VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ,
BENEŠOVA 585
ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

MEZINÁRODNÍ PATRONI ŠKOLY
GÜNTHER WIELAND
učitel, školní rada, Horn, Rakousko
KEVIN DOWSETT
učitel, reţisér, Theatretrain, Londýn,
Velká Británie
GISELA JUNG
učitelka Realschule Großbottwar, Německo

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

ŢÁCI SPONZORUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ
RAVIRAJ PURUSHOTHAMA, INDIE
ŢÁCI SPONZORUJÍ CHOV ZVÍŘETE
MÝVAL SEVERNÍ, ZOO JIHLAVA

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

ZŠ TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585
Část I.
Základní údaje o škole
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)

Školská rada

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 druţina 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 sluţby v oblasti
stravování
Pracuje na škole od 01.01.2006 a je šestičlenná.
První schůze byla 25. ledna 2006
Od 01.01.2009 pracuje v novém sloţení:
Zástupci zřizovatele:
Ing. Jan Karas – místostarosta Města Třebíč
Markéta Kabátková – referentka odboru školství a kultury
MěÚ Třebíč
Zástupci zákonných zástupců ţáků:
Milan Března a Zdeněk Kratochvíl
Zástupci pedagogů:
Ing. Ivana Janíková – předseda Školské rady
Bc. Lenka Stejskalová

2.

Úplná škola

Školní rok
2006/2007
1.stupeň
2.stupeň
Celkem

celkem
16
11
27

Počet tříd
z toho
spec.
vyrovnávací
-

Celkový
počet ţáků

Počet ţáků na
jednu třídu

373
277
650

23,31
25,18
24,07

3.Celkový počet ţáků v 1.ročníku: 74 ve 4 třídách
Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu : 16,84 ţáka / učitel
(učitelé v přepočtených úvazcích), ( 1.st. 21,9 ţáka / učitel, 2.st. 12,15 ţáka / učitel)
Počty ţáků jsou uváděny z počátku roku školního roku

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

kapacita
950
200
100
1050

4.1. Úplnost a velikost školy
Základní škola Třebíč, Benešova sdruţuje základní školu, školní jídelnu, školní
druţinu a školní klub. Škola je úplná s 1. – 9. ročníkem. Ve školním roce 2008/2009
měla 27 tříd se 650 ţáky. Na 1. stupni bylo 16 tříd s 373 ţáky, na 2. stupni bylo
11 tříd s 277 ţáky ( na konci školního roku 662 ţáků, 1.stupeň 384 ţáků, 2. stupeň
278 ţáků ) .
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 se dvěma tělocvičnami a počítačovými
učebnami, pavilon vedení a odborných učeben, pavilon školní jídelny. Škola pouţívá
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 pro dyslektiky. Na 2. stupni
má kaţdý 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 druţina měla 6 samostatných učeben, dále
vyuţívala 1 třídu a knihovnu. Škola pouţívá celkem 65 počítačů pro ţáky 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. Ţáci a učitelé mohou celý den
vyuţívat školní knihovnu, kde jsou dva počítače s připojením na internet, skener,
kopírka a laminovačka. Činnost knihovny zabezpečuje samostatná pracovnice
s úvazkem 0,6. K objektu školy patří školní pozemek se skleníkem, dále se zde buduje
arboretum a v letošním roce víceúčelová venkovní učebna. 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. Byla dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení
na škole, vyměněno osvětlení ve všech učebnách pavilonů D a C ( zářivky), opravena
chodba v 1. patře pavilonu D, zřízeny dva ubytovací pokoje pro hosty v pavilonu E.
Opraveno bylo i několik stupaček.

4.3. Charakteristika pedagogického sboru a provozních zaměstnanců
Výuku na škole zajišťovalo 38,59 přepočtených pedagogů / 40 fyzických osob /,
kteří jsou z 90% plně kvalifikováni. Ve školní druţině pracovalo 6,71 vychovatelek a
jedna pracovnice školního klubu 0,97 / 8 fyzických osob /. Ve školní jídelně pracuje
7,84 pracovnice + 0,36 pracovnice je na doplňkovou činnost / 9 fyzických osob /,
provozních zaměstnanců bylo 11,075 / 11 fyzických osob /. Na škole dále pracovaly
dvě asistentky pedagoga - jedna letos na úvazek 0,725, která zabezpečovala činnost
s autistickým ţákem 6. třídy, od ledna další asistentka pedagoga s ţákyní 1.třídy, která
k nám přešla ze ZŠ Na Kopcích, na úvazek 0,525. Dále pracovaly od února dvě
asistentky ţáka, které byly hrazeny z prostředků Charity Třebíč.
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 sloţením učitelů
angličtiny a němčiny. Od roku 1994 zabezpečujeme péči o ţáky s výukovými problémy
/ dysgrafie, dyslexie / integrací do běţných tříd. Od roku 1999 pouţíváme ve výuce
prvky daltonského školství, od téhoţ roku je zabezpečován projekt Zdravá záda –
cvičení s velkými rehabilitačními míči. Škola pracuje podle programu Základní škola /
3.-5.třídy, 8.-9.třídy /. Celý školní rok byl realizován Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání s názvem „Přátelská škola – šance pro všechny“ v 1.,2. a 6.,7.
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 ţáky 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 8. a 9. třídy / návštěva Terezína, školní projekty /
 Středoevropské olympiády pro děti, který se koná jednou za čtyři roky v době
skutečných olympijských her.
 Zahájili jsme velice úspěšně projekt závěrečných prací ţáků 9. tříd spojenou
s jejich interní i veřejnou prezentací.
 Učitelé dějepisu zahájili projekt Mluvte s námi, v jehoţ programu letos vyšla ve
školním nakladatelství BENE kniha „1968“


V rámci mezinárodní spolupráce
intenzivní spolupráce formou výměnných pobytů se školami v Anglii – Londýn /od
roku 1989 v oblasti dramatické výchovy/, v Rakousku - Horn /od roku 1994
v oblasti umění a ekologie/, v Německu - Großbottwar / od roku 1989 v oblasti
sportu a ekologie/, v Dánsku - Arhus /od roku 2006 v oblasti sportu a ekologie / a
nově od letošního školního roku s holandskou daltonskou školou v Ootmarsumu.









V rámci environmentální výchovy
dlouhodobě ţáci 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 – ţáci 2. stupně pomáhají na 1. stupni při výuce
 ţáci finančně podporují vzdělávání indického chlapce
 ţáci 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 sociálně patologických jevů
 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
 lyţařské 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.
 Sdruţení pro spolupráci se školou a rodinou od roku 1992, které pomáhá
organizovat školní akademii a řadu dalších akcí, finančně přispívá na různé akce
 Velice těsně probíhá pravidelná spolupráce s mateřskými školami Benešova,
Obránců míru, Cyrilometodějská a Kpt. Jaroše
 Pobočka Městské knihovny na Modřínově ulici – besedy pro ţáky
 Plaveckou školou Třebíč – plavecký výcvik 1. – 4. tříd
 Pedagogicko-psychologickou poradnou Třebíč a Jihlava ( autista, ţáci se
sluchovými problémy )
 Sociální odbor Města Třebíč, Úřadem práce Třebíč
 Sokol Třebíč, oddílem atletiky TJ Spartak Třebíč, Ţlutá ponorka Skauti Třebíč

 Městská policie Třebíč
 ekocentra Chaloupky a Ostrůvek Velké Meziříčí,
 Sdruţení českých daltonských škol Brno
 Městské kulturní středisko Třebíč, Horácké divadlo Jihlava
 partnerské školy v Hornu, Vídni, Großbottwaru, Arhusu, Theatretrain Londýn,
Ootmarsumu
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,
od 01.01.2009 pí Kabátková a Ing. Karas
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
nově zvolení členové byli od 01.01.2009
4.8. Školní druţina, školní klub a zájmové krouţky
Školní druţina má 7 oddělení, školní klub je zabezpečován jednou pracovnicí
na zkrácený úvazek. Druţina je otevřena od 6 hodin do 17:00 hod. V druţině
a školním klubu je otevřeno více neţ 50 krouţků nejrůznějšího zaměření:
 taneční – taneční studio BENE, maţoretky, 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 pro ZV
1.,2. a 6.,7.ročník,
„Přátelská škola - šance
celkem 12 tříd
pro kaţdého“
Základní škola
16847/96-2
3.-5., celkem 4 tříd
8.-9.,celkem 4 třídy
Základní škola
rozšířené výučování
16333/96-22-21 3.-9., celkem 5) tříd
jazyků
Základní škola
rozšířené vyučování TV 29738/96-22-50 6.-9., celkem 2(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 ţáků 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 druţiny :
Školní druţina 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
ţáci a děti škol.prac. ostatní*
541
63
67

* 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

40/38,9

100%

38/36,87

95%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2008/09 nastoupili na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2008/09 odešli ze školy: 5 ( odešli k 30.06.2009 pro nadbytečnost )

4.

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

muţi
0
1
3
4
2
1
11
25%

průměrný věk pedagogického sboru 47,3 let

ţeny
0
1
5
12
11
0
29
75%
2

celkem
0
2
8
16
13
1
40
100%
2

%
0
5,0
20,0
40,0
32,5
2,5
100,0
x

5. výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog
a)
počty
fyzický počet kvalifikace,
specializace
výchovný poradce
1
Nj-Hv
školní metodik prevence
1
Rv-Pč
speciální pedagog
1
spec.pedagogika,Nš
b)

dosaţené vzdělání
VŠ-spec.studium
VŠ
VŠ-Bc

věková struktura
do 35let

35 – 50 let

výchovný poradce
školní metodik prevence
speciální pedagog

50 let–a více
1
1
1

1

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
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 – 60 let
61 a více let
celkem
%

muţi
0
0
0
0
0
0
0

ţeny
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 1 asistentu k autistickému chlapci – 1 fyzická, přepočtená 0,650
1 asistentku k dívce s kombinovanými vadami – 1 fyz.,přep. 0,52
9. Počet provozních pracovníků školy a pracovníků školní jídelny
Fyzické osoby provozní zaměstnanci
Přepočtení na plně zaměstnané

11
11

K 31.03. 2009 ukončen pracovní poměr uklízečky,
k 17.07.2009 na vlastní ţádost ukončila pracovní poměr ekonomka školy.
Fyzické osoby školní jídelna
Přepočtení na plně zaměstnané
Na vedlejší zdroje – z vedlejší hospodář.čin.

V ŠJ je 1 pracovnice dlouhodobě nemocná

9
8,39
0,36

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

muţi
0
0
0
0
1
0
1

ţeny
0
1
6
4
8
1
20

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

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
79
72
Tento stav byl uveden k 31.lednu 2008.
Stav k 31.08. 2009
přijatí do školy s potvrzeným nástupem do školy
69

s ţádostí o odklad
7

povolený odklad školní docházky
10

Část V.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace ţáků k 30.06.2009
Ročník
Počet
Prospělo s
Prospělo
ţáků
vyznamenání
79
77
2
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem za školu

Neprospělo

Z toho
opakují

1

73

68

4

1

74
79

61
60

13
16

3

79
384

54
320

25
60

4

40

15

25

75

24

50

1

79

26

47

6

1

84
278

32
97

52
174

7

1

662

417

234

11

2

1

Celkové hodnocení a klasifikace ţáků po opravných zkouškách 28.08.2009
Ročník
Počet
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
Z toho
ţáků
vyznamenání
opakují
79
77
2
1.
73

68

4

1

74
79

61
60

13
16

2

79
384

54
320

25
60

3

1

40

15

25

75

24

51

79

26

52

1

1

9.
Celkem za II.
stupeň

84
278

32
97

52
180

1

1

Celkem za školu

662

417

240

5

2

2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.

1

stav k 30.06.2009……………………. 662 ţáků
přirozený úbytek ( 9.tř.-1.tř.) …………. 15 ţáků
odešli na jiné školy,odstěhovali se…. 17 ţáků
celkem úbytek…………………………. 32 ţáků
stav k 03.09.2009……………………..630 ţáků
2.Sníţený stupeň z chování k 30.06.2008:
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech ţáků školy
2
3
0,5%
0
0
0
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole:
12 hodin, průměr na jednoho ţáka: 0,02
Případy neomluvených hodin byly řešeny ve výchovné komisy školy ve spolupráci
s kurátory MÚ Třebíč ( neomluvené hodiny byly ve třídách 5.A-6,6.B-1,9.A-5).
Celkový počet omluvených hodin byl na škole 30899 hodin, průměr na ţáka 45,88 hodiny.
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2006/07
Gymnázia
SOŠ
SOU
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium
studium
Počty
přihlášených 17 20,2
0
0%
8
10,1 49 58,3 18 21,4
ţáků
*
%
%
% +2* %
přijatých**
17 20,2
0
0%
3
4,0 49 58,3 18 21,4
%
%
% +2* %
*

**

% z počtu ţáků příslušného ročníku
% z počtu ţáků příslušného ročníku

2*jsou z 8.A na SOU

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet ţáků

9.ročník
niţší ročník
Celkem

% z celkového počtu všech
ţáků
12,7
0,3
13,0

84
2 ( 8.roč.)
86

6. Individuální integrace ţáků
Typ postiţení
Ročník
autismus
6.
sluchové postiţení
1.,4.
vývojové poruchy učení

2.-9.

vývojové poruchy chování
celkem

1.

Počet ţáků
1 (asistent placený krajem)
2 (bez asistenta, niţší počet
ţáků ve třídě)
60 z toho12 se zvýšenými
výdaji
1 (asistent placený charitou)
26

7. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Sociálně patologické jevy

ano

návykové látky: alkohol

ne

věk

celkem
případů

ne

cigarety
ano
13
7
záškoláctví
ano
10,14 3
šikana
ano
12,13 2
problémy v rodině
ano
13,14 2
Výchovná komise ve sloţení ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce a kurátor,
rodiče ţáka a ţák sešla 11 krát během školního roku.

8. Výsledky Srovnávacích testů CERMAT 2008
TESTY PISA – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – ZŠ TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 – ŘÍJEN 2008
TŘÍDA/OTÁZKA
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
2.1
2.2
ZCELA
ČÁSTEČNĚ
9.A
100%
86%
48%
38%
62%
91%
62%
9.B
95%
67%
43%
52%
76%
90%
62%
9.C
100%
96%
62%
38%
85%
100%
100%
CELÁ ŠKOLA
99%
84%
51%
43%
75%
94%
77%
ČR
93%
75%
44%
39%
68%
86%
71%
MEZINÁRODNÍ
91%
72%
48%
30%
66%
81%
63%
TESTY PISA – POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST – ZŠ TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 – ŘÍJEN 2008
TŘÍDA/OTÁZKA
1.1
1.2
1.3
2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
9.A
9.B
9.C
CELÁ ŠKOLA
ČR
MEZINÁRODNÍ

3.1

3.2

4.1

4.2

100%
95%
100%
99%
96%
91%

100%
81%
100%
94%
93%
91%

86%
76%
92%
85%
82%
86%

71%
76%
92%
81%
77%
56%

6.1

6.2

7

8

72,8%

86,4%

54,4%

72,7%

18,2%

50,0%

72,7%

72,7%

31,8%

100%

50,0%

36,4%

4,5%

81%

81%

23,8%

71,4%

28,6%

52,4%

85,7%

71,4%

28,6%

100%

42,9%

33,3%

23,8%

96,2%

92,3%

65,4%

80,8%

42,3%

73,1%

96,2%

76,9%

65,4%

96,2%

80,8%

65,4%

34,6%

84,1%

87%

49,3%

75,4%

30,4%

59,4%

85,5%

73,9%

43,5%

98,6%

59,4%

46,4%

21,7%

86,7%

83,7%

45,7%

72,2%

28,9%

45,4%

73,4%

68,7%

31,1%

81,5%

59,9%

43,7%

35,3%

79,7%

73,9%

40,3%

60,9%

20%

?

63%

53,7%

28,8%

78,7%

48,3%

46,8%

35,7%

Můţeme říci, ţe jsme v částech čtenářské a počítačové gramotnosti dopadli poměrně
velice dobře

Část VI.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Daltonská konference - podzim
Daltonská konference - květen
Český jazyk
Matematika
Finanční gramotnost
PAU
trenérská kvalifikace
AJ
NJ
Předkládání projektů

Počet
zúčastněných
pracovníků
4
5
3
1
4
2
2
2
2
3
28

Na škole si organizujeme výuku angličtiny pro pedagogy a pracovníky školy, vyučují naši
pedagogové angličtiny.

Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
A) Výsledky soutěţí ve školním roce 2008/2009

Školní kola
Biologická olympiáda
kat. C /8. a 9. třídy/ - 17 ţáků
1. místo – Kateřina Prausová, 9. C
2. místo – Leona Koutová, 9. C
kat. D /6. a 7. třídy/ - 9 ţáků
1. místo – Kristýna Kosmáková, 7. B
2. místo – Michaela Cahová, 7. C
3. místo – Kateřina Kršková, 7. C
Chemická olympiáda
kat. D /8. a 9. třídy/ - 6 ţáků
1. místo – Veronika Kutinová, 9. C
2. místo – Patrik Laš, 9. C
3. místo – Zdenka Kolářová, 9. B
Fyzikální olympiáda
kat. 8. a 9.tříd -5 ţáků
postoupil Petr Janík – 9.C
Zeměpisná olympiáda
kat. A /6. třídy/ - 7 ţáků
1. místo – Petr Glaser, 6. B
2. místo – Tomáš Kotrba, 6. B
kat. B /7. třídy/ - 5 ţáků
1. místo – Petra Bartejsová, 7. C
kat. C /8. a 9. třídy/ - 19 ţáků
1. místo – Lukáš Bína, 8. C

Matematická olympiáda
Z6 – 5 ţáků
1. místo – Petr Kratochvíl, 6. B
Petr Glaser, 6. B
Z7 – 4 ţáci
1. místo – Petra Bartejsová, 7. C
Z8 – 4 ţáci
1. místo – Michal Pantůček, 8. C
Karolína Křepelová, 8. C
Matematický klokan
kat. Cvrček /2. a 3. třídy/ - 59 ţáků
1. místo – Jan Vymazal, 3. C
2. místo – Natálie Řezáčová, 3. C
3. místo – Nela Jandová, 3. C
kat. Klokánek /4. a 5. třídy/ - 52 ţáků
1. místo – Jonáš Holub, 4. C
2. místo – Jan Kašík, 5. C
Lukáš Abrahám, 5. C
Milan Poul, 5.C
kat. Benjamínek - /6. a 7. třídy/ - 30 ţáků
1. místo – Lucie Novotná, 7. C
2. místo – Jitka Chadimová, 6. A
3. místo – Petr Svoboda, 7. C
kat. Kadet /8. a 9. třídy/ - 48 ţáků
1. místo – Jan Nováček, 8. A
2. místo – Jakub Bláha, 9. C
3. místo – Jan Pohořelický, 8. C
Pythagoriáda
kat. 6. ročník – 20 ţáků
1. místo – Petr Glaser, 6. B
2. místo – Petr Kratochvíl, 6. B
kat. 7. – 28 ţáků
1. místo – Tomáš Bartejs, 7. C
2. místo – Petra Bartejsová, 7. c
Olympiáda z českého jazyka – 76 ţáků
1. Veronika Maloušková, 9. C
2. Veronika Kutinová, 9. C
Dějepisná olympiáda - /8. a 9. třídy/ - 74 ţáků
1. místo – Alţběta Pospíchalová, 8. C
2. místo – Pavel Svoboda, 8. A
Recitační soutěţ – 1. stupeň – 88 ţáků
kat. 0 /1. třídy/
1. místo – Eliška Machátová, 1. A
David Dyntar, 1. B
Tereza Dočekalová, 1. D
kat. 1 /2. – 3. třídy/
1. místo – Anna Nestrojilová, 3. B
kat. 2 /4. – 5. třídy/
1. místo – Anna Machátová, 4. A
2. místo – Marie Indráčková, 5. A
Felicita Prokešová, 5. C
Pop – Rock show – 13 ţáků

1. místo – Lucie Deabisová, 8. C
Michaela Pavlečková, 8. A

Okresní kola
Matematická olympiáda
kat. Z6 – 4. místo – Petr Glaser, 6. B
6. místo – Petr Kratochvíl, 6. B
kat. Z8 – 2. místo – Michal Pantůček, 8. C
Matematický klokan
kat. Cvrček – 2. místo – Jan Vymazal, 3. C
kat. Kadet – 1. místo – Jan Nováček, 8. A
Olympiáda z českého jazyka kat. I.
účast – Veronika Maloušková, 9. C
Veronika Kutinová, 9. C
Dějepisná olympiáda
účast – Alţběta Pospíchalová, 8. C
Pavel Svoboda, 8. A
Dějepravné soutěţení
9. místo
Zeměpisná olympiáda
kat. A – 6. ročník – 1. místo – Petr Glaser, 6. B
16. místo – Tomáš Kotrba, 6. B
kat. B – 7. ročník – 3. místo – Petra Bartejsová, 7. C
Chemická olympiáda – kat. D
4. místo – Zdenka Kolářová, 9.B
11. místo – Veronika Kutinová, 9. C
16. místo – Patrik Laš, 9. C
Biologická olympiáda
kat. C – 5. místo – Leona Koutová, 9. C
6. místo – Aneta Kalousková, 9. C
Kateřina Prausová, 9. C
kat. D – 10. místo – Kristýna Kosmáková, 7. B
14. místo – Michaela Cahová, 7. C
Fyzikální olympiády
11. místo – Petr Janík – 9.C
Olympiáda z anglického jazyka
kategorie II.B /jazyk. třídy a gymnázia/
2. místo – Petr Janík, 9. C
4. místo – Veronika Maloušková, 9. C
kategorie I.B /jazyk. třídy a gymnázia/
2. místo – Klára Matoušková, 7. C
6. místo – Tomáš Bartejs, 7. C
Dyslektická olympiáda
kategorie Netradiční sportování – 2. místo
kategorie Skládání puzzle – 3.místo
Recitační soutěţ – Dětská scéna

kat. 0 – 3. místo – Eliška Machátová, 1. A
kat. 2 – 1. místo – Felicita Prokešová, 5. C
Divadelní soubory Dětská scéna
účast souboru Puntík a Sluníčko
postup na krajskou soutěţ – soubor Vrány

Krajská kola
Zeměpisná olympiáda
kat. A – 9. místo - Petr Glaser, 6. B
Recitační soutěţ – Dětská scéna
kat. 2 – postup na národní přehlídku – Felicita Prokešová, 5. C
Sedmikvítek – zpěv
zvláštní cena poroty – Lucie Deabisová, 8. C
účast – Michaela Pavlečková, 8. A
Taneční přehlídka – Region tančí v Pelhřimově
- cena poroty – soubor BENE
Divadelní soubory Dětská scéna
- účast souboru Vrány
Pěvecké soubory
stříbrné pásmo – pěvecký sbor Hlásek

Národní kola
Recitační soutěţ Dětská scéna
- účast Felicita Prokešová, 5. C
Folklorní soubory v Přibyslavi
- cena poroty – soubor Rozmarýnek

Sportovní výsledky – uvádíme pouze atletické
a) výsledky v soutěţích druţstev
mladší ţáci 1. místo KP
mladší ţákyně 1. místo KP
starší ţáci 1. místo KP, 6. místo semifinále MČR druţstev
starší ţákyně 1. místo KP
b) výsledky v Poháru rozhlasu – okresní kolo
mladší ţáci – 6.
mladší ţákyně - 4.
starší ţáci - 3.
starší ţákyně - 9.
c) výsledky jednotlivců
Finálová umístění ţáků (do 8. místa) na MČR /jednotlivci + štafety:
jméno
MČR
disciplína
výkon
umístění
(hala:h, dráha:d, přesp.běh:pb)

Milan Kabelka
d
Formánek,Jirovský, Nguyen, Šubert d

kladivo ţáci
4 x 60

41,32
29,00

7.
6.

B) Podpůrné aktivity vzdělávacího programu školy
a) preventivní programy
 programy 6.-9.tříd s lektorkami s různými tématy ( třídní kolektiv, vztahy, šikany,
drogy, přátelství, láska,atd.)
zabezpečuje Klub Zámek Oblastní Charity Třebíč
3 krát za rok dvě hodiny v Divadélku pod schody ( říjen, prosinec, únor )
zapsané a vyhodnocené výstupy
hradíme z provozních peněz
 besedy s Městskou policií – 1.-9.třída – termíny dle dohovoru
 pravidelné třídnické hodiny ( kaţdý týden )
 dvakrát za rok individuální konzultace učitel, rodič, ţák
 proţitkový pobyt – Jurenkova osada – pro 6.třídy – září 2008
b) kurz první pomoci
 pro ţáky 8. tříd
 5 krát za rok ( listopad, prosinec, leden, únor, březen)
 zabezpečuje Vyšší a střední zdravotní škola Třebíč, Rychlá záchraná sluţba
Třebíč, Hasiči Třebíč
 zdarma – dostáváme pomůcky na vybavení lékárniček
c) environmentální výchova
 návštěvy ekocenter Chaloupky a Ostrůvek Velké Meziříčí – 2.-6.třídy
 návštěva infocentra TTS Třebíč alternativní zdroje tepla) – 1.-9.třídy
 návštěva třídirny odpadů – 4.,5.,8.třídy
 čistička odpadních vod Třebíč – 8.třídy
 prameniště pitné vody Heraltice – 7.třídy
 návštěva infocentra Dukovany – 9.třídy
 třídění odpadů ve škole – petlahve, baterie, papír
 sběr starého papíru – dvakrát za rok
 budování a údrţba arboreta a bylinkových záhonů
d) péče o rozvoj zdraví
 dobrovolný plavecký výcvik v 1.a 2. třídách – hradí rodiče
 povinný plavecký výcvik v 3. a 4. třídách – zdarma
 krouţek plavání ve školní druţině – hradí se z provozních peněz
 sportovní krouţky školní druţiny ( florbal, kopaná, stolní tenis, gymnastika,
volejbal, pohybové hry, horolezectví)
 atletická přípravka – pro ţáky 3.-5.tříd
 třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy – 5 hodin Tv ( z toho 1 hodina
v rámci rehabilitace – plavání, saunování, posilování ), 2 hodiny trénink
odpoledne týdně, dvě soustředění za rok – zimní na horách ( moţnost půjčení
vybavení ve škole – běţkové i sjezdařské ), jarní atletické Harvíkovice nebo
Dačice
 zimní pobyt na horách – 2 kurzy – pro zájemce z 3.-6.tříd
 lyţařský kurz pro ţáky 7.tříd
 vodácký výcvik – červen - Sázava
 bruslení – dle moţností Zimního stadionu Třebíč – 1.-5.třídy
 povinně volitelná předmět posilování pro 8.a 9.třídy
 Škola v lese – třídenní proţitkový pobyt pro 1. -5.třídy
 vodácký výcvik pro zájemce z 8.a 9.tříd
 školní ročníkové soutěţe ve skoku vysokém ( Vánoční a Velikonoční laťka ) a
ve šplhu
 Běh na Hrádku – dubnová pravidelná akce
 alternativní sezení na velkých míčích – 1.-5.třídy

e) rozvoj čtenářské dovednosti
 pravidelné návštěvy pobočky Městské knihovny na Modřínové ulici
 moţnost návštěvy školní knihovny – otevřena denně od 7:15 do 14:30 –
vyuţívá asi 80% ţáků
f) rozvoj samostatnosti, spolupráce, zodpovědnosti
 daltonské dny na 1. stupni
 daltonské prvky na 2. stupni
 projekt závěrečných prací ţáků 9. tříd – písemné zpracování zadaného tématu
a jeho prezentace před třídou a komisí, nejlepší práce prezentovány před
veřejností – červen 2009
g) interkulturní výchova
 výměnné pobyty s partnerskými školami v Německu ( Großbottwar ), Dánsku
( Arhus), Rakousku ( Horn, Wien ), Velké Británii ( Londýn ), Daltonská škola
v Holandsku ( Ootmarsum )
 září 2008 - dílna s ţáky Rosenvangskolen Arhus ( Dánsko ) v Třebíči – 9.C
 říjen 2008 – výměnný pobyt v Grossbottwaru ( Německo ) – 8.C
 květen 2009 – dílna s ţáky Realschule Grossbottwar v Třebíči– 8.C
 květen 2009 – dílna s ţáky holandské školy z Ootmarsum v Třebíči – 6.B
 květen 2009 – společná dílna s Hauptschule Horna na Dolnorakouské zemské
výstavě v Hornu, Raabsu a Telči – 7.C
 červen 2009 – výměnný pobyt v Ootmarsum (Holandsko) – 6.B
 výměnný pobyt v Abusu (Dánsko) – 9.C
 01.07.2009 – vystoupení na velkém charitativním koncertě v O2 Aréně
v Londýně spolu se 4500 ţáky londýnských škol pro 10000 diváků – 7.C
 poznávací zájezdy – 2krát předvánoční Vídeň
 projekt Holokaust – návštěva Terezína
ch) kulturní výchova a mediální výchova
 filmový klub 8. a 9.tříd – říjen aţ březen – ve spolupráci s MKS Třebíč
 filmový klub 6. a 7. tříd – 3 představení– ve spolupráci s MKS Třebíč
 bijásek – filmový klub pro 1.-5.třídu – 2 představení v kině, další v Divadélku
pod schody, Školní druţina v kině– ve spolupráci s MKS Třebíč
 Divadlo Šumperk „Ferda Mravenec“ Divadlo Pasáţ Třebíč – říjen 2008 – 1.3.třídy– ve spolupráci s MKS Třebíč
 Divadlo Polárka Brno „ Ostrov pokladů“ – Divadlo Pasáţ Třebíč - říjen 21008 –
4.-6.třídy– ve spolupráci s MKS Třebíč
 Horácké divadlo Jihlava „Jak se čerti ţenili“ – HD Jihlava – 1.-5.třídy –
18.12.2008 – ve spolupráci s HD Jihlava
 Horácké divadlo Jihlava „Donaha“ – HD Jihlava – 19.12.2008– ve spolupráci
s HD Jihlava
 Divadlo Buchty a loutky Praha „ Ţabák Valentin“ – 24.03.2009 – 1.-3.třídy
 Naivní divadlo Liberec – jaro 2009 – 4.- 6.třídy– ve spolupráci s MKS Třebíč
 Divadlo Drak Hradec Králové – jaro 2009 – 7.-9.třídy– ve spolupráci s MKS
Třebíč
 cimbálová muzika Réva – květen 2009
 školní akademie 2009 – 29.05.2009
 vydávání školního časopisu Gagben – 5 krát za školní rok
 školní vydavatelství Gagben – publikace vzpomínek rodičů a prarodičů na
srpen 1968, publikace Dramatický klub, a další dle situace
 umělecké krouţky – divadelní, taneční studio BENE, pěvecký sbor Hlásek,
flétnový soubor Fistulka, folklórní soubor Rozmarýnek, výuka kytary, keramika,
arteterapie, Pop studio

i) sociální výchova
 spolupráce s partnerskými mateřskými školami ( Benešova, Obránců míru,
Cyrilometodějská, Dukovanská) – programi ve škole, programy tříd
 vánoční a velikonoční dílničky
 tutorské učení – spolupráce starších s mladšími
 vystoupení souborů na společenských akcích
 pravidelná školní akademie pro ţáky a pro veřejnost
 výchova k další profesní a studijní orientaci
 sponzorování vzdělávání indického chlapce Raviraje
 sponzorování chovu mývala severního v jihlavské ZOO
 projekt „Mluvte s námi“ – dějepis – vydání knihy 1968 o událostech tohoto roku
s rodinnými pamětníky
Přehled všech aktivit během školního roku 2008/2009 je samostatná příloha
(Týdenní plány)
Část VIII. – nové údaje

a) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola spolupracuje s několika zahraničními školami v rámci výměnných pobytů,
které mají výchovný, vzdělávací a poznávací obsah a jsou v délce 3 – 7 dnů (
z toho je pouze 5 vyučovacích), jsou financovány rodiči ţáků, sponzory či
granty města nebo kraje
b) zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání
1 asistenta pedagoga studuje magisterské studium sociální pedagogy
1 pedagog studuje magisterské studium speciální pedagogiky
c) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
 projekty financované přes školu
„Udrţujeme tradice“ - velikonoční a vánoční dílničky – Město Třebíč 5.000,-Kč
„Najít cestu k sobě je báječné“ – adaptační kurz 6.tříd – Město Třebíč –
16.000,-Kč
„Proţijeme Zemskou výstavu v roce 2009“ – projekt 7.C – Město Třebíč –
5.000,-Kč
 projekty financované přes Sdruţení pro spolupráci rodiny a školy
při ZŠ
„Hlasy pro lepší svět“ – O2 Arena London – Město Třebíč – 13.000,-Kč
„Mezinárodní projekty 2009“ – projekt s Dánskem – Kraj Vysočina – 76.500,Kč
d) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
 na škole není odborová organizace
 spolupracujeme s partnerskými mateřskými školami – celkem 4
 spolupracujeme se zřizovatelem – Město Třebíč, Krajem Vysočina,
Zdravým městem Třebíč, Charita Třebíč, Střed – Klub mládeţe Třebíč,
Sokol Třebíč, Přístav Ţlutá ponorka Skauti Třebíč, Městské kulturní
středisko Třebíč, Horácké divadlo Jihlava, ekologické centrum Chaloupky
a Ostrůvek, infocentrum JEDU Dukovany, Muzeum Třebíč,
Pedagogickým centerm Třebíč, Krajským pedagogickým centrem Jihlava,
Impuls Třebíč, Vzdělávací centru Vysočina, Sdruţení daltonských škol Brno,
aj.

Zhodnocení školních aktivit a činností školy ve školním roce 2008/2009:
 velmi dobré výsledky vzdělávání a výchovy
 výborné výsledky přijímacího řízení na střední školy
 výborně proběhla týdenní 4. ţákovská olympiáda, do které mimo ţáky
naší školy byly zapojeny mateřské školy a veřejnost – letos se soutěţilo
v atletice, plavání, jízdě na kole, kanoistice, kopané, přehazované a
vybíjené.
 účast v mezinárodním projektu při příleţitosti Dolnorakouské zemské
výstavy „Rozděleni.Odloučeni.Spojeni“ v Hornu, Raabsu a Telči spolu
s Hauptschule Horn v květnu 2009
 vystoupení na charitativním koncertě Theatretrain London a londýnských
škol „ The Long and Winding Road“ v londýnské O2 Aréně – 4500 dětí
účinkovalo, 11000 diváků. Obrovský úspěch, bylo přítomno i 2 rodičů
našich dětí. 20 ţáků 7.C a 3 ţákyně 9.C jako tutoři se připravovalo od
března do června 2009. Museli se naučit 30 písní od The Beatles a
jednoduchou choreografií. Anglickým reţisérem K. Dowsettem a
dirigentem Robertem Hymanem byli moc chváleni
 kaţdoroční slavnostní školy 29.05.2008 ve velkém sále Národního domu,
vystoupilo asi 290 ţáků v pestrém programu, všechna vystoupení měla
vysokou úroveň ( 4 vystoupení tanečního studia BENE, folklórní soubor
Rozmarýnek, pěvecký sbor Hlásek, flétnový soubor Fistulka, anglické
pásmo 1. tříd, třikrát sólový zpěv, společné vystoupení všech ţáků 2. tříd
s velkou kruhovou plachtou, dvě písně od The Beatles, které si připravila
7.C do Londýna )
 slavnostní předání vysvědčení ţákům 9. tříd starostou města. Zároveň
obdrţeli ţáci certifikát o obhájení závěrečné práce. Vše probíhalo
v divadelním sále kongresového centra Pasáţ.
 proběhly čtyři reciproční výměny s partnerskými školami – Realschule
Großbottwar- Německo, Rosevangskolen Arhus – Dánsko, Hauptschule
Horn – Rakousko a daltonskol Ootmarsum - Holandsko
 proběhly 4 lyţařské kurzy či zimní pobyty na horách ( od 3. do 9.třídy )
 proběhl vodácký kurz – sjezd Sázavy
 škola systematicky třídila odpady, proběhly tři sběry starého papíru
 ţáci sponzorovali výuku indického chlapce a zvířátko v ZOO Jihlava
 všichni ţáci od 4.-9.tříd viděli 3 špičková divadelní představení
z profesionálních divadel z Hradce Králové
 podařilo se sníţit počet školních úrazů
 v červenci a srpnu 2008 byla provedena celková rekonstrukce ţákovských
toalet v pavilonu „D“ ( celkem 4 patra )
Hlavní body dalšího rozvoje školy pro období 2009 - 2012
Pedagogická oblast
 dopracovat, ověřit a úspěšně realizovat ŠVP
 udrţet stabilizovaný pedagogický sbor
 udrţet celkový počet ţáků na stávající úrovni, tj. zapisovat průměrně
3 první třídy v počtu 70 – 80 ţáků
 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
 pokračovat ve tvorbě arboreta a bylinkových záhonů
 dovybavit venkovní sportovní areál
 zavádět interaktivní tabule
Oblast vnějších vztahů školy
 udrţet a dále rozvíjet spolupráci s partnerskými školami v zahraničí
 prohlubovat spolupráci s mateřskými školami

Část IX
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce .

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy

Zpráva bude dodána v lednu 2010.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou na provozní poradě
dne 14. 09. 2009.
Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 13.10. 2009.
V Třebíči, dne

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 – výstřiţky 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 2008/2009
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení

počet tříd: 27, 1.stupeň 16 tříd, 2.stupeň 11 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
Bc. Vít Kafoněk, učitel
Mgr. Mária Kopecká, učitelka
Mgr. Drahomíra Lampertová, učitelka
( koordinátorka ŠVP )
Mgr. Pavel Mikoláš, učitel
Mgr. Miroslav Ondrák,stat. zást. ředitele
Mgr. Eva Pokorná, učitelka
Mgr. Jana Smejkalová, učitelka
Mgr. Pavel Svoboda, učitel
PaedDr. Blažena Svobodová
Mgr. Hana Šelepová, učitelka
Ing. Ludmila Štěpničková, učitelka
Bc. Jan Vaněk
Mgr. Josef Vomela, učitel
Mgr. Lenka Witkovská, učitelka
Mgr. Simona Zahrádková
Milan Zeibert, učitel

VŠ
VŠ
VŠ

Hv-Rj-Nj
Čj-Ov
Čj-Rj

35
20
45 do 30.6.2008
0,27 úvazku
28
31
12

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

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

7
19
13
28

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

M-Z
D-Pvč
F-Pč
Čj-Ov
M-Bv
Př-Tv
Př-Ch
Aj-Bj-Rj
Rv-katech.
Tv-Pč
Čj-Tv
M-Z
Nj
Čj-D

24
26
20
31
23
35 0,41 úvazku VPP
35
23
23 do 31.07.2009
1
11 0,64 úvazku VPP
19
9
21

Mgr. Jana Matoušková M-Bio, mateřská dovolená
Mgr. Sabina Šilhavá, M-Z, mateřská dovolená , do 30.06.2009
Lenka Navrkalová, Nj, mateřská dovolená, do 30.06.2009

Pracovníci na zařízeních – pedagogové 1. stupeň – školní rok 2008/2009
ZŠ Třebíč, Benešova 585

počet tříd: 27, 1.stupeň 16 tříd, 2.stupeň 11 tříd

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
Mgr. Martina Lászlová, učitelka
Zdenka Marečková, učitelka
Mgr. Alena Mejzlíková, učitelka
Mgr. Eva Netolická, zást. ředitele
Mgr. Eva Ondráková, učitelka
Mgr. Radka Poulová, učitelka
Bc. Lenka Stejskalová, učitelka
Mgr. Ondřej Štěpnička, učitel
PaedDr. Helena Venhodová, učitelka
Mgr. Renata Venhodová, učitelka
Lada Doláková,učitelka

vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

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

SPgŠ

praxe let
30
17
31
21
23
23
36
33 do 31.07.2009
32
18
13
26
11
28
24
23 do 30.06.2008
0,18 úvazku

Mgr. Hana Chlupáčková, mateřská dovolená, do 30.04.2009
Mgr.Lenka Holečková, mateřská dovolená

Pracovníci na zařízeních – školní družina a klub – šk.rok 2008/2009
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení
Jarmila Adamová, vychovatelka
Lada Doláková, vychovatelka
Julie Fialová, vychovatelka
Radka Horká, asitentka pedagoga
Radka Horká, vychovatelka
Jana Martinů, vedoucí vychovatelka
Jarmila Šrámková,vychovatelka
Alena Toufarová, vychovatelka
Alena Treterová, vychovatelka

počet tříd:27, 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

30
24
38
5
11
29
17
18
25

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 2008/2009
ZŠ Třebíč, Benešova 585

Jméno, příjmení, zařazení

počet tříd: 27, počet odd. ŠD 7

vzdělání

Jiřina Chlebounová, ekonom
Jitka Pantůčková, sekretářka
Julie Palánová, knihovnice
Julie Palánová, uklízečka
Karol Kristofčák, školník
Ivana Čechová, uklízečka
Miroslava Kubová, uklízečka
Helena Samuelová, uklízečka
Věra Šustrová, uklízečka
Hana Pavluková, informace

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
vyučena
vyučena

praxe let
32 do 17.07.2009
20
20, 0,7 úvazku
20, 0,375 úvazku
36
29 do 30.3.2009
40
36
27

Marie Blahoudková, mateřská dovolená

Pracovníci za zařízeních – školní jídelna – školní rok 2008/2009

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
Drahomíra Huňáčková, prac. ob.pr.
Vlastimila Procházková, pr. ob.pr.
Zdeňka Šabacká,pr. ob. pr.
Jitka Vrbková, adm. prac.

počet tříd:27, odd.ŠD 7

vzdělání
ZŠ
vyučena
vyučena
SŠ
ZŠ
ZŠ
vyučena
SŠ

praxe let
32 0,88 úv.
22
35
35
36 0,88 úv.
33 0,88 úv.
14

