VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ,
BENEŠOVA 585
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

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
*REALSCHULE GROßBOTTWAR, NĚMECKO
*GYMNÁZIUM VÍDEŇ, RAKOUSKO
*ROSENVANGSKOLEN ARHUS, DÁNSKO
*THEATRETRAIN LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE
*ZÁKLADNÍ ŠKOLA LVOV, UKRAJINA
*ZÁKLADNÍ ŠKOLA BECHYNĚ, ČESKO

ŢÁCI SPONZORUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ
RAVIRAJ PURUSHOTHAMA, INDIE,
od roku 2004
ŢÁCI SPONZORUJÍ CHOV ZVÍŘETE
MÝVAL SEVERNÍ, ZOO JIHLAVA,
od roku 2006

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

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

2.
Úplná škola
Školní rok
2010/2011
celkem
1.stupeň
2.stupeň
Celkem

15
11
26

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
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

Počet tříd
z toho
spec.
vyrovnávací
-

Celkový
počet ţáků
364
262
626

Počet ţáků na
jednu třídu
24,27
23,82
24,08

3.Celkový počet ţáků v 1.ročníku: 73 ve 3 třídách, průměrně 24,33 ţáků na třídu
Přepočtený počet pedagogů na škole: 37,726
přepočtený počet asistentů pedagoga: 3,125 ( 5 fyzických )
Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu : 16,59 ţáků / učitel
(učitelé v přepočtených úvazcích), počty ţáků jsou uváděny z konce 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 2010/2011
měla 26 tříd se 626 ţáky. Na 1. stupni bylo 15 tříd s 364 ţáky, na 2. stupni bylo
11 tříd s 262 ţáky.
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 a učeben školní druţiny, 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
celkem 3 učebny s výpočetní technikou a dataprojektory, velká školní knihovna a
školní divadélko, které je zároveň variabilním prostorem pro výuku se zvukovou a
světelnou aparaturou, počítačem a dataprojektorem. 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. Byla zabezpečena dálková
výuka nemocné dívky v 1. třídě pomocí kamery a PC. K objektu školy patří školní
pozemek se skleníkem, víceúčelovou venkovní učebnou, bylinkovou zahrádkou,
sadem a arboretem. Od září 2005 je otevřeno nové rekonstruované školní hřiště
s vynikající tartanovou dráhou a dvousetmetrovým 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 srpnu 2011 byla vybudována a otevřena moderní
laboratoř pro chemii a fyziku.
4.3. Charakteristika pedagogického sboru a provozních zaměstnanců
Výuku na škole zajišťovalo 37,726 přepočtených pedagogů / 40 fyzických osob /,
kteří jsou plně kvalifikováni. Ve školní druţině pracovalo 6,958 vychovatelek
v 8 odděleních druţiny a jedna pracovnice školního klubu 0,97 /8 fyzických osob /.
Ve školní jídelně pracovalo 7,14 pracovnice + 0,36 pracovnice je na doplňkovou
činnost / 8 fyzických osob /, provozních zaměstnanců bylo 9,075 / 9 fyzických osob/.
Ekonomiku školy zpracovává externí pracovnice.
Na škole dále pracovalo 5 asistentů pedagoga na přepočtený úvazek 3,125.
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 tříd v čele s diplomovaným 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. Celý školní rok byl
realizován Školní vzdělávací program s názvem „Přátelská škola – šance pro
kaţdého“.
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 6.a 7.tříd / 3 filmy za rok /, 8. a 9. tříd / 6 filmů výběr filmů, které jsou dále rozebírány v hodinách češtiny, občanské a rodinné
výchovy, dějepisu, výtvarné výchovy /
 divadelní představení Horácké divadlo Jihlava – 1. – 9.třídy
 projekt Škola v lese pro 1. stupeň
 projekt Holokaust pro 8. a 9. třídy / návštěva Terezína, Osvětimyškolní projekty /
 Středoevropské olympiády pro děti, který se koná jednou za čtyři roky v době
skutečných olympijských her
 Závěrečné práce ţáků 9. tříd
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/, v Dánsku
/od roku 2006 v oblasti sportu a ekologie / a nově od letoška s ukrajinskou školou
v Uţgorodu. Bohuţel skončila spolupráce s holandskou školou v Ootmarsumu,
z důvodu uzavření holandské školy z důvodu optimalizace.
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.- 5., 8.C a německá partnerská škola
v rámci společného projektu, 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
 preventivní programy pro 6. – 9.třídy – 3 krát za rok dvouhodinovka s různými
obsahy - šikana, atmosféra třídy, vztahy, návykové látky,atd. ve spolupráci
s Klubem Střed Třebíč – v průběhu roku / listopad, únor, duben /
 preventivní program 1.stupně – jeden na jaře 2010
 zdravotní výchova ( první pomoc,..) – 8. třídy ve spolupráci s SZŠ Třebíč
 rychlá pomoc, hasiči – 8. třídy
 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 – z důvodu špatného počasí zrušen
 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
Pravidelné projekty v rámci ŠVP – většinou dvoudenní
třída Název projektu
1.
Stolování
Domácí zvířata
2.
Orientujeme se v dopravě
V zdravém těle zdravý duch
3.
Třebíč-moje rodné město
V lese, na poli, na louce a u vody
4.
Kde domov můj
Ţivot na zemi
5.
Rostliny a ţivočichové světa
Praha-hlavní město
6.
Pravěk na vlastní ruce
Starověké Řecko
7.
England
Středověká Třebíč
8.
Dokumentární film-Člověk v tísni
Finanční gramotnost
9.
Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

termín
listopad
květen
listopad
květen
říjen
květen
leden
květen
říjen
duben
říjen
květen
říjen
duben
listopad
květen
říjen
červen

4.6. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči a jinými subjekty
 Zřizovatel Město Třebíč finančně podporuje provoz školy, škola čerpá i finanční
prostředky z grantů města
 Pedagogové školy jsou členy 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 tyto akce
 Velice těsně probíhá pravidelná spolupráce s mateřskými školami Benešova,
Obránců míru, Cyrilometodějská a Dukovanská
 Pobočka Městské knihovny na Modřínově ulici – besedy pro ţáky
 V tomto školním roce jsme organizovali plavecký výcvik vlastními silami
ve spolupráci se Základní školou Třebíč, Bartuškova ul.

 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč a Jihlava
( autista, ţáci se sluchovými problémy )
 Sociální odbor Města Třebíč, Úřad práce Třebíč
 Sokol Třebíč, oddíl atletiky TJ Spartak Třebíč, Vodní Skauti Třebíč
 Městská policie Třebíč
 ekocentrum Chaloupky a Ostrůvek Velké Meziříčí,
 Sdruţení Daltonských škol Brno
 Městské kulturní středisko Třebíč, Horácké divadlo Jihlava
 partnerské školy v Hornu, Vídni, Großbottwaru, Arhusu, Londýně, Lvově
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(do 20.11.2010), pí Markéta Kabátková
b) volení zástupci rodičů: p. Milan Března, p. Zdeněk Kratochvíl
c) volení zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Ivana Janíková - předseda
Bc. Lenka Stejskalová
1. schůzka Školské rady byla 25. ledna 2006
4.8. Školní druţina, školní klub a zájmové krouţky
Školní druţina má 8 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, 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, ruština
 naukové – matematické, český jazyk
 školní časopis
 práce na PC – informatika, tvorba www stránek
 pracovní – vaření(do pololetí), suchá vazba
Část II. – přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
1.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího programu
V ročníku
ŠVP „Přátelská škola - šance pro kaţdého“ Celkem 26 tříd
rozšířené výučování jazyků
3.-9.,
celkem 3+4 třídy
rozšířené vyučování TV - atletika
6.-9.,
celkem 4 třídy
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

Počet strávníků
ţáci a děti škol.prac. ostatní*
537
68
70
1.st.-247
2.st.-290

1

*Ostatní – důchodci, firmy, veřejnost, atd…
4.
školní knihovna, která je součástí školy
Počet knih
7559
Počet audiovizuálních dokumentů
1122
Počet odebíraných periodik
34
Počet odepsaných knih ve školním roce
28
Výdaje na nákup knih ve školním roce(Kč)
16256
Počet výpůjček ve školním roce
11130
Počet hodin k výpůjčkám týdně
28
Počet míst k sezení pro uţivatele
22
Počet PC v knihovně
2
Z toho s připojením k internetu
2
Tiskárna - barevná
1
skener
1
kopírka
1
laminovačka
1
Počet knihovnic
1(0,7přepočtená)

Část III – rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
1.Odborná a pedagogická způsobilost
Celkový počet pedagogických pracovníků
- učitelů
Z toho odborně a ped. způsobilých

43/37,726
39 pedagogů+4vych
39/37,138

100%
95%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/11 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/11 odešli ze školy: 2 - 20.11.2010 – p.uč.Zeibert – místostarosta,
(místo něho pí uč. Chytková, p.uč. Syrový)
- 20.01.2011 – pí uč. Bártíková – MD
(místo ní p.uč. Mičková)

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%

ţeny
0
0
5
13
9
0
28
75%
1

celkem
0
1
8
17
11
1
39
100%
1

%
0
3
21
45
28
3
100
x

průměrný věk pedagogického sboru 48,12 let
5. výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog
a)
počty
fyzický počet kvalifikace,
specializace
výchovný poradce
1
Nj-Hv
školní metodik prevence
1
Čj-Ov
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

6. ŠD a ŠK, které jsou součástí základní školy
počet vychovatelů ŠD a ŠK
fyz.
10
/ přepoč. 6,958
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

8. Asistenti pedagoga
5 fyzických – 3,125 přepočtených

1 asistentka k autistickému dítěti – 1 fyzická, přepočtená 0,825
1 asistentka k mentálně postiţené dívce – 1 fyz., přep. 0,550
1 asistent k ţákovi s výchovnými problémy – 0,700

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

1 asistentka k ţákovi s výchovnými problémy – 0,550
1 asistentka k ţákovi s výchovnými problémy – 0,500
9. Počet provozních pracovníků školy a pracovníků školní jídelny
Fyzické osoby provozní zaměstnanci
Přepočtení na plně zaměstnané

9
9

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

8
7,14
0,36

Ekonomka školy pí Jana Nováková je externí pracovnice
Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
zapsaní
přijatí do školy
84
67
Tento stav byl uveden k 28.02. 2011.
Stav k 15.05.2011
přijatí do školy s potvrzeným nástupem do školy
61

s ţádostí o odklad
17

povolený odklad školní docházky
23

Část V. – údaje o výsledcích vzdělávání ţáků
1.Celkové hodnocení a klasifikace ţáků k 30.06.2011
Ročník
Počet
Prospělo s
Prospělo
ţáků
vyznamenání
73
73
0
1.

Neprospělo
0

Z toho
opakují
0

66

65

1

0

0

77
73

69
57

8
16

0
0

0
0

75
364

15
32
8,79%
38

1
1
0,27%
0

0
0

69

59
331
90,94%
31

76

22

54

0

0

47

7

40

0

0

9.
Celkem za II.
stupeň

70
262
626

46
178
68%
210
33,55%

0
0
0%
1
0,16%

0
0

Celkem za školu

24
84
32%
415
66,29%

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

0

2.Sníţený stupeň z chování k 30.06.2011:
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech ţáků školy
1
615
98,24%
2
10
1,60%
3
1
0,16%
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole:
98 hodin, průměr na jednoho ţáka: 0,16
Případy neomluvených hodin byly řešeny ve výchovné komisy školy ve spolupráci
s kurátory MÚ Třebíč ( neomluvené hodiny byly ve třídách 6.A, 7.B, 8.B, 9.A).
Celkový počet omluvených hodin byl na škole 31648 hodin, průměr na ţáka 50,56 hodiny.
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2010/2011
Gymnázia
SOŠ
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium studium
Počty přihlášených*) 15 21,4% 0 0% 11 14,7% 40 57,2%
ţáků
přijatých*)
15 21,4% 0 0% 5
6,7%
40 57,2%
*)

SOU

15

21,4%

15

21,4%

% z počtu ţáků příslušného ročníku

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet ţáků

9.ročník
niţší ročník
Celkem

70
0
70

6. Individuální integrace ţáků
Typ postiţení
autismus
mentální postiţení-střed.těţké
sluchové postiţení
vývojové poruchy učení
vývojové poruchy chování
celkem

% z celkového počtu všech
ţáků
11,2%
0%
11,2%

Ročník
8.
2.
2.,6.

Počet ţáků
1 (asistent placený krajem)
1 (asistent placený krajem)
2 (bez asistenta, niţší počet
ţáků ve třídě)
6(1asisten – kraj)
2 (2 asistenti placeí krajem)
13

2.-9.
1.

7. Výsledky obhajoby závěrečné práce ţáků 9. tříd
Hodnocení / třída
1 - obhájil/a výborně
2 - obhájil/a velmi dobře
3 - obhájil/a
4 - neohájil/a
Celkem
Počet DVD prezentací

Třída 9.A
16 / 84%
2 / 11%
1 / 5%
0 / 0%
19 / 100%
19 / 100%

Třída 9.B
19 / 76%
3 / 12%
3 / 12%
0 / 0%
25 / 100%
25 / 100%

Třída 9.C
25 / 96%
1 / 4%
0 / 0%
0 / 0%
26 / 100%
26 / 100%

celkem
60 / 86%
6 / 8,5%
4 / 5,5%
0 / 0%
70 /100%
70/ 100%

Část VI. – Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
Sociálně patologické jevy

ano

návykové látky: alkohol

ne

věk

celkem
případů

ne

Marihuana ( mimo školu )
ne 0
0
kouření
ano
14,15 3
záškoláctví
ano
14,15 2
šikana
ano
12,13 4
problémy v rodině
ano
13,14 2
Výchovná komise ve sloţení ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce a kurátor,
rodiče ţáka a ţák sešla 14 krát během školního roku.
V říjnu řešena prokázaná šikana v 7.C. Dva ţáci přeřazeni do 7.A a 7.B, dva ţáci přešli na
jinou školu. Následovala systematická práce se STŘEDEM Třebíč, supervizorem programu
Minimalizace šikany, s rodiči. Do konce roku se situace uklidnila a normalizovala.
Škola pořádala preventivní programy pro 1. - 9.třídy ve spolupráci se střediskem Střed,
Pro 6. ročníky úvodní proţitkové třídenní soustředění ve spolupráci se Sokolem Třebíč, které
bylo podpořeno grantovým programem Zdravého města Třebíč
Část VII. - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu
Minimalizace šikany-Hrotovice
Minimalizace šikany-Hrotovice
Alergie-Třebíč
Minimalizace šikany-Hrotovice
Finanční gramotnost-AISIS
Německý jazyk
Anglický jazyk - roční
Matematika-geometrie-Brno
Fyzika
zeměpis
Hodnocení ŠVP
Zdravé zuby
Zeměpis
Minimalizace šikany- škola
Matematika
Finanční gramotnost
Autismus-Brno
Matematika-konference Praha
Finanční gramotnost-AISIS
Dějepis-Terezín
Ţidovská kultura
Autismus-Brno
Výtvarná výchova
Matematika- Litomyšl
Daltonská konference-Brno
Matematika-Brno
26 školení

Počet zúčastněných
pracovníků
14
14
1-Matoušková
12
2-Fraňková, Lampertová
1-Zahrádková
1-Zahrádková
2-Lampertová,Witkovská
2-Ondrák, Dresler
1-Witkovská
1-Dejl
1-Poulová
1-Witkovská
33 pedagogů a vychovatelek
1-Matoušková
2-Lampertová,Witkovská
1-Horká
1-Witkovská
2-Fraňková, Lampertová
1-Syrový
1-Kopecká
1-Horká
2Hájková, Lászlová
1-Smejkalová
5-Ondrák,Netolická,Fraňková
Kafoněk,Dobšínská
1-Smejkalová
105 účastníků

Datum

Cena

26.-27.08.2010
17.-18.09.2010
12.10.2010
22.-23.10.2010
22.-23.10.2010
25.10.2010
průběţně
03.11.2010
09.11.2010
12.11.2010
23.11.2010
01.12.2010
03.12.2010
04.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
17.02.2011
17.-18.02.2011
17.-19.02.2011
04.-06.03.2011
07.-08.03.2011
23.03.2011
06.04.2011
08.-09.04.2011
03.05.2011

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
900,890,300,zdarma
zdarma
zdarma
150,zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1050,700,800,5.500,-

06.06.2011

200,10490,-

Část VIII. – Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
A) Výsledky soutěţí ve školním roce 2010/2011
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NÁZEV SOUTĚŢĚ OLYMPIÁDY

DATUM
KONÁNÍ

ORGANIZÁTOŘI

POČET
ŢÁKŮ

VÝSLEDKY

Olympiáda
z českého jazyka 8.a 9.tř.

03.12.2010

Chlachulová

33

Pythagoriáda – 5.ročník

08.12.2010

Poulová,Lampertová

33

Pythagoriáda – 6.ročník

08.12.2010

Lampertová,Witkovská

11

Pythagoriáda – 7.ročník
Pythagoriáda – 8.ročník

08.12.2010
08.12.2010

Lampertová,Witkovská
Lampertová,Witkovská

22
11

Vánoční laťka – malá-1.st

10.12.2010

Vaněk, Kuthan

37

Vánoční laťka - velká

16.12.2010

Vomela,Svoboda

29

1.m.-Bartejsová Petra-9.C
2.m.-Bartejs Tomáš-9.C
Janíková Sárka-9.C
Kršková Katka-9.C
Trhanová Aneta-9.C
10 úspěšných
1.m.-Lamich Jakub-5.C
2.m.-Řezáčová Natálie-5.C
Vymazal Jan-5.C
2 úspěšní
1.m.-Plucarová Terezie-6.A
2.m.-Kobylka Martin-6.C
0 úspěšných
2 úspěšní
1.m.-Glaser Petr-8.B
2.m.-Meluzínová Kateřina-8.A
3.-4.tř.-dívky/chlapci
1.m.-Krajčová Barbora-4.B
1.m.-Bartošík Vojtěch-4.C
5.třídy-dívky/chlapci
1.m.-Praţáková Natálie-5.B
1.m.-Zbránek Dan-5.B
Ţákyně 8.-9.tř.
1.m.-Sylvestrová Kateřina-9.B
2.m.-Frühafová Andrea-9.B
Böhmová Klára-8.B
ţáci 8.-9.tř.
1.m.-Mařík Jiří-9.B

Bartejsová Petra-9.C
Janíková Sárka-9.C

Plucarová Terezie-6.A
Kobylka Martin-6.C

Glaser Petr-8.B
Meluzínová Kateřina-8.A

Vánoční laťka – malá-2.st

21.12.2010

Vaněk, Vomela, Mikoláš

40

Konverzační soutěţ v NJ

18.01.2011

Zahrádková, Fišerová

10

Chemická olympiáda

07.01.2011

Svobodová

6

Biologická olympiáda-kat.D

27.01.2011

Svoboda,Matoušková

14

Biologická olympiáda-kat.C

27.01.2011

Svoboda,Matoušková

9

Dětská scéna – recitační
soutěţ
0. kategorie – 2.+3.třídy

15.02.2011

Ondráková,Lászlová,
Kolbábková,Hájková
Marečková

15

Dětská scéna – recitační
soutěţ
1. kategorie – 2.+3.třídy

15.02.2011

Ondráková,Lászlová,
Kolbábková,Hájková
Marečková

18

Dětská scéna – recitační
soutěţ
2. kategorie – 4.+5.třídy

15.02.2011

Ondráková,Lászlová,
Kolbábková,Hájková
Marečková

11

2.m.-Dolák Ondřej-8.B
Ţák Dominik-9.B
6.tř.-dívky/chlapci
1.m.-Jordánová Petra-6.C
1.m.-Veškrna Filip-6.C
7.třídy-dívky/chlapci
1.m.-Čičaková Darina-7.B
1.m.-Farník Michal-7.B
Šidlo Dominik-7.A
Štěrba Jakub-7.C
Doleţalová Michaela-7.C
Bartejsová Petra-9.C
Avkovská Michaela-9.C
Trhanová Aneta-9.C
Cahová Michaela-9.C
1.m.-Cahová Michaela-9.C
2.m.-Bartejsová Petra-9.C
3.m.-Bartejs Tomáš-9.C
1.m.-Štěrba Jakub-7.C
2.m.-Horáček Jakub-6.B
3.m.-Šťastná Kristýna-6.A
1.m.-Kršková Kateřina-9.C
2.m.-Cahová Michaela-9.C
3.m.-Kosmáková Kristýna-9.B
1.m.-Marková Eliška-1.B
2.m.-Říhová Nikola-1.A
Vlastníková Diana-1.B
Saturková Klára-1.A
1.m.-Machátová Eliška-3.C
Hrůza Miloš-3.C
2.m.-Dočekalová Tereza-3.C
Chmelíčková Zuzana-3.C
1.m.-Noha Matěj-4.A
2.m.-Lukášková Tea-5.C
3.m.-Benáček David-4.A

Šidlo Dominik
Štěrba Jakub
Doleţalová Michaela
Bartejsová PetraAvkovská Michaela
Trhanová Aneta
Cahová Michaela
Cahová Michaela
Bartejsová Petra
Štěrba Jakub
Horáček Jakub
Šťastná Kristýna
Kršková Kateřina
Cahová Michaela
Kosmáková Kristýna

Machátová Eliška-3.C
Hrůza Miloš-3.C
Noha Matěj-4.A
Lukášková Tea-5.C

Pintér Daniel-4.A
Soutěţ ve šplhu

17.02.2011

Ondráková, Burianová,
H.Venhodová

50

Zeměpiská olympiáda –
kategorie A – 6.tř.

26.02.2011

Witkovská,Lampertová

12

Zeměpiská olympiáda –
kategorie B – 7.tř.

26.02.2010

Witkovská,Lampertová

10

Zeměpiská olympiáda –
kategorie C – 8.a9.tř.

26.02.2010

Witkovská,Lampertová

16

Pop Rock Show

17.03.2011

Fišerová

15

Velikonoční laťka –
malá-2.st

19.04.2011

Vomela, Mikoláš

37

Velikonoční laťka –
velká- 2.st

28.04.2011

Vomela,Svoboda

12

2.-3.tř.-dívky/chlapci
1.m.-Nestrojilová Sabina-2.B
1.m.-Švaříček-3.B
4.-5.třídy-dívky/chlapci
1.m.-Karšulínová Tereza-5.B
1.m.-Jakub Petr-4.B
1.m.-Kobylka Martin-6.C
2.m.-Šilhavý Marek-6.C
3.m.-Uhrová Simona-6.C
1.m.-Štěrba Jakub-7.C
2.m.-Doleţalová Michaela-7.C
Řezáč Petr-7.C
1.m.-Glaser Petr-8.B
1.m.-Bartejsová Petra-9.C
3.m.-Dvořák Martin-9.C
Kršková Kateřina-9.C
1.m.-Deabisová Nikola-6.C
Prokešová Feličita-7.C
Svobodová Kamila-7.C
Tesařová Karolína-8.A
6.tř.-dívky/chlapci
1.m.-Jordánová Petra-6.C
1.m.-Veškrna Filip-6.C
7.třídy-dívky/chlapci
1.m.-Čičaková Darina-7.B
1.m.-Farník Michal-7.B
Ţákyně 8.-9.tř.
1.m.-Attasková Jana-9.B
ţáci 8.-9.tř.
1.m.- Dolák Ondřej-8.B
2.m.-Poustka Daniel-9.B

Kobylka Martin-6.C
Štěrba Jakub-7.C

Glaser Petr-8.B
Bartejsová Petra-9.C
Deabisová Nikola-6.C
Prokešová Feličita-7.C
Svobodová Kamila-7.C
Kosielská Romana-6.C
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NÁZEV SOUTĚŢĚ OLYMPIÁDY
Dějepisná olympiáda

DATUM
KONÁNÍ
01.02.2011

ORGANIZÁTOŘI
Mikoláš

POČET
ŢÁKŮ
2

VÝSLEDKY

Dějepravné soutěţení

11.06.2011

Mikoláš

12

Olympiáda z AJ-kat. I.B

12.02.2011

Šelepová

2

Olympiáda z AJ-kat. II.A

12.02.2011

Bártíková

2

Konverzace v NJ-kat.I.A
Konverzace v NJ-kat.I.B

13.01.2011
13.01.2011

Zahrádková
Zahrádková

1
2

Konverzace v NJ-kat.II.A

13.01.2011

Zahrádková

4

Dětská scéna – recitace
Kat.1-2.a3.třídy
Dětská scéna – recitace
Kat.2-4.a5.třídy
Dětská scéna – recitace
Kat.3- 6.a7.třídy
Olympiáda z českého jazyka

04.03.2011

Hájková

2

05.03.2011

Kolbábková

2

12.03.2011

pí Prokešová

1

Postup-Prokešová Felicitas-7.C

21.03.2011

Chlachulová

2

Zeměpisná olympiáda
Kat.A-6.třídy
Zeměpisná olympiáda
Kat.B-7.třídy

09.03.2011

Witkovská

1

1.m.-Bartejsová Petra-9.C
20.m.-Janíková Šárka-9.C
1.m.-Kobylka Martin-6.C

09.03.2011

Witkovská

3

13.m.-Bartejs Tomáš-9.C
19.m.-Kršková Kateřina-9.C
2.m.-9.C-Bartejs,Bartejsová,Cahová,
Dvořák,Matoušková,Vlachová
4.m-8.B
Decknerová,Beránek,Laser,
Kotrba,Tůma,Vieweghová
4.m.-Matoušková Klára-9.C
6.m.-Novotná Lucie-9.C
4.m.-Řezáč Petr-7.C
6.m.-Špaček Dominik-7.C
1.m.-Šidlo Dominik-7.A
1.m.-Štěrba Jakub-7.C
3.m.-Doleţalová Michaela-7.C
2.m.-Bartejsová Petra-9.C
3.m.-Avkovská Michaela-9.C
4.m.-Trhanová Aneta-9.C
5.m.-Cahová Michaela-9.C
Postup-Machátová Eliška-3.C

4.m.-Štěrba Jakub-7.C
10.m.-Doleţalová Michaela-7.C
15.m.-Řezáč Petr-7.C

POSTUPUJÍCÍ

Bartejsová Petra

Bartejsová Petra
Kobylka Martin

Zeměpisná olympiáda
Kat.C-8.-9..třídy
Dětská scéna - soubory
Matematická olympiáda Z-7
Matematická olympiáda Z-8

09.03.2011

Witkovská

2

23.03.2011
06.04.2011
06.04.2011

Marečková
Witkovská
Janíková

30
1
1

Pythagoriáda 8.roč.

28.04.2010

2

Biologická olympiáda-kat.D

12.04.2011

Janíková,
Witkovská
Svobodová

Chemická olympiáda kat.D

03.02.2011

Svobodová

2

Sedmikvítek-zpěv
Třebíčský vrabčák

12.11.2010
22.04.2011

Fišerová
Fišerová

4
3

Pohár rozhlasu-ml.ţáci
Pohár rozhlasu-st.ţáci
Běhej, skákej, házej,…

19.05.2010
20.05.2010
16.09.2010

Dívčí turnaj škol v T - ballu
Atletický čtyřboj-starší ţáci
Atletický čtyřboj-starší ţákyně
Přespolní běh-kat.III hoši
Halová kopaná-ml.ţáci
Okrskové kolo
Malá kopaná-starší ţáci
Okrskové kolo
Plavání-chlapci kat.III
Mikulášský turnaj škol
V T-ballu dívek 3.a4.třídy

29.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
06.10.2010
04.11.2010

Mikoláš, Kuthan,
Štěpnička,Vaněk

Mikoláš
Mikoláš

09.11.2010
04.12.2010

Svoboda
Poulová

3

7.m.-Glaser Petr-8.B
14.m.-Bartejsová Petra-9.C
Postup-Sluníčka
5.m.-Doleţalová Michaela-7.C
1.m.-Glaser Petr-8.B
3.m.-Kratochvíl Petr-8.B
2.m.-Glaser Petr-8.B
5.m.-Meluzínová Kateřina-8.A
6.m.-Štěrba Jakub-7.C
13.m.-Horáček Jakub-6.B
16.m.-Šťastná Kristýna-6.A
8.m.-Cahová Michaela-9.C
9.m.-Bartejsová Petra-9.C
2.m.-Deabisová Nikola-6.C
Kat. 4.-6.tříd
2.m.-Deabisová Nikola-6.C
kat.7.-9.tříd
2.m.-Prokešová Felicita-7.C
1.m.-Svobodová Kamila-7.C

Sluníčka
Glaser Petr-8.B

Mikulášský turnaj škol
V T-ballu dívek 5.a6.třídy
Zimní turnaj T-ball do 8 let
Zimní turnaj T-ball do 10 let
Košíková-starší ţáci
Zimní turnaj T-ball do 8 let
Zimní turnaj T-ball do 10 let

04.12.2010

Poulová

19.02.2011
19.02.2011
17.03.2011
19.02.2011
19.02.2011

Poulová
Poulová
Vomela
Poulová
Poulová
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NÁZEV SOUTĚŢĚ OLYMPIÁDY
Lyţařské závody kraje
Vysočina-V.Meziříčí1.kolo
Lyţařské závody kraje
Vysočina-V.Meziříčí2.kolo
Konverzace v NJkat.II.A
Zeměpisná olympiáda
Dětská scéna- recitace
Dětská scéna - soubory
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12.04.2011
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Hájková, pí Prokešová
Marečková
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Pěvecké sbory-Třebíč

19.04.2011

Kinderiáda-Třebíč
Pohár rozhlasu-atletikaTřebíč
Pohár rozhlasu-atletikaTřebíč
Kk-čtyřboje-Třebíč
KP atletických
přípravek-Třebíč
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Doláková,Šrámková,Toufarová,
Fišerová
Kuthan, Stejskalová
Svoboda,Vomela
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25.05.2011

Mikoláš,Vomela

10.06.2011
24.06.2011

Vomela, Svoboda

23.02.2011

Stříbrné pásno

POSTUPUJÍCÍ

NÁRODNÍ KOLA SOUTĚŢÍ A OLYMPIÁD – ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
NÁZEV SOUTĚŢĚ OLYMPIÁDY
Mistrovství ČR v sedmiboji
ţáků - Praha
Mistrovství ČR ţactvaJablonec
MČR ve víceboji-M.Boleslav
Pohár rozhlasu-Olomouc
Kinderiáda-Praha

DATUM
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22.06.2011

ORGANIZÁTOŘI
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Svoboda
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VÝSLEDKY
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B) Aktivity a projekty, které probíhaly ve školním roce 2010/2011
1. DÍTĚ A VZDĚLÁNÍ















prvky Daltonského školství
výchova k samostatnosti, spolupráci, toleranci, realizováno na 1. stupni
jeden den aţ dva dny v týdnu měla kaţdá třída daltonský den,
na 2. stupni průměrně jedenkrát za měsíc nebo v jednotlivých předmětech
pomoc ţákům s výukovými problémy /dyslexie, dysgrafie apod./
od 2. do 5. třídy jsou ţáci s těmito problémy soustřeďováni na dvě 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 ţáky 8. a 9. tříd organizovaná návštěva Úřadu práce, výstavy Didakta,
pro zájemce z řad ţáků 8. tříd testování psychologa Dr. Halačky,
projekty v občanské výchově, beseda se zástupci středních škol a SOU
péče o talentované ţáky
rozšířená výuka cizích jazyků a tělesné výchovy (atletiky), krouţky
krouţky na prohloubení znalostí z češtiny , matematiky, biologie, zeměpisu, dějepisu ,
jazykové krouţky (angličtina, ruština)
projekt Mladý čtenář a posluchač
probíhá dlouhodobě, umoţňuje 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 5.,6. a 7. třídách realizována jako povinná, v dalších ročnících moţnost návštěvy formou
krouţků a nepovinných předmětů
osobnostní rozvoj ţáků
návštěva dopravní výchovy, edukační keramiky, projekt spolupráce tříd a školek
( ţáci připraví celodenní program pro MŠ, tutorské čtení a angličtina - starší ţáci
pomáhají mladším)
celoškolní hra
konala se 28.06.2011 - připravila 9.C pro ţáky 5.-8.tříd, připravila 9.B pro ţáky 1.-4.tříd

2) DÍTĚ A SVĚT










dílna 9.C s ţáky Rosenvangskul Arhus ( Dánsko) v Třebíči – 24 ţáků – 07.-13.9.2010
společná dílna 8.AB v Großbottwaru v Německu – 22 ţáků – 06.- 13.10.2010
návštěvy předvánoční Vídně – 90 ţáků 6.-9. tříd -06. a 13.12.2010
vánoční projekt s Giselou Jung – 7C,8C,8B, 9C – 15.-17.12.2010
společná dílna 8.AB s RS Großbottwar v Třebíči – 22 ţáků – 12.-18.04.2011
poznávací pobyt v Londýně – 26 ţáků 7.C – 13.-18.04.2011
dílna 8AB s ţáky Rosenvangskul Arhus ( Dánsko) v Třebíči –26 ţáků– 25.-31.05.2011
výměnný pobyt Lvov v Třebíči – 13 ţáků 6C,7B - – 06.-10.06.2011
výměnný pobyt v Arhusu – Dánsko – 26 ţáků 8.AB –14.-21.06.2011

3. DÍTĚ A ZDRAVÍ



projekt Zdravá záda
na 1. stupni vyuţívají ţáci alternativního způsobu sezení na velkých rehabilitačních míčích,
vyuţíváno i v hodinách TV
projekt Školní mléko
v rámci zdravého ţivotního stylu mohou jiţ několik let ţáci vyuţívat nákupu zlevněného
mléka, realizováno v celé škole /zhruba 53% ţáků/
















projekt Ovoce do škol
V rámci tohoto projektu dostávají ţáci 1. stupně pravidelně různé ovoce či zeleninu
další výuka plavání
probíhá ve 3. a 4. třídě povinně (letos jsme realizovali samostatně v ZŠ Třebíč,
Bartuškova se svými pedagogy), 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 sdruţením Střed Třebíč pro 6.-9.třídy a
jedenkrát za rok pro 1.-5.třídy v rozsahu 1 – 2 hodiny
projekt Škola na horách
pro 7. třídy je realizován povinný lyţařský kurz, od 3. třídy do 6.třídy je umoţněno
zájemcům se zúčastnit pobytu na horách, v 8. a 9. třídách pokud se přihlásí víc neţ 75 %
ţáků třídy, v tomto školním roce jsme realizovali celkem 4 kurzy v Karlovicích
v Jeseníkách – ( 2 NŠ, 2 na 2.stupni)
projekt Škola v lese
jedná se o třídenní poznávací a sportovní pobyt ţáků 1. stupně v červnu 2011 Náměšť,
Meziříčí – zúčastní se i rodiče
výuka bruslení
v zimním období navštěvují třídy 1. stupně zimní stadion, na kterém probíhá výuka
bruslení
projekt Zdravé zuby, Slunce do škol a Ovoce do škol
na 1. stupni probíhaly tyto projekty celoročně a vychovávaly nenásilně ţáky k péči o chrup
a pokoţku, pravidelné podávání ovoce
environmentální výchova
návštěva ţáků 8. tříd na zdroji pitné vody v centru Heraltice a návštěva ţáků
9. tříd v čističce odpadních vod v Třebíči, 7.třídy třídírna odpadu Petrůvky,
ţáci 3.-5. a 6.tříd ekologické centrum Chaloupky, 9. třídy v infocentru JEDU
Dukovany, 1.-9. ročníky alternativní zdroje energie TTS Třebíč Dukovany
První pomoc do škol
projekt pro ţáky 8.tříd -celkem 10 hodin - zabezpečovaly ţákyně Střední zdravotnické
školy Třebíč a Záchranná sluţba Třebíč
Kinderiáda – miniatletika pro děti 1. stupně
účast a organizace krajského kola
sportovní krouţky
krouţky kopané, florbalu, volejbalu, gymnastiky, stolního tenisu, horolezectví,
sportovního rybaření

4.DÍTĚ A SPOLEČNOST






projekt Děti dětem
ţáci 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
návštěvy a besedy s významnými osobnostmi
19.10.2010 – Jiří Černý – Divadla malých forem
26.10.2010 – Doris Grozdanovičová – beseda o holocaustu a ţivotě v Terezíně
08.12.2011 – Augustin Bubník – beseda o padesátých letech
25.01.2011 – Jan Burian – beseda o Islandu
18.03.2011 – Petr Svoboda – beseda s významným atletem
31.03.2011 – Tereza Boučková – beseda se spisovatelkou
01.04.2011 – Jakub Pustina – beseda s operním pěvcem
01.06.2011 – Jan Burian – beseda o Chile
školní akademie – úterý 08.06.2011 Národní dům Třebíč
Vyprodaný sál tleskal souborům školy – tři skupiny tanečního souboru BENE /Kopecká,
Slatinská,/, jedno vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek/Jakubová/, pěvecký soubor
Hlásek / Doláková,Toufarová, Šrámková/, vystoupení jazykové třetí třídy , vystoupení

flétnového souboru Fistulka /Šrámková/, Pop show- čtyři sólová pěvecká
vystoupení/Fišerová/, tělovýchovné vystoupení, divadelní vystoupení,atd.





projekt Holocaust a my, Projekt Krokus
ţáci 8. a 9. tříd navštívili projekt národního památníku Terezín zaměřený na problematiku
holocaustu, besedy a promítání během roku v divadélku
adopce na dálku
podpora vzdělání indického chlapce Raviraje
sponzorování zvířátka
v ZOO Jihlava – mýval severní
třídění odpadů –
2 sběrové akce - papír ( celkem 14 500 kg, pet lahví-2. místo v soutěţi, 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, ţáci navštíví jednou měsíčně od října
do března vybrané filmové tituly, o jejichţ obsahu diskutují v hodinách ČJ, D, RV,
 školní časopis a nakladatelství Bene
během roku byla vydána 4 čísla školního časopisu GAG-BEN, účast v soutěţi školních
časopisů v Havlíčkově Brodě – 2. místo
 návštěva představení
01.10.2010 – 1.-4.tř. – Perníková chaloupka – divadlo Duha Polná
05.11.2010 – 3-6.tř. - anglické divadlo The Magical Laugure
21.12.2010 – Betlémská hvězda – Horácké divadlo
28.03.2011 – představení Horáckého divadla v Jihlavě – muzikál Balada pro banditu
31.01.2011 - 1.-4.tříd vystoupení kouzelníka Milana Ošmery v Divadélku (náš bývalý ţák)
29.-30.03.2011 divadelní představení souboru Buchty a loutky - Zlatá husa – 1.-5.třídy
 návštěva besed o literatuře v Městské knihovně - Modřínová
realizováno v průběhu školního roku pro ţáky 1. stupně v pobočce Modřínová
 taneční studio Bene
v současné době má jiţ tři oddělení, pracuje tři dny v týdnu
 umělecké krouţky
keramiky,výtvarné, pěvecký soubor Hlásek, folklórní soubor Rozmarýnek, divadelní
soubory Vrány a Sluníčka, pěvecké studio Pop hudba, kytarové,
flétnové, suché vazby
 školní nakladelství BENE
21. publikace – Miroslav Krejčí – Z deště pod okap (Lyrické glosy 1990-2010)
22. publikace – „2:0 a 4:3“ – edice: mluvte s námi – sběrový dějepis

Přehled všech aktivit během školního roku 2010/2011 je samostatná příloha
(Týdenní plány)

Zhodnocení školních aktivit a činností školy ve školním roce 2010/2011:












velmi dobré výsledky vzdělávání a výchovy
výborné výsledky testování Scio ţáků 5. a 9. tříd
účast 4A a 4C v mezinárodním testování TIMM´S
výborné výsledky přijímacího řízení na střední školy
proběhly tři reciproční výměny s partnerskými školami – RS Großbottwar- Německo,
Rosevangskolen Arhus – Dánsko, Základní škola Lvov – Ukrajina
čtyři děvčata a pí uč. Janíková se zúčastnili v září světového divadelního workshopu
v Londýně
proběhly 3 zahraniční poznávací výjezdy – Vídeň a Londýn
proběhlo 4 lyţařské kurzy či zimní pobyty na horách ( od 3. do 9.třídy )
škola systematicky třídila odpady, proběhly tři sběry starého papíru
ţáci sponzorovali výuku indického chlapce a zvířátko v ZOO Jihlava
podařilo se udrţet výrazné sníţení počtu školních úrazů

Hodnocení práce předmětové komise humanitních předmětů za školní rok
2010/2011
Předsedkyně předmětové komise: Mgr.Dana Fraňková
Členové: Mgr. Eva Pokorná, Mgr.Josef Vomela, Bc. Vít Kafoněk, Mgr. Ludmila Bártíková,
Mgr. Mária Kopecká, Mgr. Soňa Chlachulová, Milan Zeibert, Mgr.Irena Fišerová, Mgr.
Simona Dobšínská, Ing.Ivana Janíková, Mgr. Pavel Mikoláš, Bc. Simona Zahrádková. Za
Milana Zeiberta, který t. č.zastává funkci místostarosty, nastoupil Mgr. Ondřej Syrový a
Ludmilu Bártíkovou dočasně zastupuje kolegyně Mgr. Martina Mičková.
Komise pracovala podle plánu, který byl schválen na úvodní schůzce 30.08. 2010.
Pravidelné schůzky se konají kaţdý druhý měsíc, mimořádná schůzka se sejde podle
potřeby. Při práci se členové opět rozdělili do jednotlivých sekcí podle aprobací a vznikly
tak podkomise pro český jazyk, anglický, německý a ruský jazyk, dějepis a výchovy. To
nám umoţnilo rychlejší a efektivnější práci.
V průběhu roku se ţáci pod naším vedením zapojili do řady soutěţí, projektů a
olympiád. Většina ţáků 2. stupně se zapojila alespoň do třídních kol recitační soutěţe. Do
okresního kola postoupila Felicita Prokešová ze 7.C. Zájemci z 8. tříd a většina ţáků 9.
tříd vypracovali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postoupily dvě
dívky z 9.C. – Petra Bartejsová a Šárka Janíková. Perta Bartejsová získala 1. místo a
postoupila do krajského kola, Šárka Janíková obsadila 20. místo. Velký zájem u dětí
získalo Dějepravné soutěţení, které se konalo 6. 6. 2011. Druţstvo „Mlynářů ze mlejna“ šesti ţáků 9.C -získalo 2. místo, cenu za nejlepší kostýmy a cenu za nejsympatičtější
druţstvo. Skupina šesti „Benedyktinů“ z 8.B obsadila 10. místo.
Děti rozvíjely své kreativní myšlení a kompetence v mnohých projektech. Velký ohlas
měl dlouhodobý projekt finanční gramotnosti Rozumíme penězům.
Pro ţáky se nám podařilo vytvořit příjemné, klidné, vstřícné a podnětné prostředí, kde
se kaţdý můţe realizovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Výborně fungovala i spolupráce mezi kolegy a předávání zkušeností s prací s novými
učebnicemi, s projekty a předávání nových poznatků z různých školení a seminářů.
Hodnocení práce předmětové komise přírodních věd za školní rok 2010/2011
Předsedkyně – Mgr. Drahomíra Lampertová
Členové – Mgr. Jaroslav Dejl, Mgr. Jan Dresler, Mgr. Miroslav Ondrák, Mgr.Jana
Smejkalová, Mgr. Ivana Janíková, Mgr. Blaţena Svobodová, Mgr. Pavel Svoboda, Mgr.
Lenka Witkovská, Mgr. Jan Vaněk, Mgr. Jana Matoušková.
Komise pracovala podle plánu, který byl schválen na úvodní schůzce 25.8.2010.
Vzhledem k tomu, ţe sídlíme v jednom patře, probíhala spolupráce i mezi schůzkami
komise rychle a efektivně.
V průběhu roku se ţáci pod naším vedením zapojili do řady soutěţí a olympiád.
Dosáhli jsme řadu úspěchů nejen ve školních, ale i okresních kolech těchto soutěţí.
Uskutečnili jsme řadu exkurzí do Kněţic,stř. Chaloupky, Heraldické vodárny, Čistírny
odpadních vod Třebíč a na skládku sběrného odpadu v Petrůvkách.
Aktivně jsme se zapojili do projektů Pravěk, Řecko a Finanční gramotnost.
Podporováni vedením školy jsme se zapojili do dalšího vzdělávání v oblasti matematiky,
finanční gramotnosti, biologie a ekologie.
V matematických krouţcích jsme věnovali péči dětem s výukovými problémy.
Pomáhali jsme i těm, kteří se připravovali k přijímacím pohovorům.
Podařilo se nám vytvořit příjemné, klidné, vstřícné a podnětné prostředí, kde se kaţdý
můţe realizovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Výborně probíhala i spolupráce mezi kolegy na projektech a předávání nových
poznatků ze školení a seminářů.

Předmětová komise cizích jazyků-evaluace školního roku 2010/2011
Předsedkyně předmětové komise: Mgr. Hana Šelepová
Členové: angličtina - Mgr. Eva Pokorná, Bc. Vít Kafoněk, Mgr. Ludmila Bártíková,
Ing.Ivana Janíková, Zdeňka Marečková, Mgr. Dáša Hájková, Mgr. Martina Lászlová, Mgr.
Lenka Zeibertová, Mgr. Dana Fraňková, němčina - Mgr.Irena Fišerová, Bc. Simona
Zahrádková, ruština – Mgr. Soňa Chlachulová. Ludmilu Bártíkovou dočasně zastupuje
kolegyně Mgr. Martina Mičková.
Na základní škole Benešova se vyučuje anglický, německý a ruský jazyk. Výuku
anglického jazyka začínáme jiţ v prvním a druhém ročníku (časová dotace jedna hodina
týdně), od třetího ročníku máme na naší škole i třídu jazykovou, kde se ţáci učí anglicky
(časová dotace čtyři hodiny týdně na prvním stupni ZŠ, časová dotace tři hodiny týdně na
druhém stupni ZŠ) a od šestého ročníku pak německy (časová dotace tři hodiny týdně).
Ţáci v nejazykových třídách se učí anglicky od třetího ročníku (časová dotace tři hodiny
týdně). V sedmém ročníku je jim nabídnuta výuka německého a ruského jazyka (časová
dotace dvě hodiny týdně). V sedmém ročníku se v tomto školním roce učilo 20 ţáků
německy a 21 ţáků rusky, v osmém ročníku 9 ţáků německy a 7 rusky, v devátém
ročníku 11 ţáků německy a 33 rusky.
Za výsledky učitelů jazykářů je vidět dobře odvedená práce. Jednoznačně se
můţeme spolehnout na podporu vedení školy, děkujeme.
V září se čtyři ţákyně zúčastnily mezinárodního projektu v Londýně, zodpovídala
paní učitelka I. Janíková. Projekt spočíval v práci na společné přípravě divadelního
představení, které proběhlo 26.9. v Albert Hall. Představení se zúčastnily děti z 28 zemí
celého světa. V říjnu se konal výměnný pobyt v Groβbottwaru. 23 ţáků z osmých a
devátých tříd pobývalo od 6. do 13.10. v Německu. Zodpovídaly paní učitelka S.
Zahrádková a I. Fišerová. V prosinci proběhly dva zájezdy do předvánoční Vídně, jeli ţáci
druhého stupně naší školy, zodpovídala paní učitelka I. Fišerová. V prosinci se konal také
předvánoční projekt s paní Giselou Jung, zodpovídaly paní učitelky I. Fišerová a S.
Zahrádková. Od 12. do 18.4. se uskutečnil výměnný pobyt se školou z Groβbottwaru
v Třebíči, hostiteli byla stejná skupina ţáků, kteří byli na výměnném pobytu v říjnu. 13.
dubna odjelo 21 ţáků ze sedmé třídy na poznávací pobyt do Londýna, spolu s nimi mohli
jet i rodiče. Zodpovídali pan ředitel J. Dejl, paní učitelka I. Janíková a H. Šelepová. Od 6.
do 10.6. proběhl výměnný pobyt se školou z ukrajinského Lvova. Zúčastnilo se 11 dětí ze
šestých a sedmých tříd. Zodpovídaly S. Chlachulová a H. Šelepová. V červnu bylo vedení
naší školy pozváno na slavnost při odchodu do důchodu pana Rolanda Gatterwe v Hornu.
V červnu byl výměnný pobyt ţáků osmých tříd s dánskou školou v Aarhusu. Dánští ţáci a
kolegové k nám přijeli 25.5. a naši ţáci, učitelé odjeli tam 14.6. Zodpovídal pan učitel V.
Kafoněk, paní učitelka I. Janíková, pan ředitel J. Dejl.
Ve výuce jazyků pouţíváme osvědčené řady učebnic. Při výuce anglického jazyka
v šestém ročníku jazykových tříd jsme zavedli novou řadu učebnic Adventures, zkušenost
s ní je dobrá. Ve výuce pouţíváme počítačových programů, máme dobře vybavené
počítačové učebny.
V letošním školním roce náš tým dočasně rozšířila nová kolegyně Martina
Mičková. Byla určitě přínosem pro naši školu.
Pomáhali jsme i dvěma studentkám vysokých škol, které na naší škole v září a
v říjnu absolvovaly pedagogickou praxi.
Výuka cizích jazyků byla podporována prostředky z Evropské Unie. Je důleţité,
aby tato generace byla schopna komunikovat, aby mohla pracovat a cestovat do
zahraničí. Tato výuka by měla mít skutečně širokou podporu. Na naší škole probíhá
výuka v menších skupinách, práce je tak určitě efektivnější. Naši ţáci vystupují na školní
akademii s jazykovými vystoupeními, zpívají cizí písničky, poslouchají hudbu
zahraničních interpretů…

Ţáci naší školy se zúčastnili olympiád v cizích jazycích. V okresním kole
anglického jazyka naší školu reprezentovali P. Řezáč ze sedmé třídy, který se umístil na
čtvrtém místě v kategorii ţáků šestých a sedmých tříd a K. Matoušková, která se umístila
na čtvrtém místě v kategorii ţáků osmých aţ devátých tříd. V okresním kole olympiády
v německém jazyce naši školu reprezentovali J. Štěrba ze sedmé třídy, který vyhrál
okresní kolo v kategorii ţáků šestých a sedmých tříd a M. Azovská, která v kategorii
osmých a devátých tříd obsadila třetí místo.
Zhodnocení práce komise tělesné výchovy ve školním roce 2010/2011
Předmětová komise TV ve školním roce 2010/2011 pracovala ve sloţení pí uč.
Burianová, pí uč. Toufarová, p. uč. Vaněk, pí uč. Poulová, p. uč. Svoboda, p. uč. Kuthan,
p. uč. Štěpnička, p. uč. Mikoláš a p. uč. Vomela jako předseda komise. V naší práci jsme
se zaměřili zejména na moţnosti motivace ţáků k pravidelnému pohybu, na organizaci
soutěţí a účast na soutěţích pořádaných AŠSK a na organizaci výcvikových kurzů
s tělovýchovným zaměřením.
Pořadatelsky jsme se podíleli na soutěţích AŠSK (republikové kolo přespolního běhu,
okresní a krajská kola Poháru rozhlasu a atletického čtyřboje všech kategorií). Dále jsme
pořádali krajské kolo Kinderiády. Největšími úspěchy v letošním roce bylo vítězství
mladších ţákyň v okresním finále přespolního běhu a první místo v okresním kole Mc
Donald´s cupu (kopaná nejmladší ţáci). Na medailových pozicích v okresních kolech
skončili ještě mladší ţákyně a starší ţáci v Poháru rozhlasu. Lépe se daří atletům z naší
školy v soutěţích pořádaných Českým atletickým svazem. V soutěţi druţstev v kraji jsou
v půlce sezony všechna naše druţstva na průběţném prvním místě, výraznějších
úspěchů dosáhli i individuální závodníci – v krajském přeboru jednotlivců naši ţáci získali
celkem deset titulů krajských přeborníků. Největšího individuálního úspěchu dosáhl
Tomáš Vilímek, který na nejmasovější sportovní akci pořádané v ČR – Olympiádě dětí a
mládeţe – obsadil v obrovské konkurenci 4. místo ve skoku dalekém ml. ţáků a 5. místo
v hodu míčkem.
Za pozitivum povaţujeme i to, ţe se nám stále daří organizovat sportovní pobyty
zejména ţáků sportovních tříd, do nichţ se zapojují i děti z běţných nebo jazykových tříd.
Tradičními akcemi byla atletická soustředění (Pacov, Hartvíkovice) a lyţařské pobyty
(Jeseníky). Letos se podařilo uskutečnit vodácký kurz, který proběhl na řece Sázavě a
kterého se zúčastnilo 28 ţáků 8. a 9. tříd.
Práci naší komise povaţujeme za velmi aktivní. Doufáme, ţe organizování různých
sportovních akcí se stalo součástí image naší školy.

Zpráva o realizaci Minimálního preventivního programu ZŠ Třebíč, Benešova 585,
školní rok 2010/2011
Školní metodik prevence Mgr. Dana Fraňková
Minimální preventivní program na letošní školní rok aktualizovala a zpracovala školní
metodička prevence Mgr. Dana Fraňková k 1. 9. 2010. Program obsahuje oblasti
prevence, povinnosti garantů, úkoly třídního učitele a všech zaměstnanců školy a plány
konkrétních akcí na letošní školní rok.
Naším cílem je vytvoření bezpečného klimatu ve třídě a v celé škole.
Při hodnocení činností musím vyzvednout příkladnou práci třídních učitelů a celkově
spolupráci všech pedagogických pracovníků. Vyskytl-li se problém s ţákem či ţáky ve
třídě, byl okamţitě řešen ve spolupráci třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik
prevence, zástupce vedení školy, zákonný zástupce ţáka a sám ţák. V případě potřeby
byl poţádán o pomoc zástupce OSPODu, popř. Policie ČR.
Velmi se osvědčily dlouhodobé preventivní programy pořádané občanským sdruţením
Střed, které jsou vybírány a realizovány tak říkajíc „na míru“ dané třídě. V jednom případě
jsme vyuţili moţnosti dlouhodobého intervenčního programu k dořešení případu šikany
v jedné ze tříd.
Z důvodů zkvalitnění naší práce jsme se zúčastnili programu MINIMALIZACE
ŠIKANY - MIŠ, kterým prošli všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Benešova. Čtrnáct
pedagogů školy absolvovalo seminář MIŠ v rozsahu 72 hodin, ostatní pedagogové
absolvovali seminář v rozsahu 16 hodin (akreditace MŠMT ČR 22985/2007-25-426). Učili
se rozpoznávat primární náznaky šikany, rozlišovat mezi šikanou a škádlením, rozeznat
stupně závaţnosti, propracovat krizové scénáře i konkrétní postupy řešení.
Výstupem tohoto programu je vypracování otevřeného dokumentu Školní programu
proti šikanování, schváleného mimořádnou pedagogickou radou dne 28. 2. 2011, který se
zabývá jednak otázkami prevence v třídnických hodinách, ve výuce i ve školním ţivotě
mimo vyučování, jednak zahrnuje spolupráci se zákonnými zástupci, školní poradenskou
sluţbou i specializovanými zařízeními. Jeho součástí jsou i krizové scénáře.
Jako dovršení programu MIŠ se 31. března 2011 uskutečnil v zasedací místnosti
Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí Kulatý stůl – setkání pracovníků naší
školy se zástupci školského odboru a dalších organizací, které mohou škole pomáhat
v rámci řešení této činnosti.
Hlavní body dalšího rozvoje školy pro období 2011 - 2013
Pedagogická oblast

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
 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 XI. – údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 Škola podala úspěšně projekt EU – peníze školám a čerpala je od září 2010
 V únoru byl podán projekt Comenius – partnerství škol – výsledek zatím nevíme,
jsme náhradníci
 Získali jsme 3 granty Zdravého města Třebíč
 V daném období škola jsme realizovali samostatně výměnné pobyty s partnerskými
školami v Německu, Dánsku, Rakousku a Ukrajině
Část XII. – údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení
V daném období pouze jedna kolegyně pokračuje v dálkovém studiu vysoké školy,
škola program nezabezpečuje
Část XIII. – údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
 Projekt EU – peníze školám – realizace od září 2010 do srpna 2012
 Projekt Comenius – partnerství škol - náhradníci
 3 projekty ze Zdravého města Třebíč
Část XIV. –údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole není ustanovena odborová organizace. Škola spolupracuje s Krajem Vysočina, Městem
Třebíč, organizacemi Spartak Třebíč, Sokol Třebíč, Skauti Třebíč, MKS Třebíč, Horácké divadlo
Jihlava, Plavecká škola Třebíč, Střed Třebíč, PPP Třebíč, Pedagogická poradna Jihlava

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou na provozní poradě
dne 17. 10. 2011.
Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 17. 10. 2011.
V Třebíči, dne 17. 10. 2011

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 2010/2011
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení
Mgr. Jaroslav Dejl, ředitel
Mgr. Simona Dobšínská, učitelka
Mgr. Jan Dresler, učitel

počet tříd: 26, 1.stupeň 15 tříd, 2.stupeň 11 tříd
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ

Mgr. Irena Fišerová, učitelka,(vých.por.) VŠ
Mgr. Dana Fraňková, učitelka
(preventistka, koordinátor financ.gram.) VŠ
Mgr. Soňa Chlachulová, učitelka
VŠ
( koordinátorka ŠVP )
Mgr. Zdeňka Chytková
VŠ

Mgr. Ludmila Bártíková, učitelka
Ing. Ivana Janíková, učitelka
Bc. Vít Kafoněk, učitel
Mgr. Mária Kopecká, učitelka
Mgr. Drahomíra Lampertová, učitelka
finanční gramotnosti )
Mgr. Jana Matoušková
(koordinátor environmentální výchovy)
Mgr. Martina Mičková
Mgr. Pavel Mikoláš, učitel
Mgr. Miroslav Ondrák,stat. zást. ředitele
Mgr. Eva Pokorná, učitelka(škol. časopis)
Mgr. Jana Smejkalová, učitelka
Mgr. Pavel Svoboda, učitel
PaedDr. Blažena Svobodová,učitelka
Mgr. Ondřej Syrový, učitel
Mgr. Hana Šelepová, učitelka
Mgr. Jan Vaněk, učitel, ICT
Mgr. Josef Vomela, učitel
(vedoucí sportovních tříd)
Mgr. Lenka Witkovská, učitelka
Mgr. Simona Zahrádková,učitelka
Milan Zeibert, učitel

aprobace
M-Vv
1.st+Vv
M-F

praxe let

Hv-Rj-Nj

37
22
47 do 30.6.2011
0,18 úvazku
30

Čj-Ov
Čj-Rj

33
14

Čj-D

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

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

37 od 20.11.2010
úvazek 0,86
od 01.02.2011
úvazek 0,45
9 do 31.01.2011
21
13
28
26 (koordinátorka

VŠ

M-Bio

13 úvazku 0,54

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

D-Pvč
F-Pč
Čj-Ov
M-Bv
Př-Tv
Př-Ch
D-Z

VŠ
VŠ
VŠ

Aj-Bj-Rj
Pč-Tv-Inf
Čj-Tv

VŠ
VŠ
VŠ

M-Z
Nj
Čj-D

28
22
33
25
37 0,82 úvazku VPP
37 0,77 úvazku
2 od 01.02.2011
0,36 úvazku
25
3
15 0,64 úvazku VPP
od 20.11.2010 úvazek 1,00
21
11
22 do 20.11.2010

Pracovníci na zařízeních – pedagogové - 1. stupeň – školní rok 2010/2011
ZŠ Třebíč, Benešova 585 počet tříd: 26, 1.stupeň 15 tříd, 2.stupeň 11 tříd
Jméno, příjmení, zařazení
Mgr. Hana Burianová
Mgr. Dáša Hájková, učitelka
Mgr. Jitka Kolbábková, učitelka
Mgr. Lenka Králová, učitelka
Mgr. David Kuthan, učitel
Mgr. Martina Lászlová, učitelka
Zdenka Marečková, 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
Mgr. Lenka Zeibertová
Lada Doláková,učitelka

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

Jana Martinů, učitelka

SPgŠ

Jarmila Šrámková, učitelka

SPgŠ

Alena Toufarová, učitelka

SPgŠ

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

praxe let
32
19
23
25
25
17
38
34
20
15
28
13
30
26
17
24 do 30.06.2011
0,27úvazku
29 do 30.06.2011
0,09 úvazku
17 do 30.06.2011
0,045 úvazku
18 do 30.06.2011
0,18 úvazku

Asistenti pedagoga
Mgr. Radka Horká
Mgr. Jaroslava Jakubová
Jana Janků
Helena Marešová
Petr Řezáč

Pracovníci na zařízeních – školní družina a klub – šk.rok 2010/2011
ZŠ Třebíč, Benešova 585
Jméno, příjmení, zařazení

počet tříd:26, počet oddělení ŠD 7+ŠK 1
vzdělání

Jarmila Adamová, vychovatelka
SPgŠ
Lada Doláková, vychovatelka
SPgŠ
Mgr. Radka Horká, vychovatelka
PF
Mgr. Jaroslava Jakubová, vychovatelka PF
Jana Janků
SPgŠ
Jana Martinů, vedoucí vychovatelka
SPgŠ
Jarmila Šrámková,vychovatelka
SPgŠ
Alena Toufarová, vychovatelka
SPgŠ
Alena Treterová, vychovatelka
SPgŠ
Petra Vetchá
SPgŠ

aprobace
vych. ŠD
vych. ŠD
vych.ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
ved.vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD

praxe let

úvazek

30
24
11
35
6
29
167
18
25
8

0,721
0,857
0,250
0,375
0,550
1,000
0,757
1,000
0,975
0,97

Pracovníci na zařízeních – provozní zaměstnanci – šk.rok 2010/2011
Jméno, příjmení, zařazení

vzdělání

Jitka Pantůčková, sekretářka
Julie Palánová, knihovnice
Julie Palánová, uklízečka
Karol Kristofčák, školník
Eva Dvořáková
Jana Matoušková, uklízečka
Lenka Mutlová, uklízečka
Eva Pecková
Hana Pavluková, informace
Helena Samuelová, uklízečka
Věra Šustrová, uklízečka

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
vyučená
vyučená
vyučená
vyučená
vyučená
vyučena
vyučena

praxe let
22
20, 0,7 úvazku
20, 0,375 úvazku
36

od 08.10.2010
36 do 18.08.2011
27

MD - Marie Blahoudková,vrátná

Pracovníci za zařízeních – školní jídelna – školní rok 2010/2011
ZŠ Třebíč, Benešova 585

počet tříd:26, odd.ŠD 7

Jméno, příjmení, zařazení
Jaroslava Bartesová, pr.ob.pr.
Viera Bastlová, sam. kuchařka
Lenka Čermáková
Milada Cieslarová, vedoucí šk. jídelny
Drahomíra Huňáčková, prac. ob.pr.
Vlastimila Procházková, pr. ob.pr.
Zdeňka Šabacká,pr. ob. pr.
Jitka Vrbková, adm. prac

vzdělání
ZŠ
vyučena
vyučená
SŠ
ZŠ
ZŠ
vyučena
SŠ

praxe let
32 0,88 úv.
22
29
35
36 0,88 úv.
33 0,88 úv.
14
13 0,5 úvazku

