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V�ročn� zpr�va byla zpracov�na podle � 10 odst. 3 z�kona č. 561/2004 Sb., 
o předškoln�m, z�kladn�m, středn�m, vyšš�m odborn�m a jin�m vzděl�v�n� (školsk� 
z�kon) v platn�m zněn� a podle � 7 odst. 1 a odst. 2 vyhl�šky MŠMT č. 15/2005 Sb., 
kterou se stanov� n�ležitosti dlouhodob�ch z�měrů, v�ročn�ch zpr�v a vlastn�ho 
hodnocen� školy, včetně novely č. 225/2009 Sb.
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I. 1.  Z�kladn� �daje o škole

N�zev: Z�kladn� škola a Mateřsk� škola Jimramov, př�spěvkov� org.

Pr�vn� forma: př�spěvkov� organizace

Adresa: Padělek 133, 592 42 Jimramov

Statut�rn� z�stupce: Mgr. Věra Kř�žov�

E-mail: zsjimramov@unet.cz

Internet: zsjimramov.unet.cz

IČO/DIČ: 70882568/CZ70882568

Bankovn� spojen�: ČS,a.s., č�slo �čtu – 1624100389/0800

IZO: 600 130 142

Souč�sti pr�vn�ho subjektu a jejich IZ0:

Z�kladn� škola 102 943 028

Mateřsk� škola 107 615 576

Školn� družina 119 400 235

Školn� j�delna 103 143 092

Zřizovatel: Městys Jimramov, N�m. J. Karafi�ta 39, 592 42 Jimramov

N�plň činnosti:

Hlavn� činnost: předškoln�, z�kladn� a z�jmov� vzděl�v�n� dět� a ž�ků a stravov�n� 
dět�, ž�ků a zaměstnanců školy

Doplňkov� činnost: odborn� kurzy, pronaj�m�n� prostor, prodej n�pojů, distribuce 
školn�ch pomůcek a potřeb, vařen� obědů

Datum prvn�ho zařazen� do s�tě škol a školsk�ch zař�zen�: 1.9.1996

Datum posledn� aktualizace zařazen� do rejstř�ku škol: 12.7.2012
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2. Organizace školn�ho roku

1. pololet� zač�tek
konec

1. z�ř� 2011
31. leden 2012

2. pololet� zač�tek
konec

1. �nor 2012
29. červen 2012

Pr�zdniny podzimn� 26. a 27. ř�jna 2011
v�nočn� 23. prosince – 2. ledna 2012
pololetn� 3. �nora 2012
jarn� 27. �nora - 3. března 2012
velikonočn� 5. a 6. dubna 2012
hlavn� 30. června – 2. z�ř� 2012

Pedagogick� rada 1. čtvrtlet� 16. listopadu 2011
2. čtvrtlet� 26. ledna 2012
3. čtvrtlet� 19. dubna 2012
4. čtvrtlet� 24. června 2012

Konzultačn� dny čtvrtek 24.11., 19.1., 26.4.

Z�pis do 1. tř�dy čtvrtek 9. �nora 2012

Přij. zkoušky na SŠ 20. dubna – 7. května

Den otevř. dveř� čtvrtek 15. března 2012

Mimoř. volno ŘŠ 18. 11. a 7. 5. 

Plavec. v�cvik 3. a 4. 
ročn�ku

středa 7.9., 14.9., 21.9., 5.10.,12.10.,  
23.11., 30.11., 7.12., 14.12. 
4.1.

Lyžař. v�cvik 7. roč. t�den 31. 1 . – 2.2., 6. – 7.2. 2012
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3.  Charakteristika školy

Z�kladn� škola Jimramov je zařazena do s�tě škol Ministerstva školstv�, ml�deže a 
tělov�chovy Česk� republiky – IZO 102 943 028.

Poskytuje z�kladn� vzděl�n� a v�chovu dětem z Jimramova a okoln�ch obc�, m� 
poměrně velkou sp�dovou oblast.

K 1. lednu 2001 byla zř�zena Z�kladn� škola Jimramov jako př�spěvkov� organizace, 
jej�ž souč�st� se vedle školn� družiny a školn� j�delny stala rovněž mateřsk� škola. ZŠ a 
MŠ spolu velmi dobře spolupracuj� a vešker� změny jsou realizov�ny tak, aby je mohly 
využ�vat obě souč�sti.

Od 1. ročn�ku navštěvuj� školu ž�ci z Jimramova, Ubuš�na, Trhonic, Sedlišť, 
Borovnice, Lačnova, Nov�ho Jimramova, Javorka, Jimramovsk�ch Pasek, 
Jimramovsk�ch Pavlovic, Strachujova. V několika př�padech navštěvuj� I. stupeň i ž�ci 
z obc�, v nichž je zř�zena malotř�dn� škola. 

Do 6. ročn�ku přich�zej� ž�ci z Unč�na, Daleč�na, Věcova, Roženeck�ch Pasek a 
M�chova.

Ve školn�m roce 2011/2012 navštěvovalo školu 150 ž�ků ZŠ v 8 tř�d�ch, 50 dět� 
navštěvovalo MŠ a 60 dět� bylo zařazeno do dvou oddělen� školn� družiny.

Ve všech ročn�c�ch se vyučovalo podle ŠVP, kter� vypracovali pedagogov� školy. 
Mateřsk� škola pracovala podle vlastn�ho vzděl�vac�ho programu pro předškoln� 
vzděl�v�n�.

Škola je um�stěna ve 4 budov�ch, kter� jsou vz�jemně propojeny, v pěkn�m a 
klidn�m prostřed�. V červnu 2003 byla zkolaudov�na nov� tělocvična a na podzim 2003 
bylo dokončeno venkovn� hřiště, č�mž se v�razně zlepšily možnosti pro v�uku TV i pro 
rozvoj z�jmov� činnosti. Zač�tkem školn�ho roku 2005/2006 byla uvedena do provozu 
nov� multimedi�ln� pracovna, poř�zen� z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou 
vedle veřejnosti mohou rovněž využ�vat ž�ci naš� školy k v�uce i k z�jmov� činnosti.

V hlavn� budově z roku 1910 jsou tř�dy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičn� kuchyně 
(rovněž po rekonstrukci), ž�kovsk� knihovna, kabinet 1. – 5. ročn�ku a kancel�ř �četn�. 
V př�zem� je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na fl�tnu, 
dechov� n�stroje, akordeon, klav�r, zpěv a hudebn� nauka. V prvn�m poschod� je pěkn� 
s�l, kter� je využ�v�n ke shromažďov�n� ž�ků, k v�uce hudebn� v�chovy, činnosti 
z�jmov�ch kroužků, k poř�d�n� různ�ch kulturn�ch akc� pro školu a veřejnost. 

Od ř�jna 1996 je v 1. patře um�stěna mateřsk� škola. O pr�zdnin�ch 2003 a 2012 byly 
prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly nov�m hygienick�m norm�m a zv�šen�mu 
z�jmu rodičů um�stit děti do naš� mateřsk� školy. Rovněž bylo pož�d�no o změnu 
zařazen� v s�ti škol. Současn� mateřsk� škola m� kapacitu 65 ž�ků.

V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozs�hl� opravy budovy I. stupně – rekonstrukce 
hygienick�ho zař�zen�, rozvody vody do tř�d, vybudov�n� šaten se skř�ňkami pro ž�ky 
z b�val� nevyhovuj�c� tělocvičny, nov� elektroinstalace a rozvod internetu, v�měna 
topen�, v�měna školn�ho rozhlasu a telefonn� �středny, oprava střechy a fas�dy, 
vybudov�n� nov� cvičn� kuchyně.

Druh� budova byla postavena v roce 1986. Jsou v n� um�stěny tř�dy II. stupně, školn� 
d�lna, pracovna F a Ch, př�rodopisu, ručn�ch prac� a v�tvarn� v�chovy, anglick�ho jazyka,  
d�le kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, př�rodopisu, dějepisu, zeměpisu, 
v�tvarn� v�chovy.

V př�zem� se nach�z� kabinet v�chovn� poradkyně  a p�t�m rokem zde funguje 
keramick� d�lna pro ž�ky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech tř�d�ch a  
učebn�ch opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F – v�měna 
vody, elektřiny a zaveden� plynu do jednotliv�ch ž�kovsk�ch pracovišť, v�měna n�bytku, 
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zaveden� internetu do tř�d a kabinetů. V nevyužit�m atriu mezi oběma školn�mi budovami 
byla vybudov�na již zm�něn� multimedi�ln� pracovna.

Třet� budova, ve kter� je školn� družina, školn� j�delna a kotelna, byla uvedena do 
provozu v roce 1988.

Ve čtvrt� budově je um�stěna již zm�něn� tělocvična s posilovnou a odpov�daj�c�m 
soci�ln�m zař�zen�m.

Ve školn�m roce 2001/2002 byla realizov�na �prava č�sti školn� zahrady, provedeny 
č�stečn� ter�nn� �pravy a vybudov�no nov� pařeniště. Dř�ve m�lo využ�van� prostor 
zahrady byl nově os�zen okrasn�mi dřevinami a byla na něm vybudov�na učebna 
v př�rodě, kter� byla využ�v�na nejen pro praktick� činnosti, ale i pro v�uku dalš�ch 
předmětů obou stupňů škol. Č�st zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. V současn� 
době jsou pařeniště i učebna v př�rodě zrušeny, protože byly v havarijn�m stavu vlivem 
nepř�zniv�ch klimatick�ch podm�nek a nedostatečn� �držbě ochrann�mi n�těry. Nov� 
učebna v př�rodě bude vybudov�na, až to dovol� finančn� situace zřizovatele.  Ve školn�m 
roce 2005/2006 byla tak� opravena podpěrn� zeď a dokončeno oplocen� are�lu, 
vybudov�no parkoviště při př�jezdov� cestě ke škole a prov�děny dalš� ter�nn� �pravy 
kolem školy.

Škola m� zaveden� internet, kter� je využ�v�n při v�uce, pro př�pravu učitelů i pro 
z�jmovou činnost ž�ků (zsjimramov@unet.cz).

Všechny proveden� �pravy v posledn�ch pěti letech a rekonstrukce budov v�razně 
zlepšily možnosti školy pro v�chovně-vzděl�vac� proces, ale i pro využit� dět� i širok� 
veřejnosti z okol� v době mimo vyučov�n�. �pravy jsou realizov�ny tak, aby byly 
maxim�lně využity všechny prostory školy. Jejich dokončen�m z�skaly děti z Jimramova 
a okoln�ch obc� velmi dobr� z�zem� pro realizovan� změny ve v�uce i pro volnočasov� 
aktivity, kter� odpov�daj� současn�m potřeb�m školstv�.

Zřizovatel školy:
Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, N�m. J. Karafi�ta 39, 592 42 Jimramov, 

telefon  566 562 516, ou.jimramov@quick.cz.

Školsk� rada:
Školsk� rada byla potřet� zvolena 19.4. 2012, jej� působnosti jsou vytyčeny � 168 z�k. 

561/2004 Sb., o předškoln�m, z�kladn�m, středn�m, vyšš�m odborn�m a jin�m vzděl�n�.
Rada je šestičlenn�, v tomto školn�m roce v n� pracuj� tito členov�:                           
zřizovatele zastupuj� m�stostarosta Pavel Kal�šek a Mgr. Petr Chl�dek, z�konn� z�stupce 
ž�ků Bc. Zdena Brad�čov� a p. Jiřina Konvalinkov�, pedagogick� pracovn�ky Mgr. 
Ludmila Tepl�, Mgr. Sylva Totuškov�. Předsedou školsk� rady je Ludmila Tepl�.

mailto:zsjimramov@unet.cz
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4.  Přehled učebn�ch pl�nů

Ve školn� roce 2011/2012 se vyučovalo v 1. – 9. ročn�ku  podle vlastn�ho ŠVP 
„Vědět je in“.
V�uka ciz�ho jazyka prob�h� od 3. ročn�ku, vyučuje se AJ. Jako druh� ciz� jazyk se v 7. 
a 9. ročn�ku učil RJ, kter� si ž�ci z nab�dky vybrali. V�uka jazyků prob�hala rovněž
v kroužc�ch: 1 skupina AJ

1 skupina NJ
Učebn� pl�n byl doplněn syst�mem voliteln�ch předmětů:

- v 6. ročn�ku: v�tvarn� aktivity, cvičen� z informatiky
- v 7. ročn�ku:  rusk� jazyk (př�rodovědn� semin�ř), z�klady 

administrativy
- v 8. ročn�ku: region�ln� zeměpis, medi�ln� v�chova
- v 9. ročn�ku: rusk� jazyk (př�rodovědn� semin�ř), cvičen� 

z př�rodopisu, cvičen� ze zeměpisu, finančn� gramotnost

Jako nepovinn� předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelick�ho a 2 skupiny 
katolick�ho n�boženstv�.
Pr�ce na poč�tači byla umožněna všem z�jemcům 1. – 9. ročn�ku d�ky  multimedi�ln� 
učebně. Ž�ci mohli dvakr�t t�dně využ�vat multimedi�ln� učebnu jako informačn� 
centrum, kde si mohli zpracov�vat refer�ty, vyhled�vat informace k doplněn� v�uky apod.
Pravidelně je velk� p�če věnov�na ž�kům se zdravotn�m postižen�m, kter�ch bylo 
v letošn�m  školn�m roce pět. Čtyři ž�ci měli diagnostikov�ny v�vojov� poruchy učen�, 
jeden ment�ln� postižen�. Všichni byli vyučov�ni podle IVP, z toho jeden ž�k v 6. ročn�ku 
byl vzděl�v�n podle RVP pro ZV s př�lohou pro LMP. Kromě těchto ž�ků bylo ještě 16 
ž�ků diagnostikovan�ch s různ�mi v�vojov�mi poruchami učen� a chov�n�, kteř� sice 
nemaj� IVP, ale jimž vyučuj�c� ve zv�šen� m�ře pom�haj� jejich obt�že zm�rňovat a 
překon�vat.
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Učebn� pl�n pro školn� rok 2011/2012

Ročn�k
Předmět 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RVP RVP RVP RVP RVP RVP RVP RVP RVP
Česk� jazyk 9 10 8 8 7 4 4 4 4
Ciz� jazyk 4 3 3 4 3 3 3
Informatika 1 1
Matematika 5 5 5 5 5 5 4 5 4
Prvouka 1 2 3
Př�rodověda 1 2
Vlastivěda 2 2
Chemie 2 2
Fyzika 1 2 2 1
Př�rodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2
V�ch. k občanstv� 1 1 1 1
V�chova ke zdrav� 1 1 1
Hudebn� v�chova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V�tvarn� v�chova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovn� v�chova 1 1 1 1 1
Praktick� činnosti 1 1 1 1
Tělesn� v�chova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voliteln� předměty 2 3 2 6

T�denn� dotace 20 22 25 25 26 30 30 31 31
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5.  R�mcov� popis person�ln�ho zabezpečen� činnosti 
školy
Seznam pracovn�ků školy, jejich vzděl�n�, aprobace a pracovn� 
zařazen� 
(stav k 30.6.2012, ženy na mateřsk� nebo rodičovsk� dovolen� označen� *)

Zaměstnanec Vzděl�n� Aprobace Na škole 
od

Zařazen�

Mgr. Bartošov� Jaroslava vysokoškolsk� 1. stupeň 1.9.1987 učitelka
Benešov� Miroslava středn� vych. ŠD 1.9.1989 učitelka MŠ

Břeňov� Dana středn� --- 1.8.1988 kuchařka
Mgr. Brad�č Anton�n vysokoškolsk� etika, n�b. 1.9.1998 učitel n�b.
Mgr. Budig Michal vysokoškolsk� etika, n�b. 1.9.2003 učitel

Mgr. Buk�čkov� Romana* vysokoškolsk� 1. stupeň 1.9.2000 učitelka
Mgr. Burš�kov� Hana vysokoškolsk� 1. st., SPg 1.9.1997 učitelka MŠ

Dvoř�kov� Ivana středn� --- 3.4.2002 ukl�zečka
Ehrenberger Josef středn� --- 1.8.2000 školn�k, topič

Ehrenbergerov� Marie z�kladn� --- 1.2.1994 ukl�zečka
Fajmonov� Simona středn� --- 1.10. 2011 kuchařka 

Mgr. Hanělov� Dana vysokoškolsk� D - RJ 1.9.1993 uč., v�ch. por.
Hejtm�nkov� Magda středn� --- 1.10.2009 vych. ŠD

Mgr. Hejtm�nkov� Svatava vysokoškolsk� RJ - Pg 1.9.1986 z�stupkyně řed.
Mgr. Jirků Tom�š vysokoškolsk� --- 1.9.1991 učitel n�b.
Mgr. Kř�žov� Věra vysokoškolsk� ČJ - D 1.9.1987 ředitelka školy

Mgr. Kutalov� Libuše vysokoškolsk� 1. stupeň 1.9.1987 učitelka
Mgr. M�lkov� Alena vysokoškolsk� Př- Ch 1.9.1977 učitelka

Maš�kov� Alena středn� --- 1.10.1996 kuchařka
Moravcov� Ilona středn� --- 1.9.1996 ukl�zečka

Novotn� Dana středn� --- 2.4.2007 vedouc� kuch.
Ondrůchov� Renata středn� --- 1.9.2006 pedag. asistent

Peč�nkov� Marie středn� --- 1.9.2006 vedouc� ŠJ
Mgr. Proch�zka Miloslav vysokoškolsk� M - Fy 1.9.1998 uč., koord. ICT

Mgr. Star� Miloslava vysokoškolsk� M - Spg 1.9.2005 učitelka
Ing. Štěrbov� Alena vysokoškolsk� --- 25.8.2000 �četn�, ekonom
Mgr. Tepl� Ludmila vysokoškolsk� Př - TV 1.9.1994 učitelka

Mgr. Tepl� Petr vysokoškolsk� 1. stupeň 1.9.2008 učitel
Mgr. Totuškov� Sylva vysokoškolsk� 1. stupeň 1.9.1998 učitelka

Vesel� Ilona středn� uč. MŠ 1.1.2001 ved. uč. MŠ
Vojtov� Milada středn� vych. ŠD 1.9.1980 vych. ŠD

Mgr. Pavel Vyb�hal vysokoškolsk� --- 1.9.2010 učitel n�b.
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Pracovn�ci školy a jejich �vazky a pracovn� smlouvy
(stav k 30.6.2012, ženy na mateřsk� nebo rodičovsk� dovolen� označen� *)

Zaměstnanec �vazek Pracovn� smlouva
Mgr. Bartošov� Jaroslava 1,00 na dobu neurčitou

Benešov� Miroslava 1,00 na dobu neurčitou
Břeňov� Dana 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Brad�č Anton�n 0,045 doh. o prac. činn. (do 30.6.2012)
Mgr. Budig Michal 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Buk�čkov� Romana * 1,00 na dobu neurčitou
Mgr. Burš�kov� Hana 1,00 na dobu neurčitou

Dvoř�kov� Ivana 1,00 na dobu neurčitou
Ehrenberger Josef 1,00 na dobu neurčitou
Ehrenberger Josef 0,075/0,15 topič v letn�m/zimn�m obdob�

Ehrenbergerov� Marie 1,00 na dobu neurčitou
Fajmonov� Simona 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Hanělov� Dana 1,00 na dobu neurčitou
Hejtm�nkov� Magda 0,4 na dobu neurčitou

Mgr. Hejtm�nkov� Svatava 1,00 na dobu neurčitou
Mgr. Jirků Tom�š 0,09 doh. o prac. činn. (do 30.6.2012)
Mgr. Kř�žov� Věra 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Kutalov� Libuše 1,00 na dobu neurčitou
Mgr. M�lkov� Alena 1,00 na dobu neurčitou

Maš�kov� Alena 1,00 na dobu neurčitou
Moravcov� Ilona 1,00 na dobu neurčitou

Novotn� Dana 1,00 na dobu neurčitou
Ondrůchov� Renata 0,75 na dobu určitou (do 30.6.2012)

Peč�nkov� Marie 1,00 na dobu neurčitou
Peroutkov� Linda 0,75 na dobu neurčitou 

Mgr. Proch�zka Miloslav 1,00 na dobu neurčitou
Mgr. Star� Miloslava 1,00 na dobu neurčitou
Ing. Štěrbov� Alena 1,00 na dobu neurčitou
Mgr. Tepl� Ludmila 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Tepl� Petr 1,00 na dobu určitou (z�stup za RD)
Mgr. Totuškov� Sylva 1,00 na dobu neurčitou

Vesel� Ilona 1,00 na dobu neurčitou
Vojtov� Milada 1,00 na dobu neurčitou

Mgr. Pavel Vyb�hal 0, 045 doh. o prac. činn. (do 30.6.2012)

Veden� školy 
Veden� školy se pravidelně sch�zelo prvn� čtvrtek v měs�ci, ve veden� školy pracovaly tyto 
pracovnice – Věra Kř�žov� (ředitelka školy), Svatava Hejtm�nkov� (z�stupkyně ředitelky), 
Dana Hanělov� (v�chovn� poradkyně a pedagog 2. stupně), Libuše Kutalov� (koordin�tor 
ŠVP a pedagog 1. stupně), Ilona Vesel� (vedouc� učitelka MŠ).
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Odborn� kvalifikace pro př�mou ped. činnost a aprobovanost v�uky
Mateřsk� škola:
Odbornou kvalifikaci ve smyslu z�kona č.563/2004 splňuj� všechny pracovnice.
Z�kladn� škola:
a) Odbornou kvalifikaci ve smyslu z�kona č. 563/2004 splňuj� všichni pracovn�ci..
b)  aprobovanost 
Na mal� škole nelze zajistit �plnou aprobovanost v�uky. Pro někter� aprobace by na škole 
totiž nebylo v řadě př�padů tolik hodin, aby stačily na naplněn� �vazku učitele. Při obsazov�n� 
někter�ch předmětů vyučuj�c�mi je proto db�no na př�buznost aprobac� a na profesn� i 
z�jmovou orientaci vyučuj�c�ch. Probl�mem je aprobovanost ve v�uce jazyků. Vzhledem 
k objektivn�m př�čin�m dan�m organizac� v�uky na mal� škole a vzhledem k trvale n�zk�mu
kreditu profese učitele a jeho společensk�ho uzn�n� a oceněn� se tento stav bude v budoucnu 
jen těžko zlepšovat a za �spěch bude možn� považovat alespoň jeho udržen�. Tot�ž se t�k� i 
velk� feminizace školstv�.

Školn� rok Aprobovan� 
v�uka(v %)

Neaprobovan� 
v�uka (v %)

2000/2001 78,5 21,4
2001/2002 80,0 20,0
2002/2003 77,5 22,5
2003/2004 67,0 33,0
2004/2005 74,0 26,0
2005/2006 76,4 23,6
2006/2007 67,5 32,5
2007/2008 68,3 31,7
2008/2009 70,5 29,5
2009/2010 75,4 24,6
2010/2011 66,4 33,6
2011/2012 68,0 32,0
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6.  �daje o přij�mac�m ř�zen�, zařazen� dět�

Přij�mac� ř�zen� vych�zej�c�ch ž�ků  v roce 2011/2012

Z 9. ročn�ku vyšli 23 ž�ci (12 chlapců, 11 d�vek). Vzhledem k tomu, že si pod�vaj� 2 
přihl�šky ke studiu, byli všichni přijati nejm�ně na jednu zvolenou školu. Na doporučen� 
MŠMT a někter�ch krajsk�ch �řadů vykon�vali někteř� ž�ci přij�mac� zkoušky. Školy 
v Pardubick�m kraji měly nař�zen� jednotn� přij�mac� zkoušky – testy Scio. Vzhledem 
k tomu, že SŠ bojuj� o každ�ho ž�ka, však i přes ne�spěšn� přij�mac� zkoušky v prvn�m 
kole byli ž�ci přijati ke studiu v druh�m kole přij�mac�ho ř�zen� bez zkoušek.
Na maturitn� obory bylo přijato 15 ž�ků (5 chlapců, 10 d�vek), na učebn� obory 8 ž�ků (7 
chlapců, 1 d�vka). 
Z 5. ročn�ku odch�zej� dva ž�ci na osmilet� Gymn�zia v Poličce a v Bystřici nad   
Pernštejnem.

Studijn� obor Celkem Chlapců D�vek Město
Česk� lesnick� akademie –
lesnictv� a myslivost

1 1 0 Trutnov

Hotelov� škola Světl� –
hotelnictv�

1 0 1 Velk� Meziř�č�

SUPŠ Helen�n – bytov� 
design�r

1 0 1 Jihlava - Helen�n

SOŠ – instalat�r, truhl�ř 2 2 0 Nov� Město na Moravě

VOŠ a SOŠ – mechanik a 
oprav�ř motor. vozidel

3 3 0 Bystřice nad Pernštejnem

SŠ technick� – obr�běč kovů
- mechanik elektronik

2
2

2
2

0
0

Žď�r nad S�zavou

Gymn�zium 2 0 2 Polička

Gymn�zium 1 0 1 Nov� Město na Moravě

SPgŠ – předškol. a mimoškol. 
pedagogika

1 0 1 Litomyšl

Umělecko – prům. akademie –
bytov� design�r

1 0 1 Světl� nad S�zavou

SUŠ grafick� 1 1 0 Jihlava

SZŠ a VOŠ zdravotnick� –
zdrav. asistent

1 0 1 Žď�r nad S�zavou

SŠ obchodu a služeb SČMSD 
– obchodn� akademie

1 0 1 Žď�r nad S�zavou

SOŠ ochrany osob a majetku 1 1 0 Brno

VOŠ ekon. a zdravot. a SŠ 1 0 1 Boskovice

SŠ gastronomick� A. Kolpinga 
– serv�rka, kuchařka

1 0 1 Žď�r nad S�zavou
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Z�pis dět�:
a) do MŠ
K z�pisu pro školn� rok 2012/2013 přišlo 22 dět�. Protože kapacita MŠ byla stanovena na 

50 dět�, 12 dět� nebylo přijato k předškoln�mu vzděl�v�n�. Na ž�dost rodičů bylo zah�jeno 
jedn�n� s K� o zv�šen� kapacity mateřsk� školy, což se nakonec podařilo. Kapacita byla 
zv�šena na 65 dět�, a tak mohl b�t uspokojen z�jem o předškoln� vzděl�v�n� všech 
přihl�šen�ch dět�. Z tohoto počtu jsou dvoulet�, tř�let� a předškol�ci. Budou zařazeny do tř� 
heterogenn�ch tř�d. 

b) do ZŠ 
K z�pisu pro školn� rok 2012/2013 přišlo 16 dět�, z toho jeden chlapec a dvě d�vky 

s odkladem školn� doch�zky, třem dětem byl udělen odklad školn� doch�zky. To znamen�, že 
do prvn� tř�dy nastoup� 13 dět�, z toho budou 4 chlapci a 9 d�vek. 
Z�pis byl zaměřen na zjištěn� aktu�ln� �rovně psychosomatick�ho rozvoje d�těte a obsahuje 
složku paměťovou i logickou, zjištěn� �rovně zobecňov�n�, orientaci v z�kladn�ch barv�ch a 
tvarech.

Zařazen� dět� do školn� družiny ve školn�m roce 2011/2012
Bylo zařazeno 60 dět� 1. – 5. ročn�ku, bez probl�mů.



V�ročn� zpr�va ZŠ Jimramov za školn� rok 2011/2012

- 14 -

7.  �daje o v�sledc�ch pr�ce školy

Počet tř�d: 8 1. stupeň 4
2. stupeň 4

Počet ž�ků: na zač�tku školn�ho roku 150
na konci školn�ho roku 149

1. stupeň 65
2. stupeň 85 (84)

Oddělen� školn� družiny: 2 (60)

Hodnocen� prospěchu v prvn�m pololet� školn�ho roku 2011/2012

Ročn�k Počet 
ž�ků

Tř�dn� učitel Prospělo s 
vyznamen�n�m

Prospělo Neprospělo Absence

1. 9 Libuše Kutalov� 9 0 0 78
2. 9 Jaroslava Bartošov� 9 0 0 345
3. 12 Jaroslava Bartošov� 8 4 0 339
4. 19 Sylva Totuškov� 9 10 0 406
5. 16 Petr Tepl� 9 7 0 350
6. 28 Ludmila Tepl� 11 13 4 1 073
7. 22 Miloslava Star� 9 13 0 771
8. 12 Michal Budig 3 8 1 732
9. 23 Dana Hanělov� 7 16 0 1 037

1. – 5. ročn�k
prospělo s vyznamen�n�m 43 66,15  %

z toho sam� jedničky 21 48,84  %
prospělo 22 33,85  %
neprospělo 0

6. – 9. ročn�k
prospělo s vyznamen�n�m 30 37,5   %

z toho sam� jedničky 3 10      %
prospělo 50 58,82  %
neprospělo 5 5,88 %

Celkem
prospělo s vyznamen�n�m 73 48,66 %

z toho sam� jedničky 24 32,88 %
prospělo 72 48      %
neprospělo 5 3,33 %

Absence celkem: 5 131      hodin
Průměr na ž�ka: 34,2 hodin 
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Hodnocen� prospěchu v druh�m pololet� školn�ho roku 2011/2012

Ročn�k Počet 
ž�ků

Tř�dn� učitel Prospělo s 
vyznamen�n�m

Prospělo Neprospělo Absence

1. 9 Libuše Kutalov� 9 0 0 227
2. 9 Jaroslava Bartošov� 9 9 0 239
3. 12 Jaroslava Bartošov� 8 4 0 300
4. 19 Sylva Totuškov� 9 10 0 635
5. 16 Petr Tepl� 8 8 0 465
6. 27 Ludmila Tepl� 10 15 2 969
7. 22 Miloslava Star� 5 17 0 1 213
8. 12 Michal Budig 4 8 0 532
9. 23 Dana Hanělov� 7 16 0 1 536

1. – 5. ročn�k
prospělo s vyznamen�n�m 43 66,15  %

z toho sam� jedničky 17 39,53  %
prospělo 22 33,85  %
neprospělo 0

6. – 9. ročn�k
prospělo s vyznamen�n�m 26 30,95  %

z toho sam� jedničky 2 7,69  %
prospělo 50 59,52  %
neprospělo 2 2,38 %

Celkem
prospělo s vyznamen�n�m 69 43,31 %

z toho sam� jedničky 19 27,54 %
prospělo 72 48,32 %
neprospělo 2 1,34 %

Absence celkem: 6 116      hodin
Průměr na ž�ka: 41   hodin 

Hodnocen� chov�n� ž�ků v prvn�m pololet� školn�ho roku 2011/2012

Ročn�k Počet 
ž�ků

Tř�dn� učitel Pochvala Napomenut� 
TU

Důtka TU Důtka ŘŠ Sn�žen� 
zn�mka

1. 9 Libuše Kutalov� 0 0 0 0 0
2. 9 Jaroslava Bartošov� 0 0 0 0 0
3. 12 Jaroslava Bartošov� 0 2 0 0 0
4. 19 Sylva Totuškov� 0 0 1 0 0
5. 16 Petr Tepl� 0 2 0 0 0
6. 28 Ludmila Tepl� 0 4 2 2 1
7. 22 Miloslava Star� 0 1 1 0 0
8. 12 Michal Budig 0 0 0 0 1
9. 23 Dana Hanělov� 0 0 0 0 0



V�ročn� zpr�va ZŠ Jimramov za školn� rok 2011/2012

- 16 -

V 1. – 5. ročn�ku udělena tato v�chovn� opatřen�:
NTU 4 6,15 %
DTU 1 1,54 %

V 6. – 9. ročn�ku udělena tato v�chovn� opatřen�:
NTU 5 5,88 %
DTU 3 3,53 %
DŘŠ 2 2,35 %
2. stupeň z chov�n� 2 2,35 %

Celkem v 1. – 9. ročn�ku:
NTU 9 6      %
DTU 4 2,66 %
DŘŠ 2             1,33 %
2. stupeň z chov�n� 2 1,33 %

Hodnocen� chov�n� ž�ků v druh�m pololet� školn�ho roku 2011/2012

Ročn�k Počet 
ž�ků

Tř�dn� učitel Pochvala Napomenut� 
TU

Důtka TU Důtka ŘŠ Sn�žen� 
zn�mka

1. 9 Libuše Kutalov� 1 0 0 0 0
2. 9 Jaroslava Bartošov� 3 0 1 0 0
3. 12 Jaroslava Bartošov� 3 0 0 0 0
4. 19 Sylva Totuškov� 2 0 0 0 0
5. 16 Petr Tepl� 1 1 0 0 0
6. 27 Ludmila Tepl� 2 3 0 1 2
7. 22 Miloslava Star� 1 0 0 0 0
8. 12 Michal Budig 2 0 0 0 1
9. 23 Dana Hanělov� 4 1 0 0 0

V 1. – 5. ročn�ku udělena tato v�chovn� opatřen�:
PTU 10 15,38 %
NTU 1 1,54 %
DTU 1 1,54 %

V 6. – 9. ročn�ku udělena tato v�chovn� opatřen�:
PTU                            9 10,71 %
NTU 4 4,76 %
DŘŠ 1 1,19 %
2. stupeň z chov�n� 1 1,19 %
3. stupeň z chov�n�    2 2,38 %

Celkem v 1. – 9. ročn�ku:
PTU 19   12,75 %
NTU 5   3,35 %
DTU 1 0,67 %
DŘŠ 1 0,67 %
2. stupeň z chov�n�     1 0,67 %
3. stupeň z chov�n� 2 1,34 %
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Ve školn�m roce  2011 / 2012 prob�halo testov�n� firmou SCIO, mezin�rodn� testov�n� PISA 
a testov�n� ž�ků 5. a 9 . ročn�ků

Testov�n� SCIO se t�kalo 3. ročn�ku ( projekt Stonožka  3 ), 5. a 9. ročn�ku ( projekt Gepard ) a 
9. ročn�ku ( Projekt Stonožka 9 ).

Testov�n� ž�ků 3. ročn�ku v r�mci projektu Stonožka 3 prob�halo v 5 oblastech – česk� jazyk, 
matematika, anglick� jazyk, kl�čov� kompetence a člověk a jeho svět. Celkově podle zpr�vy 
vydan� společnost� SCIO dos�hla naše škola nadprůměrn�ch v�sledků. Patř� mezi �spěšn� školy 
s v�sledky lepš�mi než 80 procent z�častněn�ch škol. Nadprůměrn� v�sledky se t�kaly oblasti
člověk a jeho svět a anglick�ho jazyka, v oblasti matematiky a kl�čov�ch kompetenc� byly 
v�sledky interpretov�ny jako špičkov� ( patř� mezi  10 procent nej�spěšnějš�ch škol v testov�n� ) 
. Česk� jazyk byl hodnocen jako průměrn�, nejslabš� v�sledky ž�ků se t�kaly t�to oblasti. Při 
testov�n� bylo dosaženo 6 x pln�ho počtu bodů s �spěšnost� 100 procent.
U někter�ch ž�ků se bohužel objevily v�kyvy ve v�sledc�ch v jednotliv�ch předmětech.

Testov�n� ž�ků 9. ročn�ku v projektu  Stonožka 9 se t�kalo česk�ho jazyka, matematiky, 
anglick�ho jazyka a obecn�ch studijn�ch předpokladů,  V matematice a anglick�m jazyce byla 
tř�da hodnocena v p�smu průměru, čemu odpov�daj� i testy OSP, na jejichž z�kladě bylo zjištěno, 
že škola využ�v� optim�lně studijn� potencion�l ž�ků. V�sledky  tedy odpov�daj� celkov� �rovni 
tř�dy ( klasifikace je zde od vyznamen�n� až po ž�ky s v�ce dostatečn�mi). V česk�m jazyce 
dos�hla škola lepš�ho průměru , v�sledky byly lepš� než u 60 procent z�častněn�ch tř�d.

Testov�n� Gepard bylo jedn�m z dalš�ch projektů společnosti SCIO a t�kalo se informačn� 
gramotnosti ž�ků 5. a 9. ročn�ků . V tomto testov�n� velice dobře uspěli ž�ci 9. ročn�ku, kteř� byli 
�spěšnějš� než ostatn�ch 75 procent z�častněn�ch tř�d. Obsadili v testov�n� 231. m�sto ze všech 
1009 z�častněn�ch tř�d. Většina v�sledků se pohybovala v rozmez� INFOuživatel  až 
INFOznalec ( 3. a 4. př�čka z 5 možn�ch).
V�sledky testov�n�  ž�ků  5. tř�dy se pohybovaly v p�smu průměru. Tř�da obsadila 253. m�sto 
z 468 z�častněn�ch tř�d. Zde vid�me jako rezervu nutnost zkvalitněn� a uvědoměl�ho př�stupu 
ž�ků k testov�n� online. O tom , že bylo testov�n� po ž�ky 5. tř�d n�ročn�, ukazuj� i celkov� 
v�sledky srovn�n� všech z�častněn�ch tř�d, kde i tř�dy nejlepš� dos�hly stupně 3 z celkově 5 
možn�ch.

Testov�n� 5. a 9. ročn�ků prob�halo elektronicky v předmětech česk� jazyk, matematika, anglick� 
jazyk. V�sledky testov�n� korespondovaly s v�sledky testů SCIO. Hodnocen� ž�ků 5. ročn�ku se 
pohybovalo v r�mci průměru, anglick� jazyk pot� v p�smu nadprůměru              (  �spěšnost - Aj 
65,22 % , Čj 56, 25 %, M 53,52 % ) Testov�n� 9. ročn�ku uk�zalo na probl�my v matematice, 
kde se tř�da dostala lehce pod průměr, naopak v�sledky v česk�m jazyce byly nadprůměrn� ( 
�spěšnost – Aj 53,71 , Čj  80,11 % , M – 46, 59 %, )
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Přehled akc� v průběhu školn�ho roku

PROJEKTY – 50
Pravěk D 6. ročn�k
Druh� f�ze průmyslov� revoluce D 8. roč.
Můj kamar�d mimozemšťan RJ 9. roč.
V duchu česk�ch tradic VV 6. roč. (celoročn�)
Cestujeme po Evropě VV 7. roč. (celoročn�)
Rok na moři VV 8. roč. (celoročn�)
Moje krůčky životem VV 9. roč. (celoročn�)
Podzim na Vysočině VV 5. roč.
Proch�zka zimn�m městem VV 6. ročn�k
Cestou poh�dek VV 9. roč.
Co m�m r�d k sn�dani, obědu, večeři RJ 7. roč.
Den stromů Př 8. roč. (projekt pro 1. stupeň)
Pt�ci Př. 7. roč.
Savci Př. 8. roč.
Den vody PřS (skl�dačka pro ž�ky 1. st., v�znam   

vody a znalostn� test pro ž�ky 2. st.)
Den Země 2. st.
Pod hladinou Př 6. roč.
Mezin�rodn� organizace Z, VO 7. roč.
Geologick� �ry CvPř 9. roč.
Tělesa kolem n�s M 6. roč.
V�noce v Asii Z 7. roč.
Zeměpisn� abeceda Z 7. roč.
V�nočn� noviny Z, VO 7. roč.
Jimramov (pl�n města a popis cesty) AJ 4. a 5. roč.
Christmas AJ 3. – 6. roč.
Easter AJ 3. – 6. roč.
Reklama ČJ 4. roč.
Indi�ni 1. roč.
Můj městys Prv 3. roč.
Jabl�čkov� den 1. roč.
Halloween 1. – 3. roč.
Halloween AJ 4. roč.
Čertovsk� dopoledne 1. roč.
Zdoben� stromečku pro zv�ř�tka 1. – 3. roč.
Stolov�n� VV 1. roč.
Setk�n� s p�smenkovou v�lou 1. roč.
Pasov�n� na čten�ře 1. roč.
Země – vesm�r Prv 3. roč.
Velikonoce u n�s doma 2. a 3. roč.
Bublinov� den 1. roč.
Čarodějnick� den 1. stupeň
Slavnost Slabik�ře 1. roč.
Jak� je svět, když nevid�š? 1. roč.
Moje noviny ČJ 8. roč.
Moje pl�ny do budoucna ČJ 9. roč.
Etiketa VZ 9. roč. (pro 1. stupeň)
Orbis pictus ČJ 8. roč.
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Divadlo ve 20. stolet� ČJ 9. roč.
EU 2. stupeň
Den Země 2. stupeň

BESEDY S PŘEDN�ŠKOU, VZDĚL�VAC� POŘADY - 11
Beseda se spisovatelkou Mari� Holečkovou 18.10.
V�let do středověku – Muzeum Polička 19.10. (5. roč.)
Jak se žije s handicapem –Muzeum Polička 25.10. (4. roč.)
Jak se žije s handicapem – Muzeum Polička 1.11. (2. a 3. roč.)
Jak se žije s handicapem – Muzeum Polička 8.11. (1. roč.)
V�noce v proměn�ch času – Muzeum Polička 14.12. (2. a 3. roč.)
V�noce v proměn�ch času – Muzeum Polička 20.12. (1. roč.)
V�noce v proměn�ch času – Muzeum Polička 21.12. (4. roč.)
Indi�ni pr�ri� a n�rodn� parky USA, p. Kocůrek 7.  3. 
Velikonoce – Muzeum Polička 26.  3. (6. roč.)
Dravci a jejich ochrana 28.  3. 
Velikonoce v zem�ch EU 4.  4. (2. st.)
Doba měst a hradů – Muzeum Polička 11.  4. (7. roč.)
Doba měst a hradů – Muzeum Polička 17.  4. (4. roč.)
Doba měst a hradů – Muzeum Polička 18.  4. (2. a 3. roč..)
Barevn� svět B. Martinů – Muzeum Polička 10.  5. (4. roč.)
Kdo si hraje, nezlob� – Muzeum Polička 5.  6. (1. – 3. roč.)

DIVADLO, KINO – 5
Dřevěn� divadlo Honzy Hrubce 24. 11. (1. – 3. roč.)
Merlin, divadlo Pol�rka Brno 17.   2. (2. st.)
Hr�tky s čertem 27.   4.
Film „Katka“ 16.   5. (2. st.)
Dobrodružstv� pir�ta Kol�ska – Pol�rka Brno 26.   6. (1. st.)

V�CHOVN� KONCERT - 3
Koncert manželů Kocůrkov�ch 10.11.
P�sničky a jejich �koly, skupina Marbo 7.  2. (1. stupeň)
Nahraj si svůj song,  skupina Marbo 7.  2. (2. stupeň)

V�STAVY – 5
V�nočn� v�stava U sv. Jana 26.11. – 2.12.
Messel on Tour (zkameněliny), Brno 17.  2. (7. – 9. roč.)
Velikonočn� kraslice – Galerie Nov� Město 29. 3. (7. roč.)
Adolf Born – Muzeum Polička 18.  5. (8. roč.)
Pam�tky očima mlad�ch, v�tvarn� pr�ce ž�ků 14. – 20. 5.

EXKURZE – 14
V�prava za pozn�n�m – Stašov 15. 9. (1. – 3. roč.)
V�prava za pozn�n�m – Stašov 16. 9. (4. – 5. roč.)
Den stromů, Skř�tek Polička 21.10. (PřS)
Veletrh vzděl�v�n� v Bystřici n. Pern. 21.10. (8. – 9. roč.)
SOŠ Bělisko – školn� d�lny 6.12. (chlapci 9. roč.)
�řad pr�ce Žď�r nad S�zavou 6. 3. (8. roč.)
ČOV Jimramov 21.  3. (8. roč.)
Dopravn� hřiště v Poličce 17.  4. (4. roč.)
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Naučn� stezka Metodka 11.  5. (6. roč.)
35. Gastroden ve Velk�m Meziř�č� 16.  5. (8. roč.)
Želez�rny Štěp�nov nad Svratkou 25. 5. (5. – 7. roč.)
Činnost „fiktivn� firmy“ – SOŠ Nov� Město 5.  6. (9. roč.)
Nova Civitas      22.  6. (6. roč.)
Terez�n, Lidice 26.  6. (9. roč.)
Muzeum a Galerie Nov� Město n. Mor. 26.  6. (8. roč.)

ŠKOLN� V�LETY – 5
Nesměř, Velk� Meziř�č� 13. – 14. 6. (7. roč.)
Sněžensko a Svratecko 14. – 15. 6. (6. roč.)
Lednicko-valtick� are�l 14. – 15. 6. (8. roč.)
Jihlava 19.  6. (1. stupeň)
Str�žek, Bystřicko 19. – 20. 6. (9. roč.)

�ČAST V OLYMPI�D�CH A SOUTĚŽ�CH

N�zev Kategorie Školn� kolo Okresn� kolo
Pythagori�da 6. roč. 6 ž�ků (A. Skaln�k)

7. roč. 7 ž�ků  (Z. J�lkov�, J. Konvalinka, 
E. Nešť�kov�)

8. roč. 3 ž�ci (J. Podsedn�k, S. Bureš)

Matematick� klokan 2.- 9. tř. 126 ž�ků

Logick� olympi�da kat. A (1. st.) M. Hus�kov� (4.r.) 69. – 75. v kraji
kat. B (2. st.) A. Skaln�k (6.r.) 80. – 83. v kraji)

J. Bartoň (9.r.) 67. – 76. v kraji)

Olympi�da v ČJ I. kat. 23 ž�ků I. Kakačov� (16.-19.m.)

Dějepisn� olympi�da 13 ž�ků I. Kakačov� (2.-3.m.)
A. Trnov� (14.-17.m)

krajsk� kolo DO I. Kakačov� (5.m.)

Zeměpisn� olympi�da kat. B 5 ž�ků J. Konvalinka (21.m.)
kat. C 8 ž�ků I. Kakačov� (9. m.)

Matematick� olympi�da   Z 5 T. Raasch (28.-37.m.)
Z 7 J. Konvalinka (�sp.řeš.)

Olympi�da v AJ kat. I J. Konvalinka (13.m.)
kat. II I. Vojtov� (16.m.)

Př�rodovědn� klokan 20 ž�ků (P. Dvoř�k 9.r.)

Poznej Vysočinu 36 ž�ků I. Kakačov� (do 10.m.)
J. Bartoň (do 20.m.)

Recitačn� soutěž 22 ž�ků           B. Hubertov� (1.-2.m.)
Z. Konvalinkov� (3.m.)
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Leporela nakresl�me, děti z Keni potěš�me 2. m�sto – ž�ci 4. roč.
3. m�sto – ž�ci 5. roč.

Ilustr�torsk�, mal�řsk� a filmov� d�lo Jiř�ho Trnky 1.m�sto – kolektiv ž�ků 7.roč.
vyhl�šen� Želez�rnami Štěp�nov nad Svratkou

Pam�tky očima mlad�ch kat. 6-10 let J. Homolka, M. Totušek, L. Vetešn�k
kat. 11-14 N. Golasov�, S. Švarcov�, D. Pumpinec
kat. 15-18 K. Brad�čov�, F. Sedl�ček, V. Zobačov�

Všezn�lek – znalostn� soutěž pro ž�ky 5. ročn�ku v Bystřici nad Pernštejnem

Školn� kola soutěž�
V�nočn� laťka, v�nočn� čtyřboj
Recitačn� soutěž
Turnaje v koš�kov�, fotbalu, florbalu a softbalu, stoln�m fotbale.
Lyžařsk� z�vody
Soutěž štafet ke Dni Země
V�tvarn� soutěže – Leporela nakresl�me, děti z Keni potěš�me, Pož�rn� ochrana očima dět�, 
Pam�tky očima mlad�ch, Ilustr�torsk�, mal�řsk� a filmov� d�lo Jiř�ho Trnky, Namaluj slun�čko, 
Povol�n�, kter� se mi l�b� aneb Č�m budu, až vyrostu, Lucernička pro broučka
Liter�rn� soutěže – PO očima dět�

DALŠ� VZDĚL�V�N� Ž�KŮ
Plav�n� ž�ků 1. a 2. tř�dy a 3. a 4. tř�dy
Lyžařsk� kurz pro 7. ročn�k
Pr�ce s internetem pro z�jemce
Kurz 1. pomoci pro ž�ky 8. tř�dy
Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. – cyklus besed a předn�šek pro ž�ky 2. st.
Atletick� čtyřboj  ve Svratce 

AKCE PRO VEŘEJNOST
Kurzy keramiky celoročně
V�t�n� obč�nků 12.10.
Adventn� d�lničky 28.11. - 1.12.
V�nočn� bes�dka a v�roba př�n� pro seniory 14.12.
Den otevřen�ch dveř�,v�nočn� jarmark a v�nočn� kav�rna 14.12.
Ples školy a  zřizovatele 20.  1.
Velikonočn� d�lničky 26. – 29. 3
Karneval 21. 4. 
Bes�dka ke Sv�tku matek 17.  5.
Školn� akademie 1.  6.
Pomoc zřizovateli při �klidech veřejn�ho prostranstv�
Sběr odpadov�ch surovin 2x ročně

DALŠ� AKCE ŠKOLY

Adaptačn� pobyt pro ž�ky 6. ročn�ku 8. – 9. 9.

Ozdravn� pobyt v Chorvatsku pro ž�ky 2. st. 10. – 19. 9.
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Před�v�n� prvn�ho vysvědčen� ž�kům 1. ročn�ku na radnici 31. 1.

Den Země
soutěže, projekty, �klidy veřejn�ch prostranstv�, zapojen� do akce Čist� Vysočina

Olympijsk� den - 25. 6. 1. stupeň a ZŠ Daleč�n, Unč�n, Věcov
- 27. 6. 2. stupeň  

Česk� společnost AIDS pomoc – prodej červen�ch stužek, 1.12. Světov� den boje proti AIDS, 
vybr�no 6 530,- Kč

Květinov� den – 12. 5. Liga proti rakovině, vybr�no 4 531,- Kč

Projekt Šance – sb�rka na pomoc dětem ulice – 4 273,- Kč

Fond Sidus – 1 750,- Kč 

P�šťalka – 1 850,- Kč

Sběr odpadov�ch surovin – odevzd�no 3 000  kg  odpadov�ho pap�ru a 340 kg PET v�ček

Sběr l�čiv�ch bylin – list bř�zy 68,9     kg
- nať kopřivy 85,6     kg
- květ hluchavky 0,81   kg
- nať pampelišky 4,0     kg

MOŽNOSTI  MIMOŠKOLN�CH  AKTIVIT Ž�KŮ
Škola nad r�mec sv�ch z�kladn�ch povinnost� poskytuje ž�kům celou řadu mimoškoln�ch 

aktivit. Jejich zajištěn� je možn� jen d�ky osobn�mu nasazen� a nadšen� jednotliv�ch pracovn�ků, 
protože st�vaj�c� syst�m odměňov�n� ve školstv� a množstv� prostředků v něm neumožňuje 
odpov�daj�c� ohodnocen� aktivn�ch a nad r�mec sv�ch povinnost� pracuj�c�ch osob. Většina 
činnost� je pro ž�ky zdarma nebo za symbolickou cenu. Viz př�loha Přehled kroužků ve školn�m 
roce 2011/2012.

ŠKOLN�  DRUŽINA
Do školn� družiny je zaps�no 60 ž�ků 1. stupně ve dvou oddělen�ch. Vzhledem k tomu, že 

doj�žděj�c�ch ž�ků jsou asi 2/3 a r�no přich�zej� brzy do školy a po vyučov�n� mus� čekat na 
odjezdy autobusů, z důvodů jejich bezpečnosti škola umožňuje i nezapsan�m ž�kům pob�vat ve 
družině a pod�let se na činnostech družinou poř�dan�ch. Pro zajištěn� n�ležit�ho dozoru je v době 
zv�šen� kumulace ž�ků zajišťov�n dalš� dozor provozn�mi zaměstnanci školy. 

Za pobyt d�těte ve školn� družině je na z�kladě platn� legislativy vyb�r�n z�kladn� poplatek 20,-
Kč za měs�c za ž�ka. Školn� družina zahajuje svou činnost r�no v 6.20 hodin do 7.25 hodin, po 4. 
vyučovac� hodině (tj. 11.05 hodin) a konč� v 15.30 hodin.
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NADSTANDARDN�  P�ČE  ŠKOLY
Jako nadstandard poskytuje škola mimoškoln� činnost a d�le řadu činnost� souvisej�c�ch a 

spl�vaj�c�ch s běžn�m vyučov�n�m, kter� ale nepatř� k z�kladn�m povinnostem školy a 
pracovn�ků. Jde o různ� formy doučov�n� a dodatečn�ho vysvětlov�n� učiva, rozsah exkurz� a 
kulturn�ch akc� a tak� pozn�vac�ch z�jezdů. Ž�ci maj� bezplatn� př�stup k internetu, k dispozici 
školn� knihovnu a informačn� centrum. V prostor�ch školy rovněž prob�h� v�uka evangelick�ho a 
katolick�ho n�boženstv�.

V�CHOVN�  PORADENSTV�
V�chovn� poradkyně dokončila kvalifikačn� studiu na MU v Brně. Spolupracuje průběžně 

s PPP a SPC ve Žď�ru nad S�zavou. Shromažďuje zpr�vy a z�věry vyšetřen� PPP a SPC a 
seznamuje s nimi TU a ostatn� pedagogy na porad�ch. �častn� se jedn�n� s rodiči ž�ků. Informuje 
vych�zej�c� ž�ky a jejich rodiče o možnostech dalš�ho vzděl�v�n� a pom�h� jim s vyplňov�n�m 
přihl�šek ke studiu na SŠ. Každoročně organizuje pro ž�ky 8. tř�dy n�vštěvu �řadu pr�ce ve 
Žď�ru nad S�zavou, kde jsou ž�kům pod�ny komplexn� informace o situaci na trhu pr�ce a mohou 
si udělat test studijn�ch a z�jmov�ch předpokladů. 

Se ž�ky 8. a 9. ročn�ků bylo průběžně pracov�no tak, aby byli připraveni na v�běr budouc�ho 
povol�n�. Postupně byli informov�ni o burz�ch škol a dnech otevřen�ch dveř� na středn�ch škol�ch 
a středn�ch odborn�ch učilišt�ch. Pro rodiče vych�zej�c�ch ž�ků organizuje pravidelně informačn� 
schůzku a setk�n� se z�stupci okoln�ch středn�ch škol.

VP průběžně spolupracovala s metodikem prevence, tř�dn�mi učiteli, z�konn�mi z�stupci i 
ostatn�mi pracovn�ky školy.

SPOLUPR�CE  S JIN�MI  ŠKOLAMI  
Celkem pravideln� spolupr�ce prob�h� s malotř�dn�mi školami v Daleč�ně, Unč�ně a ve   

Věcově, odkud přich�zej� ž�ci do 6. tř�dy, a se ZŠ ve Sněžn�m. Již tradic� se staly olympijsk� hry, 
kter�ch se všichni ž�ci uveden�ch škol �častn� a celkem se i pravidelně umisťuj� na stupn�ch 
v�tězů. D�le se z�častňuj� kulturn�ch akc�, kter� se konaj� v naš� škole. Pedagogičt� pracovn�ci naš� 
školy celkem pravidelně poř�daj� pro ž�ky těchto škol jednor�zov� v�tvarn� aktivity – pleten� 
z pedigu, kor�lkov�n�, zhotoven� keramick�ch v�robků. Rovněž spolupr�ce mezi pedagogy všech 
škol je na dobr� �rovni, ať už se to t�k� nab�dek na vzděl�vac�ch akc�ch v naš� škole, nebo 
součinnosti v realizaci učebn�ch pl�nů, aby ž�ci malotř�dn�ch škol neměli pot�že s přestupem  na  
2. stupeň.

Posledn� roky spolupracujeme se ZŠ a MŠ v Krouně. Tato spolupr�ce tkv� předevš�m 
v proškolov�n� učitelů v pr�ci s interaktivn� tabul� a dalš�mi technologiemi (hlasovac� zař�zen�, 
jazykov� učebna) a ve spolupr�ci veden� obou škol. 

Tento školn� rok se opět naše škola zapojila do sportovn�ch aktivit, kter� poř�d� pro menš� 
�pln� ZŠ škola ve Svratce. 
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8. Prevence soci�lně patologick�ch jevů

Školn� preventivn� strategie je zaměřena na všechny ž�ky 1. – 9. ročn�ku naš� školy.    
Budujeme vz�jemnou důvěru mezi učitelem a ž�kem. Ž�k v�, že se může na učitele 
obr�tit s probl�mem, že bude respektov�n jeho n�zor nebo potřeba. Učitel z�sk�v� důvěru 
ž�ka při n�stupu do 6. tř�dy na adaptačn�m kurzu, po celou dobu ž�kovy školn� doch�zky 
je otevřen komunikaci s rodiči, v�chovn�m poradcem i ostatn�mi pedagogy.

Učitel tak� věnuje pozornost spolupr�ci ve skupin�ch, podporuje naslouch�n�, zapojen� 
všech členů skupiny. Podporuje rozvoj kompetenc� t�mov� pr�ce, odpovědnost ž�ka za 
řešen� konfliktu.

D�le se ž�ci uč� v�st diskuzi, vyjadřovat sv� n�zory, kl�st ot�zky – většinou formou 
komunitn�ho kruhu.

Učitel� nab�zej� všem rodičům možnost individu�ln� konzultace, rodiče maj� možnost 
navšt�vit v�uku při Dnech otevřen�ch dveř� nebo po individu�ln� domluvě.

C�le strategie:
 v�chova ke zdrav�mu životn�mu stylu
 rozvoj a podpora soci�ln�ch kompetenc�
 funkčn� informačn� syst�m
 zapojov�n� rodin do života školy
 v�chova dět� odpovědn�ch za vlastn� chov�n�, odoln�ch vůči negativn�m 

vlivům a stresům, s vyhraněn�m n�zorem, schopn�ch řešit probl�my nebo 
nal�zt pomoc

Prevence soci�lně patologick�ch jevů zahrnuje předevš�m aktivity v oblastech 
prevence:

 n�sil� a šikanov�n�
 z�škol�ctv�
 kriminality a vandalismu
 rasismu a intolerance
 už�v�n� n�vykov�ch l�tek
 patologick�ho hr�čstv�
 div�ck�ho n�sil�
 sekt, soc. patol. n�božensk�ch hnut�

Koncepce: 
 sezn�men� veden� školy s programem
 zajištěn� průběžn� spolupr�ce s v�chovnou poradkyn�
 sezn�men� pedagogick�ho sboru s filozofi� programu
 stanoven� konzultačn�ch hodin metodika prevence
 metodick� pomůcky, informace, kontakty
 informačn� centrum školy – knihovna, videot�ka, internet, propagačn� 

materi�ly s protidrogovou problematikou
 aktivity pro ž�ky – tematick� dny (kulturn� a sportovn� n�plň, jednor�zov� 

akce, pobytov� akce, v�lety a exkurze, z�jmov� činnost. Jejich evidence je 
vedena tř�dn�mi učiteli a metodikem prevence a jejich seznam je souč�st� 
hodnocen� MPP v z�věru školn�ho roku.

 spolupr�ce s rodiči (konzultace osobn� i telefonick�, tř�dn� schůzky, 
p�semn� zpr�vy – ŽK, informačn� materi�ly.
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Spolupr�ce s jin�mi institucemi:
 centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pernštejnem
 PPP, SPC Žď�r nad S�zavou
 �P Žď�r nad S�zavou
 Mě� Nov� Město na Moravě
 Policie ČR

Garantem programu je Mgr. Ludmila Tepl�, metodik prevence ZŠ. Každ� tř�dn� učitel m� 
zpracovan� minim�ln� preventivn� program pro svou tř�du. Hodnocen� školn� preventivn� 
strategie prob�h� na konci každ�ho školn�ho roku formou p�semn� zpr�vy metodika 
prevence. 

Specifick� protidrogov� prevence:
Prvn� až třet� ročn�k:
Nositelem preventivn�ch aktivit je tř�dn� učitel, jenž se zaměřuje zejm�na na v�chovu 
k zdrav�mu životn�mu stylu a osvojen� z�kladů etick� a pr�vn� v�chovy. Lze vhodně 
využ�t prvky aktu�ln�ho soci�ln�ho učen� (emočn� dovednosti, z�klady komunikace), 
dramatizace (řešen� modelov�ch situac�). Probl�mov� situace lze zpracovat i v�tvarně 
s využit�m abstrakce a symbolismu. Dalš� možnou aktivitou je pr�ce v pracovn�ch 
sešitech, využit� videokazet nebo besed. Schopnějš� ž�ci mohou využ�vat materi�lů 
zaměřen�ch na protidrogovou prevenci nebo využ�t př�stup na internet. Tř�dy d�le 
absolvuj� pl�novan� školn� akce.
Čtvrt� až sedm� ročn�k:
Stejně jako v předešl�ch ročn�c�ch v centru pozornosti stoj� v�chova ke zdrav�mu 
životn�mu stylu (v hodin�ch př�rodovědy, př�rodopisu, v�chovy k občanstv�, v�chovy ke 
zdrav�, tělesn� v�chovy). Nad�le je nezbytn� rozv�jet etick� a pr�vn� vědom� a občansk� 
postoje ž�ků (v hodin�ch v�chovy k občanstv�, literatury, v�chovy ke zdrav�). K navozen� 
probl�mu lze �spěšně využ�t v�tvarn� a liter�rn� pr�ce (společn� hodnocen� a beseda o 
nich). Ž�ci mohou opět využ�vat propagačn�ch materi�lů, PC a internet. 
Ve spolupr�ci s VP je nutn� sledovat ž�ky patř�c� do rizikov� skupiny (jejich vyhled�v�n� 
prov�d�me ve spolupr�ci s extern�mi odborn�ky – sociometrick� měřen� v 6. tř�dě), 
projedn�vat a řešit př�padn� probl�my ve spolupr�ci s rodiči (umožnit konzultace 
s pedagogy, PPP i dalš�mi odborn�ky). Soustavně podnikat kroky  ke sn�žen� rizika �razů, 
šikany (poučen�, dozory, n�cviky řešen� probl�mů, alternativy rozhodov�n�, přij�mat 
kritiku a reagovat na ni, odm�t�n� drogy, prvky komunikace apod.). Tř�dy absolvuj� 
pl�novan� besedy a ostatn� školn� akce.
Osm� až dev�t� ročn�k:
Prioritou je v�chova k odpovědnosti za sv� zdrav� a za zdrav� ostatn�ch (dalš� 
z prostředků prevence proti �razům a šikaně). D�le klademe důraz na vytv�řen� eticky 
hodnotn�ch postojů a způsobů chov�n�( v hodin�ch př�rodopisu, v�chovy k občanstv�, 
liter�rn� v�chovy). Pokračujeme v pr�ci s rizikov�mi skupinami ž�ků (spolupr�ce 
s extern�mi odborn�ky – sociometrick� měřen� v 8. tř�dě, z�jmov� kroužky, besedy, 
pobytov� akce, v�lety, tematick� dny). Db�me na důvěrn� poradenstv� a dobrou 
systematickou profesn� př�pravu (VP, �P, exkurze). Zejm�na v tomto obdob� je velmi 
důležit� koncepčnost a soustavnost vlivů na ž�ka s převahou pozitivn�ch motivů, vzorů 
(než př�lišn� varov�n� a odstrašov�n�). I zde využ�v�me prvků programu aktu�ln�ho 
soci�ln�ho učen� (dramatizace, v�tvarn� pr�ce apod.). Tř�dy absolvuj� pl�novan� školn� 
akce.
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Nespecifick� protidrogov� prevence:
Prvn� až třet� ročn�k:
Naš� snahou je vytv�řet podm�nky pro př�zniv� klima a zdrav� pracovn� režim ž�ků i 
učitelů (relaxačn� chvilky, estetick� pracovn� prostřed�). Do povinn�ch i z�jmov�ch forem 
v�uky zahrnout dostupn� formy propagace zdrav�ho životn�ho stylu. 
Snaž�me se udržet a nad�le rozšiřovat nab�dku volnočasov�ch aktivit (umožnit př�stup 
všem z�jemcům i od nejnižš�ch ročn�ků) – viz přehled mimoškoln�ch aktivit školy. Ve 
školn� družině se mohou děti zapojit do vědomostn�ch, v�tvarn�ch a sportovn�ch soutěž�. 
Čtvrt� až sedm� ročn�k:
Považujeme za důležit� podporovat všestrann� rozvoj osobnosti ž�ka, sn�žen� rizik �razů 
a prevenci šikany. Narůstaj�c� absence n�s vede k soustavnějš�mu boji proti lenosti a 
pohodlnosti a ke snaze všt�pit myšlenku, že pracovitost a poctivost se vypl�c�. Chceme 
posilovat zdrav� vztahy ve tř�dě (empatie), vyhled�vat a pracovat s možn�mi rizikov�mi 
skupinami ž�ků. Ve prospěchu ž�ků přikl�d�me v�znam pos�len� dotac� na reedukaci a 
konzultace v kl�čov�ch vyučovac�ch předmětech. V neposledn� řadě je naš� snahou 
dotv�řet hodnotov� syst�m, rozv�jet pr�vn� vědom�, zvyšovat soci�ln� dovednosti a 
posilovat odolnost ž�ků proti stresu. Dobrou a osvědčenou metodou je nal�zat společn� 
způsoby řešen� krizov�ch životn�ch situac� na modelov�ch př�kladech. I na druh�m stupni 
se snaž�me ž�ky zapojit do mnoha školn�ch i mimoškoln�ch aktivit. 
Osm� až dev�t� ročn�k:
Metody z předešl�ch ročn�ků doplňujeme zejm�na systematick�m zaměřen�m na profesn� 
př�pravu (�P Žď�r nad S�zavou, dny otevřen�ch dveř�, internet, n�borov� besedy). Školn� 
aktivity jsou rozš�řeny o větš� nab�dku voliteln�ch předmětů. K zlepšen� vztahů mezi ž�ky 
jsou využ�v�ny pobytov� akce tř�dy s maxim�ln�m důrazem na finančn� dostupnost všem.

Hodnocen� efektivity MPP:
Zdrav� vztahy ve tř�dě:
V posledn�ch letech spolupracujeme s centrem prevence Nadosah se s�dlem v Bystřici nad 
Pernštejnem. Pracovn�ci centra pro ž�ky druh�ho stupně zrealizovali programy Poznej 
s�m sebe, J� versus droga, Jak chceš ž�t, Dobr� tř�da a provedli a vyhodnotili 
sociometrick� měřen� v 6. a 8. tř�dě. Spolupr�ce je �spěšn�  a je v�bornou pomoc� 
v hled�n� cesty vhodn�ho působen� na probl�mov� jedince i cel� tř�dn� kolektivy. Naš�m 
c�lem je vytvořit ve škole bezpečn�, respektuj�c� a spolupracuj�c� prostřed�. 
Sn�žen� rizik �razů a šikany:
V minul�m školn�m roce se n�m podařilo značně sn�žit počet školn�ch �razů. Byly 
zaznamen�ny i někter� pokusy o šikanu a projevy šikany, kter� byly řešeny okamžitě a 
bezodkladně.
Udržen� nab�dky volnočasov�ch aktivit:
Ve školn�m roce 2011/2012 se podařilo udržet bohatou nab�dku volnočasov�ch aktivit.
Přetrv�vaj�c� aktivity:
Školn� časopis Škol�ček, z�jmov� kroužky – keramika, vařen�, poč�tače, dovedn� ruce, 
sportovn�, adaptačn� pobyt pro ž�ky 6. tř�dy (sezn�men� TU s nov�m tř�dn�m kolektivem).
Zv�šen� stupně informovanosti:
Kromě vzděl�vac�ch bloků, kter� vede metodik prevence, ž�ci mohou z�sk�vat podrobn� 
informace z těchto zdrojů: CD-ROMy, internet, propagačn� materi�ly, n�stěnky 
s protidrogovou problematikou, schr�nka důvěry, besedy s odborn�ky.
Pozitivn� alternativy:
Při realizaci je často využ�v�no pozitivn�ch modelů – nejčastěji vrstevn�ci, zn�m� 
osobnosti z oblasti sportu i spolupracovn�ci (rodiče – vedouc� kroužků, členov� ped. 
sboru).
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Aktivn� �čast ž�ků:
Přestože ž�ci absolvuj� každ� rok besedy, předn�šky apod., je hlavn� č�st programu 
koncipov�na pro aktivn� zapojen� ž�ků. Mohou navrhovat t�mata besed, referovat 
v př�slušn�ch vyučovac�ch hodin�ch o aktu�ln�ch informac�ch, kl�st př�m� nebo p�semn� 
dotazy, připravovat odpovědi na někter� ot�zky hled�n�m v literatuře nebo na internetu, 
zpracov�vat statistick� �daje  a vyvozovat souvislosti. Někteř� se př�mo zapojuj� do 
organizace školn�ch nebo mimoškoln�ch aktivit (Kytičkov� den pro nemocn� rakovinou, 
projekt Červen� stužka pro nemocn� AIDS, karneval).
Konkr�tn� v�skyt soci�lně patologick�ch jevů ve škole:
1) Projevy šikany
Byly řešeny ihned v linii TU – ŘŠ – pedagogick� sbor
2) Projevy vandalismu
Řešeno na �rovni rodina – škola v�chovn�m opatřen�m a zv�šenou prevenc� (efektivn� 
využ�v�n� dozorů, v�chovn� působen�, lepš� ochrana osobn�ch věc�.
3) Drz� chov�n� vůči zaměstnancům školy
Řešeno na �rovni OSPOD – škola – rodina v�chovn�mi opatřen�mi
4) Kouřen� při vyučov�n� (při hodině mimo školu)
Řešeno na �rovni rodina – škola sn�žen�m zn�mky z chov�n�
5) Opakovan� neplněn� �kolů, porušov�n� školn�ho ř�du, provokativn� chov�n�
Řešeno v linii rodina – škola v�chovn�m opatřen�m
Hodnocen� chov�n� a prospěchu: viz kapitola �daje o v�sledc�ch pr�ce školy.

Z�věr
C�le stanoven� v MPP se škole dařilo splnit. Projevy soci�lně patologick�ch jevů jsme 

zvl�dli �spěšně. Probl�my přetrv�vaj� ve f�zi co nejčasnějš�ho odhalen� šikany nebo 
jin�ho soci�lně patologick�ho chov�n� či jedn�n� ž�ků. Důsledn�m př�stupem k řešen� 
všech probl�mů ze strany cel�ho sboru, využit�m vhodn� komunikace a přirozen� autority 
se n�m dařilo celkem �spěšně vytv�řet bezpečn�, respektuj�c� a spolupracuj�c� prostřed�.

Nad�le pokračuje trend snižov�n� autority rodičů, kter� se projevuje t�m, že je škola 
č�m d�l častěji ž�d�na, aby v�chovně působila na ž�ky i v oblastech zcela v p�či i 
v zodpovědnosti rodičů, a to nejen třet�mi osobami, ale i rodiči samotn�mi. Nikoli 
v�jimkou se tak st�v� stav, kdy d�tě ve škole respektuje (dobrovolně či vynuceně) určit� 
společensk� pravidla, zat�mco mimo působnost školy si děl�, co chce. Pro někter� ž�ky 
tato disproporce n�sledně může b�t v�ce či m�ně frustruj�c�m a stresuj�c�m faktorem.

Nad�le se tak� zaměř�me na selektivn� př�stup a spolupr�ci s odborn�ky (Nadosah 
Bystřice nad Pernštejnem) – posun v postoj�ch, využit� statistick�ch �dajů.

Domluvou, zv�šenou prevenc� kombinovanou s �činnou repres� a s důslednost� 
(efektivn� využ�v�n� dozorů, lepš� ochrana osobn�ch věc�) se n�m tak� podařilo 
minimalizovat drobn� kr�deže (menš� finančn� č�stky, pastelky, fixy, atd.). St�le se však 
pot�k�me s projevy vandalismu společn�ho školn�ho majetku, n�stěnek apod.

MPP na školn� rok 2012/2013 bude opět zpracov�n s ohledem na v�še popsan� a 
uveden� z�věry se zaměřen�m na důsledn� dodržov�n� pravidel stanoven�ch vnitřn�mi 
školn�mi předpisy a obecně platn�mi společensk�mi normami, a to ve škole i při školn�ch 
akc�ch poř�dan�ch mimo školu.
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9. Dalš� vzděl�v�n� pedagog. i nepedagog. pracovn�ků

Prostředky na dalš� vzděl�v�n� pracovn�ků jsou už několik let naprosto nedostatečn�, 
neboť naši pracovn�ci mus� zaplatit nejen kurzovn�, ale značnou č�st přidělen�ch 
prostředků vynalož�me tak� na cestovn� a stravn�. T�měř všechna školen� a vzděl�vac� 
programy se uskutečňuj� v Jihlavě.

Dalš� vzděl�v�n� se ve škole realizuje v oblastech:
 legislativa
 problematika BOZP a PO
 studium k z�sk�n� kvalifikačn�ch předpokladů pro v�kon specializovan�ch 

činnost�
 obecně a odborně pedagogick� t�mata
 školen� v oblasti prevence soci�lně patologick�ch jevů
 provozně odborn� školen�

Jm�no: Datum: Akce: Cena:
D. Hanělov� celoročně Studium VP 5 600,-
S. Totuškov� 3.10. AJ zdarma
V. Kř�žov� 6.10. Aktu�ln� školsk� legislativa 1 300,-
V. Kř�žov� 14.10. Aktivizace a motivace ž�ků ve vyuč. 740,-
V. Kř�žov�, A. 
Štěrbov�

20.10. EU – pen�ze škol�m zdarma

S. Hejtm�nkov�, 
A. M�lkov�

20.10. V�noce v ekoateli�ru – Havl�čkův Brod 1 100,-

L. Kutalov�, 
S. Totuškov�

25.10., 1.11., 8.11., 
15.11.

Tvořiv� škola - ČJ zdarma

I. Vesel� 15.11. Čertovsk� dov�děn� 400,-
Všichni PP 7.12. Prvn� pomoc zdarma
M. Proch�zka 10.10.,20.10.,2.11., 

25.11.,13.1.,27.3.,3.5.
13.6.

Multimedi�ln� v�chova zdarma

A. M�lkov� 8.12. V�nočn� inspirace zdarma
V. Kř�žov� 24.1. Efektivně pl�novat a rozhodovat 550,-
H. Burš�kov� 7.2. T�ny jara 500,-
L. Tepl� 9.2. Semin�ř pro MP zdarma
V. Kř�žov� 17.2. Aktu�ln� stav školsk� legislativy 1 300,-
V. Kř�žov� 9.3. Změny v region�ln�m školstv� (MŠMT) zdarma
L. Tepl� 19.3. Aktu�ln� drogov� situace a legislativa zdarma
M. Proch�zka 19.3. Školen� k testov�n� PISA zdarma
V. Kř�žov� 19.3. N�pady do liter�rn� v�chovy 450,-
S. Totuškov� 21.3. Semin�ř AJ 400,-
M. Star� 23.3. Geometrick� představivost 380,-
I. Vesel� 3.4. Materi�l, fantazie a prac. v�ch.s prožit. 750,-
kuchařky ŠJ 5.4. Hygienick� předpisy (HCCP) 800,-
L. Kutalov�, 
S. Totuškov�

16.4. Matematika v 1. ročn�ku 1560,-

V. Kř�žov� 20.4. Testov�n� ž�ků 5. a 9. ročn�ků zdarma
V. Kř�žov� 28.5. Rozvoj z�kl. čten�ř. n�vyků v LV 420,-
S. Hejtm�nkov� 9. – 14.7. Keramick� t�den př�spěvek 1 000,-
V. Kř�žov� 22. – 24.8. Škola čten�řsk�ch dovednost� soukrom� platba
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10. �daje o v�sledc�ch ČŠI, o proveden�ch kontrol�ch

V letošn�m školn�m roce neproběhla inspekčn� činnost ČŠI. 

Krajsk� hygienick� stanice Kraje Vysočina se s�dlem v Jihlavě, �zemn� pracoviště Žď�r nad   
S�zavou provedla kontrolu ve školn� j�delně dne 12. z�ř� 2011. Byl zjištěn tento kontroln� nedostatek: 
v šatně pracovnic ŠJ je vlhk� zdivo, a tak doch�z� k odlupov�n� om�tky. Do konce z�ř� pan školn�k 
tuto z�vadu odstranil.

Současně pracovnice KHS provedla kontrolu tělocvičny školy. Zjistila, že při kolaudaci 
tělocvičny byla udělena v�jimka z dodržov�n� limitů doby dozvuku do 1. ř�jna 2006. Od t� doby nen� 
jasn�, zda doba dozvuku v tělocvičně školy splňuje limity stanoven� současn�mi pr�vn�mi předpisy, a 
t�m tak� naplňuje požadavky z�kona o ochraně veřejn�ho zdrav�. Tento probl�m si vzal k řešen� 
zřizovatel.
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11. Předložen� a realizovan� projekty financovan� z ciz�ch 
zdrojů

V letošn�m školn�m roce vzhledem k finančn� situaci st�tu bylo mnohem  m�ně 
vyhl�šen�ch grantov�ch programů. MŠMT vyhl�silo pro mimopražsk� ZŠ tzv. šablony na 
čerp�n� peněz z EU. Pro každou z�kladn� školu čin� tato č�stka 300 000,- Kč + 4 300,- Kč na 
jednoho ž�ka (podle aktu�ln�ho počtu ž�ků). Ž�dost o tyto pen�ze jsme podali v roce 2010.
Byla n�m přidělena dotace ve v�ši 1 038 922 Kč na neinvestičn� v�daje. Tato č�stka byla škole 
pouk�z�na ve dvou spl�tk�ch. 

Z těchto peněz jsou financov�ny tyto kl�čov� aktivity: individualizace v�uky pro zv�šen� 
efektivity rozvoje čten�řsk� a informačn� gramotnosti ž�ků, inovace a zkvalitněn� v�uky 
směřuj�c� k rozvoji v�uky ciz�ch jazyků, inovace a zkvalitněn� v�uky prostřednictv�m ICT, 
vzděl�v�n� pedagogick�ch pracovn�ků pro oblast digit�ln�ch technologi�, prevence rizikov�ho 
chov�n�.

Zač�tek realizace projektu 1.3.2011, ukončen� projektu 31.8.2013. Každ�ch 6 měs�ců se 
předkl�d� MŠMT monitorovac� zpr�va o realizovan�ch aktivit�ch a čerp�n� financ�. 

Z grantov�ho programu Fondu Vysočiny „Jednor�zov� akce 2012“ jsme z�skali 5 000,- Kč 
na tvořiv� d�lny, kter� budou realizov�ny v době Adventu školn�ho roku 2012/2013.
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12. Zpr�va o činnosti  mateřsk� školy

Mateřsk� škola v Jimramově se nach�z� v prvn�m poschod� hlavn� budovy ZŠ a m� 2 
oddělen�, starš� oddělen� s n�zvem „Svatoj�nci“ a mladš� oddělen� s n�zvem „Berušky“.
Od ledna roku 2001 je souč�st� z�kladn� školy, kter� je pr�vn�m subjektem. 
Ve školn�m roce 2011/2012 bylo zaps�no k doch�zce do mateřsk� školy 50 dět�, z toho 3 děti 
měly stanoven odklad školn� doch�zky. Do 1. tř�dy Z�kladn� školy v Jimramově odešlo 12 
dět�. 

V tomto školn�m roce bylo do MŠ integrov�no 1 d�tě. Děvč�tku, kter� m�  lehk�  tělesn� 
postižen�, pom�hala pedagogick� asistentka přev�žně při pobytu venku. 

�daje o zaměstnanc�ch 
Pedagogičt� pracovn�ci
Ilona Vesel� - vedouc� učitelka
Miroslava Benešov� - učitelka
Mgr. Hana Burš�kov� - učitelka
Renata Ondrůchov� - pedagogick� asistentka
Provozn� zaměstnanci
Ilona Moravcov� - ukl�zečka

Akce pro veřejnost

Barevn� podzim, v�stavky dětsk�ch prac� a v�robků z př�rodnin - ř�jen.
Spolu�čast  na v�nočn�ch d�lničk�ch v mateřsk� škole – 30.11.
Společn� vystoupen� dět� MŠ a ZŠ na v�nočn� bes�dce v z�kladn� škole – 14.12.
V�nočn� bes�dka pro rodiče s vesel�m programem „Pan� Zima“
a s nad�lkou  pro děti – 20.12. 
Den otevřen�ch dveř� spojen� se z�pisem do MŠ – 12.4.
Program dět� pro seniory  v domě s pečovatelskou službou - 15.5.
Bes�dka pro maminky – 16.5.
Vystoupen� dět� na školn� akademii  „Slun�čka ze školky“ – 1.6.

Akce pro děti mateřsk� školy

Předplaveck� v�uka starš�ch dět� v Poličce - 5 hodinov�ch lekc� – 7.9., 14.9., 21.9., 5.10., 
12.10.
Soutěž „O nejkr�snějš� jabl�čko“ – ř�jen
Halloween – 31.10.
Usp�v�n� broučků – 4.11.
V�roba ovocn�ho sal�tu – 8.11.
Draki�da ve školce – 22.11.
Loutkov� představen� „Jak Honza vysvobodil princeznu“ – 24.11.
V�nočn� d�lničky, malov�n� v�nočn�ch dekorac� - 30.11.
Mikul�šsk� bes�dka s nad�lkou ve spolupr�ci se ž�ky z 9. tř�dy – 5.12.
„Než zazvon� zvoneček“ - v�roba v�nočn�ch př�n� a dekorac� – t�den  12.12.. – 16.12.

V�nočn� bes�dka „Pan� Zima“ s nad�lkou  – 20.12.
Setk�n� u stromečku v MŠ společně s dětmi 1. tř�dy, v�měna d�rků a př�n�ček – 21.12.
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Projekt „Dinosaurus“ – 5.1.
„Pasov�n� na čten�ře“ – n�vštěva v 1. tř�dě ZŠ – 26.1.
Projekt „Tučň�ci“ – 31.1.
Koncert skupiny „Marbo“ – 7.2.
Karnevalov� diskot�ka s vlastnoručně vyroben�mi maskami, vesel� soutěže  – 23. 2.
Soutěž o nejkr�sněji ozdoben� chleb�ček – spolupr�ce s vedouc� stravov�n� – 21.3.
Uk�zka v�cviku dravců – 28.3.
Fotografov�n� dět� – 26.4.
Dopravn� soutěže  (BESIP) 19.4.
V�let na dopravn� hřiště do Poličky – 3.5. 
N�vštěva v�stavy ž�kovsk�ch prac� „Pam�tky očima dět�“ – 16.5.
„Ž�žal� a želv� z�vody“  soutěže k MDD – 5.6.
V�roba leporela do soutěže „ O nejkr�snějš� leporelo“ – 7.6.
„Školkovsk� olympi�da“ – 14.6.
Školn� v�let do Poličky - 15.6.
Pasov�n� dět� na škol�ky – 27.6.
Poh�dka divadeln�ho kroužku „O Bubelce“ – 27.6.
Poh�dka „Jak mal� včelička zachr�nila kr�l�čka“ (zahr�li ž�ci 4.tř�dy v Aj) – 26.6.
Soutěžn� dopoledne s Českou pojišťovnou – 3.7.
Pravidelně navštěvovala naši mateřskou školu  klinick�  logopedka 
Mgr.  Olga Pavl�kov� – 29/9, 24/10, 21/11,  16/1, 12/2, 23/4, 21/5, 18/6

Plněn� celoročn�ho pl�nu

Ve školn�m roce 2011/2012 jsme opět pracovali podle ŠVP „Broučci“. Je zaměřen� 
na p�či o životn� prostřed� a jeho n�zev je odvozen ze stejnojmenn� knihy jimramovsk�ho rod�ka 
Jana Karafi�ta.

Děti v mateřsk� škole jsou rozděleny do dvou oddělen� podle věku. Starš� děti si hrav�m 
a z�bavn�m způsobem upevňovaly poznatky, dovednosti a n�vyky, kter� potřebuj� 
pro �spěšn� vstup do prvn� tř�dy z�kladn� školy. Pro samostatnou pr�ci dět� jsme využili pracovn� 
sešity „ P�sanka předškol�ka“ a „Mal� předškol�k pozn�v�“, kter� rodiče zač�tkem školn�ho roku 
pro sv� děti zakoupili. Pr�ce s těmito sešity uk�zala v�sledky postupn�ho zlepšov�n� 
grafomotorick�ch schopnost� dět�. Děti využ�valy poč�tač s v�ukov�mi 
i z�bavn�mi programy. Během cel�ho roku děti pozorovaly změny v př�rodě,  pojmenov�valy a 
srovn�valy je. Využily př�rodn� materi�l  (barevn� listy, kam�nky, kaštany,…), k v�robě 
dekorac�, kter� byly využity k v�zdobě školy. Z�skaly jednoduch� poznatky o př�rodě. 
Rozlišovaly, kter� lidsk� činnosti mohou př�rodu chr�nit a kter� ji mohou poškodit. Byl 
zpracov�n ekologick� projekt „Po stop�ch Vodomila“, ve kter�m se děti sezn�mily s v�znamem 
vody pro život  Se z�klady anglick�ho jazyka se děti seznamovaly v kroužku, kter� vedla pan� 
učitelka Hana Burš�kov�. Byla využita publikace „Cookie and friends“. 

V oddělen� mladš�ch dět� byla věnov�na pozornost v�chově hygienick�ch a pracovn�ch 
n�vyků, n�vyků spr�vn�ho chov�n� a rozv�jen� pohybů. Dětem byla věnov�na předevš�m 
individu�ln� p�če. Využily pracovn� sešit Beruška.

V červnu jely děti na školn� v�let do Městsk�ho muzea v Poličce. Aktivně se �častnily 
v�ukov�ho programu  „Poh�dka ve škole“ a pohr�ly si při prohl�dce v�stavy „Kdo si hraje 
nezlob�“, prohl�dly si v�stavu „Afrika“.  Předaly v muzeu vyroben� leporela do soutěže „ O 
nejkr�snějš� poh�dkov� leporelo“. Prohl�dly si poličsk� n�měst� a historick� hradby. 

V�chovně vzděl�vac� činnost v obou oddělen�ch prob�hala formou her, pr�ce i učen�, přičemž 
formy ř�zen�ch i spont�nn�ch  činnost� byly ve vz�jemn� rovnov�ze. Za vhodn�ho počas� 
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využ�v�me školn� hřiště a zahradu, kterou pl�nujeme vybavit dětsk�mi atrakcemi. Pravidelně 
tak� využ�v�me školn� tělocvičnu k pohybov�m aktivit�m dět�.   

V�chovně vzděl�vac� pr�ce s integrovan�m dětem byla  dvakr�t konzultov�na
s Mgr. Jarmilou Fraiovou, pracovnic�  SPC ve Žď�ře nad S�zavou, kter� n�m zapůjčilo speci�ln� 
pomůcky ( terapeutick� baz�n, sady obr�zků,…).

Vady v�slovnosti u dět� n�m pom�hala odstraňovat Mgr. O. Pavl�kov�, kter� pravidelně 
doj�žd� na MŠ.   

Kontroly proveden� v mateřsk� škole 

Ž�dn� kontroly v letošn�m roce neproběhly. 
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13. Zpr�va o informac�ch

Ve školn�m roce 2011/2012 nebyly pod�ny ž�dn� informace.
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II.  V�ročn� zpr�va o hospodařen� v roce 2011

Dotace MŠMT 9392343,00
Dotace O� 1328580,00

celkem:
10 720 
923,00

ST�TN� ROZPOČET
dotace celkem 9392343,00
z toho:

1 Př�m� dotace 33353 8764000,00 9392343,00
2 pedag asistent 33015 225000,00
3 I. Tř�da 33017 9000,00
4 dotace VŠ 33027 163000,00
4 EU dotace 33123 231343,00

1) Čerp�n� dotace př�m� 33353 PED NEPED
Platy 4996000 1361000,00 8764000,00
OON 27000 19000,00
Odvody SP,ZP 1695402 465906,00
Z�k. soc.n�klady 49960 14490,00
ONIV celkem 135242,00
z toho:
Učebnice 10362,00
Uč.pom. integrace 1122,00
Učebn� pomůcky 24108,90
Knihy - vzděl�v�n� 1846,00

pracovn� oděvy 12057,00
semin�ře - školen� 21000,00
cestovn� 7995,50
cestovn� - dalš� 3462,60
plaveck� v�cvik 11240,00
opotř. lyžař.v�zbroje 250,00
n�hrada 21dn� 14052,00
jin� n�klady -
z�k.poj.odp. 27746,00

2) Čerp�n� PEDAG. ASISTENT 33015 PED NEPED
platy 134452
platy 38000 129000
FKSP 1000
odvody soc 9500 28860
odvody zdr. 3500 15140
celkem 51000 174000

3) DOTACE  I.tř�da 33017
PS,potřeby 9000,00

4) DOTACE VŠ 33027 33027 PED
platy 121000
odvody soc 30373
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odvody zdr. 10627
FKSP 1000
celkem 163000
odvody zdr. 3500 15140

5)
DOTACE VŠ 33123 33123
materi�l 20638
služby 206000
platy 3485
odvody soc 872
odvody zdr. 314
FKSP 34

celkem 231343

ROZPOČET �SC

V�nosy:
provozn� dotace 1328580,00

celkem 1328580,00

1045818
v tom: školn� 69580

cestovn� 60398
stravn� 668949
škol. v�let 153375
mat. - děti 93516
�roky 12271,77
z�čtov�n� fondů 6499
školn� ml�ko 64044

prodej materi�lu

Celkem: 2457212,77

N�klady:
spotřeba 
materi�lu 916 956,95

z toho drobn� materi�l 138543,51
učeb., škol. potř. 5059
knihy, uč. pom. 19254,1
materi�l na opravy 3359
předplatn� 10346
čist�c� prostředky 19083,94
DHIM 33805,4
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kop�rka toner, pap. 17865
ostatn� 692
stravn� 668949

spotřeba energie 727879,97
z toho: el. energie 188274,95

plyn 484293,36
voda 55311,66
opravy a �držba 68819,29
cestovn� 1156
ostatn� služby 429024,53

z toho cestovn� děti 60398
škol. v�let 153375
semin�ře 3400
prodan� materi�l

z toho škol. ml�ko 64044
materi�l děti 93516
pojištěn� 24078
DPH 66668,23
odpisy 49452
poplatky 12422,5

Celkem 2 457 417,47

Hospod�řsk� v�sledek doplňkov� činnosti 72440,69

Hospod�řsk� v�sledek v hlavn� činnosti -204,70

Celkov� hospod�řsk� v�sledek 72235,99

Čerp�n� fondů v  roce 2011

RF 6499,00


