VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ,
BENEŠOVA 585
ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

MEZINÁRODNÍ PATRONI ŠKOLY
GÜNTHER WIELAND
učitel, školní rada, Horn, Rakousko
KEVIN DOWSETT
učitel, režisér, Theatretrain, Londýn,
Velká Británie
GISELA JUNG
učitelka Realschule Großbottwar, Německo
( jmenována 29.05.2008)

PARTNERSKÉ ŠKOLY
*HAUPTSCHULE HORN, RAKOUSKO
*MATERN-FEUERBACHER-REALSCHULE
GROßBOTTWAR, NĚMECKO
*GYMNÁZIUM VÍDEŇ, RAKOUSKO
*ROSENVANGSKOLEN ARHUS, DÁNSKO
*THEATRETRAIN LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE
*ZÁKLADNA ŠKOLA POPRAD, SLOVENSKO
*ZÁKLADNÍ ŠKOLA BECHYNĚ, ČESKO

ŽÁCI SPONZORUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ
RAVIRAJ PURUSHOTHAMA, INDIE

ŽÁCI SPONZORUJÍ CHOV ZVÍŘETE
MÝVAL SEVERNÍ, ZOO JIHLAVA

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585
Část I.
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)

Úplná škola
Školní rok
2006/2007
celkem

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

2.

1.stupeň
2.stupeň
Celkem

14
13
27

Počet tříd
z toho
spec.
vyrovnávací
-

Celkový
počet žáků
356
346
702

Počet žáků na
jednu třídu
25,43
26,62
26,00

3.Celkový počet žáků v 1.ročníku: 75 ve 3 třídách
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu : 17,5 žáka / učitel
(učitelé v přepočtených úvazcích), ( 1.st. 22,3 žáka / učitel, 2.st. 14,5 žáka / učitel)
Počty žáků jsou uváděny z konce školního roku

4.Charakteristika školy
součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna ZŠ

kapacita
950
200
100
1050

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 školním roce 2007/2008
měla 27 tříd se 702 žáky. Na 1. stupni bylo 14 tříd s 356 žáky, na 2. stupni bylo
13 tříd s 346 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 3 učebny s výpočetní
technikou a dataprojektory, velká školní knihovna a školní divadélko, které je zároveň
variabilním prostorem pro výuku. Školní družina měla 6 samostatných učeben, dále
využívala 1 třídu. Škola používá celkem 65 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. Žáci a učitelé mohou celý den
využívat školní knihovnu, kde jsou dva počítače s připojením na internet, skener,
kopírka a laminovačka. Činnost knihovny zabezpečuje samostatná pracovnice
s polovičním úvazkem. 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 a večerních hodinách přístupné
veřejnosti. V tomto školní roce byla dokončena po 4 letech rekonstrukce toalet pro
žáky i zaměstnance ( letos 4 patra pavilonu „D“).
4.3. Charakteristika pedagogického sboru a provozních zaměstnanců
Výuku na škole zajišťovalo 40,05 přepočtených pedagogů / 43 fyzických osob /,
kteří jsou plně kvalifikováni. Ve školní družině pracovalo 5,90 vychovatelek a
jedna pracovnice školního klubu 0,97 / 8 fyzických osob /. Ve školní jídelně pracuje
8,39 pracovnice / 9 fyzických osob, 0,36 pracovnice je na doplňkovou činnost /,
provozních zaměstnanců je 11,075 / 11 fyzických osob /. Na škole dále pracuje
asistentka pedagoga letos na úvazek 0,650, která zabezpečuje činnost s autistickým
žákem 5. třídy.
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 zabezpečován projekt Zdravá záda
– cvičení s velkými rehabilitačními míči. Škola pracuje podle programu Základní škola
/ 2.-5.třídy, 7.-9.třídy /. Celý školní rok byl realizován Školní vzdělávací program
s názvem „Přátelská škola – šance pro všechny“ v 1. a 6. třídách.
4.5. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Mezi dlouhodobé projekty patří
• Dalton /výchova k samostatnosti, spolupráci a toleranci/ - 6.5.2008 na konferenci
v Brně předán certifikát Českých daltonských škol na další 4 roky – po březnové
hospitaci a obhajobě
• Zdravá záda – cvičení s velkými míči – 1.-5.třídy
• 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/
• divadelní představení – 1. – 9.třídy
• projekt Škola v lese pro 1. stupeň
• projekt Holokaust pro 9. třídy / návštěva Terezína, školní projekty
• Středoevropské olympiády pro děti, který se koná jednou za čtyři roky v době
skutečných olympijských her.
V mezinárodní spolupráci
• intenzivní spolupráce 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
od roku 2006 v Dánsku / v oblasti sportu a ekologie /.
V rámci environmentální výchovy
• dlouhodobě žáci třídí odpad.
• Návštěvy ekocentra Chaloupky a Ostrůvek Velké Meziříčí – 2.-5.třídy, 6.třídy
• návštěva třídírny odpadů ESKOT – 9.třídy – květen
• návštěva čističky odpadních vod Třebíč – 8.třídy – září
• návštěva prameniště pitné vody Heraltice – 7. třídy – květen
• obnovitelné zdroje energie TTS Třebíč – 1.-9.třídy – jaro
• infocentrum JEDU Dukovany – 9. třídy - jaro
V rámci sociální výchovy a volby povolání
• spolupráce s partnerskými mateřskými školami – miniatletická olympiáda,
vánoční a velikonoční dílničky, pevnost Školička, divadlo, příprava a realizace
celodenního programu jedné třídy ZŠ pro MŠ
• tutorské učení – žáci 2. stupně pomáhají na 1. stupni při výuce
• žáci finančně podporují vzdělávání indického chlapce
• žáci sponzorují mývala severního v jihlavské zoo
• návštěva Úřadu práce – 8. a 9. třídy – podzim a jaro
• návštěva DIDAKTY veletrhu škol Třebíč – podzim – 9.třídy

V rámci prevence
• preventivní programy pro 6. – 9.třídy – 3 krát za rok dvouhodinovka s různými
obsahy - šikana, atmosféra třídy, vztahy, návykové látky,atd. ve spolupráci
s Charitou Třebíč – Zámek
• zdravotní výchova ( první pomoc,..) – 8. třídy ve spolupráci s SZŠ Třebíč
• rychlá pomoc, hasiči – 8. třídy
• besedy s Městskou policií – 1.-9. třídy – jaro
• dopravní výchova – 4. třídy – podzim a jaro
V rámci rozvoje sportovních aktivit a zdraví
• lyžařské kurzy pro 7. třídy, sportovní třídy
• pobyty na horách pro 3.-6.třídy
• vodácký kurz – pro zájemce z 8. – 9.tříd
• plavecký výcvik – 1.- 4.třídy
• vánoční a velikonoční skokanské laťky – pro zájemce z 3.- 9.tříd
• Běh na Hrádku – duben – zájemci z 1. – 9.tříd
4.6. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči a jinými subjekty
• Zřizovatel Město Třebíč finančně podporuje provoz školy, škola čerpá i finanční
prostředky z grantů města a kraje.
• Pedagogové školy jsou členy Školské, kulturní komise a komise Zdravého
města Třebíč.
• Sdružení pro spolupráci se školou a rodinou od roku 1992, které pomáhá
organizovat školní akademii a řadu dalších akcí, finančně přispívá na tyto akce
• Velice těsně probíhá pravidelná spolupráce s mateřskými školami Benešova,
Obránců míru, Cyrilometodějská a Kpt. Jaroše
• Pobočka Městské knihovny na Modřínově ulici – besedy pro žáky
• Plaveckou školou Třebíč – plavecký výcvik 1. – 4. tříd
• Pedagogicko-psychologickou poradnou Třebíč a Jihlava ( autista, žáci se
sluchovými problémy )
• Sociální odbor Města Třebíč, Úřadem práce Třebíč
• Sokol Třebíč, oddílem atletiky TJ Spartak Třebíč, Skauti Třebíč
• Městská policie Třebíč
• ekocentra Chaloupky a Ostrůvek Velké Meziříčí,
• Sdružení Daltonských škol Brno
• Městské kulturní středisko Třebíč, Horácké divadlo Jihlava
• ¨partnerské školy v Hornu, Vídni, Großbottwaru, Arhusu, Theatretrain Londýn
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
4.8. Školní družina, školní klub a zájmové kroužky
Školní družina má 7 oddělení, školní klub je zabezpečován jednou pracovnicí

na zkrácený úvazek. Družina je otevřena od 6 hodin do 17:00 hod. V družině
a školním klubu je otevřeno více než 50 kroužků nejrůznějšího zaměření:
• taneční – taneční studio BENE, mažoretky, folklorní soubor Rozmarýnek
• pěvecké – pěvecký sbor Hlásek
• hudební – výuka hry na kytaru a flétny, flétnový soubor Fistulka
• 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
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
ŠVP „Přátelská škola 1. a 6. ročník,
šance pro každého“
celkem 6 tříd
Základní škola
16847/96-2
2.-5., celkem 9 tříd
7.-9.,celkem 4 třídy
Základní škola
rozšířené výučování
16333/96-22-21 3.-9., celkem 7 tříd
jazyků
Základní škola
rozšířené vyučování TV 29738/96-22-50 6.-9., celkem 4 tříd
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:
daltonské prvky ve výuce
rozšířená výuka jazyků ( angličtina, němčina ), zachováno i v ŠVP
rozšířená výuka TV se zaměřením na atletiku, zachováno i v ŠVP
integrovaná výuka žáků se specifickými vyučovacími problémy – 2.- 8.ročník

2.
ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
7
200
Z činnosti školní družiny :
Školní družina má vypracovaný vzdělávací a výchovný program na celý školní rok.
ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
1

počet dětí v ŠK
100

3.
ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
Počet
921 ŠJ - úplná

1

Počet strávníků
žáci a děti škol.prac. ostatní*
590
66
46

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

43/40,05

100%

41/38,87

95,3%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2006/07 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2006/07 odešli ze školy: 3 ( odešli k 30.06.2007, 2 řádný důchod, 1 na jinou školu )
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
0
4
4
2
1
11
25%

ženy
0
1
6
12
14
0
33
75%
5

celkem
0
1
10
16
16
1
44
100%
5

%
0
2,3
22,6
36,4
36,4
2,3
100,0
x

průměrný věk pedagogického sboru 46,42 let
5. výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog
a)
počty
fyzický počet kvalifikace,
specializace
výchovný poradce
1
Nj-Hv
školní metodik prevence
1
Nj-Hv
speciální pedagog
2
spec.pedagogika,Nš
b)

dosažené vzdělání
VŠ-spec.studium
VŠ
VŠ-Bc

věková struktura
do 35let

výchovný poradce
školní metodik prevence

35 – 50 let

50 let–a více
1
1

speciální pedagog
6. ŠD a ŠK, které jsou součástí základní školy
počet vychovatelů ŠD a ŠK
fyz.
8
/ přepoč. 6,87
Členění vychovatelek podle věku a pohlaví
věk
muži
do 20 let
0
21 - 30 let
0
31 - 40 let
0
41 - 50 let
0
51 – 60 let
0
61 a více let
0
celkem
0
%

1

1

ženy
0
0
1
6
1
0
8
100%

celkem
0
0
1
6
1
0
8
100,0

%
0
0
12,5
75,0
12,5
0
100,0
x

8. Asistenti pedagoga

Škola zaměstnává asistentu k autistickému dítěti – 1 fyzická, přepočtená 0,650
9. Počet provozních pracovníků školy a pracovníků školní jídelny
Fyzické osoby provozní zaměstnanci
Přepočtení na plně zaměstnané

11
11

Fyzické osoby školní jídelna
Přepočtení na plně zaměstnané
Na vedlejší zdroje – z vedlejší hospodář.čin.

9
8,39
0,36

Členění nepedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví
( k 30.04.2008 odešla na MD pí Blahoudková z informací,zástup byl pouze 1 měsíc-pro
nemoc neprodloužena smlouva)
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
6
4
8
1
20
2

celkem
0
1
6
4
9
1
21
100,0
2

%
0
4,8
28,6
19,0
42,8
4,8
100,0
x

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
zapsaní
přijatí do školy
95
84
Tento stav byl uveden k 31.lednu 2007.
Stav k 28.08. 2007

s žádostí o odklad
11

přijatí do školy s potvrzeným nástupem do školy
76

povolený odklad školní docházky
17

Část V.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30.06.2008
Prospělo
Ročník
Počet
Prospělo s
žáků
vyznamenání
74
72
1
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň

Neprospělo
1*)

Z toho
opakují
1*)

2*)

2*)

1*)
4

1*)
4*)

76

70

4

76
80

68
59

8
21

49
355

22
291

26
60

74

33

41

79

21

55

3

0

86

28

55

3

2*)

104
343

32
114

71
222

1
7

2*)

698

405
58%

282
40,4%

11
1,6%

Celkem za školu

6*)

Celkové hodnocení a klasifikace žáků po opravných zkouškách 27.08.2008
Ročník
Počet
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
Z toho
opakují
žáků
vyznamenání
74
72
1
1*)
1*)
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň

76

70

4

2*)

2*)

76
80

68
59

8
21

49
355

22
291

26
60

1*)
4

1*)
4*)

74

33

41

79

21

58

0

0

86

28

56

2

2*)

104
343

32
114

72
227

0
2

2*)

698
Celkem za školu

405
58%

287
41,1%

6
0,9%

6*)

stav k 30.06.2007bbbbbbbb.767 žáků
přirozený úbytek( 9.tř.-1.tř.) bbbb.48 žáků
odešli na jiné školy,odstěhovali seb. 13 žáků
celkem úbytekbbbbbbbbbb.61 žáků
stav k 03.09.2007bbbbbbbb.706 žáků
2.Snížený stupeň z chování k 30.06.2008:
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2
10
1,43
3
1
0,14
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole:
132 hodin, průměr na jednoho žáka: 0,12
Případy neomluvených hodin byly řešeny ve výchovné komisy školy ve spolupráci
s kurátory MÚ Třebíč ( neomluvené hodiny byly ve třídách 8.A,9.A,9.C,9.D).
Celkový počet omluvených hodin byl na škole 31265 hodin, průměr na žáka 44,79 hodiny.
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2006/07
Gymnázia
SOŠ
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium
studium
Počty
přihlášených 17 16,4
0
0%
10
20,4 69 66,3
žáků
*
%
%
%
přijatých**
17 16,4
0
0%
6
12,2 65 62,5
%
%
%
% z počtu žáků příslušného ročníku
% z počtu žáků příslušného ročníku
5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
Počet žáků

SOU

18
22

17,3
%
21,1
%

*

**

9.ročník
nižší ročník
Celkem

104
0
104

6. Individuální integrace žáků
Typ postižení
Ročník
autismus
5.
sluchové postižení
1.
vývojové poruchy učení
vývojové poruchy chování
celkem

2.-9.
1.

% z celkového počtu všech
žáků
14,90
0
14,90

Počet žáků
1 (asistent placený krajem)
1 (bez asistenta, nižší počet
žáků ve třídě)
24
1 (asistent placený charitou)
26

7. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Sociálně patologické jevy

ano

ne

návykové látky: alkohol

věk

celkem
případů

ne

cigarety
ne
záškoláctví
ano
14,15 6
šikana
ano
12,13 2
problémy v rodině
ano
13,14 2
Výchovná komise ve složení ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce a kurátor,
rodiče žáka a žák sešla 14 krát během školního roku.
8. Výsledky Srovnávacích testů CERMAT 2008
TEST 9.TŘÍDY

Matematické dovednosti

průměrná
úspěšnost
v ČR
celkem
36,1%

průměrná
úspěšnost
v ČR
gymnázia
62,1%

průměrná
úspěšnost
v ČR
ZŠ
33,6%

Dovednosti v českém jazyce
56,3%
54,3%
76,6%
Obecné dovednosti
48,7%
46,6%
70,2%
Můžeme říci, že jsme ve všech částech dopadli výborně.

průměrná
úspěšnost
v kraji
Vysočina
39,8%
57,0%
49,7%

průměrná
úspěšnost
ZŠ Třebíč,
Benešova

44,7%
59,2%
53,4%

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

Typ kurzu

Koordinátor
Úspěšný ředitel
Daltonská konference - podzim
Daltonská konference - květen
Brána jazyků
Český jazyk - sloh
Matematika
Zeměpis
Zákoník práce
výchovní poradci
Šikana žáků
Letní škola PAU
Inventarizace
trenérská kvalifikace
tělesná výchova
florbal
lyžařský kurz

Počet
zúčastněných
pracovníků
4
3
3
6
15
2
6
4
1
2
1
1
2
2
2
2
3

ekologie

1
60

Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
A) Výsledky soutěží ve školním roce 2007/2008

Okresní kola
Matematická olympiáda
Kat. Z-6
3. místo – Bartejsová Petra 6. C
4. místo – Matoušková Klára 6. C – učila pí uč. Witkovská
Kat. Z-7
3. místo – Pantůček Michal 7. C
účast – Křepelová Karolína 7. C, Pospíchalová Alžběta 7. C – učila pí uč. Lampertová
Kat. Z-8
účast – Janík Petr 8. C, Popelová Renata 8. C – připravovala pí uč. Janíková
Kat. Z-9
3. místo – Zima Jan 9. D – učila pí uč. Janíková
Fyzikální olympiáda kat. E
6. místo – Zima Jan 9. D – učil p. uč. Dresler
Olympiáda z českého jazyka kat. I.
6.-10. místo – Veselý Petr 9. B – učil p. uč. Vomela
18.-20. místo – Zavadilová Radka 9. D, učila pí uč. Fraňková
Dějepisná olympiáda
20.-22. místo – Bartejs Libor 9.D
28.-29. místo – Chlupáček Ondřej 9. D, učil p. uč. Mikoláš
Dějepravné soutěžení
4. místo – družstvo „Corleone“ 9. D – učil p. uč. Mikoláš
7. místo – družstvo „Skautíci I.“ 9. B – učil p. uč. Zeibert
11. místo – družstvo „Skautíci II.“ 8. C – učil p. uč. Zeibert
Zeměpisná olympiáda
Kat. A – 6. třídy
15. místo – Bartejsová Petra 6. C – učila p. uč. Witkovská
Kat. B – 7. třídy
6. místo – Bína Lukáš 7. C – učila p. uč. Lampertová
13. místo – Svoboda Pavel 7. A – učila p. uč. Matoušková
Kat. C – 8. a 9. třídy
10. místo – Gross Jakub 9. D – učila p. uč. Witkovská
Konverzační soutěž v AJ
Kat. I.A
5. místo – Veškrnová Aneta 7. C
14. místo – Křepelová Karolína 7. C
Kat. I.B

8. místo – Vejmelková Klára 7. C
Kat. II. B
2. místo – Mertlová Jessica 9. D – učila p. uč. Janíková
Okresní kolo Dětské scény
Kat. divadelní soubory
- postup do krajského kola soubor „Háček“ 1. a 2. třídy
- účast souborů Sluníčko a Puntík
vedoucí souboru pí uč. Marečková
Kat. sólový přednes
0. kategorie – 1. třídy
čestné uznání – Vrzáková Anita 1. A
1. kategorie – 2. a 3. třídy
účast – Machátová Anna, Plucarová Tereza, Prváková Michaela – 3. A
2. kategorie – 4. a 5. třídy
čestné uznání – Vieweghová Barbora 5. B
účast – Kotrba Tomáš 5. B, Svobodová Kamila 4. A
Plavání
2. místo – družstvo děvčat 8. a 9. třídy – p. uč. Svoboda
4. místo – družstvo chlapců 8. a 9. třídy
1. místo – 50m – Prausová Kateřina 8. C
25m – Melkusová Kristýna 9. D
Malá kopaná
2. místo
Zimní turnaj základní škol v T-ballu 2008
1. místo – 3.-5. třídy
Otevřený turnaj ve florbalu Sokol Třebíč
Kat. žáci II. – 1. místo
žáci I. – 2. místo
žáci II. – 4. místo
žáci I. – 5.-6. místo

krajská kola
Dětská scéna
účast - soubor „Háček“ 1. a 2. třídy
pěvecké sbory
1. místo – zlaté pásmo – pěvecký sbor Hlásek
Pískání pro radost
3. místo – flétnový soubor Fistulka

národní kola
Pohár rozhlasu – atletika
1. místo – kategorie starší chlapci

Sedmikvítek
účast – folklórní soubor Rozmarýnek

B) Aktivity a projekty, které probíhaly ve školním roce 2007/2008
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 průměrně 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
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,
projekty v občanské výchově, beseda se zástupci středních škol a SOU
péče o talentované žáky
rozšířená výuka cizích jazyků a tělesné výchovy (atletiky), kroužky
kroužky na prohloubení znalostí z češtiny , matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu,
dějepisu , jazykové kroužky (angličtina, ruština)
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 denně 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 dopravní výchovy, edukační keramiky, projekt spolupráce tříd a školek ( žáci
připraví celodenní program pro MŠ, tutorské čtení a angličtina ( starší pomáhají
mladším)

2) DÍTĚ A SVĚT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dílna s žáky Rosenvangskul Arhus ( Dánsko) v Třebíči – 24 žáků – 18.-25.9.2007
přípravná dílna na show v Londýně s Tamzin v Třebíči –16 žáků -17.- 19.09.2007
vystoupení v Albert Hall London – 16 žáků – 27.09. -03.10.2007
projekt Rukama nohama Trikfilm – Třebíč – 07.11.2008 – 24 žáků
společná dílna 8.C v Großbottwaru v Německu – 28 žáků – 10.-17.10.2007
setkání v rámci projektu Rukama, hohama ve Vídni – 18.12.2007 – 40 žáků
společná dílna projektu Rukama, nohama v Hornu – 24.a 25.01.2008 – 24 žáků
společná dílna 7.C a gymnázium Wien v Třebíči – 28 žáků - 23.-25.04.2008
vystoupení v ORF Wien s projektem Rukama,nohama – 06.05.2008 – 4 žáci
účast projektu Rukama,nohama na festivalu Anifest v Třeboni – 11.a12.05.2008
– 24 žáků
výměnný pobyt 7.C na gymnáziu Wien – 19.-21.05.2008 – 28 žáků

•
•
•
•

závěr projektu Rukama,nohama – Klagenfurt(Rakousko) – 16.a17.05.2008 -Dejl,Zahrádková
společná dílna 8.C s RS Großbottwar v Třebíči – 28 žáků - 28.05. -02.06.2008
mezinárodní oslava 30. výročí školy v Třebíči – 29.05.2008 – účast delegací z HS
Horn, RS Großbottwar, Theatretrain London
výměnný pobyt v Arhusu – Dánsko – 26 žáků 8.C –17.-24.06.2008

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. a 2. třídě a sportovních třídách jako
doplňková součást TV
preventivní program – patologické jevy, drogy atd.
třikrát za rok dvouhodinové lekce ve spolupráci se sdružením Klub Zámek Oblastní
Charity Třebíč pro 6.-9.třídy
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 – celkem 6 turnusů ( 2 NŠ, 4 na 2.stupni)
vodácký výcvik pro 8.-9.třídy – sjezd některé české řeky ( letos Vltava)
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
projekt Zdravé zuby a Slunce do škol
na 1. stupni probíhaly tyto projekty celoročně a vychovávaly nenásilně žáky k péči o
chrup a pokožku
environmentální 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 třídírna odpadu Petrůvky,
žáci 3.-5. a 6.tříd ekologické centrum Chaloupky, 9. třídy v infocentru JEDU
Dukovany, 1.-9. ročníky alternativní zdroje energie TTS Třebíč Dukovany
protidrogové projekty
od 5. třídy realizovány dle plánu koordinátorky pí uč. Štěpničkové
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,
sportovního 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 k 30. výročí otevření školy – čtvrtek 29.05.2008 Pasáž Třebíč
proběhla dne 29.05.2008 dvakrát. Dopoledne pro žáky školy, od 17:00 pro
veřejnost ( celkem 700 diváků a hostů – 7 z Anglie, 10 z Rakouska, 3 z Německa ),
celkem vystoupilo 250 žáků. Vyprodaný sál tleskal souborům školy – tři skupiny
tanečního souboru BENE /Kopecká, Slatinská, Šiklová/, jedno vystoupení folklórního
souboru Rozmarýnek/Jakubová/, pěvecký soubor Hlásek / DolákováToufarová/,
vystoupení jazykové třetí třídy , vystoupení flétnového souboru Fistulka /Šrámková/,
Yamaha show- čtyři sólová pěvecká vystoupení/Fišerová/, tělovýchovné vystoupení
s míči všech žáků 1.tříd a 110 členný pěvecký sbor jazykových tříd.
projekt Holocaust a my
žáci 8. a 9. tříd navštívili projekt národního památníku Terezín zaměřený na
problematiku holocaustu, besedy a promítání během roku v divadélku, studijní pobyt
pana učitele Mikoláše v Izraeli – 21.10. -01.11.2007
adopce na dálku
podpora vzdělání indického chlapce Raviraje
sponzorování zvířátka
v ZOO Jihlava – mýval severní
třídění odpadů –
3 sběrové akce - papír ( celkem 21 500 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 od října do
března vybrané filmové tituly, o jejichž obsahu diskutují v hodinách ČJ, D, RV, HV,
OV ( Miss Potter – VB, Ostře sledované vlaky – ČR, Šťastné a veselé –
VB+Francie+Německo, Nikdo nesmí chybět - Čína, Královna – VB, Jízda – ČR )
• školní časopis a nakladatelství Bene
během roku je vydáno 5 čísel školního časopisu GAG-BEN, účast v soutěži školních
časopisů v Chomutově – čestné uznání
• návštěva představení před Vánocemi
v prosincovém týdnu před Vánocemi navštívili žáci 4.-9.tříd školy představení
pohádkové hry „Čert a Káča “ z Klicperova divadla Hradec Králové v hlavní roli
s Pavlou Tomicovou v novém třebíčském divadle Pasáž
• návštěva divadelních představení
„Tajný deník Adriana Molea“- divadlo Drak Hradec Králové – 4.-9.tř. – 20.11.2007
„Princ Bajaja“ – divadlo Litvínov – 1.-3.tř. – 23.11.2007
„Prodaná nevěsta“ – Klicperovo divadlo Hradec Králové – 5.-9.tř. – 28.03.2008
„Balada z hadrů“ – DS Žďár nad Sázavou – 8.a 9..tř. – 07.05.2008
• Divadelní Třebíč
škola na zahájení přehlídky předvedla vystoupení pěveckého sboru
• příležitostné zájezdy pro zájemce do divadel v Brně a Praze
„Oliver“– Městské divadlo Brno – zájemci – 08.11.2007
• návštěva besed o literatuře v Městské knihovně - Modřínová
realizováno v průběhu školního roku pro žáky 1. stupně v pobočce Modřínová
• taneční studio Bene
v současné době má již tři oddělení, pracuje tři dny v týdnu
• výchovné hudební koncerty
„Písničky a jejich úkoly“ – skupina Marbo -žáci 1.-6.třídy – říjen 2007

•

„Tradice a zvyky Pavla Nováka“- 1.-3.třídy – 21.11.2007
„Bohemia kvartet“ – 7.,8..třídy – 17.04.2007
umělecké kroužky
keramiky,výtvarné, pěvecký soubor Hlásek, folklórní soubor Rozmarýnek, divadelní
soubory Vrány a Sluníčka, mažoretky, pěvecké studio YAMAHA SHOW, kytarové,
flétnové, suché vazby

Přehled všech aktivit během školního roku 2007/2008 je samostatná příloha
(Týdenní plány)

Zhodnocení školních aktivit a činností školy ve školním roce 2007/2008:
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

velmi dobré výsledky vzdělávání a výchovy
výborné výsledky přijímacího řízení na střední školy
vynikající výsledky testů CERMAT pro 9. třídy – ve všech ukazatelích nad
průměrem ČR i kraje
získání certifikátu Českých daltonských škol na roky 2008 -2012 jako jedna z 8
základních škol ( jediná mimo Brno)
účast v mezinárodním projektu „Rukama, nohama“ s rakouským gymnáziem
Wien. Projekt organizovalo rakouské ministerstvo pro vzdělávání – 4 rakouské
školy a s nimi škola z Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. My jsme tvořili
trikový film – vznikl osmiminutový film, který byl promítán na mezinárodním
festivalu Anifest v Třeboni a v Japonsku
vystoupení v představení Theatretrain London „ The Long and Winding Road“
v londýnské hudební síni Albert Hall – 1000 dětí účinkovalo, 4000 diváků.
Obrovský úspěch, bylo přítomno i 11 rodičů našich dětí, kteří do Londýna přijeli
po vlastní ose. 16 žáků 8.C se připravovalo od dubna 2007 do září 2008 – museli
se naučit 32 písní od The Beatles a jednoduchou choreografii, anglickým
režisérem K. Dowsettem a dirigentem Robertem Hymanem byli moc chváleni
výstava žákovských prací a slavnostní akademie k 30. výročí otevření školy
29.05.2008 v divadle Pasáž, vystoupilo asi 290 žáků v pestrém programu,
všechna vystoupení měla vysokou úroveň ( 4 vystoupení tanečního studia
BENE, folklórní soubor Rozmarýnek, pěvecký sbor Hlásek, flétnový soubor
Fistulka, anglické pásmo 3.C, třikrát sólový zpěv, společné vystoupení všech
žáků 1. tříd s velkými míči, závěrečný sbor 110 žáků jazykových tříd se dvěma
písněmi od The Beatles dirigovaným anglickým dirigentem Robertem
Hymanem)
společenské setkání současných a bývalých pracovníků školy a hostů ze
zahraničí (10 pedagogů HS Horn z Rakouska, 6 vedoucích z Theatretrain
London, 3 pedagogové z RS Großbottwar) v rámci oslav 30. výročí školy
uděleno 6 cen ředitele
proběhly tři reciproční výměny s partnerskými školami – RS GroßbottwarNěmecko, Rosevangskolen Arhus – Dánsko, Gymnázium Wien – Rakousko
proběhlo 5 lyžařských kurzů či zimních pobytů na horách ( od 3. do 9.třídy )
proběhl vodácký kurz – sjezd Vltavy
družstvo starších žáků ze sportovních tříd vyhrálo 1. místo ve své kategorii
v národním kole Poháru rozhlasu, chlapci vyhráli i soutěž při setkání vítězů
v Houštce u Staré Boleslavi
škola systematicky třídila odpady, proběhly tři sběry starého papíru
žáci sponzorovali výuku indického chlapce a zvířátko v ZOO Jihlava
všichni žáci od 4.-9.tříd viděli 3 špičková divadelní představení
z profesionálních divadel z Hradce Králové
podařilo se snížit počet školních úrazů

•

v červenci a srpnu 2008 byla provedena celková rekonstrukce žákovských
toalet v pavilonu „D“ ( celkem 4 patra )

Hlavní body dalšího rozvoje školy pro období 2008 - 2012
Pedagogická oblast
• dopracovat, ověřit a úspěšně realizovat ŠVP
• udržet stabilizovaný pedagogický sbor
• udržet celkový počet žáků na stávající úrovni, tj. zapisovat průměrně 3 první
třídy v počtu 70 – 80 žáků
• systematicky zavádět evaluační metody
• systematicky vzdělávat pedagogy
• v roce 2012 obhájit certifikát Daltonských škol
• zlepšit mezipředmětovou spolupráci na 2. stupni
Provozní oblast
• realizovat výměnu oken a zateplení budovy
• realizovat výměnu svítidel za zářivky ve všech třídách
• dokončit realizaci venkovní přírodní učebny
• pokračovat ve tvorbě arboreta a bylinkových záhonů
• dovybavit venkovní sportovní areál
• zavádět interaktivní tabule
Oblast vnějších vztahů školy
• udržet a dále rozvíjet spolupráci s partnerskými školami v zahraničí
• prohlubovat spolupráci s mateřskými školami

Část VIII .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce .
Část IX.
Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva bude dodána v lednu 2008.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou na provozní poradě dne 06. 10. 2008.
Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 06. 10. 2008.
V Třebíči, dne 06. 10. 2008
Mgr. Jaroslav Dejl

ředitel školy
Příloha č. 1 – jmenný seznam pracovníků na zařízeních
Příloha č. 2 – prospěch a chování tříd v 1. a 2. pololetí
Příloha č. 3 – přehled přijetí na školy
Příloha č. 4 – výstřižky z tisku
Příloha č. 5 – týdenní plány činnosti školy
Příloha č. 6 – hodnocení činnosti tříd s rozšířenou výukou Tv

Příloha č. 1

Pracovníci na zařízeních – pedagogové 2. stupeň – školní rok 2007/2008
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení

počet tříd: 29, 1.stupeň 14 tříd, 2.stupeň 15 tříd
vzdělání

aprobace

praxe let

Mgr. Jaroslav Dejl, ředitel
Mgr. Simona Dobšínská, učitelka
Mgr. Jan Dresler, učitel

VŠ
VŠ
VŠ

M-Vv
1.st+Vv
M-F

Mgr. Irena Fišerová, učitelka,vých.por.
Mgr. Dana Fraňková, učitelka
Mgr. Soňa Chlachulová, učitelka
( koordinátorka ŠVP )
Mgr. Ludmila Jakešová, učitelka
Ing. Ivana Janíková, učitelka
Marek Jirků, učitel,správce sítě
Bc. Vít Kafoněk, učitel
Mgr. Mária Kopecká, učitelka
Mgr. Drahomíra Lampertová, učitelka
( koordinátorka ŠVP )
Mgr. Jana Matoušková

VŠ
VŠ
VŠ

Hv-Rj-Nj
Čj-Ov
Čj-Rj

34
19
44 do 30.6.2008
0,27 úvazku
27
30
11

VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ

Aj- 1. st.
M-F
Inf
Aj
Hv-Sj-Rv

6
18
2 do 30.06.2008
12
27

VŠ
VŠ

M-Z
M-Př

Mgr. Pavel Mikoláš, učitel
Mgr. Miroslav Ondrák,stat. zást. ředitele
Mgr. Eva Pokorná, učitelka
Mgr. Marie Prušová, učitelka
Mgr. Jana Smejkalová, učitelka
Mgr. Pavel Svoboda, učitel
PaedDr. Blažena Svobodová

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

D-Pvč
F-Pč
Čj-Ov
Bio - CH
M-Bv
Př-Tv
Př-Ch

23
5 do 30.6.2008,MD
0,55 úv.
25
19
30
35
22
34 0,41 úvazku VPP
34

Mgr. Hana Šelepová, učitelka
Ing. Ludmila Štěpničková, učitelka
Mgr. Josef Vomela, učitel
Mgr. Lenka Witkovská, učitelka
Mgr. Simona Zahrádková
Milan Zeibert, učitel

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Aj-Bj-Rj
Rv-katech.
Čj-Tv
M-Z
Nj
Čj-D

22
22
10 0,64 úvazku VPP
18
8
20

Mgr. Sabina Šilhavá, M-Z, mateřská dovolená
Lenka Navrkalová, Nj, mateřská dovolená

Pracovníci na zařízeních – pedagogové 1. stupeň – školní rok 2007/2008

ZŠ Třebíč, Benešova 585

Jméno, příjmení, zařazení
Mgr. Hana Burianová
Mgr. Dáša Hájková, učitelka
Mgr. Jaroslava Jakubová, učitelka
Mgr. Jitka Kolbábková, učitelka
Mgr. Lenka Králová, učitelka
Mgr. David Kuthan, učitel
Zdenka Marečková, učitelka
Mgr. Alena Mejzlíková, učitelka
Mgr. Eva Netolická, zást. ředitele
Mgr. Eva Ondráková, učitelka
Mgr. Radka Poulová, učitelka
Bc. Dana Procházková, učitelka
Bc. Lenka Stejskalová, učitelka
Mgr. Ondřej Štěpnička, učitel
PaedDr. Helena Venhodová, učitelka
Mgr. Renata Venhodová, učitelka
Lada Doláková,učitelka

počet tříd: 29, 1.stupeň 14 tříd, 2.stupeň 15 tříd

vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SPgŠ

Mgr. Martina Lászlová, mateřská dovolená
Mgr. Hana Chlupáčková, mateřská dovolená
Mgr.Lenka Holečková, mateřská dovolená

aprobace
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-4.roč.
1.-5.roč.+ Tv
spec. ped.
spec. ped.
1.-5.roč.
1.-5.roč.
1.-5.roč.

praxe let
29
16
30
20
22
22
35
32
31
17
12
35, do 15.08.2008
25
10
27
23
23 do 30.06.2008
0,18 úvazku

Pracovníci na zařízeních – školní družina a klub – šk.rok 2007/2008
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení
Jarmila Adamová, vychovatelka
Lada Doláková, vychovatelka
Julie Fialová, vychovatelka
Radaka Horká, asitentka pedagoga
Radka Horká, vychovatelka
Jana Martinů, vedoucí vychovatelka
Jarmila Šrámková,vychovatelka
Alena Toufarová, vychovatelka
Alena Treterová, vychovatelka

počet tříd:29, počet oddělení školní družiny 7
vzdělání

aprobace

praxe let

úvazek

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPGŠ
SPgŠ
SPgŠ

vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
asistent
vych.ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD

29
23
37
4
10
28
16
17
24

0,75
0,81
0,92
0,65
0,47
1,00
0,73
1,00
0,97

Pracovníci na zařízeních – provozní zaměstnanci – šk.rok 2007/2008

ZŠ Třebíč, Benešova 585

Jméno, příjmení, zařazení
Jiřina Chlebounová, ekonom
Jitka Pantůčková, sekretářka
Marie Blahoudková,vrátná
Julie Palánová, knihovnice
Julie Palánová, uklízečka
Karol Kristofčák, školník
Ivana Čechová, uklízečka
Jiřina Dragounová, uklízečka
Miroslava Kubová, uklízečka
Marie Procházková, uklízečka
Helena Samuelová, uklízečka
Věra Šustrová, uklízečka

počet tříd: 29, počet odd. ŠD 7

vzdělání
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
vyučena
ZŠ
vyučena
vyučena
vyučena

praxe let
31
19
8 MD od 30.04.2008
19, 0,7 úvazku
19, 0,375 úvazku
35
28
39
39
37
35
26

Pracovníci za zařízeních – školní jídelna – školní rok 2007/2008

ZŠ Třebíč, Benešova 585

Jméno, příjmení, zařazení
Jaroslava Bartesová, pr.ob.pr.
Viera Bastlová, sam. kuchařka
Naďa Brančová, sam. kuchařka
Milada Cieslarová, vedoucí šk. jídelny
Jana Coufalová, sam. kuchařka
Drahomíra Huňáčková, prac. ob.pr.
Vlastimila Procházková, pr. ob.pr.
Dana Řídká, adm. prac.
Zdeňka Šabacká,pr. ob. pr.

Jitka Vrbková, adm. prac.

počet tříd:29, odd.ŠD 7

vzdělání
ZŠ
vyučena
vyučena
SŠ
vyučena

praxe let
31 0,88 úv.
21
34
34
20
ukončen prac.poměr 30.4..2008
ZŠ
35 0,88 úv.
ZŠ
32 0,88 úv.
SŠ
19
0,75 úvazku,
ukončen pracovní poměr 30.4.2008
vyučena
13

mateřská dovolená

PROGRAM SLAV;OST;Í AKADEMIE
ZÁKLAD;Í ŠKOLY TŘEBÍČ, BE;EŠOVA K 30. VÝROČÍ OTEVŘE;Í ŠKOLY
KDY: ČTVRTEK 29.KVĚT;A 2008
KDE: VELKÝ SÁL DIVADLA PASÁŽ
ČAS: 17:00 ( DOPOLED;Í GE;ERÁLKA PRO ŽÁKY 11:00 )
SOUBOR
01. AUDIO
PROGRAM
02. ŘEDITEL
03. STAROSTA
04. POZDRAVY
05. POP ROCK
06. ŘEDITEL
07, TRIKFILM
08. BENE
09. POP ROCK
10. BENE
MODERÁTOŘI
11. ROZMARÝNEK
12. SOUBOR AJ
13. POP ROCK
MODERÁTOŘI
14. BENE
15. HLÁSEK

NÁZEV

ČAS
4

ZAHÁJENÍ
POZDRAV
KEVIN,GÜNTHER,
ROLAND,THOMAS
PÍSEŇ
CENY ŘEDITELE,
PARTNERSKÁ ŠKOLA
PATRONKA ŠKOLY GISELA
PREZENTACE MEZINÁRODNÍHO
PROJEKTU S RAKOUSKEM

TANEC 1., 2. TŘÍDY
PÍSEŇ
TANEC 7.-9. TŘÍDY

POČET VEDOUCÍ
DĚTÍ
JAKEŠOVÁ

5
5
10
5
10

1

8

FIŠEROVÁ

ZAHRÁDKOVÁ

5
5
5

14
1
14

KOPECKÁ
FIŠEROVÁ
KOPECKÁ

FOLKLÓRNÍ VYSTOUPENÍ 6
PÁSMO 3. C
5
PÍSEŇ
5

20
14
1

JAKUBOVÁ
ŠELEPOVÁ
FIŠEROVÁ

TANEC 3.-5. TŘÍDY
3 PÍSNĚ

14
25

KOPECKÁ
DOLÁKOVÁ

5
10

16. FISTULKA
MODERÁTOŘI
17. 1.TŘÍDY
18. BENE
19. VELKÝ SBOR

FLÉTNOVÝ SOUBOR

5

8

ŠRÁMKOVÁ

MÍČE
TANEC
2 PÍSNĚ BEATLES

5
5
10

75
12
100

STEJSKALOVÁ
KOPECKÁ
ROBERT

