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1. Úvod 
 

Základní škola v Jemnici je významnou součástí města Jemnice jak po stránce 
institucionální, tak i z pohledu vizuálního. Hraje významnou roli v rozvoji celého mikroregionu. 
Její provoz byl zahájen 4. září 1898. V současnosti je příspěvkovou organizací Města Jemnice a od 
1. 1. 1993 se stala právním subjektem.  

Škola se nachází ve středu historické části města. Komplex jejích budov patří mezi 
dominantní stavby města a z pohledu od západu tvoří spolu s věží kostela a hradbami základní 
siluetu historické části Jemnice. K původní budově byla v roce 1986 připojena nová část s 
tělocvičnou, čtyřmi učebnami a půjčovnou lyží. Další přístavbou v roce 1995 získala škola 12 
nových učeben, cvičnou kuchyni, kabinety, učebnu dramatické výchovy, sociální zařízení, 
plynovou kotelnu, dřevodílnu, kovodílnu, skladové prostory a v neposlední řadě kuchyň s 
jídelnou. Žáci v rámci rozvoje pracovních dovedností využívají školní zahradu. Pro výuku Tv 
slouží dvě tělocvičny, běžecká rovinka s doskočištěm za školou a hřiště na sokolovně a v parku. 

Další zařízení, která spadají pod právní subjekt školy, jsou školní jídelna, družina a dům 
dětí a mládeže. Provoz školní jídelny a družiny se realizuje ve školní budově. Činnost DDM je 
převážně realizována v samostatné budově, která byla v roce 2000 přebudována ze staré pošty. 
Zařízení slouží převážně pro mimoškolní činnost dětí a mládeže. K činnostem zájmových útvarů 
jsou využívány také dvě tělocvičny na ZŠ, dopravní hřiště, parkové plochy, prostory kulturního 
střediska, městské knihovny, sokolovny a fotbalového hřiště. Dále má ZŠ dlouhodobě pronajatý 
pozemek v rekreačním středisku Zvůle nedaleko obce Kunžak, na kterém je zbudován stanový 
tábor, kuchyň, jídelna, sociální zařízení a klubovna. Zde se vedle prázdninových táborových akcí 
pořádají soustředění kroužků zájmových útvarů a také pobytové vzdělávací akce doplňující výuku 
žáků školy. 

Výuka a výchova staví své základy na tradičních hodnotách s uváženým využíváním 
moderních metod. Žáci jsou plánovitě vedeni ve výuce, ale také mimo ni k samostatnosti, 
tvořivosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti, spolupráci, spolurozhodování, větší svobodě a rozvoji 
osobních předpokladů. Osvojují si tak spoustu nových dovedností a schopností, učí se vyhledávat 
a třídit informace, řídit a plánovat vlastní učení, řešit problémy, komunikovat a diskutovat se 
spolužáky a pedagogy, respektovat a tolerovat ostatní, prezentovat výsledky své práce, hodnotit 
vlastní výkon a výkony ostatních. Šestým rokem pracuje školní parlament. I jeho prostřednictvím 
jsou žáci vedeni k spoluzodpovědnosti za chod školy. Největší pokrok v uplynulém roce jsme 
udělali opět v přístupu k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotliví členové 
školního poradenského pracoviště se postupně začleňují do celého systému vyplývající z jejich 
rolí a úkolů. Ostatní vyučující se učí efektivně využívat jejich služeb a služeb asistentů pedagogů. 
Velkým přínosem pro tuto oblast je kvalitní práce speciálního pedagoga, kterého máme již 
druhým rokem na naší škole v rámci personální podpory z OP VVV Šablony I. Jako největší 
problém v oblasti vzdělávání a výchovy se v uplynulém roce jevil přístup mnoha žáků devátého 
ročníku ke svým školním povinnostem, což se projevilo i na jejich výsledcích na konci školního 
roku. I tito žáci nás však překvapili poměrně dobrými výsledky, které, ve srovnání s celostátním 
průměrem, dosáhli při přijímacích zkouškách na střední školy. Úsilí, které museli vyučující 
v těchto třídách vynaložit ke zdárnému průběhu vzdělávání, bylo opravdu mimořádné. 

Základní škola v Jemnici klade s ohledem na jedinečnost každého z dětí velký důraz na 
podporu jejich mimoškolních zájmových činností a také činností doplňujících a rozšiřujících 
výuku, o čemž svědčí velké množství pořádaných akcí. V návaznosti na tuto podporu dosahují 
žáci výborných výsledků v nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. 

Velmi si ceníme spolupráce se zřizovatelem jak v oblasti výchovné práce (školská rada, 
každoroční přijetí vzorných žáků na radnici atd.), tak v oblasti finančního zabezpečení a podpory 
při využívání nejrůznějších dotačních programů se spoluúčastí Města Jemnice. Přínosná je i 
spolupráce s obvodním oddělením policie, místní hasičskou záchrannou stanicí a zdravotní 
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záchrannou službou, které se školou v rámci vzdělávacích akcí pro žáky v průběhu roku ochotně 
spolupracují.  
 

2. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace 
Identifikátor zařízení:  600 121 739 
Sídlo:  náměstí Svobody 88, Jemnice, PSČ 675 31, kraj Vysočina 

www.zsjemnice.cz  
E-mail: hirt.z@zsjemnice.cz  
Ředitel:  Mgr. Zdeněk Hirt 
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Bedřich Bulín 
Telefon/fax:  568 450 009 
Právní forma: příspěvková organizace 
Identifikační číslo:  47443774 
IZO:  047443774 
ŠVP:  ZŠ-808-1/07 
 
Zřizovatel:  Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice 
Právní forma:  obec, IČO 00289531 
Telefon: 568 450 221 
E-mail; www města: info@mesto-jemnice.cz www.mesto-jemnice.cz  
 
Součásti školy: Základní škola kapacita 750 žáků 
 
 Školní družina kapacita 520 žáků 
 
 Školní jídelna kapacita 600 žáků 
 
 Dům dětí a mládeže kapacita 17 050 účastníků 
 
 

 2.1. Charakteristika školy 
 

Základní škola má právnickou subjektivitu, je příspěvkovou organizací zřízenou 
zřizovatelem Města Jemnice. Je zařazena do rejstříku škol na základě rozhodnutí MŠMT k 1. 1. 
2005. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na ZŠ v Jemnici zřízeno 20 tříd (stejně jako v 
 předešlém roce), z toho na I. stupni 11 tříd, na II. stupni 9 tříd. Celkový počet žáků k 30. 6. 2019 
byl 445 (loni 448), z toho na I. stupni 225 žáků a na II. stupni 220 žáků. Průměrný počet žáků ve 
třídě byl 22,25 (loni 22,4). Pracovalo 5 oddělení školní družiny s celkovým počtem 150 zapsaných 
dětí. Dům dětí a mládeže zajišťoval především mimoškolní zájmové aktivity (viz zpráva DDM). 
Pravidelné zájmové útvary navštěvovalo 575 (loni 603) účastníků. Ve školní jídelně bylo 
přihlášeno k pravidelnému odběru obědů 399 strávníků. 

ZŠ sestává ze tří objektů – stará budova, přístavba č. 1 a přístavba č. 2.  
Celkový technický stav staré budovy se díky průběžně prováděným opravám a úpravám 

částečně zlepšil. Nejvíce k tomu přispěla rekonstrukce fasády směrem na náměstí. Problémem 
zůstává vysoká vlhkost celého přízemního traktu a sklepních prostor. Stav střešní krytiny je zatím 
dobrý, větší část střechy byla před nedávnem opravena, čeká nás ještě dokončení opravy asi 1/4 
její plochy. Nově se začíná vyskytovat problém s těsněním jen asi dvanáct let starých dřevěných 
oken. Akustickým podhledem byly odhlučněny další 2 třídy. Celkem je takto upraveny již 6 tříd. 

http://www.zsjemnice.cz/
mailto:hirt.z@zsjemnice.cz
mailto:info@mesto-jemnice.cz
http://www.mesto-jemnice.cz/
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Podmínky pro výuku se v těchto třídách významným způsobem zlepšily, a to nejen tím, že 
značně šetří hlasivky vyučujících, ale přispěly zejména ke zklidnění žáků a celé atmosféry v těchto 
třídách. Jsme rozhodnuti v dalších letech průběžně, s ohledem na finanční možnosti školy, tímto 
způsobem upravit všechny třídy ve staré budově 

I v ostatních částech školy jsme pokračovali v nekonečné řadě oprav, úprav a 
rekonstrukcí. V průběhu podzimu byly dokončeny největší stavební úpravy posledních let. 
Proběhla realizace projektu „Zateplení a stavební úpravy ZŠ v Jemnici“, který byl podpořen 
Ministerstvem životního prostředí. Dotace ve výši 5 938 749 Kč byla po opakované žádosti a 
úpravách v dokumentaci schválena v roce 2017. Celkové předpokládané náklady na zateplení této 
části školní budovy byly vyčísleny na 11 919 104 Kč s DPH. Spoluúčast obce byla 50%. Přestože 
realizace neproběhla bezproblémově, protože firma, která vyhrála výběrové řízení, se dostala do 
vážných problémů, díky mimořádně obětavému přístupu stavebního dozoru v osobě ing. Aleše 
Hanáka a schopnosti řešit problémy ze strany zástupců investora – Města Jemnice zastoupené 
panem ing. Zdeňkem Šálkem a Vojtěchem Pykou byla celá akce úspěšně dokončena. Úpravy 
probíhaly v přístavbě č. 2, kde se nachází převážně třídy prvního stupně, školní dílny, školní 
kuchyně a jídelna. Proběhly práce na výměně oken a zateplení obvodového pláště, včetně 
zateplení a opravy střechy na terase. Součástí stavby bylo i zlepšení klimatických podmínek ve 
třídách pomocí rekuperace vzduchu. Podařilo se nám také pomocí stavebních úprav rozšířit 
kapacitu menší učebny informatiky z dvaceti na dvacet osm pracovních míst a zmodernizovat 
místnost pro nový server. 

Školní jídelna byla vybavena novým nábytkem a ve školní kuchyni proběhla výměna dvou 
vadných varných kotlů za nové. V přístavbě I (u tělocvičny) byla zrekonstruována sociální 
zařízení pro chlapce i dívky včetně rozvodů vody a odpadů a opravena podlaha ve dvou třídách a 
na chodbách byla položena nová dlažba. 

Škole chybí v dostupné vzdálenosti venkovní prostory na tělovýchovné aktivity, i když 
částečně tento problém vyřešil vznik atletické rovinky s umělým povrchem, doskočištěm pro 
skok daleký a sektorem pro vrh koulí na hradbách za tělocvičnou. Tento sektor by byl lépe 
využit, kdyby se přebudoval na hřiště. Využíval by se tak více nejen v hodinách Tv, ale  

vznikl by i prostor vhodný pro venkovní aktivity družiny. Dále jsme v některých ročnících 
upravili časové dotace předmětů tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ve ŠVP tak, abychom 
umožnili žákům v letních, jarních a podzimních měsících docházet do prostor městského parku 
s fotbalovým hřištěm a na sportoviště Sokola. 

Historický objekt budovy DDM není zcela ideální volbou pro volnočasové aktivity dětí, 
mládeže i dospělých. Vnitřní prostory se postupně upravují tak, aby vyhovovaly všem 
požadavkům hygienických předpisů a současně uspokojovaly potřebu jednotlivých zájmových 
útvarů. Výhodou tohoto objektu je zejména jeho poloha – přední vchod se sice nachází u hlavní 
cesty, ale budova je v centru města, nedaleko školy, autobusového nádraží, na okraji krásného 
velkého parku. Je tak vlastně dobře dostupná obyvatelům ze všech částí města i okolních obcí a 
park je dobře využitelný pro mnoho venkovních aktivit. Přes cestu se nachází kulturní středisko, 
kousek je to i na hřiště sokolovny a fotbalové hřiště. Mnoho, zejména sportovních kroužků 
DDM probíhá v tělocvičnách školy. Budova DDM poskytuje prostory také třídám odloučeného 
pracoviště Základní školy a Praktické Moravské Budějovice. 

Běžné opravy zajišťujeme průběžně dle vzniklé situace. Podle finančních možností 
provádíme pravidelně obnovu nátěrů a malování odborných učeben i kmenových tříd. Běžné 
opravy vycházejí z plánu ozdravných opatření. 
 Pracovní záměry, které jsme si stanovili na školní rok 2018/2019, jsme ve většině případů 
splnili. Je možno konstatovat, že všichni zaměstnanci se snaží vytvářet co nejpříznivější 
podmínky pro výuku. 
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2.2. Obor vzdělání 

Základní škola v Jemnici poskytuje obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání: 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků. 
 

2.3. Školská rada  

 Současná školská rada byla zvolena v listopadu 2017 podle volebního řádu pro volby 
členů Školské rady Základní školy v Jemnici, který vydala Rada města Jemnice č. 10/2005 
v souladu s ustanovením §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním a vyšším vzdělávání (školský zákon). 
 Školská rada se skládá ze dvou zástupců rodičovské veřejnosti, dvou zástupců 
pedagogických pracovníků a dvou zástupců zřizovatele. Členy školské rady byli radou města 
Jemnice jmenováni Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. (předseda) a Ing. Mgr. Vít Feldbabel, za zástupce 
zákonných zástupců byli zvoleni Markéta Hynková a Mgr. Martina Slabá, za řad učitelů byli 
zvoleni Mgr. Josef Lojda a Mgr. Jitka Šreibrová. 

Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla celkem dvakrát. 
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2.4. Přehledy prospěchu a chování žáků 
 

Přehled o prospěchu žáků jednotlivých tříd ve škol. roce 2018/2019 k 31. 1. 2019 a 31. 8. 2019  
 

třída 
počet žáků 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo 

neprospělo 
(ani po 

opravných 
zkouškách) 

žáků 
s dostatečnou 

nehodnoceno 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. pol. 2. pol. 
1. 

pol. 
2. 

pol. 
1. 

pol. 
2. 

pol. 
1. pol. 

2. 
pol. 

1. pol. 2. pol. 

I. A 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 17 17 16 14 1 3 0 0 0 0 0 0 

II. A 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 20 21 18 18 2 3 0 0 0 0 0 0 

III. A 23 23 22 20 1 3 0 0 0 0 0 0 

III. B 23 22 18 19 5 3 0 0 0 0 0 0 

IV. A 21 22 7 7 14 15 0 0 3 7 0 0 

IV. B 23 24 9 10 14 14 0 0 2 4 0 0 

V. A 20 20 12 10 8 10 0 0 0 1 0 0 

V. B 20 20 14 17 6 3 0 0 0 0 0 0 

V. C 18 17 13 5 5 12 0 0 0 3 0 0 

1. 
stupeň 

224 225 168 159 56 66 0 0 5 15 0 0 

VI. A 31 31 12 10 19 21 0 0 4 9 0 0 

VI. B 31 31 9 9 20 20 2 2 9 11 0 0 

VII. A 26 26 9 8 16 17 1 1 7 9 0 0 

VII. B 23 24 7 2 15 21 1 1 10 14 0 0 

VIII. A 21 21 5 6 15 14 1 1 6 9 0 0 

VIII. B 21 21 9 11 9 10 2 0 5 6 1 0 

VIII. C 19 19 6 7 12 11 1 1 5 5 0 0 

IX. A 24 24 3 2 19 21 2 1 13 16 0 0 

IX. B 23 23 6 6 16 17 1 0 8 11 0 0 

2. 
stupeň 

219 220 66 61 141 152 11 7 67 90 1 0 

I. – IX. 
roč. 

443 445 234 220 197 218 11 7 72 105 1 0 
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Přehled o chování žáků jednotlivých tříd ve školním roce 2018/19 (obě pololetí v klasifikačním období)    

 
 

  

třída 

počet 
žáků 

pochvaly 
TU 

pochvaly 
ŘŠ 

napome 
nutí 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

I. A 18 18 11 20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 17 17 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 21 21 4 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 20 21 8 7 0 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

III. A 23 23 8 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

III. B 23 22 9 3 0 3 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 

IV. A 21 22 5 5 0 4 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 

IV. B 23 24 6 6 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. A 20 20 9 13 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 20 20 10 9 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. C 18 17 5 8 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

1. 
stupeň 

224 225 86 89 0 33 27 33 5 2 3 0 0 0 0 0 

VI. A 31 31 8 18 07 3 7 7 9 7 0 3 2 2 0 0 

VI. B 31 31 7 8 0 2 3 7 0 5 0 2 0 0 0 0 

VII. A 26 26 9 16 0 2 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 

VII. B 23 24 4 7 0 4 7 6 1 4 3 5 0 2 1 1 

VIII. A 21 21 1 6 0 4 9 7 9 5 0 6 2 0 0 0 

VIII. B 21 21 1 16 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. C 19 19 8 8 0 5 0 0 5 0 2 2 1 1 0 0 

IX. A 24 24 6 11 0 8 10 11 3 2 2 3 5 0 1 1 

IX. B 23 23 1 9 0 7 6 2 0 3 0 3 1 0 0 1 

2. 
stupeň 

219 220 45 99 0 40 49 44 28 27 7 25 11 5 2 3 

I. – IX. 
roč. 

443 445 131 188 0 73 76 77 33 29 10 25 11 5 2 3 
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ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH 

 
 
HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA 1. POLOLETÍ k 31. 1. 2019 ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019 

ročník 
počet 
žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo nehodnocen uvolněn (Tv) 

celkem % celkem % celkem % celkem % celkem % 

I. 35 34 97,1 1 2,9 0 0 0 0 0 0 

II. 41 39 95,1 2 4,9 0 0 0 0 0 0 

III. 46 40 86,9 6 3,1 0 0 0 0 0 0 

IV. 44 16 36,4 28 63,6 0 0 0 0 0 0 

V. 58 39 67,2 19 32,8 0 0 0 0 0 0 

I. -V. 224 168 75,0 56 25,0 0  0 0 0 0 

VI. 62 21 33,9 39 62,9 2 3,2 0 0 1  1,6 

VII. 49 16 32,7 31 63,3 2 4,0 0 0 0 0 

VIII. 61 20 32,8 36 59,0 4 6,6 1 1,6 2  3,2 

IX. 47 9 19,1 35 74,5 3 6,4 0 0 1  2,1 

V. -IX. 219 66 30,1 141 64,4 11 5,0 1 0,5 4 1,8 

I. -IX. 443 234 52,8 197 44,5 11 2,5 1 0,2 4 0,9 

 
  

 počet 
žáků 

počet hodin 
omluvených 

omluvených 
na žáka 

počet hodin 
neomluvených 

neomluvených 
na žáka 

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. stupeň 224 225 6236 6792 27,8 30,2 0 5 0 0,02 

2. stupeň 219 220 11282 11687 51,5 53,1 19 68 0,09 0,31 

celkem 443 445 17518 18479 39,5 41,5 19 73 0,04 0,16 
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HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA 1. POLOLETÍ k 31. 1. 2019   ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019 
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kázeňská opatření pochvaly 

napome
nutí 

důtka 
tř. 

učitele 

důtka 
ředitele 

2. st. 3. st. ŘŠ TU 

I. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

II. 41 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12 

III. 46 0 0 6 1 2 4 1 0 0 0 17 

IV. 44 0 0 11 0 10 1 0 0 0 0 11 

V. 58 0 0 14 1 14 0 1 0 0 0 24 

I. -V. 224 0 0 32 3 27 5 3 0 0 0 86 

VI. 62 3 5 19 2 10 9 0 2 0 0 15 

VII. 49 0 0 13 4 12 1 3 0 1 0 13 

VIII. 61 0 0 26 5 11 15 2 3 0 0 10 

IX. 47 1 14 19 9 16 3 2 6 1 0 7 

V. -
IX. 

219 4 19 77 20 49 28 7 11 2 0 45 

I. -IX. 443 4 19 109 23 76 33 10 11 2 0 135 
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HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA 2. POLOLETÍ  31. 8. 2018 ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019 

 
  

roční
k 

počet 
žáků 

vyznamenání prospělo 
neprospělo 

ani po opr.  zk. 
nehodnoceno 

o
p

r 

Z
K

 

n
e
p

o
st

o

u
p

í 
u

vo
l 

n
ě
n

í 

(T
v)

 

celkem % celkem % celkem % 
celke
m 

% 

I. 35 32 91,4 3 8,6 0 0 0 0 0 0 0 

II. 42 39 92,9 3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 

III. 45 39 86,7 6 13,3 0 0 0 0 0 0 0 

IV. 46 17 37,0 29 63,0 0 0 0 0 0 0 0 

V. 57 32 56,1 25 43,9 0 0 0 0 0 0 0 

I. -V. 225 159 70,7 66 29,3 0 0 0 0 0 0 0 

VI. 62 19 30,6 41 66,2 2  3,2 0 0 3 1 1 

VII. 50 10 20,0 38 76,0 2  4,0 0 0 2 1 1 

VIII. 61 24 39,3 35 57,4 2  3,3 0 0 2 0 1 

IX. 47 8 17,0 38 80,9 1 2,1 0 0 1 0 1 

VI. -
IX. 

220 61 27,7 152 69,1 7 3,2 0 0 8 2 4 

I. -
IX. 

445 220 49,4 218 49,0 7 1,6 0 0 8 2 4 
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HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
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2. st. 3. st. ŘŠ TU 

I. 35 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 26 

II. 42 1 5 4 1 3 1 1 0 0 7 16 

III. 45 0 0 8 0 6 2 0 0 0 6 6 

IV. 46 0 0 15 0 13 2 0 0 0 7 11 

V. 57 0 0 14 1 10 4 1 0 0 11 30 

I. -V. 225 1 5 42 2 33 9 2 0 0 33 89 

VI. 62 1 4 26 7 14 12 5 2 0 5 26 

VII. 50 3 13 15 9 10 5 6 2 1 6 23 

VIII. 61 1 4 12 9 7 5 8 1 0 14 30 

IX. 47 2 47 18 8 13 5 6 0 2 15 20 

V. -
IX. 

220 7 68 71 33 44 27 25 5 3 40 99 

I. -
IX. 

445 8 73 113 35 77 36 27 5 3 73 188 
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o vyřazení 
absolventů 
 

1. dubna 2019 proběhl zápis do prvních tříd, kterého se zúčastnilo 54 dětí (loni43), z toho 
49 ze spádové oblasti a 6 z nespádové. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení 
pediatra a pedagogicko-psychologické poradny vydal ředitel školy 13 zapisovaným dětem 
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.  

Z evidence základní školy bylo vyřazeno 48 žáků devátého ročníku a 1 žák z osmého. Na 
víceleté gymnázium neodešel nikdo.  

Dne 27. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici slavnostní 
přijetí nejlepších žáků starostou města Ing. Miloněm Slabým. Tohoto přijetí se zúčastnili také 
zákonní zástupci odměněných žáků. Z každé třídy byl třídním učitelem a třídním kolektivem 
vybrán jeden žák. Kritériem byl nejen dobrý prospěch, ale i ochota pomáhat druhým, pomoc při 
organizování třídních akcí, účast na soutěžích apod. Žáci obdrželi od starosty pamětní list a 
celoroční permanentku na městské koupaliště.  

Vedle této již tradiční akce jsme 27. června 2019 v kinosále uspořádali slavnostní 
ukončení školního roku. Veřejně jsme odměnili z prostředků SRPZŠ 73 žáků za nejrůznější 
aktivity, jichž se zúčastnili v rámci školních či mimoškolních činností. Program byl doplněn 
kulturním vystoupením. 

V pátek 28. června 2019 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Jemnici slavnostní 
vyřazení žáků devátého ročníku z evidence naší školy a předání vysvědčení za účasti starosty 
města, ředitele školy a třídních učitelů devátých tříd. 

 
 

4. Výchovně vzdělávací práce 
 

Výchovně vzdělávací práce probíhala podle celoročního plánu konkretizovaná na 
jednotlivé měsíce. Učitelé ve stanoveném termínu vypracovali individuální tematické plány 
jednotlivých předmětů pro žáky, kterým byla přiznána integrace. Učební plány vycházely ze 
školního vzdělávacího programu č. j. ZŠ-808-1/07. 

Na pedagogických radách, provozních poradách vedení školy, metodickém sdružení a 
předmětových komisích bylo plnění úkolů vycházejících z měsíčních plánů průběžně 
vyhodnocováno. Plánované úkoly byly plněny v daných termínech, případně v termínech 
náhradních. 

Povinně volitelné předměty v šestém až devátém ročníku vycházejí z vlastního ŠVP. 
S nabídkou se žáci mohli seznámit již na jaře předchozího školního roku, aby měli dostatek času 
na rozmyšlenou.  

 
 

 
4.1. Výchovné poradenství – specifické vzdělávací potřeby, kariérové 

poradenství 
 

Služby a pracovní činnost výchovného poradenství byly součástí činnosti Školního 
poradenského pracoviště ZŠ v Jemnici (dále jen ŠPP). ŠPP mělo čtyři členy, dva výchovné 
poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence. Kromě kariérového poradenství a podpory 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se ŠPP zabývalo prevencí sociálně patologických jevů, 
výchovnými problémy a podporou žáků se slabým prospěchem. 
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Rozdělení kompetencí a nabídka služeb ŠPP 
 

Výchovný poradce pro 2. stupeň a pro volbu povolání – Radoslav Průša 
Výchovný poradce pro 1. stupeň – Radka Šestáková 
Výchovný poradce a metodik prevence – Martin Švanda 
Speciální pedagog – Romana Smetanová 

 
Výchovný poradce pro 2. stupeň a pro volbu povolání 

 Evidence a vykazování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Konzultace s poradenskými zařízeními 

 Pomoc při tvorbě PLPP a IVP 

 Dohled nad realizací doporučení poradenských zařízení 

 Konzultace s rodiči a žáky 

 Poradenství pro volbu povolání 

 
Výchovný poradce pro 1. stupeň 

 Konzultační hodiny pro učitele a rodiče, objasnění SPU a chování, možnosti reedukace 

 Pomoc při tvorbě PLPP a IVP, zvláště na první stupni 

 Založení a stálá aktualizace složky VP ve sborovnách 
 

Metodik prevence 
 Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a 

projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení  

 Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a 
dalších sociálně patologických jevů  

 Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika  

 Poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich 
rodičům 

 Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky  

 Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Poskytování informačních a metodických materiálů  

 Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy  
  

Speciální pedagog 
 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vytyčení hlavních problémů žáka 

 Shromažďování údajů o žákovi 

 Realizace intervenčních činností 

 Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, 
skupinou žáků (činnosti reedukační, kompenzační, stimulační) 

 Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření 

 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

 Zabezpečení průběžné komunikace se zákonným zástupcem žáka  

 Komunikace s učiteli o problémech žáka a navržených opatřeních 
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Děti se specifickými vzdělávacími potřebami 
 

Na ZŠ v Jemnici bylo vzděláváno třicet čtyři žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 
Ve velké většině se jedná o specifické poruchy učení (dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii 
atd.), v jednom případě se jednalo o žáka s vyšším nadáním. Zpravidla se u těchto žáků realizovaly 
plány pedagogické podpory 1. až 4. stupně na základě doporučení poradenského zařízení, včetně 
intervenčních hodin. Vedle intervenčních hodin využíváme i individuální výuku, kterou vede 
zpravidla speciální pedagožka Mgr Romana Smetanová. Zároveň přibývá dětí vyžadujících 
speciální logopedickou péči, která byla zajišťována opět Mgr. Smetanovou. Obsah vzdělávání dětí 
se specifickými vzdělávacími potřebami byl v rozsahu školního vzdělávacího programu a samotné 
zohledňování se odehrávalo ve formě odlišných výukových metod, individuálního hodnocení a 
přístupu při zadávání školních i domácích úkolů. V některých případech bylo nutné využít i 
možností individuální integrace vyžadující úpravu obsahu učiva a výstupů. Pro potřeby vyučujících 
při vzdělávání dětí s podpůrným opatřením 3. stupně byly v minulém roce čtyři asistentky 
pedagoga. 
 
Kariérové poradenství 
 

V rámci kariérového poradenství byl prvořadým úkolem poskytnout žákům dostatek 
informací o SŠ, SOU a OU (dále jen SŠ). Jako každý rok i v uplynulém školním roce vedení 
školy na žádost výchovného poradce zajistilo pro vycházející žáky katalogy středního školství a 
interaktivní CD-ROMy Kam na školu? a informační CD-ROMy na podporu technických oborů 
na úrovní maturitních i učebních oborů. V budově školy je instalovaná nástěnka, kde výchovný 
poradce zveřejňuje všechny informační materiály, které na ZŠ zasílají SŠ. V případě zájmu o tyto 
materiály mohou žáci požádat o jejich kopii. Dále je pro tyto žáky zajištěna možnost využít 
internet k vyhledávání informací o středních školách. Každý rok, tedy i v loňském školním roce 
uspořádal výchovný poradce setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. 
Každoročně je obesláno okolo 20 středních škol, středních odborných učilišť a odborných 
učilišť. Schůzka se uskutečnila 19. listopadu 2018 ve školní jídelně. Zástupce každé školy má k 
dispozici asi 5 minut na to, aby svoji školu představil a seznámil žáky a rodiče se studijními a 
učebními obory. Po prezentaci mají rodiče možnost podrobně se informovat na příslušný obor. 
Kromě této schůzky mají žáci možnost načerpat mnoho informací na veletrhu středního školství 
Didacta v Třebíči, který je pořádán Hospodářskou komorou ve spolupráci s Úřadem práce 
Třebíč. V loňském školním roce se ho zúčastnila většina vycházejících žáků. Výchovný poradce 
průběžně monitoruje u vycházejících žáků stav výběru střední školy. Pomáhá jim, zodpovídá 
jejich otázky, zjišťuje podrobné informaci jim i rodičům, kteří jej vyhledávají a žádají o pomoc 
při řešení tohoto leckdy nelehkého rozhodnutí. Po pololetním vysvědčení pomáhal výchovný 
poradce a správce počítačové sítě vycházejícím žákům s vyplněním přihlášek na první kolo 
přijímacího řízení na SŠ. Podání a vyplnění přihlášek je sice záležitostí rodičů respektive 
zákonných zástupců žáků, ale naše základní škola se tímto snaží pomoci žákům, jejich rodičům i 
středním školám ušetřit práci a předcházet možným potížím při přijímacím řízení. Přihlášky pro 
další kola jsme vyřizovali až do května. Přihlášky byly vytištěny pomocí počítačového 
evidenčního programu. V případě neúspěchu při přijímacím řízení je pak výchovný poradce 
nápomocen při odeslání žádosti o odvolání, při vyplnění nové přihlášky nebo hledání 
nenaplněných oborů na SŠ. 

V říjnu 2018 navštívili pracovnice Úřadu práce v Třebíči žáky 9. ročníku, aby je 
informovaly o blížícím se přijímacím řízení na SŠ a o regionálním trhu práce. 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku 48 žáků (47 žáků z 9. 
ročníku a 1 žák 8. ročníku). 
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Informace o úspěšnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v následující tabulce 
 
     počet  střední škola    obor     sídlo střední školy 
     žáků 

1 Gymnázium a SOŠ gymnázium 
Moravské 

Budějovice 

1 Gymnázium a SOŠ veřejnosprávní činnost 
Moravské 

Budějovice 

1 Střední škola řemesel a služeb instalatér 
Moravské 

Budějovice 

1 Střední škola řemesel a služeb automechanik 
Moravské 

Budějovice 

1 Střední škola řemesel a služeb kuchař-číšník 
Moravské 

Budějovice 

4 Střední průmyslová škola informační technologie Třebíč 

2 Střední průmyslová škola průmyslová automatizace Třebíč 

4 Střední průmyslová škola automechanik Třebíč 

2 Střední průmyslová škola mechanik seřizovač Třebíč 

1 OA a Hotelová škola aranžér Třebíč 

1 OA a Hotelová škola kuchař-číšník Třebíč 

1 OA a Hotelová škola 
gastronomie a hotelový 

management Třebíč 

1 OA a Hotelová škola všeobecná ekonomika Třebíč 

1 OA a Hotelová škola prodavač Třebíč 

1 
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a 

zdravotnická praktická sestra Třebíč 

1 
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a 

zdravotnická veterinář Třebíč 

1 
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a 

zdravotnická agropodnikání Třebíč 

5 SŠ stavební stavebnictví Jihlava 

1 SŠ stavební elektrikář-silnoproud Jihlava 

1 Farmeko laboratorní asistent Jihlava 

1 SOŠ sociální u Matky Boží sociální činnost Jihlava 

1 Trivis bezpečnostně právní činnost Jihlava 

2 Střední průmyslová škola elektrotechnická elektrikář-silnoproud Pardubice 

2 Gymnázium gymnázium Dačice 

1 SŠ technická a obchodní kadeřnice Dačice 

2 SOU zemědělské a služeb automechanik Dačice 

1 SOU zemědělské a služeb kuchař-číšník Dačice 

1 Konzervatoř hudba - hra na klavír České Budějovice 

1 Rybářská škola Jakuba Krčína vodohospodář Třeboň 
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1 SŠ a VOŠ umělecká a řemeslná kovář-zámečník Praha 

1 Konzervatoř hudba - hra na trumpetu Brno 

1 SŠ zahradnická a technická chovatel cizokrajných zvířat Litomyšl 

VIII Česká zemědělská akademie jezdec a chovatel koní Humpolec 

 
 
Pro úspěšnou práci výchovného poradce jsou nezbytné kvalitní vztahy s ostatními 

pedagogickými pracovníky, obzvláště s ostatními členy ŠPP a s vedením školy. Tato spolupráce 
ve školním roce 2018/2019 byla na výborné úrovni. 

Zprávu o výchovném poradenství v oblasti kariérového poradenství a péče o děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami na Základní škole v Jemnici za školní rok 2018/2019 
vyhotovil Mgr. Radoslav Průša. 

 

4.2. Školní metodik prevence 
 

Povinnost zahrnout prevenci do výchovně vzdělávací činnosti stanovuje zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Tento zákon 
ve vztahu k prevenci dále specifikuje vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. Mezi standardní činnosti školního metodika prevence 
patří: 

 Metodické a koordinační činnosti 

 Informační činnosti 

 Poradenské činnosti 

Od školního roku 2018/2019 byl funkcí metodika prevence pověřen Martin Švanda, který 
převzal agendu od paní učitelky Petrákové. V průběhu měsíce srpna a září 2018 se nový metodik 
seznámil s obsahem činnosti, studoval zákony a vyhlášky, převzal příslušné materiály od p. 
Petrákové a nově zpracoval dokumenty, které jsou v oblasti prevence důležité pro chod školy. 
Jednalo se zejména o:  

 Minimální preventivní program  

 Krizový plán školy pro rizikové chování 

 Krizový plán pro mimořádné události 

Metodik prevence se zúčastnil jednání školního poradenského pracoviště (5. 11. 2018), 
semináře Inovace v práci s ohroženými dětmi (Brno 13. 11. 2018), dvou jednání Komise prevence 
kriminality Rady města Jemnice (26. 9. 2018 a 20. 2. 2019) a pracovního setkání metodiků 
prevence (Třebíč 21. 3. 2019). 

Při naplňování Minimálního preventivního programu se metodik prevence opíral především o 
spolupráci s pracovníky Školního poradenského pracoviště, s vedením školy i ostatními 
pedagogickými pracovníky. Významnou úlohu v práci metodika hrála takřka každodenní 
spolupráce a telefonická i osobní komunikace s rodiči, tak aby problémy s chováním žáků byly 
řešeny v samém zárodku. Dále spolupracoval s těmito subjekty: 

 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč 

 Okresní metodik prevence 

 Odbor sociálně-právní ochrany dětí Moravské Budějovice 

 STŘED z. ú. Třebíč 

 Dům dětí a mládeže Jemnice 

 Městský úřad Jemnice 
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 Policie ČR 

 Pateb s.r.o. Jemnice 

 Komise prevence kriminality  
 

Preventivní program ZŠ v Jemnici pokrývá výchovnou i naukovou složku vzdělání během 
celého školního roku. Program je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na 
rozvoj životních dovedností a na podporu sebevědomí a vhodné seberealizace. Aby byl program 
efektivní, je jeho nedílnou součástí spolupráce s rodiči, systematické další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a diferencované uplatňování preventivních aktivit, které vedou k 
minimalizaci nežádoucího rizikového chování. Významnou pozitivní roli sehrává široká nabídka 
volnočasových aktivit naší školy, školní družiny a zejména Domu dětí a mládeže Jemnice, neboť 
to, jakým způsobem děti tráví volný čas, hraje významnou roli v oblasti prevence nežádoucího 
chování a jednání.  

Cílem preventivního programu je minimalizovat výskyt nejrůznějších forem patologického 
jednání. Přesto ani sebelepší program nedokáže tyto jevy úplně vyloučit. Proto metodik ve 
spolupráci s vyučujícími informoval žáky i rodiče o nebezpečích, která v dnešní době mladým 
lidem hrozí, a také o tom, jak se mají zachovat v případě vlastního ohrožení či ohrožení 
spolužáků, a kde najdou pomoc. V této souvislosti využívá naše škola aplikaci pro bezpečné 
ohlašování šikany a podobných jevů Nenech to být. Žákům byla i nadále k dispozici také klasická 
schránka důvěry. Metodik prevence se snažil mapovat situaci ve třídách, vztahy mezi žáky a 
vyhledávat potenciální agresory a oběti dříve, než dojde k nějaké formě šikany či jiného 
nevhodného jednání. Z tohoto důvodu absolvovaly všechny třídy od 5. do 9. ročníku 
dotazníkové šetření klimatu třídy. S výsledky byli vždy seznámeni příslušní třídní učitelé a mohli 
jich využít pro cílenou výchovnou práci ve své třídě. 

 
V rámci programu prevence jsme uspořádali celou řadu programů a aktivit: 
 

 Adaptační kurz 6. ročníků – Letní táborová základna DDM Jemnice – 5. – 7. 9. 2018 
Adaptační kurz je každoroční součástí vstupu žáků do druhého stupně. Seznamují se zde 
se svými novými spolužáky a také s novými třídními učiteli. Kurzu se zúčastnil kromě 
třídních učitelů také ředitel školy a metodik prevence. Na základě připravených aktivit 
v přírodě posilují vzájemnou komunikaci, sebedůvěru a samostatnost. Důležitou součástí 
programu jsou aktivity podporující schopnost spolupráce ve skupinách. Žáci poznají, že 
existuje vhodná alternativa k počítačovým hrám, mobilním telefonům a sociálním sítím. 
Budováním kladných vztahů uskutečňujeme prevenci sociálně patologických jevů. 

 Projektové dny - zaměřují na pokrytí průřezových témat ŠVP: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Environmentální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Mediální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

V daném období se uskutečnily dva projektové dny v období před Vánocemi a před 
Velikonocemi. 

 Návštěva psovodů Vězeňské služby ČR – ukázka vyhledávání OPL. Pozitivní zjištění 
bylo, že v budově školy nebyly nalezeny žádné psychotropní látky. 

 Program Nebezpečí internetu – uskutečnil se ve spolupráci s oddělením prevence 
Policie ČR (6. ročník, 9. 11. 2018). 

 Beseda Senioři a děti společně – téma věnované problematice mezigeneračních vztahů. 
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 Programy Čas proměn a Na prahu mužnosti byly zaměřeny na prevenci nevhodného 
sexuálního chování a uskutečnily se v sedmých třídách dne 7. 12. 2018. 

 Program školské prevence Na nás záleží v 8. ročníku ve spolupráci se střediskem 
STŘED Třebíč ve dvou blocích ve dnech 31. 10. a 4. 12. 2018. 

 Beseda na téma Nebezpečí závislostí ve spolupráci s léčebnou Pateb s.r.o. (31. 1. 
2019). 

 Besedy s pracovníky Městské policie Moravské Budějovice se zaměřením prevenci 
dětských úrazů a nehod v dopravě – pro děti navštěvující školní družiny. (15. 4., 27. 5. a 
28. 5. 2019). 
 

Další aktivity přispívající k prevenci sociálně - patologických jevů: 
 

 Třídnické hodiny, v jejichž rámci jsme usilovali u žáků o rozvoj pozitivní sociální 
interakce, posílení komunikace, včasné odhalování patologických jevů a formování 
postojů vedoucích ke zdravému způsobu života. 

 Školní parlament, který se pravidelně scházel pod vedením paní učitelky Petrákové, se 
významnou měrou podílel na vytváření pozitivního klimatu ve škole, přispíval 
k otevřenému dialogu mezi žáky a učiteli a spolupodílel se na akcích města Jemnice 
(Jarníček), Mateřské školy Jemnice či školní družiny (např. Hravé dopoledne pro 
předškoláky, Hry bez hranic). 

 Školní časopis Jemňáček – je vydáván nepřetržitě od roku 2014. Prezentuje školu 
pohledem žáků, ukazuje další možnosti využití volného času s možným přesahem do 
budoucí kariéry redaktorů.  

 Výlet za odměnu – každoroční ocenění dvojice žáků z každé třídy za školní práci, 
chování, pomoc spolužákům a podobně. Tentokrát jsme navštívili město Tábor, Muzeum 
čokolády a zoologickou zahradu. 

 Třídní školní výlety 

 Exkurze – zejména dějepisné (Praha, Kutná hora, Lidice, Terezín), Fyzikální (Brno, 
Dukovany), zaměřené na volbu povolání (Škoda Mladá Boleslav, Bast Moravské 
Budějovice, střední školy v Dačicích, M. Budějovicích a v Třebíči) 

 Návštěvy divadelních představení v Jihlavě a ve Znojmě 

 2 lyžařské výcvikové kurzy  

 Kurzy plavání pro 3. a 4. ročníky 

 Projekt Kraje Vysočina 1. pomoc do škol – pro žáky 8. tříd 

 Projekt Děti do bruslí na stadionu v Moravských Budějovicích 

 Recitační soutěže 1. a 2. stupně 

 Soutěž v sólovém zpěvu Školní superstar 

 Sportovní soutěže zejména atletické, basketbalové, volejbalové, floorbalové. 
Organizujeme celoroční soutěž O nejsportovnější třídu 

 Sběr starého papíru 

 Spaní ve škole 

 Zábavné dopoledne a sportovní den při příležitosti Mezinárodního dne dětí 

 Škola v přírodě – v táborové základně na Zvůli pro 7. ročník se zaměřením na přírodopis 
a v 8. ročníku na anglický jazyk a osobnostně-sociální výchovu. 

 Cyklo-vodácký kurz pro 9. ročník v kempu Krkavec, Veselí nad Lužnicí 
 

Zprávu o činnosti školního metodika prevence na Základní škole v Jemnici ve školním roce 
2018-2019 vypracoval Mgr. Martin Švanda. 
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5. Personální zabezpečení školy 
 

K 30. červnu 2019 pracovali na naší škole 33 pracovníci s vysokoškolským vzděláním, 9 
pracovníků s úplným středním vzděláním a 11 vyučených pracovníků. Celkem jsme zaměstnávali 
53 fyzických osob a čtyři pracovnice byl na rodičovské dovolené. 
Seznam pracovníků školy: 

Titul Jméno Příjmení Funkce Poznámka 

Mgr. Zdeněk Hirt ředitel  

Mgr. Bedřich  Bulín zástupce ředitele  

Mgr. Radoslav  Průša výchovný poradce, učitel  

Mgr. Renáta Danicsová učitel  

Ing. Mgr. Irina Feldbabelová učitelka  

Mgr. Lucie Foumová učitelka  

Mgr. Dana Kačenková učitelka rodičovská dovolená 

Mgr. Jitka Kadlecová učitelka  

Mgr. Alice Komendová učitelka  

Mgr. Kateřina  Konvalinová učitelka rodičovská dovolená 

Mgr. Vladimíra Koprová učitelka  

Mgr. Marcela  Kovárníková učitelka  

Mgr. Aleš  Krajčí učitel  

Mgr. Radka  Krajíčková učitelka  

Mgr. Jaroslava Lojková učitelka  

Mgr. Josef Lojda učitel  

Bc. Lenka  Meidlová 
asistent pedagoga, 
vychovatelka ŠD 

 

Ing. Bohumil Navrátil 
zástupce ředitele, ICT 
koordinátor 

 

Mgr. Eliška Nejedlíková učitelka  

Mgr. Miroslava  Nováčková učitel  

PaedDr. Josef  Novák učitel  

Mgr. Dagmar Otáhalová učitelka, vychovatelka ŠD rodičovská dovolená 

Mgr. Lenka  Pešková učitelka  

Mgr. Jiří  Petrák učitel  

Mgr. Jana  Petráková učitelka  

Mgr. Jana Průšová učitelka  

Mgr. Romana Smetanová speciální pedagog EU OPVVV 

Mgr. Jarmila Stehlíková učitelka  

Mgr. Jitka  Strebeľová učitelka  

Mgr. Radka  Šestáková učitelka  

Mgr. Jitka  Šreibrová učitelka  

Mgr. Martin  Švanda učitel  

Mgr. Lenka  Teplanová učitelka  

Mgr. Tomáš Truneček učitel  

Mgr.  Lenka Valentová učitelka rodičovská dovolená 

Mgr. Kristýna Veselá učitelka  
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 Jana Nápravníková asistent pedagoga  

 Lenka Tříletá asistent pedagoga  

 Markéta Čechová asistent pedagoga  

 Bronislava Hedbávná vychovatelka ŠD  

 Dana Kačenková vychovatelka ŠD  

 Jarmila Furdanová vedoucí DDM  

 Marta Fillová vychovatelka DDM  

 Zuzana Smolejová ekonom, účetní  

 Marie Kazdová vedoucí ŠJ  

 Martina  Hynková kuchařka  

 Michaela Lišková kuchařka  

 Kristýna Růžičková vedoucí kuchařka  

 Miroslava Zábranská kuchařka  

 Alois Boudný školník  

 Jana Bezchlebová uklízečka  

 Martina Králíková uklízečka  

 Ladislava Pichlová uklízečka  

 Jitka Solanská uklízečka  

 Jana Štumfolová uklízečka  

 Miroslava Vopelková uklízečka  

 Jarmila  Koupilová uklízečka  

 

5.1. Personální změny 
 

Během roku nastoupila jedna asistentka pedagoga na zkrácený úvazek do družiny a jedna 
uklízečka ukončila pracovní poměr výpovědí. Na její místo byla přijata Jarmila Koupilová. 

 
5.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Jednotlivé akce vycházely z plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále 
DVPP) a byly zaměřeny na oblast vzdělávání vedoucích pracovníků, vzdělávání k prohloubení 
odbornosti, vzdělávání v oblasti cizích jazyků a studium dle vyhlášky č.317/2005 Sb. a doplňkové 
studium. 

 

 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy: 

 Školská legislativa - dle nabídky 

 Vzdělávání pro vedoucí pracovníky v oblasti ICT  

 Společné vzdělávání (inkluzivní vzdělávání) 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 V oblasti zájmové činnosti dětí 

 Rozvoj manažerských dovedností 
 

 Vzdělávání k prohloubení odbornosti, komunikačních dovedností, 
ochrany zdraví formou seminářů, školení  
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 Všichni vyučující individuálně dle aktuální nabídky vzdělávacích zařízení a konkrétních 
potřeb organizace vyplívajících z aktuálně vykonávaných činností jednotlivých 
zaměstnanců  

 Jednotliví vyučující v rámci výzvy 22 EU OPVVV a projektu BIG se zaměřením zejména 
na: 

o matematickou gramotnost 
o cizí jazyky 
o sdílení zkušeností 
o tandemovou výuku 
o CLIL 
o čtenářskou gramotnost 
o klub zábavné logiky a deskových her 
o speciální pedagogiku 

 Společná vzdělávání pro sborovnu nebo skupiny na téma: 
o BOZP 
o cizí jazyk (AJ) pro „nejazykáře“ (celoročně v rámci zájmového vzdělávání našeho 

DDM) 
o Práce třídního učitele 
o Školská legislativa 
o Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání 
o Podpůrná opatření pro žáky se SVP  

 
 

 Samostudium: 
 k prohloubení odbornosti 

 zavádění moderních metod do výuky 

 prohlubování znalostí práce s ICT a její využití ve výuce 

 aktuální legislativní předpisy 

 školní řád 

 vedení třídy 

 k využívání výuky cizích jazyků v rámci CLIL výuky 

 elektronická třídní kniha, ŽK 

 inkluzivní vzdělávání 

 
4. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 Mgr. Aleš Krajčí dokončil studium v rámci specializačního studia pro koordinátory ICT 
Mgr. Radka Šestáková dokončila specializační studium pro výchovné poradenství 

 
6. Aktivity, individuální rozvoj žáků, vyhledávání talentů a 
prezentace školy na veřejnosti  
 

Základní škola v Jemnici plánovitě věnuje mimořádnou pozornost aktivitám doplňujícím 
a rozšiřujícím výuku, jako jsou exkurze, vzdělávací besedy, výchovné, preventivní a kulturní 
pořady, kurzy, pobytové akce, soutěže a přehlídky. Velmi aktivně podporuje individuální 
předpoklady žáků a snaží se vytvářet optimální podmínky pro jejich účast na nejrůznějších 
soutěžích, olympiádách, přehlídkách a vystoupeních prakticky ve všech vzdělávacích oborech. 
Pořádá řadu školních akcí v nejrůznějších oblastech, na které se žáci připravují nejen v rámci 
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vyučovacích hodin, ale mnohdy velmi intenzivně i ve svém volném čase. Je to jedna z forem 
vyhledávání a podpory individuálního talentu žáků.  

Vzhledem k tomu, že škola je v Jemnici jedinou základní školou a jedinou úplnou školou 
pro mnoho okolních obcí, nejdeme cestou specializace na určitý obor (obory), ale snažíme se 
podchytit již v zárodku nadání, dispozice a zájem každého jednotlivce o to, co je mu nejbližší. 
V široké paletě aktivit rozšiřujících a doplňujících výuku nám pomáhá zejména nabídka zájmové 
činnosti v rámci družiny, domu dětí a mládeže, jenž spadá pod správu ZŠ, a v neposlední řadě je 
to i velmi kvalitní práce se žáky v Základní umělecké škole Moravské Budějovice, která má 
pobočku i v Jemnici. Snažíme se vytvářet optimální prostorové a materiální podmínky pro rozvoj 
těchto činností. Tím nejdůležitějším je však ochota učitelů, vychovatelů a vedoucích zájmových 
útvarů věnovat se žákům, předávat jim své nadšení a zápal pro tyto činnosti.  

Základní škola v Jemnici patří mezi nejaktivnější školy z pohledu účasti na soutěžích a 
olympiádách okrskového, okresního a krajského charakteru, a to i přestože nám značná 
vzdálenost od okresního města Třebíč (50 km), kde se většina aktivit koná, velmi ztěžuje tuto 
činnost. V případě účasti více žáků musíme řešit individuální dopravu „svým“ autobusem a to je 
spojeno s velkými finančními náklady. V této oblasti nám vypomáhá jak Město Jemnice, tak i 
aktivní Spolek rodičů a přátel ZŠ a také sami žáci finančním ziskem ze sběru papíru. Kvalitní 
práce všech, kteří se podílí na přípravě žáků na tyto akce a jejich samotnou organizací, je 
odměněna mimořádnými úspěchy v téměř všech soutěžích, kterých se žáci jemnické školy 
účastní. Škola si získala mezi základními školami okresu Třebíč značný respekt, a to nejen 
kvalitou svých výsledků, ale i širokým spektrem těchto činností.   
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 6.1. Soutěže a olympiády 
 

Přehled sportovních akcí: 
 

Celoroční soutěž „O nejsportovnější třídu“ 

Atletický čtyřboj – okresní kolo a krajské kolo 
– Třebíč, výběr 8. – 9. třídy  

Přespolní běh – školní kolo, 1. – 9. ročník 

Okresní a krajské kolo v přespolním běhu – 
Domamil 

Stolní tenis – okresní kolo – Hrotovice, výběr 
8. – 9. třídy 

Stolní tenis – okresní kolo – Hrotovice, výběr 
6. – 7. třídy 

Čtyřboj v hodinách Tv, 4. – 9. třídy 

Mezitřídní turnaj ve florbalu – chlapci, 6. – 7. 
třídy  

Mezitřídní turnaj ve florbalu – dívky, 6. – 7. 
třídy 

Mezitřídní turnaj ve florbalu – chlapci, 8. – 9. 
třídy  

Mezitřídní turnaj ve florbalu – dívky, 8. – 9. 
třídy 

Okrskové kolo ve florbalu – výběr chlapci, 6. – 
7. třídy 

Okresní kolo ve florbalu – výběr chlapci, 6. – 
7. třídy 

Okresní turnaj ve florbalu – dívky, 8. – 9. třídy  

Okrsková kola ve florbalu – výběr chlapci, 8. – 
9. třídy 

Pohár rozhlasu – okresní kolo, výběr 6. – 7. 
třídy 

Okresní kolo v plavání, hlavní organizátor ZŠ 
v Jemnici 

Mezitřídní turnaj v košíkové – chlapci, 8. – 9. 
třídy 

Mezitřídní turnaj v košíkové – dívky, 8. – 9. 
třídy 

Přehazovaná – školní kolo, 4. – 5. třídy  

Vánoční basketbal 

Pódiové skladby, 3. – 9. třídy 

Mezitřídní turnaj v košíkové – dívky, 6. – 7. 
třídy 

Vybíjená – školní kolo, 4. – 5. třídy 

Vybíjená – okrskové kolo, výběr 4. – 5. třídy 

Vybíjená – okresní kolo Třebíč, výběr 4. – 5. 
třídy 

Basketbal dívky – okresní kolo, výběr 8. – 9. 
třídy 

Mezitřídní turnaj v košíkové – chlapci, 6. – 7. 
třídy 

Florbal – školní kolo, 4. – 5. třídy  

Basketbal okresní až kvalifikace na celostátní 
kolo – Okříšky, chlapci, výběr 8. – 9. třídy 

Vybíjená – školní kolo, 2. – 3. třídy 

Basketbal okresní kolo – chlapci, 6. – 7. třídy 

Basketbal okresní kolo – dívky, 6. – 7. třídy 

Volejbal – školní kolo – smíšená družstva, 8. – 
9. třídy  

Volejbal – okresní kolo – dívky, 8. – 9. třídy 

Volejbal beach – okresní kolo, výběr 8. – 9. 
třídy 

Velikonoční turnaj v košíkové dívek 

Trojboj a Štafetový pohár (atletika pro 1. 
stupeň – výběr) – Spartak Třebíč 
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Pohár rozhlasu – okresní kolo, výběr 6. – 7. 
třídy 

Pohár rozhlasu – okresní kolo, výběr 8. – 9. 
třídy 

Mezitřídní turnaj v přehazované, 2. – 3. třídy 

Oslavy MDD – 6. – 9. ročník atletika a pouť, 
1. až 5. ročník pouť 

Atletické soutěže pro 1. až 5. třídy 

Skok vysoký – „Školní laťka“, všechny 
kategorie 

Branný závod 

 
Přehled dalších soutěží a olympiád: 
 

Logická olympiáda – 1. stupeň 

Logická olympiáda – 2. stupeň 

Přírodovědný klokan 

Náboj Junior  

Astronomická olympiáda – školní kolo, 
krajské kolo, celostátní finále, výběrové 
soustředění na mezinárodní AO 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 

Olympiáda z matematiky – 5. a 9. ročník 

Dějepisná olympiáda 

Matematická olympiáda – 5. ročník – Třebíč 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 

Olympiáda z anglického jazyka 

Školní kolo v recitaci 

Pěvecká soutěž „SUPERSTAR“- základní 
kolo, 5. – 9. ročník 

Okresní kolo v recitaci 

Okresní kola: Matematický oříšek – 5. ročník, 
Matematická olympiáda – 4. ročník 

Přírodopisná olympiáda – školní kolo, 6. – 7. 
ročník  

Matematický klokan 

Olympiáda z matematiky – školní kolo, 6., 7., 
8. třídy 

Matematická olympiáda – okresní kolo pro 6. 
– 8. ročník 

Pythagoriáda – školní, okresní kolo, 5. – 8. 
ročník 

Dějepravné soutěžení – okresní kolo, 8. – 9. 
ročník 

Celostátní korespondenční matematický 
seminář PIKOMAT 

Celostátní korespondenční fyzikální seminář –
VýFUk 

Chemická olympiáda – školní, okresní kolo 

Fyzikální olympiáda – školní, okresní, krajské 
kolo 

Mezinárodní matematická soutěž Pangea 
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6.2. Projektové dny 
  

Během školního roku 2018/2019 proběhly 3 celoškolní projektové dny. Předvánoční 
projekt byl zaměřen na spolupráci žáků různých věkových kategorií, předvelikonoční na téma 
environmentální, multimediální, osobnostní a sociální výchovy, třetí projektový den se uskutečnil 
v rámci oslav MDD v areálu sokolovny za účasti žáků celé školy. 1. stupeň absolvoval na závěr 
školního roku sportovně soutěžní dopoledne.  

Dále 9. ročník absolvoval jednodenní projektové vyučování Jeden svět na školách a na 
závěr školního roku třídenní turisticko-poznávací cyklovodácký kurz. 6. ročník již tradičně 
absolvoval na začátku školního roku třídenní adaptační kurz na naší táborové základně na Zvůli. 
Na Zvůli se konaly také dva třídenní denní kurzy školy v přírodě pro 7. a 8. ročník 

Na závěr roku již tradičně probíhá v rámci pozitivní motivace osobnostního a sociálního 
rozvoje žáků veřejné zhodnocení školního roku a udílení pochval za školní i mimoškolní aktivity 
a jiné činnosti, jež je v rámci dobrého příkladu vhodné ocenit. 

 
6.3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola byla zapojena do projektu BIG - „Bildungskooperationen in der 

Grenzregion“.  
  

6.4. Realizované projekty školou financované z cizích zdrojů 
 

Od 1. února 2019 jsme zapojeni v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
šablony pro MŠ a ZŠ, do dvouletého projektu Škola otevřená všem.  

 

 

6.5. Kulturně poznávací činnost 
 

Škola organizovala jako každý rok kulturně vzdělávací pořady, které doplňovaly základní 
učivo školních osnov. 
 

Exkurze - Senát / Národní muzeum Praha - 8. 
ročník 

Horácké divadlo - 3. třídy 

Divadlo Znojmo - výběr 6. až 9. tříd 

Exkurze - Planetárium + Moravské zemské 
muzeum Brno - 5. ročník 

Exkurze - Brno - Anthropos, technické 
muzeum - 6. ročník 

Zájezd do Vídně 

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých 6. až 9. 
třídy,  

Exkurze - Vidacentrum  Brno - 9. ročník 

Anglické divadlo (6. - 9. ročník) 

Horácké divadlo - 2. třídy 

Horácké divadlo - 1. třídy 

Divadlo Znojmo - výběr 6. až 9. tříd 

file:///J:/Jemnice/2018/Plány/C%20plán%20práce%202018-19.xlsx%23RANGE!R81
file:///J:/Jemnice/2018/Plány/C%20plán%20práce%202018-19.xlsx%23RANGE!R81
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Kutná Hora - exkurze 7. tříd 

Divadlo - školní družinaI, II, III - Paní Nuda 

Královská cesta a návštěva parlamentu 

Muzeum Jemnice - 1. tř. 

Divadlo Znojmo - 2. stupeň 

Exkurze - Kutná Hora - 7. ročník 

Exkurze - 9. ročník - Dukovany 

 
 

Dále proběhly akce zaměřené na ochranu zdraví a zdravý vývoj žáků jak v oblasti fyzické, 
tak i duševní: 

 

Jací jsme? – noc v  družině  

Přijetí žáků 9. tříd na radnici 

Program primární prevence pro 6. třídy – 
STŘED 

Jeden svět na školách – projektové 
vyučování pro 9. třídy  

Dopravní výchova – 4. ročníky  

Úřad práce – Třebíč, 9. ročníky  

Schůzka pro žáky a rodiče 9. tříd (případně 
8. tříd) se zástupci ze středních škol  

1. a 2. třídy – Děti do bruslí 

První pomoc do škol – 8. ročník 

První pomoc do škol – 3. třídy – prevence 
úrazů 

Slavnostní ukončení školního roku – 
veřejné udělení pochval 

Čas proměn a Na startu mužnosti – 
přednášky pro žákyně a žáky 7. ročníku 

Policie ČR – 2. třídy – projekt Ajax – 
celoročně 

Adaptační kurz – 6. ročník – třídenní 

Cyklovodácký kurz – 9. ročník – třídenní  
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6.6. Testování úrovně znalostí a vědomostí žáků 

 
V uplynulém školním roce proběhlo zjišťování znalostí žáků devátého ročníku pro ČŠI 

v oblasti dopravní výchovy. Interně proběhlo zjišťování úrovně znalostí ve všech naučných 
předmětech a jejich porovnání v rámci paralelních tříd.  

 
6.7. Ženský komorní sbor při Základní škole v Jemnici 

 
Při Základní škole v Jemnici nadále pracuje pod vedením Mgr. Bedřicha Bulína Komorní 

ženský sbor.  
Komorní ženský pěvecký sbor při ZŠ  reprezentoval školu na společensko-kulturních 

akcích v Jemnici  a okolí: 

 Adventní koncert v kostele sv. Stanislava v Jemnici  

 Adventní koncert v kostele v Rancířově 

 Tříkrálový koncert v sále KD v Jemnici 

 

7. Školní parlament a školní časopis Jemňáček 
 

Školní parlament na naší škole začal pracovat ve školním roce 1999/2000. Jeho členy jsou 
zástupci žáků 5. až 9. ročníku. Jeho činnost se pod vedením paní učitelky Petrákové a 
Kovárníkové od roku 2014 velmi zintenzivnila a významnou měrou přispívá k příjemné 
atmosféře školního prostředí a dobré spolupráci mezi zaměstnanci a žáky. Motto, pod kterým 
pracují, „CHCEŠ-LI ZMĚNU, PODÍLEJ SE NA NÍ“, plně vypovídá o náplni činnosti a shrnuje 
zásady, proč byl školní parlament založen: 
1) Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy. 
2) Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou. 
3) Podporuje žáky a pomáhá jim. 
4) Vytváří partnerské vztahy. 
5) Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování. 
6) Vytváří pozitivní klima na škole. 
7) Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně. 
8) Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici. 
9) Rozvíjí klíčové kompetence. 

V loňském školním roce žákovský parlament pracoval pod vedením prezidenta Dominika 
Šroufeka. I když parlament ve svých vůdčích osobnostech prošel generační výměnou, noví 
členové se rychle zadaptovali a jejich aktivity velmi přispěly ke kvalitě mnoha akcí.  

Pod hlavičkou školního parlamentu pracuje také redakční rada školního časopisu 
Jemňáček, který je vydáván jako čtvrtletník od roku 2013. Časopis je vydáván v elektronické i 
tištěné podobě. O jeho kvalitách vypovídá velká obliba u čtenářů a také ocenění v soutěži 
školních časopisů kraje Vysočina, kde po loňském třetím místě  letos zvítězili. 

Práce v parlamentu a v redakci školního časopisu sehrála u některých žáků důležitou 
úlohu při volbě další kariérové orientace. 

 
8. Česká školní inspekce 
 

Ve dnech 12. – 15. listopadu proběhla na škole inspekce ČŠI, jejímž předmětem bylo 
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole, školní 
družině, školní jídelně a domě dětí a mládeže. Činnost školy byla hodnocena převážně pozitivně a 
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nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Konkrétní kroky vyplývající z doporučení ke zlepšení 
činnosti jsou již zapracovány do kapitoly 12. Hlavní úkoly pro školní rok 2019/20. Inspekční 
zpráva je k dispozici v kanceláři školy. 

 
9. Spolupráce s odbory a dalšími partnery 
 
 Vedení školy spolupracuje se základní organizací Českomoravského odborového svazu 
při ZŠ v Jemnici. S odborovou organizací projednáváme připomínky zaměstnanců, popř. 
pracovněprávní problémy, rozpočet a kritéria čerpání FKSP, problémy týkající se ustanovení 
kolektivní smlouvy. Společně se zabýváme i otázkami zaměstnanosti, popřípadě propouštění 
zaměstnanců. V souvislosti s tím řešíme demografický vývoj v počtu dětí, které mají nastoupit do 
prvního ročníku. 

Velmi dobrá spolupráce je s dalšími organizacemi, např. se školským odborem na 
Městském úřadě v Moravských Budějovicích, dětským domovem a mateřskou školou. Velmi si 
ceníme podpory a vstřícného jednání ze strany zřizovatele jak v oblasti výchovné práce (školská 
rada, přijetí vzorných žáků na radnici atd.), tak v oblasti finančního zabezpečení a zejména 
podpory při pokusech o získání finančních prostředků z dalších zdrojů. 
 
 

10. Vnitřní a vnější kontrolní činnost 
 

ZŠ v Jemnici má zpracovanou směrnici k finanční kontrole. Řídící kontrola je složena ze 
tří fází: předběžná, průběžná a následná kontrola. Výše uvedený kontrolní systém je nedílnou 
součástí vnitřní legislativy naší organizace. Tvoří provázaný celek se směrnicemi účetní jednotky a 
nařízeními ředitele, externími opatřeními. Opírá se zejména o zpravodajskou informační soustavu 
zařízení, kterou tvoří účetnictví dle platných zákonů, statistika, prvotní a operativní evidence a 
další zdroje dat, jako personální evidence a externí zdroje dat. Pravidelně je prováděna 
zřizovatelem veřejnoprávní kontrola finančního hospodaření. 

Kontrolní činnost vedení školy byla ve výchovně vzdělávacím procesu průběžně 
prováděna během roku formou hospitací v jednotlivých předmětech a následných rozborů hodin. 

Byl dopracován Standart učitele ZŠ v Jemnici jako měřítko kvality ideálního učitele – 
pedagogičtí pracovníci prováděli velmi podrobné sebehodnocení a sebereflexi vlastní práce a 
hodnocení některých svých kolegů. 

Proběhlo také evaluační šetření všech oblastí školního prostředí ze strany klientů. 
Evaluace proběhla prostřednictvím dotazníků a diskuze se žáky, kteří po ukončení devátého 
ročníku opustili naši školu. 

Průběžně bylo také kontrolováno dodržování pracovní doby nepedagogických 
pracovníků, čistota a úklid školy, školní kuchyně, jídelny a přilehlých prostor. 
 
 

11. BOZP 
 

BOZP na naší škole vychází z ustanovení zákoníku práce, vnitřních předpisů, nařízení a 
směrnic. Probíhají pravidelné kontroly a revize lhůtníků jednotlivých zařízení autorizovanými 
firmami (zařízení a nářadí tělocvičen – Doležal Brno; elektroinstalace a hromosvody – 
Elektroservis Fanta Jemnice; plynová kotelna – firma ESK Brno; výtahy – Elvíz Znojmo; 
hasičské přístroje a hydranty – Pyros Kožichovice u Třebíče; zabezpečovací systém – Patrol 
Jihlava; správa PC sítě – vlastní; revize plynových spotřebičů – firma Kuchař Jemnice). Vstupní a 
periodické lékařské prohlídky provádí dle řádných smluv praktičtí lékaři jednotlivých 
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zaměstnanců. Periodické školení BOZP a požární ochrany smluvně provádí bezpečnostní technik 
Zdeněk Hevera. 

Základní pojištění odpovědnosti za škodu bylo s Generali Pojišťovnou, a.s k 31. srpnu 
2019 ukončeno a nově byla uzavřena smlouva s VZP, a.s.. 

Technikem BOZP jsou zpracována rizika úrazů a jejich prevence. Úrazy s dvoudenní a 
vícedenní absencí se nahlašují na Českou školní inspekci elektronicky. Rovněž se aktualizují 
záznamy o úrazu, pokud byly pojišťovnou odškodněny. 

Na základě uvedených úrazů a následných rozborů jejich příčin bylo učiněno opatření 
k možné prevenci formou proškolení pedagogů, žáků, ale i ostatních zaměstnanců školy. 

Za školní rok 2018/2019 je v knize úrazů zapsáno celkem 33 (loni vykázáno 21) 
žákovských úrazů. Registrovaných úrazů s absencí bylo 6 (loni 8). Odškodněny byly zatím k 20. 8. 
2019 patnáct (loni 4) případů a bolestné činilo 102 332 Kč (loni 22 350 Kč). Úrazy se nejčastěji 
staly v hodinách tělesné výchovy a ve sportovních kroužcích. Jednalo se o úrazy především 
horních a dolních končetin. 

V tomto školním roce nebyl evidován žádný pracovní úraz. 

 
12. Hlavní úkoly školního roku 2019/2020 
 

12.1. Oblasti výchovy a vzdělání 
 
 pokračovat v tvorbě co nejoptimálnějších podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v rámci zavádění inkluzivního vzdělávání 

 upravovat ŠVP v souladu s novými standardy a potřebami výuky, zejména s ohledem na 
změny v souvislosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání a výstupy s kontrolních 
srovnávacích ročníkových testů 

 v každém ročníku (od 2. tříd) bude v jednotlivých naučných předmětech zadaná a 
vyhodnocena minimálně jedna kontrolní práce dle metodiky vydané vedením školy 

 umožnit v co nejširší míře vzdělávání pedagogických pracovníků (dle plánu DVPP) a 
využívat získané poznatky pro zlepšení celkové práce školy, zároveň ověřovat 
smysluplnost těchto školení následnými tematicky zaměřenými hospitacemi a podporovat 
zavádění moderních učebních forem do výuky 

 využít šablon z výzvy 022 ke kvalitnější práci se žáky se SVP, k rozvoji čtenářské a 
matematické gramotnosti, tandemové výuky, sdílení zkušeností pedagogů a vyhledávání 
talentů 

 každý pedagog provede v průběhu školního roku minimálně jednu vzájemnou hospitaci 

 dále plně využít práci speciálního pedagoga pro diagnostiku a intervenci 

 zaměřit se na spolupráci asistentů pedagoga se všemi pedagogy a vytváření podmínek pro 
jejich spolupráci,  

 přijmout školního asistenta, který nebude vázán na konkrétního žáka – využít pro 
podporu přípravy učitelů i při přímém vyučování  

 zkvalitňovat a propagovat práci školního poradenského pracoviště, postupně začleňovat 
jejich práci do každodenní náplně činnosti školy, naučit vyučující využívat tyto pracovníky 
ke spolupráci při zkvalitňování   

 podporovat práci metodika prevence sociálně patologických jevů, zahájit specializační 
studium 

 do výuky zařadit projektové dny dle nového schématu s tématikou průřezových témat dle 
ŠVP 

 nadále věnovat mimořádnou pozornost výběru a práci třídních učitelů jako prostředníků 
ve vztahu žák – rodič – škola 
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 organizačně zajistit časový prostor pro třídnické hodiny a pedagogům zajistit metodickou 
i personální podporu pro zkvalitňování práce třídních učitelů při budování klimatu a 
kultury třídy 

 motivovat vyučující jednotlivých předmětů k formulování srozumitelných pravidel práce a 
hodnocení v jejich hodinách, která budou závazná pro pedagoga i žáky 

 zaměřit se na organizaci činnosti šesti oddělení družin (loni 5), vybudovat čtvrtou 
kmenovou družinu a pátou jako hernu pro práci se stavebnicemi 

 zbudovat další stálou učebnu pro družinu i s možností případného využití pro klubovou 
činnost žáků 2. stupně 

 podporovat zaměstnance školy při budování nejen přirozené, ale i formální autority 

 nadále zapojovat žáky do organizace přestávek a dalších činností spojených s chodem 
školy 

 pokračovat v dobře započaté práci školního parlamentu jako nástroje pro zkvalitnění 
atmosféry školy – udržet úroveň jeho vedení – najít nového vedoucího z řad pedagogů, 
posilovat jeho vliv na ostatní spolužáky a využívat jejich prostřednictvím žáky 
k organizaci činností doplňujících výuku 

 vytvářet co nejpříznivější podmínky pro výuku – podnětné prostředí, materiální, sociální i 
psychohygienické 

 nadále posilovat spolupráci se zřizovatelem 

 podporovat dobrou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, dětským 
domovem, mateřskou školou a základní uměleckou školou 

 upravit časový režim školy v souladu s potřebami dojíždějících žáků a plynulým 
provozem školní jídelny a družiny 

 viditelně (veřejně) oceňovat dobrou práci a aktivitu žáků ve škole i mimo ni 

 nadále podporovat větší volnost pohybu žáků po škole 

 podporovat zodpovědnost každého účastníka vzdělávání za atmosféru školy, nadále 
posilovat demokratické principy v jejich přístupu ke vzdělávání a škole 

 podporovat osobní i společenskou zodpovědnost a budovat vztah každého účastníka 
vzdělávání k materiálním hodnotám 

 alespoň v některých hodinách posílit dělením na menší skupiny výuku Čj na 1. stupni a M 
a Aj na 1. i 2. stupni 

 podpořit pracovníky v DDM přijetím školního asistenta pro zájmové vzdělávání 
(zkrácený úvazek) 

 vyhodnocení zájmového vzdělávání: Každý vedoucí akce nebo zájmového útvaru 
provede po ukončení akce nebo cyklu (minimálně1x ročně) zhodnocení výsledků práce 
své i účastníků zájmového vzdělávání s ohledem na stanovené cíle dle předložené 
šablony, kterou vypracuje vedoucí DDM. Vedoucí DDM na základě těchto zpráv přijme 
příslušná opatření při plánování organizaci dalšího školního roku. 

 
 

12.2. Personální oblast 
 průběžně řešit stav a složení pedagogického sboru v souvislosti s příchody a odchody z 

mateřské a rodičovské dovolené s perspektivou do budoucnosti 

 výhledově se připravit na řešení kvalifikace pro výuku M 

 připravovat kádrovou rezervu pro vedoucí funkci 

 zajistit zastupitelnost koordinátora ICT a webmastera 
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 využít možností, které poskytuje nové financování školství pro novou organizaci výuky 
s navýšením počtu pedagogů – možnost vytvářet méně početné třídy a dělení do menších 
skupin = přijmout tři nové pedagogy 

 přijmout na zkrácený úvazek školního asistenta a školního asistenta pro zájmové 
vzdělávání 

 přijmout další vychovatelku do školní družiny v souvislosti se vznikem 6. oddělení 
 

 

12.3. Materiálně technická oblast 
 
Níže uvedené úkoly jsou přehledem nejdůležitějších potřeb v materiálně technické 
oblasti. Vzhledem k finanční náročnosti pro uspokojení všech těchto požadavků 
nepředpokládáme, že lze vše vyřešit v průběhu jednoho roku. K realizaci jednotlivých 
úkolů bude přistupováno postupně v průběhu více let dle finančních možností, 
v návaznosti na možnost využití prostředků z případných dotačních programů. Ve 
spolupráci se zřizovatelem budou na podzim roku 2019 při tvorbě rozpočtu blíže 
specifikovány oblasti, které se zrealizují v tomto školním roce. 
 

 odvodnění obvodových zdí staré budovy 

 úprava vjezdu (povrchu) za přístavbou I – vchod na dráhu 

 dokončit opravu střechy nad starou budovou 

 nadále modernizovat provoz školní kuchyně a jídelny 

 dovybavit školu v návaznosti na rozsáhlé úpravy, které proběhly v roce 2014 (obložení 
stěny u malé tělocvičny, zlepšení akustických vlastností v učebnách atd.) 

 v jedné družině zbudovat patro pro oddychovou činnost dětí a tím zvýšit kapacitu této 
učebny 

 dovybavit zbudovanou čtvrtou učebnu pro družinu s možností využívat ji i jako klub pro 
žáky 2. stupně 

 zařídit učebnu družiny pro práci se stavebnicemi 

 postupně modernizovat vybavení učeben dataprojektory s dostatečnou svítivostí a 
úsporou energie, případně je měnit za dotykové displeje s úhlopříčkou minimálně 65“. 

 zlepšit klimatické podmínky ve velké učebně informatiky (klimatizace, výměna vzduchu) 

 dokončit rekonstrukci šaten (vybavení šatními skříňkami pro žáky 1. až 3. tříd, likvidace 
klecových šaten)  

 postupně obnovovat výbavu v táborové základně na Zvůli  

 rekonstruovat sociální zařízení na táborové základně na Zvůli (havarijní stav, hrozí 
zřícení) 

 průběžně zmodernizovat vybavení DDM (pracovní stoly, koberec do tělocvičny, drátěný 
program na pomůcky na chodby…) 

 v průběhu několika let postupně nahradit ubytování ve stanech s podsadou na táborové 
základně DDM na Zvůli dřevěnými chatkami pro minimálně 50 účastníků 

 dále provozovat půjčovnu lyží mimo LVK žákům a veřejnosti a takto získané finanční 
prostředky použít na údržbu, obnovu a nákup dalšího sportovního vybavení 

 pokračovat v pravidelném sběru papíru a motivovat žáky i jejich rodiče k této činnosti  

 dokončit bezbariérový přístupu do všech pater školy a učeben v nich. 

 zasíťovat celou školu připojením na Wifi 

 úplné zatemnění do odborné učebny fyziky 
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 připravit dokumentaci (studii proveditelnosti) pro výměnu bojlerů na ohřev teplé vody ve 
všech částech budovy 

 sledovat projektové výzvy pro možnost získat prostředky pro rekonstrukci 
vzduchotechniky ve školní kuchyni – projektová dokumentace je zpracovaná, na terase 
v nově zateplené střeše jsou připraveny výstupy pro vývod vzduchotechniky ven 

 zrekonstruovat učebnu práce na pozemku na školní zahradě 

 zpracovat studii pro výměnu všech rozvodů teplé a studené vody ve staré budově 

 zrekonstruovat odpad pod velkou tělocvičnou, zejména v úseku pod lyžárnou 

 zbudovat za školou na hradbách hřiště pro míčové hry a prostor pro venkovní činnost 
družiny 
 

13. Seznam příloh 
 

13.1. Výroční zpráva činnosti DDM Jemnice 
13.2. Hospodaření školy 
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13.1. Výroční zpráva činnosti DDM Jemnice 
 

 

  

  

  

  

 

 
  

  

   

  

  

  
 

 

 

 

  



35 

 

 

Vážení rodiče, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli,  
 
dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti DDM Jemnice, která je vydávána každoročně, a 
to v souladu se školským zákonem.  
 
Cílem této zprávy je informovat širokou veřejnost o činnosti v uplynulém školním roce 
2017/2018. Ne každý si totiž dovede představit široké spektrum činností a aktivit, které v 
průběhu celého školního roku, prázdnin, sobot a nedělí nabízíme.   
 
Poskytujeme zájmové vzdělávání různými formami, ať už se jedná o pravidelnou činnost v 
zájmových kroužcích, pořádání příležitostných akcí, výletů, táborů, výukových programů pro 
základní a mateřské školy a dalších aktivit. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní pedagogové, 
odborníci a lidé nadšení pro práci s dětmi.  
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za celý kolektiv zaměstnanců všem dětem, které k nám 
docházejí, jejich rodičům za důvěru, se kterou nám své děti svěřují, všem dobrovolníkům za jejich 
nadšení při práci s dětmi, zřizovateli za vstřícnost a podporu našeho zařízení, sponzorům a Vám 
všem, kteří se o naši činnost zajímáte a podporujete ji.   
 
Těšíme se na další společné aktivity, které budou přínosem pro nás všechny.  
 
Charakteristika DDM Jemnice 
  
Dům dětí a mládeže Jemnice je školské zařízení, které v průběhu celého roku poskytuje služby v 
oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování 
co největšího objemu faktů, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru 
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 
každého člena společnosti.    
                    
V tomto pojetí zaměřujeme naše aktivity na směřování ke komplexnějším a prakticky zaměřeným 
dovednostem, se kterými je možno uspět jak ve známých situacích, tak v situacích nových, na 
základě vlastní aktivity, sebeuvědomění a spolupráce. V zájmovém vzdělávání využíváme 
momentu dobrovolnosti, který je charakteristickým prvkem pro účastníky zájmových činností. 
Cíle zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Jemnice jsou plněny v souladu s prostorovými, 
personálními i finančními podmínkami.  
 
Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho 
využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího 
profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Činnost se zaměřuje na prevenci vzniku sociálně 
negativních jevů, vytváří podmínky a podporuje žádoucí zájmové činnosti ve více oborech 
zájmového vzdělávání.  
Dům dětí a mládeže svými aktivitami zasahuje a působí také v obcích Mikroregionu Jemnice (v 
Mladoňovicích, Panenské, Třebelovicích…). Úzce spolupracuje se zřizovatelem a řadou subjektů 
ve městě, s neziskovými organizacemi, s obecními úřady a školskými zařízeními Mikroregionu 
Jemnice.  
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Údaje o pracovnících  

 Počet fyzických osob  Přepočtené úvazky  Z toho ženy 

 Interní pracovníci 

pedagogičtí  

2,5 2,5 3 

Interní pracovník  1 0,5 1 

Externí pracovníci  

 

45 3,37 34 

  
Personální změny nastaly v únoru 2019, kdy byla v rámci Šablon II přijata na půl úvazku školní 
asistentka.. Asistentka splňuje vzdělání určené v rámci šablon.  
Interní pracovníci se zúčastňují dalšího vzdělávání.  
 
Externí pracovníci: 

- Vedoucí zájmových útvarů mají většinou pedagogickou způsobilost, ať už získanou 

studiem pedagogiky na SŠ nebo VŠ nebo studiem akreditovaného studijního oboru 

Národního institutu dalšího vzdělávání - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času  

vykonávající dílčí přímou pedagogickou práci. 

- Nekvalifikovaní vedoucí zájmových útvarů pracují pod vedením garanta – pedagoga – 

interního pracovníka.  

Externí pedagogové pracují jako vedoucí zájmových útvarů, akcí, kurzů a výukových programů, 
zúčastňují se táborů a víkendových pobytů.  S externisty jsou svolávány pracovní porady vždy 2x 
do roka, a to na začátku školního roku, kdy jsou s nimi sepsány dohody o pracovní činnosti a 
jsou proškoleni o bezpečnosti práce a následně na konci školního roku, kdy probíhá hodnocení 
činnosti. 
 
Oblasti zájmového vzdělávání: 
 
Pravidelné zájmové vzdělávání  
 
Nabídka zájmových útvarů je každoročně sestavována na základě vypozorovaných zájmů a 
požadavků dětí, žáků a studentů, rodičů a dalších dospělých zájemců.  Obsah zájmového 
vzdělávání je v DDM Jemnice řazen do oblastí, které se realizují v jednotlivých formách 
zájmového vzdělávání. (viz. Školní vzdělávací program DDM Jemnice). Vychází z prostorových, 
personálních a finančních možností DDM a je zaměřena na oblast estetickou, pohybovou, 
jazykovou, přírodovědnou a technickou.   
Pro veřejnost je každoročně zpracován nabídkový propagační materiál, jehož součástí je přihláška 
do zájmového útvaru v tištěné podobě. Informační letáky včetně přihlášky mohou zájemci získat 
i na www stránkách ZŠ Jemnice, na nástěnkách ve škole a na veřejně přístupných místech.  
 
Pravidelné schůzky jednotlivých zájmových útvarů probíhaly zpravidla 1 x – 2 x týdně a trvaly 1 – 
4 hodiny týdně. Od října 2017 do konce května 2018 navštěvovalo 46 zájmových útvarů 603 
účastníků.   
Zajímavé programy si pro členy zájmových útvarů připravovalo 45 proškolených externích 
pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů.    
Již několik roků spolupracuje DDM s obcemi Mikroregionu Jemnice. Na jednotlivých obecních 
úřadech nebo ve školách byly vytvořeny podmínky pro činnost jednotlivých zájmových kroužků.  
Pravidelné setkávání zájmových kroužků končí zpravidla na konci května, některé kroužky se 
setkávají i o prázdninách -rybáři, já a kůň, hip-hop, mažoretky, které reprezentují DDM Jemnice a 
město Jemnice na celorepublikových a mezinárodních soutěžích.   
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Prostory DDM poskytují možnosti pro tvořivou činnost účastníků zájmového vzdělávání. 
Klubovny jsou průběžně vybavovány novými pomůckami a materiálem.   
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Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019  
 

ROZVRH HODIN ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

PONDĚLÍ ŠIKULKY MLADOŇOVICE 
13:00-
15:00 

KAMILA BÖMOVÁ 

 
KOŠÍKOVÁ ZŠ 

14:00-
16:00 

IVAN CHVOJKA 

 
GAIA DDM 

16:00- 
18:00 

GABRIELA 
FORMANOVÁ 

 
FLORBAL ZŠ 

16:00-
19:00 

ŠTEFAN FURDAN 

 
STŘELECKÝ STŘELNICE 

16:30-
18:30 

PETR KADRNOŽKA  

 
LUKOSTŘELBA STŘELNICE 

17:00-
18:00 

PETR KADRNOŽKA  

ÚTERÝ MINIFOTBAL ZŠ 
16:00-
18:00 

ZDENĚK KOUTNÝ 

 
KYNOLOGICKÝ  PĚČÍN 

14:00-
16:00 

JARMILA 
KOUPILOVÁ 

 
ATLETIKA ZŠ 

14:30-
16:00 

LUDMILA KRAJČÍ 

 
ATLETIKA 
PŘÍPRAVKA 

ZŠ 
14:30-
16:00 

ŠÁRKA KALUŽOVÁ 

 
VAŘENÍ DDM 

14:30-
18:00 

JARMILA 
FURDANOVÁ 

 
JÓGA DDM 

16:00-
17:00 

KARLA CHVOJKOVÁ 

 
STOLNÍ TENIS SOKOLOVNA 

16:30-
18:30 

MILAN CHVÁTAL 

 
NERFKY DDM 

17:00-
18:30 

PETR KADRNOŽKA  

 
FOTOGRAFUJEME DDM 

17:00-
19:00 

MICHAL DOBEŠ 

 
CVIČENÍ ŽENY DDM 

19:00-
20:30 

RENÁTA 
DANICSOVÁ 

 
ATLETIKA ZŠ 

14:00-
15:30 

ALEŠ KRAJČÍ 

STŘEDA GYMNASTIKA ZŠ 
13:00-
14:30 

JANA BASTLOVÁ 

 
KERAMIKA DDM 

13:00-
14:30 

MARTA FILLOVÁ 

 
KOŠÍKOVÁ ZŠ 

13:00-
15:00 

DAGMAR 
OTÁHALOVÁ  
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KYTARA ZŠ 

14:00- 
16:00 

BEDŘICH BULÍN 

 
GYMNASTIKA ZŠ 

14:30-
15:30 

ROMANA 
SMETANOVÁ 

 
KERAMIKA DDM 

14:30-
16:00 

MARTA FILLOVÁ 

 
VOLEJBAL ZŠ 

15:00-
17:00 

TOMÁŠ TRUNEČEK  

 
GYMNASTIKA ZŠ 

15:30-
16:30 

LUCIE FOUMOVÁ  

 
FLORBAL ZŠ 

17:00-
19:00 

NEVĚČNÝ 
MILOSLAV 

 
KLUB MLADÝCH DDM 

18:00-
21:00 

VENDULA 
HABROVÁ 

ČTVRTEK MINIFOTBAL ZŠ 
18:00:-
20:00 

ERVÍN REEGEN 

 
KLÁVESY DDM 

13:45-
17:00 

LENKA VÝLETOVÁ 

 
ATLETIKA ZŠ 

14:00-
16:00 

JOSEF NOVÁK 

 
VAŘENÍ DDM 

14:30-
17:00 

JARMILA 
FURDANOVÁ 

 
ATLETIKA ZŠ 

15:00-
16:00 

MICHAL DOBEŠ 

 
MÍČOVÉ HRY ZŠ 

15:00-
16:00 

JOSEF DANĚČEK 

 
HISTORICKÝ ŠERM DDM 

16:00- 
18:00 

RUDOLF ŠUSTR 

 
VÝTVARNÝ  DDM 

16:00-
17:00 

JANA DANĚČKOVÁ 

 
HASIČI ZBROJNICE 

16:00-
18:00 

MILAN ŠERKA 

 
MAŽORETKY DDM 

16:00-
18:00 

MARKÉTA 
MATĚJKOVÁ 

 
KYTARA DDM 

17:00-
18:00 

LENKA VÝLETOVÁ 

 
VÝTVARNÁ 
KAVÁRNA 

DDM 
18:00-
20:00 

MARTA FILLOVÁ 

 
MUZIKOTERAPIE  DDM 

8:00-
10:00 

JANA DANĚČKOVÁ 

 
DUPÁČEK DDM 

9:00-
12:00 

JANA DANĚČKOVÁ 

PÁTEK RYBÁŘI DDM 
15:30-
18:30 

ŠTEFAN FURDAN 
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FLORBAL ZŠ 

16:00-
19:00 

VOJTĚCH MÁCA  

 
HIP HOP DDM 

16:00-
19:00 

RENATA KIMOVÁ 

 
STOLNÍ TENIS SOKOLOVNA 

16:30-
18:30 

MILAN CHVÁTAL 

 
KŮŃ DDM 

17:00-
19:00 

DOMINIKA TVRDÁ 

 
MAŽORETKY DDM 

17:00-
19:00 

RENATA 
MATĚJKOVÁ 

 
ANGLIČTINA DDM 

15:00-
17:00 

DOMINIKA TVRDÁ 

SOBOTA DIVADELNÍ DDM 
20:00- 
22:00 

DANA BABIŠOVÁ 

 
ŠERM A TANEC DDM 

8:00- 
11:00 

JANA ŘEŘUCHOVÁ  

 
JÍZDA NA KONI STÁJE 

8:00-
12:00 

JARMILA 
KOUPILOVÁ 

 
RYBÁŘI RYBÁRNA 

8:00-
12:00 

ŠTEFAN FURDAN 

 
RUČIČKY V HLÍNĚ  DDM 

9:00-
11:00 

MARTA FILLOVÁ  

 
BUĎ FIT DDM 

9:30-
10:30 

MICHAL DOBEŠ 

SOBOTA 
sudá 

LEGOMODELÁŘI DDM 
9:00-
11:00 

INTERNÍ 

 
Příležitostná zájmová vzdělávací činnost: 
 
 DDM Jemnice připravoval jednorázové nebo cyklické akce výchovně vzdělávacího charakteru 
(soutěže, turnaje, kulturní programy, sportovní turnaje, společenské akce a vzdělávací programy 
pro děti, žáky, mládež, rodiče s dětmi a dospělé).  
Důraz byl kladen na propagaci, dobré organizační i personální zajištění a důsledné 
vyhodnocování akcí. 
 
Na organizaci příležitostných vzdělávacích činností se podíleli interní, externí i dobrovolní 
pracovníci. Akce byly prezentovány a propagovány na vývěskách DDM v základních a 
mateřských školách, městské knihovně, v Kulturním zpravodaji, na měsíčních plakátech DDM, 
na www stránkách ZŠ Jemnice a na facebooku.  
 
Příležitostné aktivity byly připravovány dle ročního plánu a byly průběžně aktualizovány a 
doplňovány o nové.   
 
V rámci zapojení do šablon a díky pomoci MAS byly uskutečněny 3 projektové dny mimo SVČ – 
zájezd do ZOO Jihlava, zájezd na rozhlednu u Zvůle a jeden na jezeru zvaném Sumčák. Celkem 
se projektových dnů zúčastnilo něco kolem 50 účastníků z řad členů kroužků, instruktorů a 
vedoucích. V příštím roce jsou již plánovány další projektové dny.  
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Údaje o inspekci 
 
 Ve školním roce 2018/2019 proběhla v naší organizace Kontrola provedená Českou 
školní inspekcí. Výsledkem kontroly byly zjištěny drobné nedostatky, které byly bezodkladně 
odstraněny. Jednalo se o malou úpravu v přihlášce do zájmového útvaru doplnění několika slov.  
Více informací o inspekci 
 
Hlavní úkoly plánu práce a jejich plnění: 

Na začátku školního jsme si na pedagogické radě stanovili hned několik hlavních úkolů - 

cílů zájmového vzdělávání, kterých bychom ve školním roce chtěli dosáhnout. 

 
Základní cíle  

 Hledat nové trendy v oblasti zájmového vzdělávání a jejich zařazení do nabídky  

Každoročně připravujeme novinky v pravidelné činnosti, v letošním roce je to fitbox.  

 Hledat, vytvářet a zabezpečit kvalitní podmínky a zázemí pro zájmové vzdělávání 

Tento cíl se nedaří naplňovat úplně ve všech ohledech. Máme velkou nabídku kroužků a některé 
z časových důvodů probíhají paralelně. 

 Vyhledávat odborně a pedagogicky vzdělané vedoucí a zabezpečit jejich další 

vzdělávání 

S ohledem na zákon o pedagogických pracovnících musí všichni pracovníci v zájmovém 
vzdělávání a to i externí vedoucí kroužků, být pedagogicky kompetentní. K této změně jsme u 
nás přistoupili velmi aktivně. 40 hodinové studium už v našem zařízení absolvovalo 12 externích 
vedoucích. Každý rok přibude někdo nově. Ti vedoucí, kteří nechtějí studium absolvovat (např. 
jsou důchodci nebo je důvodem časová náročnost či cena studia) mají metodickou pomoc. U 
takových pracovníků je vždy interní pedagog garantem jejich kroužku. 

 Činnostmi zájmového vzdělávání ovlivňovat co největší počet dětí, mládeže a 

dospělých 

Tento úkol je snadno měřitelný, neboť vedeme přesnou statistiku všech účastníků zájmového 
vzdělávání. V pravidelné činnosti v porovnání s předchozím školním rokem klesly počty. 
V příležitostné činnosti nebo táborové je jednoznačně velký nárůst účastníků zájmového 
vzdělávání. Kromě dětí a mládeže připravujeme i celou řadu aktivit pro dospělé anebo celé 
rodiny. 
 
Obecné cíle zájmového vzdělávání 

 Rozvíjet osobnosti člověka, jeho poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty 

V každé činnosti našeho zařízení se snažíme děti vést, vychovávat a být jim příkladem. Snažíme 
se na jiné výchovné bázi než je standardní vztah učitel  - žák. Jsme našim účastníkům spíše 
přáteli, rádci a průvodci. Často pracujeme s dětmi, kterým se ve škole nedaří, jejich školní úspěchy 
nejsou valné, ale zažívají radost a pocit významnosti díky úspěchům v zájmové činnosti. Tady je 
naše místo. 
Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 

 Maximálně využít vlastních prostor a materiálních možností k činnostem 

zájmového vzdělávání 

Tento úkol je zcela naplněn. Některé dny jsou natolik předimenzované, že se střídá jeden kroužek 
s druhým a mnohdy paralelně navazují nebo se překrývají částečně.  

 Cílevědomá připravenost účastníků k veřejnému vystupování 
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Všechny taneční a sportovní kroužky vedeme k prezentaci na veřejnosti. Ty, které se neúčastní 
soutěží (např. gymnastika) se prezentují na různých kulturních událostech. Děti si zvykají na 
pozornost diváků, trému a její pokoření a potlesk související s radostí z vystoupení a dobře 
odvedené práce. Skupinové vystupování vede i k tomu, že jsou děti zodpovědní za výsledek 
skupiny jako celku a že se musí nějakým způsobem chovat, aby tým fungoval jako celek. Při 
příležitostných akcí často necháváme dětem prostor k jejich vyjadřování, projevu do mikrofonu, 
na podiu, sebepředstavení atd. 

 Využívat znalostí naučených v zájmových útvarech při rekreačních, soukromých a 

společenských příležitostech 

Všechny znalosti, dovednosti a návyky, které děti a mládež získají v zájmových útvarech, jsou 
praktické a důležité pro život. Neděláme žádné činnosti jen proto, aby byly. Vždy je u každé 
aktivity motivace a děti ví, proč to nebo ono se učí a k čemu je to dobré. Umí pak své dovednosti 
nebo znalosti uplatnit, podělit se o ně s ostatními.  Tímto způsobem pracujeme s dětmi i na 
táborech. Všechny činnosti jsou praktické, užitečné a aplikovatelné do běžného života. Každá 
soutěž a každá hra má děti něco naučit, ať už z hlediska pohybového nebo sociální nebo 
komunikačního. 

 Rozvíjet a prohlubovat logické myšlení účastníků zájmového vzdělávání 

V naší činnosti je prostor na to, aby děti objevovaly a na spoustu otázek si samy našly odpovědi. 
Vedeme je k tomu, aby samy používaly nabyté dovednosti a znalosti k získávání dalších poznatků.  

 Seznámit účastníky s přírodou 

Kroužek rybáři a fotograf, ale zejména příležitostné akce a hlavně tábory probíhají v těsném 
spojení s přírodou a to ve všech ročních obdobích a denních i nočních hodinách. Děti objevují 
přírodu všemi smysly a spojují si vědomosti s praxí, což je ideální propojení při získávání 
poznatků. 

 Vybudovat pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých a společných 

výsledků práce 

Vzhledem k tomu, že mnoho kroužků je praktických, tak pozitivní vztah k práci je jejich hlavní 
obsahovou náplní. Děti musí umět zvládnout určitou konkrétní práci, aby měli výsledky 
v kroužku – výtvarné, keramické, modelářské kroužky, ale také kroužek já a kůň, která se stará o 
koně nebo vaření, kde děti nejen vaří, ale také po sobě uklízí a vše si připravují. V kroužcích, 
které jsou nastaveny jako týmové – zejména sportovní a taneční je princip společného výsledku 
práce téměř na prvním místě. Děti jsou vedeny k tomu, že každý musí udělat kus práce, aby 
společné dílo vypadalo co nejlépe.Např. v klubu instruktorů vedeme děti k zodpovědnosti za 
svou práci, mají přidělený určitý úsek, o který se starají a za jehož fungování jsou zodpovědní. 
Upevňují si tak pocit, že jejich drobným přičiněním se podařila obrovská akce. 

 Rozvíjet klíčové kompetence a hodnoty důležité pro osobní rozvoj, jeho zapojení 

ve společnosti a uplatnění v životě 

Všechny klíčové kompetence, které má naše organizace popsány ve Školním vzdělávacím 
programu, naplňujeme v jednotlivých kroužcích dle jejich specifik.  Rozvíjíme každé dítě jako 
individualitu, přičemž jej bereme jako součást celku a toto uvědomění v dětech posilujeme. 

 Umožnt účastníkům i jinou činnost a vhodně naplnit svůj volný čas 

Naši pestrou nabídkou v pravidelné, příležitostné i táborové činnosti si každé dítě může 
vyzkoušet mnoho aktivit a najít to svoje místo. Děti si mohou vyzkoušet v každém věku, co by je 
mohlo bavit. Mnoho dětí se hledá i v době profesního rozhodování a právě pro takové děti 
můžeme být rádcem a místem pro jejich usnadněné rozhodování.  
V pravidelné činnosti praktikujeme vždy v září tzv. ukázkové hodiny a možnost bezplatné 
návštěvy do kroužků po dobu dvou týdnů. Děti tak navštěvují různé kroužky a hledají ten 
správný pro sebe. 

 Rozšířit zájmové útvary a soustředění jednotlivých zájmových útvarů 
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Každoročně nabízíme nové zájmové útvary, vždy reagujeme na poptávku. 

 Zařazovat jiné netradiční výukové metody 

V zájmovém vzdělávání jsou netradiční výukové metody považovány za stěžejní. Naše vzdělávání 
odlišujeme od základního vzdělávání už od prvopočátku, kdy uplatňujeme i jiné vztahové vzorce 
mezi námi a dětmi.  Tím, že děti na střediscích volného času vedoucím tykají, rozhodně neklesá 
autorita vedoucích a naopak tím dostává výchovně vzdělávací proces jiný rozměr. Tady je třeba 
zdůraznit, že v zájmovém vzdělávání jsou většinou děti, které tyto principy dokážou přijmout a 
nezneužívají jich a proto je např. tykání reálné. Mnohé výukové metody jsou postaveny právě na 
hře, zkoumání, pokusech, pohybu a osvojování si poznatků hravou a zábavnou formou. 
 
Plán akcí DDM pro školní rok 2019/2020 
 
Září 
Úklid táborové základny 
Zahájení činnosti kroužků 
Den kdy svítí světlušky 
Projektový den mimo SVČ /šablony/ 
Projektový den mimo SVČ /šablony/ 
 
Říjen 
Burza  
Výtvarná dílna 
Honba za pokladem 
 
Listopad 
Soutěž Město jméno zvíře věc 
Návštěva stájí Plačovice 
Turnaj ve stolním tenise 
Drakiáda 
 
Prosinec  
Vánoční dekorace 
Pečení perníčků 
Čertovský rej 
 
Leden 
Pleteme z pedigu 
Sněhové radovánky 
Šachový turnaj 
 
Únor 
Turnaj v šipkách 
Internet pro děti  
Vyrábění ze slaného těsta 
 

Březen 
Týden keramiky pro MŠ 
Víkend s aerobikem 
Turnaj v minifotbalu 
Dětský maškarní ples 
Malování suchým pastelem 
 
Duben 
Výroba velikonočních dekorací 
Pexesiáda 
Výroba čarodějnic  
Ukázka činnosti výtvarných kroužků 
 
Květen 
Turnaj člověče, nezlob se  
O májovou korunku  
Pohádkový les v Panenské  
Znalostní kvíz o zvířatech 
Dopravní soutěž 
 
Červen 
Slavnostní ukončení činnosti kroužků 
Příprava na táborovou činnost 
Soustředění táborových vedoucích a 
instruktorů 
Den dětí pro MŠ 
 
Červenec – srpen 
Soustředění sportovních kroužků 
Soustředění tanečních kroužků 
Prázdninové tvoření 
Tábor Zvůle

 
Tento plán je orientační a je upravován a doplňován na pedagogických radách DDM, které se 
konají  
každý měsíc.  
  



44 

 

 
Prázdninová činnost  
 
Táborové činnosti je věnována velká pozornost a tomu také odpovídá počet účastníků, tj. dětí, 
žáků a studentů, případně dospělých osob, které o tábory projevují zájem. Zimního táboru 
využívají spíše rodiny s dětmi, zatímco jednotlivé letní tábory jsou jasně vymezeny pro určitou 
cílovou skupinu. Prázdninová činnost byla organizována o školních prázdninách nebo v době, 
kdy z jakýchkoliv důvodů neprobíhala školní výuka.  
Formy prázdninové činnosti: letní, zimní a příměstské tábory, pobytové akce. Nabídka byla 
určena nejen členům pravidelných zájmových aktivit, ale i široké veřejnosti.  
 
K uskutečňování prázdninové činnosti využíváme vlastní prostory nebo prostory pronajaté.  
 
HODNOCENÍ KVALITY PRÁZDNINOVÉ ČINNOSTI: 
 
 Tábory na stálé táborové základně Zvůle probíhají po celé dva měsíce, zahrnují odborná 
soustředění i tábory všeobecného zaměření pro veřejnost.  
 
Charakteristika tábora:   
 
Pořadatelem a organizátorem tábora je DDM Jemnice. Interní pracovníci DDM zajišťují 
provozní a organizační záležitosti základny. Hlavní vedoucí tábora je externí spolupracovník, 
který tábory připravuje a realizuje již řadu let. Program je koncipován jako otevřený pro děti bez 
vyhraněných zájmů, převažují hry v přírodě a činnosti tábornického zaměření. Tábor je 14 a 7 
denní, skladba účastníků je velmi různorodá, tábora se účastní 80 dětí ve věku od 4 do 17 let, z 
toho jedno dítě se zdravotním postižením. Veškerá pedagogická a zdravotní dokumentace byla 
vedena táborovým zdravotníkem. 
  
Materiální a personální zajištění: 
 
Základna na Zvůli je zařízena dřevěnými stavbami – kuchyně, marodka, jídelna, hygienické 
zařízení a stany s podsádkou pro děti a vedoucí. Poskytuje pěkné prostředí pro rekreační činnosti, 
v okolí je dostatek prostoru pro všechny aktivity - louka, les, hřiště. Pro vlastní táborovou činnost 
bylo k dispozici základní sportovní náčiní, které je dlouhodobě součástí základny. Výborné bylo 
personální zajištění tábora. Hlavní vedoucí má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, 
oddíloví vedoucí tvoří vcelku stálý tým spolupracovníků, kteří s předstihem pracují na přípravě a 
realizaci programu. Kromě 6 oddílových vedoucích jsou to i instruktoři a zdravotnice s odbornou 
kvalifikací. Naplňování poslání tábora jsou celotáborové hry inspirované příběhem Narnie a 
Cestou do pravěku. Obě hry byly výborně připraveny - pomůcky, motivace, překvapující 
momenty, přiměřená gradace. Pravidla života v táboře (denní obřady a zákony), hodnocení a 
bodovací systém byly formulovány srozumitelně a vtipně, s ohledem na věk přítomných dětí. 
Denní režim odpovídal psychohygienickým zásadám, podíl řízených činností a spontánních 
aktivit byl vyvážený. Při sledované činnosti byly děti vhodně motivované, hra dobře zapadala do 
celkového pojetí příběhu. Vedoucí jasně stanovili pravidla hry, dbali na dodržování zásad 
bezpečnosti. Ve vzájemných vztazích byly patrné vstřícnost, důvěra, porozumění pro potřeby 
druhých. Děti spolu dobře spolupracovaly, bylo zřejmé, že jsou vedeny ke vzájemné toleranci.  
 
Závěr:   
 
Tábor byl připraven a probíhal v souladu s požadavky pedagogiky volného času. Děti získávaly 
nové zkušenosti, dovednosti i vědomosti, které vycházely z celotáborových her s atraktivní 
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tematikou. Děti odjížděly z tábora spokojené a odnášely si spoustu dojmů. Ne vše se ovšem 
podařilo tak jak jsme si představovali – jsou věci které, jako vedoucí táborů neovlivníme a to je 
například nečekané návštěvy rodičů, kteří naruší právě probíhající program nebo neuposlechnutí 
proseb aby děti s sebou neměli mobilní přístroje. Toto je stálý problém, který se snažíme řešit 
s rodiči, kteří mají číslo na hlavního vedoucího tábora a mohou se kdykoliv o stavu svého dítěte 
informovat a zavolat mu na tento mobil – přesto děti s sebou mobily mají i nadále.  Přípravě 
tábora byla věnována velká pozornost, což se pozitivně odrazilo na kvalitě vlastních činností, 
které dosahovaly nadprůměrné úrovně.  
 

Další činnosti zájmového vzdělávání: 
 
Osvětová a informační činnost 
  
DDM poskytoval poradenskou a informační činnost - zájemcům byla doporučena a poskytnuta 
odborná literatura, materiál pro volnočasové aktivity, konzultace k dokumentaci letní činnosti, 
materiál k seminárním pracím studentům.  
Při pořádání městských akcí většího charakteru spolupracuje DDM s Městem Jemnice.   
Individuální práce  
- byla realizována především vyhledáváním a podporou talentovaných dětí (výtvarná soutěž, 
výstava rukodělné činnosti, vyhledávání prezentačních akcí, soutěží) - vytvářením speciálních 
zájmových kroužků, pořádáním akcí pro mládež, která pracuje jako instruktoři a zajímají se o 
práci s dětmi  
- individuální příprava na různé druhy zkoušek (talentové zkoušky) - praxe studentů                
                  
Spontánní činnost  
 
Spontánní činnost je průběžná i jednorázová nabídka aktivit i činností, volně a nezávazně 
přístupná všem zájemcům dle jejich zájmu.  
DDM Jemnice v rámci spontánních činností poskytoval např.  
klubovnu (televize, video, stolní hry, stolní fotbal, taneční hry, x-box, deskové hry aj.) možnost 
prezentací a vystoupení v rámci akcí pro veřejnost.  Klubovnu mohly děti navštěvovat denně. 
Mohly zde vyčkat na zájmový kroužek, nebo po jeho skončení na rodiče, připravit si úkol, zahrát 
stolní hru, popovídat s kamarády, malovat, číst knihy a časopisy, nebo jen tak posedět s 
kamarády, popovídat si s pracovníky DDM. Největší zájem byl o stolní fotbal, trampolínu a 
karaoke. 
 
Hlavním cílem spontánních činností bylo poskytnout návštěvníkům příjemné prostředí. Většina 
aktivit byla založena na spontánním zapojení dětí do činnosti.  
Spolupráce s jinými organizacemi  
 
Spolupráce se zřizovatelem, městem Jemnice je na výborné úrovni. Vztah je provázán vzájemnou 
komunikací a informovaností. Zřizovatel podporuje aktivity DDM a operativně pomáhá v řešení 
koncepčních záměrů.  
Spolupráce s ostatními organizacemi – Sokol Jemnice, Jemča Jemnice, HZS Jemnice, ZŠ a MŠ 
Jemnice, ZŠ a MŠ Mikroregionu Jemnice. 
 
Máme sestaven schválený školní vzdělávací program pro roky 2018/2023, přičemž si ujasňujeme 
ve své práci, jaké je hlavní poslání našeho školského zařízení pro zájmové vzdělávání, co naše 
středisko volného času dělá, kam chce dojít, co budoucí účastníci činností chtějí. V září 
provádíme analýzu stávajícího školského zařízení. 
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Po zkušenostech z uplynulého školního roku jednoznačně vyplývá smysl práce o konání tzv. 
velkých akcí pro širokou veřejnost na veřejných prostranstvích.  Příprava na tyto akce je náročná, 
ovšem za pomoci dobrovolných pracovníků a instruktorů se výsledky dostavují, o čemž svědčí 
vysoká účast a návštěvnost.  
 
Jako silnou stránku naší organizace vnímáme dobrý tým kvalitních pedagogů, který dokáže 
fungovat jak individuálně při samostatných činnostech, tak právě v týmových aktivitách. K této 
velmi silné s 
tránce patří i velká podpora mnoha dobrovolných spolupracovníků z řad našich přátel, kteří se 
podílí ve svém volném čase na naší činnosti. Díky tomuto zázemí jsme, při tak malém počtu 
interních zaměstnanců, schopni připravit velké věci. 
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VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – transfer zřizovatel 
 
 
 
 

I. VÝNOSY ORGANIZACE 
Kč 

Transfer zřizovatele  4 900 000,00 

Zájmové a sportovní aktivity žáků  79 385,00 

Stravné 1 445 909,00 

Zápisné – družina 89 310,00 

Zápisné – DDM kroužky 17 150,00 

Ostatní výnosy 54 604,00  

Výnosy z pronájmu 40 000,00 

Výnosy z RF 189 741,00 

Doplňková činnost – služby 271 770,00 

Výnosy celkem 7 087 869,00 

 
II. NÁKLADY ORGANIZACE 

Kč 

Oprava a údržba 696 533,00 

Potraviny 1 435 307,94 

Všeobecný materiál 749 794,44 

Knihy, časopisy 13 695,00 

DDHM 838 711,80 

Ochranné pomůcky, obuv, ošacení 18 200,46 

Elektrická energie 584 761,00 

Voda 157 323,00 

Teplo 1 046 023,52 

Služby a práce nevýrobní povahy (softwar, vzdělávání, per. prohlídky) 849 528,80 

Telefonní poplatky 83 190,23 

Bankovní a poštovní poplatky 36 462,00 

Cestovné   80 332,00 

Reprefond 1 641,00 

Pojištění majetku, zákonná odpovědnost 59 219,00 

Mzdové náklady 42 160,00 

Ostatní náklady z činnosti 65 210,00 

Nájemné 53 172,00 

Odpisy DHM 124 266,00 

Náklady celkem 6 935 531,19 
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VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – státní rozpočet 
            Kč 

Výnosy celkem – příspěvek (UZ 33 353, UZ 33 052,  
UZ 33 070, UZ 33 073, UZ 33 063) 

 
26 022 636,60 

 

Náklady na platy a OPPP 18 785 959,00 

Odvody do FKSP 359 792,00 

Odvody – zdravotní, sociální 6 128 381,00 

Zák. poj. 4,2%o 75 953,00 

Učebnice, školní potřeby, knihy, učební pomůcky 516 868,60 

Další vzdělávání učitelů 41 325,00 

Přímé náklady na výuku plavání 33 000,00 

Dočasná pracovní neschopnost 81 358,00 

Náklady celkem 26 022 636,60 

 

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – státní rozpočet 
            Kč 

Výnosy celkem – příspěvek (UZ 33 353, UZ 33 052,  
UZ 33 070, UZ 33 073, UZ 33 063) 

 
22 935 287,00 

 

Náklady na platy a OPPP 16 493 846,00 

Odvody do FKSP 319 096,00 

Odvody – zdravotní, sociální 5 457 027,00 

Zák. poj. 4,2%o 65 098,00 

Učebnice, školní potřeby, knihy, učební pomůcky 459 232,00 

Cestovné  6 037,00 

Další vzdělávání učitelů 45 320,00 

Přímé náklady na výuku plavání 35 800,00 

Dočasná pracovní neschopnost 53 831,00 

Náklady celkem 22 935 287,00 

 
 

Vypracovala: Zuzana Smolejová 


