola.
4.5. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Mezi dlouhodobé projekty patří výše uvedený Dalton /výchova k samostatnosti,
spolupráci a toleranci/ a Zdravá záda, projekt filmový klub pro žáky 8. a 9. tříd
/výběr filmů, které jsou dále rozebírány v hodinách češtiny, občanské a rodinné
výchovy, dějepisu, výtvarné výchovy/, projekt Škola v lese pro 1. stupeň.
V mezinárodní spolupráci škola velice intenzivně spolupracuje formou výměnných
pobytů se školami v Anglii /od roku 1989 v oblasti dramatické výchovy/,
v Rakousku /od roku 1994 v oblasti umění a ekologie/, v Německu / od roku 1989
v oblasti sportu a ekologie/ a nově v Dánsku /v oblasti sportu a ekologie/.
K dlouhodobým projektům patří i organizace Středoevropské olympiády
pro děti, který se koná jednou za čtyři roky v době skutečných olympijských her.
V rámci enviromentální výchovy dlouhodobě žáci třídí odpad. V rámci sociální
výchovy žáci finančně podporují vzdělávání indického chlapce a sponzorují zvířátko
mývala severského a ZOO Jihlava.
4.6. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči a jinými subjekty
Zřizovatel Město Třebíč finančně podporuje provoz školy, škola čerpá i finanční
prostředky z grantů. Ředitel školy je členem Školské komise Města Třebíč.
Na škole je založeno Sdružení pro spolupráci se školou a rodinou od roku 1992.
Velice úspěšně probíhá pravidelná spolupráce s mateřskými školami Benešova,
Obránců míru, Cyrilometodějská a Kpt. Jaroše /malá atletická olympiáda, vánoční
a velikonoční dílničky, dobývání pevnosti školička, grafomotorické dílny,
představení Děti dětem/. Spolupracuje s pobočkou Městské knihovny na Modřínově
ulici, plaveckou školou.
4.7. Školská rada zřízená podle §167 Zákona 561/2004 Sb.
Je zřízena od 1. 1. 2006, má 6 členů:
a) jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jan Karas, pí Věra Svobodová
b) volení zástupci rodičů: p. Milan Března, p. Zdeněk Kratochvíl
c) volení zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Ivana Janíková
Bc. Lenka Stejskalová
1. schůzka Školské rady byla 25. ledna 2006, 2.schůzka 26.08.2006
4.8. Školní družina, školní klub a zájmové kroužky
Školní družina má 6 oddělení, školní klub je zabezpečován jednou pracovnicí
na zkrácený úvazek. Družina je otevřena od 6 hodin do 16:30 hod. V družině
a školním klubu je otevřeno více než 60 kroužků nejrůznějšího zaměření:
• taneční – taneční studio BENE, mažoretky, folklorní soubor Rozmarýnek
• pěvecké – pěvecký sbor Hlásek
• hudební – výuka hry na kytaru a flétny
• výtvarné a keramické
• sportovní – florbal, kopaná, gymnastika, stolní tenis, atletická přípravka
• jazykové – angličtině, francouzština
• naukové – přírodovědný, matematické, český jazyk, časopis
• práce na PC – informatika, tvorba www stránek
• pracovní – vaření, šití, suchá vazba
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Část II.
přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku, přehled dalších činností školy, které jsou zařazeny ve školském
rejstříku
1.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
Číslo jednací
V ročníku
vzdělávacího programu
Základní škola
16847/96-2
1.-9., celkem 21 tříd
Základní škola
rozšířené vyučování
16333/96-22-21 3.-9., celkem 7 tříd
jazyků
Základní škola
rozšířené vyučování TV 29738/96-22-50 6.-9., celkem 4 třídy
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:
daltonské prvky ve výuce
rozšířená výuka jazyků ( angličtina, němčina )
rozšířená výuka TV se zaměřením na atletiku
výuka žáků se specifickými vyučovacími problémy – 2.-8.ročník

2.
ŠD a ŠK, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
6
200
ŠK
počet oddělení ŠK
počet dětí v ŠK
celkem
1
100
Z činnosti školní družiny a klubu:
Školní družina a klub májí vypracovaný vzdělávací a výchovný program na celý školní rok.
3.
ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
Počet
921 ŠJ - úplná

Počet strávníků
žáci a děti škol.prac. ostatní*
617
75
52

1

* Ostatní – důchodci, firmy atd…
Část III
Údaje o pracovnících školy
1.
Odborná a pedagogická způsobilost
Celkový počet pedagogických pracovníků
- učitelů
Z toho odborně a ped. způsobilých

4

51/45,8

100%

48/45,8

94,1%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2005/06 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2005/06
odešli ze školy: 2 ( odešli k 30.06.2006)
4.

Věkové složení učitelů
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%
mateřské dovolené

muži
0
3
1
5
2
1
12

ženy
0
2
7
12
14
0
35
6

celkem
0
5
8
17
16
1
47
100,0
6

%
0
10,7
17,0
36,2
34,1
2,0
100,0
x

5. výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog
a)

počty

výchovný poradce

fyzický počet kvalifikace,
specializace
2
Čj-Ov, Nj-Hv

školní metodik prevence
speciální pedagog

1
2

dosažené vzdělání

Nj-Hv
spec.pedagogika,Nš

VŠ, VŠspec.studium
VŠ
VŠ

úvazek

kvalifikace,
dosažené vzdělání
specializace
školní psycholog
0,5
klinický psycholog
VS.
Pracovala v rámci projektu VIP do ledna 2005, potom jako detašované pracoviště sdružení
Klíček Praha do 31.08.2006. Potom činnost ukončena
b)

věková struktura
do 35let

výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog

35 – 50 let
2
1

50 let–a více

1

6. ŠD a ŠK, které jsou součástí základní školy
počet vychovatelů Šd a ŠK
fyz.7
/ přepoč. 5,2
Členění vychovatelek a asitentky pedagoga podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let

muži
0
0
0
0

ženy
0
0
2
5
5

celkem
0
0
2
5

%
0
0
25,0
62,5

51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

0
0
0

1
0
8

1
0
8
100,0

12,5
0
100,0
x

7. Asistent pedagoga

Škola zaměstnává asistentu pedagoga k autistickému dítěti – 1 fyzická, přepočtená
0,84
8. Počet provozních pracovníků školy a pracovníků školní jídelny
Fyzické osoby provozní zaměstnanci
Přepočtení na plně zaměstnané

12
11

Fyzické osoby školní jídelna
Přepočtení na plně zaměstnané

9
8,5

Členění nepedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%
mateřská dovolená

muži
0
0
0
0
1
0
1

ženy
0
1
5
6
7
1
20

celkem
0
1
5
6
8
1
21
100,0
2

2

%
0
4,8
23,7
28,6
38,1
4,8
100,0
x

IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
zapisovaní
98

přijatí do školy
73

s žádostí o odklad
25

Část V.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Prospělo
Ročník
Počet
s
vyznamenáním
žáků
80
80
1.
76
73
2.
51
41
3.
87
55
4.
85
52
5.
379
310
Celkem za I. stupeň
88
37
6.
101
27
7.
6

Prospělo
(*)

Neprospělo
(*)

Opakují
(*)

0
3
10
32
22
67

2
2

0
0

51
73

1

0

8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem za školu

125
125
439

49
40
153

75
85
284

1

818

463

297

4

0

2
0

*) počet žáků po opravných zkouškách 29.08.2006
2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
8
3
0

% z počtu všech žáků školy
0,98
0

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 251, průměr na jednoho žáka: 0,31
Případy neomluvených hodin byly řešeny ve výchovné komisi školy ve spolupráci
s kurátory.
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Gymnázia
Školní rok 2005/06
SOŠ
přihlášených*
přijatých**

Počty
žáků
*
**

4-leté studium
20
16%
17
13,6%

6-leté studium
0
0%
0
0%

8-leté studium
10
11,7%
7
8,23%

75
78

SOU

60%
62,4%

30
30

24%
24%

% z počtu žáků příslušného ročníku
% z počtu žáků příslušného ročníku

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník
Celkem

125
0
125

6. Individuální integrace žáků
Typ postižení
Ročník
autismus
3.
sluchové postižení
1.
vývojové poruchy učení
2.-9.
celkem

% z celkového počtu všech
žáků
15,28
0
15,28

Počet žáků
1
1
24
26

7. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Sociálně patologické jevy

ano

návykové látky: alkohol
cigarety

ano

záškoláctví

ano

7

ne

věk

celkem
případů
0

13,14 3
,
7,11, 5
13,14
,15

šikana

ano

12

1

Část VI.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy

Typ kurzu

Koordinátor
Průřezová témata– akce na zakázku
Úspěšný ředitel
Daltonská konference - podzim
Daltonská konference - květen
TOŠ – Trvalá obnova školy
Brána jazyků
ŠIPVZ – grafika a digitální fotografie
SIPVZ - excel
SIPVZ – tvorba www.stránek
RVP
Český jazyk
Matematika
Chemie
Zeměpis
Aj
Biologie
Kurz školního lyžování - instruktor
Kurz školního snowboardingu instruktor
autismus
výchovní poradci
Nj jako součást RVP
Dějepis
Hudební výchova
Ekologická výchova
Cermat školení zadavatelů 5.,9.tř.
Toulavý autobus

Počet
zúčastněných
pracovníků
3
40
1
6
4
3
15
12
12
8
4
4
6
2
4
6
3
3
1
1
2
1
1
2
1
8
1
154

Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Výsledky soutěží – školní kola
Pythagoriáda – 6. ročník – 27 žáků
7. ročník – 29 žáků
8

Matematika – Z 6 – 10 žáků
Z 7 – 8 žáků
Z 8 – 7 žáků
Z 9 – 6 žáků
Olympiáda Čj – 60 žáků
Bio – 20 žáků
Chemická – 10 žáků
Yamaha show – 19 žáků
Výsledky soutěží – okresní kola
Olympiáda v českém jazyce – 7. 3. 2006 I. kat. /26 škol/
4. – 6. místo – Vejrosta Jiří 9. E – pí uč. Böhmová
27. – 34. místo – Božejovský Miroslav 9. E
Chemická olympiáda – 24. 2. 2006 – kat. D /7 škol/
2. místo – Větrovec Vladislav 9. E – pí uč. Prušová
3. místo – Vejrosta Jiří 9. E
4. místo – Kružík Adam 9. E
Biologická olympiáda – 11. 4. 2006 – kat. C /9 škol/
8. místo – Zoubková Hana 8. E – pí uč. Katovská
19. místo – Cejpková Pavlína 8. E
22. místo – Kotrbová Alžběta 8. E
Biologická olympiáda – 18. 5. 2006 – kat. D /11 škol/
10. místo – Kalousková Aneta – pí uč. Katovská
24. místo – Koutová Leona
30. místo – Zima Jan
Fyzikální olympiáda – 29. 3. 2006 – kat. E /8 škol/
1. místo – Větrovec Vladislav 9. E – p. uč. Dresler
6. – 7. místo – Vejrosta Jiří 9. E
Dějepisné soutěžení 2006 - /16 škol/
2. místo – Rožmberkové 8. D – p. uč. Mikoláš
12. místo – Dvořané 8. E – pí uč. Chytková
Okresní přehlídka dětských pěveckých souborů – 29. 3. 2006 - /5 škol/
zlaté pásmo – pěvecký sbor Hlásek – pí vych. Doláková
Zeměpisná olympiáda
- kat. A /20 škol/
6. místo – Netík Ondřej 6. C – pí uč.Lampertová
13. místo – Janík Petr 6. C – pí uč.Lampertová
13. místo – Bartejs Libor 7. D – pí uč.Lampertová
20. místo – Vaněk Petr 7. D - pí uč.Lampertová
24. místo Holub Ondřej 8. D – pí uč.
Matematická olympiáda – 5. 4. 2006 – kat. Z-6 /8 škol/
5. místo – Janík Petr 6. C – pí uč. Lampertová
kat Z-7 /5 škol/
7. místo – Zima Jan 7. D – pí uč Janíková
kat Z-8 /7 škol/
4. místo – Jašová Markéta 8. E – pí uč. Lampertová
kat. Z-9 /10 škol/
9

4. místo – Vejrosta Jiří 9. E – pí uč. Lampertová

Olympiáda v anglickém jazyce
kat. IB – 20. 2. 2006 /4 školy/
6. – 7. místo – Zima Jan
Gros Jakub
kat. IIA – 22. 2. 2006 /16 škol/
1. místo – Cafourek Jan 9. E
12. místo – Pacas Petr 9. E
kat. IIB – 22. 2. 2006 /4 školy/
2. místo – Vlčanová Kateřina 9. E
8. místo – Šesták Jan 9. E
Dětská scéna – divadelní soubory
postup do krajského kola – soubor Vrány /6. B, 6. C/ - pí uč. Marečková
postup do krajského kola /národní/ - soubor Puntík – pí uč. Marečková
Dětská scéna – sólový přednes
kat. 0 /4 školy/ - účast Nikola Švecková
kat. I /8 škol/ - postup do kraj. kola – Felicita Prokešová
- účast Tomáš Kotrba
kat. II /8 škol/ - účast Lili Moldovan, Eva Maloňová
kat. III /13 škol/ - účast Aneta Kalousová, Leona Koutová
kat. IV /14 škol/ - účast Sofie Prokešová, Ondřej Noščák
Soutěž Paragraf 11:55
3. místo – družstvo 8. B – pí uč. Kopecká
/Vrábel, Votoupal, Holubová, Kotlanová, Veselá/
výtvarná soutěž – Voda
cena – Jahoda Vojtěch 7. B – pí uč. Dobšínská
Yamaha Show 2006
kat. 5.- 7. třídy
3. místo – Benáčková Ivana 7. C – pí uč. Fišerová
kat. 8. – 9. tř
5. místo – Františková Lucie 8. D – pí uč. Fišerová
6. místo – Uherková Petra 9. B
účast – Jelínková Monika 9. A
Výsledky soutěží – krajské kolo
Chemická olympiáda
- kat. D
3. místo – Větrovec Vladislav 9. E – pí uč. Prušová
5. místo – Vejrosta Jiří 9. E
úspěšný účastník – Kružík Adam 9. E
Fyzikální olympiáda – 17. 5. 2006 Jihlava – kat. E
10. – 11. místo – Větrovec Vladislav 9. E – p. uč. Dresler
12. – 13. místo – Vejrosta Jiří 9. E
Regionální přehlídka dětských pěveckých sborů – 19. 4. 2006 – Třebíč
stříbrné pásmo – pěv. sbor Hlásek – pí vych. Doláková
Matematická olympiáda – kat. Z9 – 22. 3. 2006
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15. – 17. místo – Vejrosta Jiří 9. E – pí uč. Lampertová
Olympiáda v anglickém jazyce – kat. IIB – 24. 3. 2006
9. místo – Vlčanová Kateřina 9. E –
Dyslektická olympiáda – 27. 4. 2006
3. místo – přírodovědná soutěž – Marek 5. B, Picmaus 4. A, Kratochvíl 3. B – pí uč.
Procházková
Dětská scéna – divadelní soubory
čestné uznání – soubor Vrány – pí uč. Marečková
Sedmikvítek – kat. B2 – sólový zpěv – 6. 11. 2005
2. místo – Františková Lucie 8. D – pí uč. Fišerová
Sedmikvítek – folklorní soubor
postup do národního kola - Rozmarýnek – pí uč. Jakubová

Výsledky soutěží – národní kola
Sedmikvítek – kat. F – parketové tan. kompozice Junior- Stráž
1. místo – BENE – Luce – pí Čaňková
2. místo – BENE – Rozverný valčík – ples. kompoz.
kat. F
2. místo – BENE – Lišaji – pí uč. Čaňková
Cena Narexu – Česká Lípa – 13. 11. 2005
1. místo – BENE – Luce
3. místo – BENE – Mississippi
Aktivity a projekty, které probíhaly ve školním roce 2005/2006
1. DÍTĚ A VZDĚLÁNÍ
•

•

•
•
•
•

prvky Daltonského školství
výchova k samostatnosti, spolupráci, toleranci, realizováno na 1. stupni/
jeden den až dva dny v týdnu měla každá třída daltonský den/, na 2. stupni
jedenkrát za měsíc nebo v jednotlivých předmětech
pomoc žákům s výukovými problémy /dyslexie, dysgrafie apod./
od 2. do 5. třídy jsou žáci s těmito problémy soustřeďováni na tři hodiny češtiny
do speciální učebny, kde pracují se speciálními pedagogy,
v 6. – 8. třídách 1 hodina týdně společná práce se speciálními pedagogy
projekt Občan a volba povolání
ve spolupráci s Integrovanou soukromou školou Třebíč, realizován pro žáky 7. – 9.
tříd, ve kterém studenti střední školy pracují s žáky základní školy
výchova k další profesní a studijní orientaci
pro žáky 8. a 9. tříd organizovaná návštěva Úřadu práce, výstavy Didakta,
pro zájemce z řad žáků 8. tříd testování psychologa Dr. Halačky
péče o talentované žáky
rozšířená výuka cizích jazyků a tělesné výchovy (atletiky)
kroužky na prohloubení znalostí z češtiny , matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu,
dějepisu , jazykové kroužky (angličtina, ruština)
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•
•
•
•
•
•

projekt Mladý čtenář a posluchač
probíhá dlouhodobě, umožňuje dětem nákup zlevněných kvalitních dětských knih, CD
a kazet
školní knihovna
vede samostatná pracovnice Julie Palánová , knihovna je přístupna po celou dobu
vyučování
výuka informatiky
v 6. a 7. třídách realizována jako povinná, v dalších ročnících možnost návštěvy
formou kroužků a nepovinných předmětů
osobnostní rozvoj žáků
návštěva žáků 1. stupně v nemocnici, dopravní výchovy, edukační keramiky
projekt spolupráce tříd a školek ( žáci připraví celodenní program pro MŠ)
tudorské čtení a angličtina ( starší pomáhají mladším)

2. DÍTĚ A SVĚT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návštěva 8 pedagogů v družební škole v Arhusu - Dánsko
společná dílna osmáků v Großbottwaru v Německu – 28 žáků – 4.-11.10.2005
divadelní dílna s Kevinem Dowsettem – 25.-29.10.2005
žáci 6.C , škola a v Divadélku pod schody, město, okres, kraj, Brno, TheatreTrain
London
poznávací zájezd do Vídně – prosinec 2005 – 40 žáků
společná dílna 6.C a gymnázium Wien v Hornu 11.-14.2.2006
divadelní dílna v Londýně – 6.4. –13.4.2006 – 6.C+Theatretrain
společná dílna v Třebíči s RS Großbottwar 16.-23.5.2006
výměnný pobyt v Arhusu – Dánsko – 22 osmáci – 4.-11.6.2006
výměnný pobyt žáků z družební školy G Wien v Třebíči
realizováno 26.-28.6.2006 , žáci bydleli v rodinách, náplň byla sportovní, kulturní a
poznávací, 30 žáků z Třebíč, 28 žáků z Wien, 3 dny
poznávací pobyt žáků v Chorvatsku
byl realizován v 4.-12.června 2006 – 28 žáků a 2 pedagogové, 11 rodičů

3. DÍTĚ A ZDRAVÍ
•
•
•
•

•
•

projekt Zdravá záda
na 1. stupni využívají žáci alternativního způsobu sezení na velkých rehabilitačních
míčích, využíváno i v hodinách TV
projekt Školní mléko
v rámci zdravého životního stylu mohou již několik let žáci využívat nákupu
zlevněného mléka, realizováno v celé škole /zhruba 63% žáků/
další výuka plavání
probíhá ve 3. a 4. třídě povinně, v 1., 2., 5. třídě a sportovních třídách jako doplňková
součást TV
projekt Škola na horách
pro 7. třídy je realizován povinný lyžařský kurz, od 3. třídy do 6.třídy je umožněno
zájemcům se zúčastnit pobytu na horách, v 8. a 9. třídách pokud se přihlásí víc než
75 % žáků třídy, v tomto školním roce jsme realizovali celkem 7 kurzů v Karlovicích
v Jeseníkách
projekt Škola v lese
jedná se o třídenní poznávací a sportovní pobyt žáků 1. stupně v Řásné u Telče,
Křižanově ,Templštejně – zúčastní se i rodiče
výuka bruslení
v zimním období navštěvují třídy 1. stupně zimní stadion, na kterém probíhá výuka
bruslení
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•
•

•
•
•
•

projekt Zdravé zuby a Slunce do škol
na 1. stupni probíhaly tyto projekty celoročně a vychovávaly nenásilně žáky k péči o
chrup a pokožku
enviromentální výchova
návštěva žáků 8. tříd na zdroji pitné vody v centru Heraltice a návštěva žáků
9. tříd v čističce odpadních vod v Třebíči, 7.třídy třidírna odpadu Petrůvky,
žáci 6.tříd ekologické centrum Chaloupky, 9. třídy v infocentru JEDU Duklovany
protidrogové projekty
od 5. třídy realizovány dle plánu koordinátorky pí uč. Fišerové
První pomoc do škol projekt pro žáky 8.tříd -celkem 10 hodin- zabezpečovaly
žákyně Střední zdravotnické školy Třebíč a Záchranná služba Třebíč
Kinderiáda – miniatletika pro děti 1. stupně
účast a organizace krajského kola
sportovní kroužky – kroužky kopané, florbalu, volejbalu, gymnastiky, stolního tenisu,
horolezectví, rybaření

4.DÍTĚ A SPOLEČNOST
•

•

•
•
•
•

projekt Děti dětem
žáci školy spolu s pedagogy zorganizovali několik dílniček pro děti z okolních
mateřských škol – v září miniatletickou olympiádu, v listopadu miniakademii ve
školním divadle, prosinci vánoční dílničku, v dubnu velikonoční dílničku
školní akademie „Podívejte se, co všechno umíme“ v KVIZ Třebíč
proběhla dne 1.června 2006 celkem třikrát. Dopoledne dvakrát pro žáky školy, od
17:00 pro veřejnost. Vyprodaný sál tleskal souborům školy – pět skupin tanečního
souboru BENE /Kopecká, Čaňková/, dvě vystoupení folklórního souboru
Rozmarýnek/Jakubová/, pěvecký soubor Hlásek/Doláková,Toufarová/, tři divadelní
soubory Z. Marečkové gymnastický oddíl/Stejskalová/,vystoupení s rehabilitačními
míči/Stejskalová,R.Venhodová/, dyslektici/ Procházková/, Yamaha show- čtyři sólová
pěvecká vystoupení/Fišerová/, mažoretky.
projekt Holocaust a my
žáci 8. a 9. tříd navštívili projekt národního památníku Terezín zaměřený na
problematiku holocaustu
adopce na dálku – podpora vzdělání indického chlapce Raviraje
sponzorování zvířátka v ZOO Jihlava – mýval obecný
třídění odpadů – sběrové akce - papír ( celkem 22 600 kg, pet lahví, baterií )

5. DÍTĚ A KULTURA
•

•
•

•
•

projekt Bijásek pro 1.-5.třídy a Filmový klub pro 8. a 9. třídy
realizováno ve spolupráci s MKS Třebíč, žáci navštíví jednou měsíčně vybrané
filmové tituly, o jejichž obsahu diskutují v hodinách ČJ, D, RV, HV, OV
(Povídky z kuchyně-Norsko,Ray-USA, Šup sem,šup tam –Dánsko, Král zlodějů-ČR,
Romeo a Julie-VB,Lásky jedné plavovlásky-ČR)
školní časopis a nakladatelství Bene
během roku je vydáno 3 čísla školního časopisu GAG-BEN a sbírka veršů bývalého
ředitele Miroslava Krejčího „Z časů normalizace“
návštěva Horáckého divadla v Jihlavě
v prosincovém týdnu před Vánocemi navštívili všichni žáci školy muzikálu „Na skle
malované“
a mladší děti na pohádce „Zlatovláska“
Divadelní Třebíč – škola na zahájení předvedla celoškolní projekt Letem historií
divadla
příležitostné zájezdy pro zájemce do divadel v Brně a Praze
1.stupeň –Jesus Christ Superstar – Městské divadlo Brno, květen
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•
•

•
•

návštěva besed o literatuře v Městské knihovně - Modřínova
realizováno v průběhu školního roku pro žáky 1. stupně v pobočce Modřínova
taneční studio Bene
v současné době má již čtyři oddělení, pracuje po celý týden v odpoledních hodinách,
účastní se řady soutěží s vynikajícími výsledky, vystupuje na společenských a
kulturních akcích, v srpnu realizováno soustředění v Měříně
výchovný hudební koncert – koncert klasické hudby 18.a19.století v provedení
smyčcového kvarteta členů Janáčkova sym. Orchestru Brno v Divadélku pod schody
pro 8.a 9.třídy - duben 2006
umělecké kroužky – keramiky,výtvarné, pěvecký soubor Hlásek, folklórní soubor
Rozmarýnek, divadelní soubory Vrány a Sluníčka, mažoretky, pěvecké studio
YAMAHA SHOW, kytarové, flétnové, suché vazby
Část VIII .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce byla provedena kontrola ze strany České školní inspekce ve dnech
22. a 24. února a 6.března 2006.
Inspekční zjištění
1) Zjištění a zhodnocení podmínek školy k realizaci výchovy ke zdraví
Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou ve sledovaných a hodnocených
kritériích na úrovni příkladů dobré praxe.
2) Zjištění a hodnocení personálního řízení a personálních podmínek školy pro oblast
výchovy ke zdraví
Personální řízení a personální podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na
standardní úrovni.
Závěr:
Základní škola ve své vzdělávací činnosti realizuje zásady podpory zdraví ve škole.
Vytváří pohodu učebního prostředí se současnou smysluplností a přiměřeností výuky.
Prosazuje otevřené partnerství na základech demokratického společenství. Značný důraz
je kladem na oblast zdravého životního stylu a oblast esteticko výchovnou jak v průběhu
vzdělávání, tak při využívání volného času žáků.
Celá zpráva – viz příloha

Část IX.
Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva bude dodána v lednu 2007.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 18.09.2006
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 18.09.2006

V Třebíči, dne 13.09.2006
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Mgr. Jaroslav Dejl
ředitel školy
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