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1.

Představení školy

(vyňato z Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2016 - 2017)
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
Adresa školy:
Bělohrobského 367, 394 94 Černovice
IČ:
62540106
Bankovní spojení: 0621317369/0800
DIČ:
CZ62540106
Telefon/fax:
E-mail:
Internetové stránky:

565 492 127
zs.cernovice@worldonline.cz
www.zscernovice.cz

Právní forma:
Zařazení do sítě škol :
Ředitel školy:

příspěvková organizace
5.3 2007 (poslední úprava)
Mgr. Robert Štefánek

Součásti školy:

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Škol. jíd. – výdejna

IZO
107 721 414
114 500 495
114 500 061
102 415 064
114 500 509

kapacita
300 žáků
80 dětí
90 žáků
380 stravovaných
80 stravovaných

Identifikátor právnické osoby:
600 061 337
Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 5.3. 2007

Zřizovatel
Název:
Adresa:
IČ:
Telefon/fax:
E-mail :
Internetové stránky:
Starosta města:

Město Černovice
Mariánské náměstí 718
248037
565492102 / 565492109
posta@mestocernovice.cz
www.mestocernovice.cz
Bc. Jan Brožek

Školská rada
Složení
Předseda:
Členové:

Bc. Jan Brožek
Mgr. Kamila Pařízková, Petra Janů -za zákonné zástupce žáků
Mgr. Jarmila Kořínková (společně s Bc. Janem Brožkem) - za zřizovatele
Mgr. Josef Hadrava, Marcela Vránková -za pedag. pracovníky školy
3

Základní údaje o součástech školy
Mateřská škola
Od září 2005 je naše mateřská škola přestěhovaná (kompletně celé vnitřní zařízení) do
budovy základní školy, do nově upravených prostor v suterénu školy. Mateřská škola má 3
třídy s kapacitou pro 80 dětí předškolního věku, stabilní, společnou ložnici pro všechny děti, 2
přípravné kuchyňky na přípravu a vydávání jídel.
Školní stravování v mateřské škole zabezpečují kuchařky ze školní jídelny. Připravují pro děti
oběd, který je rozvážen do výdejen MŠ a následně do jednotlivých tříd MŠ, ve kterých
probíhá vlastní stravování dětí. Přesnídávku a svačinu připravuje pomocná kuchařka
mateřské školy ve výdejně MŠ. Obě výdejny v MŠ mají dobré vnitřní zařízení.
Na pozemku u lesa, který přiléhá k základní škole, je oplocená zahrada s pískovištěm, velkým
zahradním domkem s hygienickým vybavením a s regály na uložení hraček. Dále jsou na
ploše před domkem umístěny dřevěné prvky, vyrobeny ze smrkového, tlakově impregnováno
dřeva.
V letošním školním roce bylo vybudované pro děti nejen z MŠ, ale i pro ostatní děti z města
„hřiště Černovice“. Dětské akátové prvky a sestavy jsou vysoce odolné a motivují děti
k přirozenému pohybu, podporují jejich koordinaci, soustředění, odvahu a sebevědomí. Celý
komplex je na zahradě základní školy a byl pořízen z dotace MMR.
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a
hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby
je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat. Ve dvou třídách jsou
umístěny pro děti počítače.
Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou
přístupné rodičům a veřejnosti.
Úplata za předškolní vzdělávání na naší škole činí 200,- Kč za příslušný kalendářní měsíc na
jedno dítě.
Směrnice č. 1/16 s účinností od 1. 9. 2016 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v mateřské škole mimo jiné stanoví i možnost snížení nebo osvobození od úplaty. Ve
školním roce byly osvobozeny od úplaty 2 děti z důvodů hmotné nouze.
Kapacita mateřské školy je 80 dětí, ale zatím jsme ji nikdy nenaplnili. Přijímáme děti ze všech
spádových vesnic z okolí Černovic i děti jiných úřadů, děti s trvalým bydlištěm mimo
Černovice.

Základní škola
Vyučování ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu (vytvořeného podle
RVP ZV) EKOŠ. Od září 2016 došlo vzhledem k inkluzivnímu vzdělávání k úpravám,
kterými byly do programu zapracovány změny Rámcového vzdělávacího programu ZV. Náš
školní vzdělávací program je dokument živý, reaguje na zkušenosti z praxe; učitelé se k němu
musí stále vracet, upravovat a vylepšovat jej podle stávajících podmínek.
Školu navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 163 žáků. Třídy základní školy se
v tomto školním roce naplňovaly do počtu 24 žáků. Průměrný počet žáků na třídu byl letos
18,1 žáků. Při výběru povinně volitelného předmětu bylo respektováno přání zákonných
zástupců žáků. Tělesná výchova na II. stupni základní školy probíhala vždy v oddělených
skupinách chlapci (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník) – dívky (spojen 6. a 7. ročník, 8. a 9.
ročník).
Žáci I. stupně (III. – V. třída) letos (2016) absolvovali plavecký výcvik, IV. třída prošla
výcvikem na dopravním hřišti v Pelhřimově, III. třída je zapojena do projektu prevence
dětských úrazů. Žákům bylo nabídnuto množství dalších aktivit, účastnili se nejrůznějších
4

soutěží a přehlídek. Žáci II. stupně se zapojili do projektu Kraje Vysočina První pomoc do
škol (8. ročník), pokračovali v dlouhodobých aktivitách – Ekoškola, Zdravá škola, Život
stromů a další. Škola je dlouhodobě zapojena v programu Ekoškola, Ovoce do škol,
Recyklohraní, jsme také součástí sítě Zdravých škol. Letos jsme zaznamenali úspěchy ve
sportu, dopravní výchově, zdravotní soutěži. Kromě těchto aktivit pořádáme pro žáky
množství mimoškolních akcí.
V letošním školním roce jsme získali dotace od Kraje Vysočina – díky našemu zapojení do
sítě Zdravých škol - ,,Učení v pohybu“, dále dotace z Fondu Vysočiny - ,,Webové stránky ZŠ
a MŠ Černovice“. Z dotací EU se naše škola zapojila do projektu ,,Šablony pro ZŠ a MŠ“. Je
také podána žádost v rámci IROPu - ,,Infrastruktura základních škol“.
Škola provozuje vedlejší hospodářskou činnost povolenou zřizovací listinou. Vedle hostinské
činnosti (vaření pro cizí strávníky) škola provozuje i činnost realitní – nájem tělocvičny
(využívají organizace i jednotlivci) a nájem nebytových prostor (třídy). Kromě toho škola
hospodaří i se školními byty.
k 30. 6. 2017
ročník třída
1.
I.
2.
II.
3.
III.
4.
IV.
5.
V.
6.
VI.
7.
VII.
8.
VIII.
9.
IX.

žáků
20
15
13
17
21
24
20
20
13

Školní družina
Školní družina má 3 oddělení, kam bylo zapsáno 90 žáků – organizačními opatřeními bylo
zajištěno, aby vychovatelka ve skupině pracovala s maximálně 30 dětmi. Práce probíhá podle
programu, který navazuje na vzdělávací program mateřské školy a zároveň respektuje
požadavky Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Činnost je pestrá a
zajímavá – docházka do ŠD je vysoká. Kromě žáků I. stupně školní družinu využívají
v ranních hodinách i starší žáci, kteří do školy dojíždí z okolních vesnic nebo dochází do
kroužků.

Materiálně – technické podmínky školy
Mateřská škola od září 2005 sídlí v suterénu budovy základní školy. Vznikly zde 3
samostatné třídy s nezbytným zázemím (šatny pro děti, WC a umývárny, šatny pro
zaměstnance, sklady, …), kancelář, samostatná místnost sloužící k odpočinku dětí („ložnice“)
a dvě kuchyňky – přípravna jídel (přesnídávky a svačiny) a výdejna obědů. Vybavení
mateřské školy je standardní, odpovídající hygienickým i bezpečnostním normám. Zařízení i
nábytek jsou postupně obměňovány, doplňovány. Na velmi dobré úrovni je vybavení
mateřské školy hračkami, pomůckami a materiály. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti
dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Ve dvou třídách mohou děti využívat
počítač s tiskárnou. Pobyt venku tráví děti na školní zahradě, která je vybavena průlezkami a
atrakcemi pro děti, či v přilehlých oborách. V letošním školním roce bylo pro MŠ s využitím
dotace od MMR vybudováno nové hřiště s dřevěnými hracími prvky.
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Školní budova slouží svému účelu přes šedesát let. Čas se podepsal na jejím stavu. Ve
špatném stavu zůstává plášť budovy, oplechování střech i střechy samotné.
Všechny učebny I. stupně jsou vybaveny koberci. Na chodbách prvního stupně mohou žáci
využít k odpočinku o přestávkách sedací vaky. Přes letní prázdniny proběhne rekonstrukce
tříd druhého stupně (topná tělesa, obklady, zářivky).
V základní škole lze pracovat ve dvou počítačových učebnách. Tyto počítačové učebny jsou
součástí žákovské školní sítě. Ve školním roce 2016 / 2017 byl naistalován hardware a
software, který filtruje žákům stránky s nevhodným obsahem. Tyto učebny jsou vybavené
interaktivními tabulemi. Pro potřeby výuky lze využít ještě učebny fyziky a hudebnu, které
jsou vybaveny dataprojektory. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který vyhovuje skupinové
práci. Hudebna je navíc vybavena velkoplošnou televizí. Ve čtyřech kmenových třídách jsou
nainstalované keramické tabule s dataprojektory, softwarem pro interaktivní výuku a
přenosným notebookem. Lze využít připojení k internetu prostřednictvím WIFI. Vyučující
využívají pro výuky i další notebooky a tablety.
K výuce tělesné výchovy lze využít plně vybavenou tělocvičnu vhodnou pro všechny sálové
sporty. Součástí jsou dvě šatny a sociální zařízení. Výuka tělesné výchovy venku probíhá na
přilehlém víceúčelovém umělém hřišti, v lesoparku a na fotbalovém hřišti. Stále škole chybí
doskočiště na skok do dálky a běžecká dráha.
Školní jídelna byla v minulém školním roce zrekonstruována, pořízena nová myčka a
rekuperační jednotka na odvětrávání.
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2.

Analýza stavu školy

Pohoda prostředí
Prostředí věcné
Budova školy

Naše škola leží na kraji obce stranou od dopravního ruchu. Les máme hned za
zahradou.
Rozvržení budovy je přehledné, děti i návštěvníci se v ní snadno orientují.
Od roku 2014 došlo k renovaci topení v některých třídách, renovaci osvětlení ve všech
třídách, rekonstrukci učebny fyziky, instalaci nových tabulí ve všech třídách, pořízení
dataprojektorů a interaktivních tabulí do některých tříd a nové vybavení kuchyně.

Škola byla postavena v roce 1953 a bohužel spousta věcí nebo vybavení nebyla dosud
renovována. Její stav není tedy ideální. Např. tepelná izolace (kabinety, některé učebny,
stropy,…), podlahy ve sborovně a některých kabinetech, střecha, celková obnova zevního
pláště atd.
Učebny a kabinety

Ve všech třídách je nové osvětlení, výškově nastavitelné lavice, nové tabule. Na celém
prvním stupni je ve třídách koberec. V každé třídě jsou vestavěné skříně, které neubírají
prostor ve třídě a většině tříd na uložení věcí stačí. Relaxační koutek pro 2. stupeň je ve
školním klubu. Je určen pro trávení polední přestávky a dojíždějícím dětem ráno po příjezdů
spojů a odpoledne pro čekání na odjezd domů.

Ostatní nábytek je starý, nemoderní. Ve třídách je zavedena pouze studená voda. Žáci
na druhém stupni ve třídách nemají žádné relaxační koutky. Relaxační koutky na chodbách se
neosvědčily, žáci je velmi rychle poškodili.
Sportoviště

Na školní zahradě je k dispozici oplocené sportovní hřiště.

Obložení stěn v tělocvičně je ještě původní, mnohokrát opravované. Podobně je na
tom i nářadí. Běžecká dráha a doskočiště na skok daleký je v nevyhovujícím stavu.
Chodby

Chodby jsou dostatečně prostorné, vybavené množstvím nástěnek, na kterých jsou
vystaveny práce žáků. Slouží také jako prostor pro prezentaci zájmových kroužků nebo
informační tabule pro žákovskou samosprávu, ekologický kroužek apod. Chodby jsou
vyzdobeny živými květinami, o které se stará ekologický kroužek.

Kromě části chodby na I. stupni (odpočinkový koutek) nejsou jinak využity.
Nástěnky jsou prosklené – značné nebezpečí úrazu.
Školní družina

ŠD je velmi pěkně vybavena (vnitřní vybavení financuje z poplatku za ŠD).

O návštěvu ŠD je velký zájem, často je naplněna na hranici své kapacity. Ve třídách
jsou nízké stropy a v ŠD je poté v nejrušnějších částech dne velký hluk.

7

Školní jídelna

Jídlo je velmi chutné. Kuchařky se stále snaží zkoušet nové recepty, zařazovat často
různé druhy zeleniny a ovoce. Kuchyně i jídelna jsou nově rekonstruovány.
_
Problémy bývají spíše provozního charakteru – např. delší čekání na oběd.

Zahrada

MŠ má hřiště a zahradní domek. Zahrada je prostorná, částečně zastíněná (na teplé
měsíce).
V letošním roce (2017) vybudováno dětské hřiště, poměrně nové je oplocené sportovní hřiště.

Stále chybí nějaký prostor pro starší žáky k trávení poledních přestávek (chodí ven).
Další využití zahrady se zatím plánuje.

Prostředí sociální
Humanistické postoje jako jsou úcta, důvěra, empatie, účast a ohleduplnost považujeme za
přirozenou a samozřejmou součást života, tedy samozřejmě i „školního života“. Tyto postoje
jsou zakotveny v našem ŠVP EKOŠ, ve školním řádě a více času a pozornosti jim věnujeme
v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova, na II. stupni v Etické výchově (součást
předmětu Základy společenských věd) a během různých projektů (Den Země, spolupráce
s Domovem Kopretina Černovice, atd.). Uvědomujeme si, že nikdo není dokonalý, je stále co
vylepšovat a proto snaha o příjemné sociální prostředí nikdy nekončí.

Prostředí organizační
Režim dne
Do ŠD děti mohou chodit od 6:15 (a to i žáci II. stupně, kteří dojíždějí). Ostatní děti mohou
vstoupit do školy v 7.:30.
Vyučování začíná v 8:00. Přestávky jsou pětiminutové (odpoledne), dopoledne je první také
pětiminutová, další deseti- a patnáctiminutové. S délkou přestávek bohužel nemůžeme nic
dělat – musíme brát ohledy na dojíždějící žáky a tedy na odjezdy autobusů. S dopravci přes
veškerou snahu k dohodě nedošlo.
Děti tráví přestávky na chodbách nebo ve třídě. K dispozici mají koberce ve třídách (I.
stupeň). Délka hodin je klasická – 45 minut.
Dopolední vyučování končí v 11:30 nebo v 12:25. Odpolední vyučování začíná v 13 hodin a
končí v 13:45 (1 vyučovací hodina), v 14:35 (2 vyučovací hodiny), nebo v 15:25 (3 vyučovací
hodiny).
Polední přestávku děti z I. stupně tráví v ŠD nebo na kroužcích (např. vybíjená). Žáci
z II. stupně mohou navštěvovat školní klub, kde si mohou vyhledávat informace na internetu,
použít relaxační koutek, deskové hry nebo sledovat televizi. Druhou možností je trávit polední
přestávku venku. Mají k dispozici travnaté hřiště s brankami a trávník na školní zahradě (na
sportovním hřišti bývá výuka).
Po vyučování si mohou žáci vybrat z mnoha kroužků, které jsou vedeny učitelem a učitelkami
školy a externisty. Další zájmové kroužky jsou i pod záštitou různých spolků a institucí, např.
Spolek dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Pionýrská skupina Svidník apod.
Mezi kroužky s několikaletou tradicí patří: vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, výtvarné
činnosti, dramatický kroužek, zdravotnický kroužek, vyšívání, ekologický kroužek, střelecký
kroužek.
Před několika lety začala spolupráce se ZUŠ Kamenice nad Lipou. Vyučovací třída je
umístěna v jednom ze školních bytů. Výuku na hudební nástroje navštěvuje mnoho našich
žáků. (Na výuku některých nástrojů musí žáci dojíždět do Kamenice nebo do Pacova).
8

Zdravá výživa
Ve školní družině mají děti k dispozici snídaňový koutek – vyhrazený stoleček, kde se mohou
nasnídat a vypít teplý čaj z jídelny. K dispozici je jim také lednička k ukládání odpoledních
svačin Po celou dobu pobytu v družině mají děti k dispozici pití. Svačí společně po vycházce
tedy mezi 14:45 a 15.00 hodinou.
Od velké přestávky si mohou děti chodit do jídelny pro pití. Obvykle si mohou vybrat
z mléčného nápoje (mléko neochucené nebo ochucené, kakao, bílá káva) a z čaje.
Klade se důraz na dodržování pitného režimu. Během vyučovacích hodin záleží na každém
učiteli, zda mohou děti pít, jak potřebují, nebo se musí zeptat (podobně jako na WC).
Ve školní jídelně se vaří podle norem. Všichni strávníci si obvykle mohou vybrat ze dvou
příloh, někdy i ze dvou jídel (v den, kdy se vaří sladké jídlo, druhá nabídka bývá bezmasé
zeleninové jídlo) nebo ze dvou salátů. Porci si může každý zvolit podle své potřeby.
K danému tématu probíhají na škole tyto projekty (podrobnosti viz přílohy):
Zdravé zuby (I. stupeň)
Týden zdravé výživy (oba stupně, zapojuje se i ŠD a ŠJ)
Zdravá škola (souběžně s Praktickou první pomocí)
Ovoce do škol, Mléko do škol
Pohybová aktivita
Každá třída má týdně 2 hodiny tělesné výchovy.
Na škole funguje mnoho sportovních zájmových kroužků, např. vybíjená, přehazovaná,
florbal, kopaná, házená, …
Ve třídách na I. stupni je k dispozici v každé třídě koberec, který využíváme na relaxační
chvilky v hodinách a na hry a odpočinek během přestávek.
Žáci jsou po požádání uvolňováni na WC.
Před vysvědčením ve II. pololetí se každoročně koná celodenní cvičení v přírodě (viz
příloha).
Během školního roku podle možností a příležitostí se konají různé turnaje (např. florbal,
přehazovaná, vybíjená,…), v zimě chodíme bruslit, sáňkovat, lyžovat apod.
V rámci učebních osnov se každé dítě během školní docházky zúčastní 40 hodin plavání a
podle zájmu také lyžařského kurzu.
Letos v zimě (2017) se děti z MŠ, prvňáčci a druháci zúčastnili výuky bruslení. Bruslení na
zimním stadionu v Pelhřimově pro ostatní žáky je již pravidelnou součástí našich aktivit.
Letošní zima byla příznivá i pro lyžování na běžkách, čehož učitelé intenzivně využili nejen
v hodinách tělesné výchovy, ale pořádali akce i ve volném čase.
Školní družina chodí s dětmi na vycházky, pořádá různé soutěže, víkendové akce (např.
cyklistický výlet), turistické výlety a hry s DKČ apod.

Zdravé učení
Smysluplnost (propojení se skutečným životem)
Ve vyučování je kladen důraz na propojení mezi různými předměty a obory (např. Březen –
měsíc knihy, Den Země, Praktická první pomoc a Ochrana člověka, Jarmark, …)
Naše škola také aktivně spolupracuje s místním Domovem Kopretina Černovice (např.
vzájemná návštěva výstav a jarmarku, turistický výlet s ŠD, návštěvy 1. třídy na divadelních
představeních atd. Často také děti vystupují v pečovatelském domě. Např. dramatický
kroužek se svým divadelním představením, jednotlivé třídy nebo MŠ s představením, které si
připravily pro rodiče.
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Na každoročním jarmarku před Vánocemi děti prodávají výrobky, které předtím několik
týdnů vyráběly, rodičům a ostatním zájemcům. Děti z prvního stupně nebo dramatického
kroužku si obvykle připraví také krátké vystoupení. Druhým rokem mohli návštěvníci
navštívit kavárnu a letos i čajovnu. V čajovně představovali své projekty pracovnice Oblastní
charity Pelhřimov. Ke koupi jsou každoročně drobnosti na podporu projektů Občanského
sdružení Život dětem.
V rámci projektů Ekoškoly má každá třída v prostoru kolem školy svůj pozemek, o který se
celoročně stará (uklízí odpadky, vyhrabává starou trávu apod.). Každá třída během 9 let školní
docházky takto „projde“ celou zahradou.
Další akcí Ekoškoly je sběr papíru, kaštanů a žaludů, hliníku. Nejlepší sběrači jsou tradičně
odměněni výletem za odměnu. Peníze, které škola obdrží, jdou na adopci na dálku. Již před
několika lety jsme adoptovali afrického chlapce Idrissu.

Možnost výběru, přiměřenost
Žákům jsou zadávány úkoly podle jejich individuálních potřeb a možností. Jsou zohledňováni
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům s poruchami pozornosti volíme program
tak, aby měli možnost relaxace krátkým pohybem. V některých předmětech si žáci mohou
vybrat z několika nabízených aktivit ( Vv, Tv, Hv).
V 7. - 9. třídě si žáci mohou vybrat z nabídky několika volitelných předmětů.

Spoluúčast, spolupráce
Na škole funguje dlouhodobě žákovská samospráva. Od 2. do 9. ročníku do ní docházejí 2
žáci z každé třídy. Podílejí se na tvorbě pravidel pro žáky, bodují úklid tříd, řeší problémy a
přání, které se ve třídě vyskytly apod.
Žákům je k dispozici také schránka důvěry, která je pravidelně vybírána výchovnou
poradkyní. Děti mohou sdělit svá trápení a problémy pokud je z nějakého důvodu nechtějí
nebo nemohou řešit přímo.
Každoročně pořádáme některé tradiční projekty, ve kterých se setkávají a spolupracují žáci
z různých ročníků. Např. soutěž Den Země, Praktická první pomoc (rozhodčí jsou
z II. stupně, figuranti z I.) a další.
8. a 9. třída pomáhá ŠD se soutěžemi, pořádá Mikulášskou besídku, pomáhá třídám na
I. stupni na Dopravním dni, dělá rozhodčí na Dni Země atd.

Motivující hodnocení
Snažíme se každodenně motivovat děti ústními pochvalami, čtvrtletně i písemnými,
odměnami a diplomy za všechny soutěže, které pořádáme apod.
Podporujeme sebehodnocení dětí. Učitelé pracují s žáky o pravidelných třídnických hodinách.
Každý žák má svoje portfolio se svými pracemi a samozřejmě probíhá sebehodnocení podle
potřeby v hodinách po skončení projektů nebo soutěží.

Otevřené partnerství
Škola – model demokratického společenství
Náš učitelský sbor vytvářel společně školní vzdělávací plán EKOŠ. Žákovská samospráva
vytváří pravidla pro žáky.
Dvakrát ročně se schází školní rada, v níž jsou zastoupeni zástupci školy, rodičů a zřizovatele
školy.
V každé třídě je zástupce rodičů, který tlumočí názory ostatních rodičů.
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Pravidelně se konají třídní schůzky. Každý učitel má stanovené konzultační hodiny.

Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce
Škola také pořádá mnoho akcí, které jsou určené a přístupné nejen rodičům dětí, ale
samozřejmě i široké veřejnosti (jarmark, divadelní představení, školohrátky, školní akademie,
vánoční a velikonoční tvoření, Mikulášská besídka,…)
Každý rok se zapojujeme do akce Čistá Vysočina, kterou spolupořádá město a Pionýrská
skupina Svidník. Uklízíme hlavní silnice asi do 3km od Černovic.
Naše škola se od roku 2005 pyšní titulem Ekoškola a v rámci tohoto programu je opět
pořadatelem a iniciátorem spousty akcí: třídění odpadu, sbírání kaštanů, žaludů, ale i odpadů,
adopce na dálku, Čistá Vysočina, Den Země,…
Škola také pronajímá tělocvičnu všem zájemcům z řad široké veřejnosti.
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3.

Rámcový projekt

Plán krátkodobý
Zdravá škola 2017 – 2018
Zdravá výživa:
Obměny jídelníčku v ŠJ (zařazování zeleniny,…)
Snídaňový koutek v ŠD
Doporučování konzumace polévek
Ovoce do škol – každý týden
Mléko do škol – jednou za 14 dní
Témata jsou začleněna do celoškolních akcí:
Dopravní den
Praktická první pomoc na 1. stupni (projekt, spojen s OČ, PO – jaro)
Praktická první pomoc na 2. stupni (projekt, spojen s OČ, PO – podzim)
Zdravé zuby – 1. -5. třída – projekt – zařadí učitelky do Skn do tematického celku Člověk a
zdraví
Akce v rámci Prevence sociálně patologických jevů
Podpora sportovních aktivit
Zájmová činnost
Účast ve sportovních soutěžích
Školní sportovní dny
Pobyt venku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
Výchova ke zdraví:
Zdravotnický kroužek
Sledovat úrazovost, vyhodnocovat rizika
Prevence kriminality a sociálně patologických jevů:
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s KHS, ZZS, SZÚ
Témata zařazovat během celého roku do výuky:
1. stupeň – Svět kolem nás, Člověk a příroda, Pohyb a sport, ateliér
2. stupeň - základy společenských věd, pracovní činnosti, tělesná výchova a průřezová témata
v ŠVP
Žákovská samospráva:
Návrhy na úpravu prostředí
Podpora zdravého životního stylu
Školní družina:
Tematické hry a diskuse
Spolupráce s Policií ČR
Sportovní akce,…
Práce s pracovním sešitem Ajax
Školní klima:
Stálá snaha o dobré mezilidské vztahy, atmosféru důvěry a přátelství
Posouzení plnění plánu (krátkodobého i dlouhodobého): Čtvrtletně na pedagogických radách
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Ochrana člověka 2017 - 2018
Cvičný požární poplach s evakuací osob ze školy
Nácvik provedení podle stanoveného plánu a podle evakuačních cest a únikových tabulek
(vyhlášení školním rozhlasem)
Projekty OČ
Na 1. stupni, spojeno s procvičováním praktické první pomoci (Zdravá škola) – projekt na
jaře
Na 2. stupni, spojeno s procvičováním praktické první pomoci (Zdravá škola) – projekt na
podzim
Dopravní den
Duben, spojeno s procvičováním první pomoci (Zdravá škola) - na 1. a 2. stupni
Pravidelné poučování žáků o bezpečnosti
Před každými prázdninami, výletem, exkurzemi,…
OČ v předmětech a jiných programech
Svět kolem nás, Člověk a příroda, Tělesná výchova/Pohyb a sport
Základy společenských věd, Tělesná výchova
Zdravá škola, Prevence sociálně patologických jevů, Ekoškola
Výchovná činnost v ŠD (Ajax,…)
Mimoškolní činnosti
Zájmové kroužky – zdravotnický kroužek, střelecký, ekologický
Pionýr
Mladí hasiči
Podporovat účast na dalších aktivitách – Klábosil (noční pochod), Kolečkárna (závod na
kole), Čistá Vysočina apod.
Hra na nástroje – ZUŠ Kamenice nad Lipou
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Plán dlouhodobý (2017 - 2020)
Pohoda prostředí
Prostředí věcné
- Relaxační koutky ve třídách i na chodbách (obnovovat, doplňovat)
- Sportoviště – běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký
- Odpočinková zóna na zahradě pro starší žáky
- Další využití zahrady (žákovská zahrada, chov zvířat)
- Místnost pro kulturní pořady (úprava půdy nebo využívání prostor města)
- Žákovské šatny
Prostředí sociální
- Průběžné a neustálé pečování o dobré vztahy se všemi lidmi ve škole i mimo
školu
Prostředí organizační
- Pokračovat v ověřených projektech, popř. inovovat či zavádět nové
- Dbát na střídání práce a odpočinku při všech činnostech

Zdravé učení
- Pokračovat ve spolupráci s MŠ, DKČ, Pečovatelským domem, …
- Pokračovat v činnostech Ekoškoly
- Navazování nových kontaktů a pečování o již vzniklé (např. s jinou ZŠ, MŠ apod.)
- Pokračovat v činnosti žákovské samosprávy, schránky důvěry apod.
- Podporovat a rozvíjet objektivní sebehodnocení žáků

Otevřené partnerství
- Dále rozvíjet spolupráci s rodiči a městem, více zapojovat veřejnost do chodu školy
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4.

Přílohy

Akce a činnosti školy ve školním roce 2016-2017
Soutěže, projekty, kulturní pořady 2016 -2017
Exkurze a výlety
11. – 13. 9. Cyklistický výlet na Jindřichohradecku - 8. třída (R. Štefánek, T. Brožková)
26. 9.
Exkurze Moravský kras 7. – 9. třída (T. Brožková, J. Hadrava, P. Kubešová)
3. 10.
Exkurze na SPŠ – SOU Pelhřimov pro 9. třídu (P. Kubešová)
25. 11.
Exkurze planetárium, České Budějovice, 5. a 6. třída (J. Nováková, A.
Vaníčková, A. Michálková, Š. Paclík)
7. 12.
Exkurze Vídeň – 7. – 8. třída (M. Kokšteinová, J. Hadrava, M. Kokšteinová)
13. 3.
Techmánie Plzeň – exkurze 7. – 9. třída (doprovod J. Hadrava, T. Brožková, P.
Kubešová)
18. 5.
Exkurze Temelín – 7., 8. a 9. třída (J. Hadrava, T. Brožková, P. Kubešová)
1. 6.
Exkurze – Statek u zvířátek Nová Buková – 4. a 5. třída (L. Vacířová, J.
Nováková, A. Vaníčková)
6. 6.
Exkurze – Statek u zvířátek Nová Buková – 2. a 3. třída (M. Jiráková, K.
Kubátová, K. Nováková)
11. 6. – 14. 6. Exkurze 8. třída – rafty na Vltavě (T. Brožková, R. Štefánek)
13. 6.
Exkurze – Statek u zvířátek Nová Buková – 1. třída + MŠ – (I. Ouhelová, A.
Vaníčková)
13. – 14. 6. Exkurze 7. třída – Želiv – J. Hadrava, Š. Paclík
14. – 16. 6
Exkurze 9. třída – P. Kubešová
Školení a studium
15. 9.
„Pojďme si povídat!“ – zážitkový seminář pro učitele s psychologem a koučem
Ivanem Matějů
3. 10.
konference ICT Roadshow pro školy v Českých Budějovicích – J. Hadrava
5. 10.
školení Praha – Profesní průprava zástupců ředitele - J. Nováková
12. 10.
školení Praha – Profesní průprava zástupců ředitele - J. Nováková
12. 10.
školení PPP Pelhřimov – školení výchovných poradců – E. Pechková
20. 10.
školení Pelhřimov – Výtvarné inspirace (Z. Vítková, V. Kazdová)
25. 10.
školení České Budějovice – Rizikové chování dětí a mládeže - M. Kokšteinová
30. 10. – 7. 11. M. Leblová – seminář v Jad Vašem v Izraeli
2. 11.
školení Praha – Metodická konference Klett pro učitele Nj - J. Nováková
3. 11.
školení České Budějovice – Cesty spolu – Společně proti šikaně - P. Kubešová
9. 11.
školení Praha – Profesní průprava zástupců ředitele - J. Nováková
12. 11.
I. Ouhelová – školení Tábor - Nácvik čtení
16. 11.
školení Praha – Profesní průprava zástupců ředitele - J. Nováková
30. 11.
školení České Budějovice – Plán pedagogické podpory a práce s žákem v
rámci 1. stupně podpůrného opatření - P. Kubešová
9. 12.
studium k rozšíření pedagogické kvalifikace - Praha –Speciální pedagodika M. Kokšteinová
2. 2.
R. Štefánek – Efektivní řešení problémů – školení Jihlava
30. 1. – 8. 2. M. Kokšteinová – Speciální pedagogika (pro učitele) - studium k rozšíření
odborné kvalifikace
16. 9. - 12. 2. A. Vaníčková – Žemličková - Studium pedagogiky
16. 9. - 14. 12. A. Vaníčková – Žemličková - Studium pedagogiky – vychovatel
14. 3.
J. Nováková – školení – Metodické inovace v hudební výchově na 1. stupni –
Praha
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6. 4.
10. 4.
11. – 13. 4.
19. 4.
26. 4.
2. 5.
3. a 4. 5.
11. 5.
31. 5.
19. 6.
21. – 23. 6.
22. – 30. 6.

J. Nováková – školení Dva kroky k inkluzivní škole – Praha
M. Jiráková – školení Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ, České
Budějovice
J. Hadrava – školení Počítač ve škole, Nové Město na Moravě
P. Kubešová – školení – Čtyři kroky k inkluzivní škole
P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole
J. Nováková – školení Dva kroky k inkluzivní škole
P. Kubešová, J. Hadrava – školení Vzdělávání pedagogických pracovníků v
mentoringu
P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole
P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole
P. Kubešová, J. Hadrava – školení Vzdělávání pedagogických pracovníků v
mentoringu
M. Leblová – seminář Německo
studium k rozšíření pedagogické kvalifikace - Praha –Speciální pedagodika M. Kokšteinová

Naučné pořady, divadla
10. 10.
Recyklovaná tvorba – dílna Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě
Heleníně pro 8. a 9. třídu
18. 10.
Lékařem proti své vůli – divadlo Tábor – 7., 8. a 9. třída (T. Brožková, J.
Hadrava, M. Kokšteinová)
25. 10.
Tři veteráni – divadlo Tábor – 5. a 6. třída (J. Nováková, A. Vaníčková, A.
Michálková, Š. Paclík)
9.11.
Čtyřlístek v pohádce – divadlo Tábor – 3., 4. a 5. třída (K. Nováková, L.
Vacířová, A. Vaníčková, M. Kokšteinová)
22. 11.
přednáška Michaela Arenda v 9. třídě
20. 12.
Vánoční představení divadelního kroužku pro MŠ a ZŠ (Š. Paclík, K.
Nováková)
6. 2.
Zdravé zuby – naučný pořad projektu Dental Prevention o správném čištění
zubů – MŠ a ŠD – studentky Stomatologické fakulty
14. 3.
Beseda v Městské knihovně – 3. – 5. třída (BMKI)
21. 3.
Přednáška s panem Janečkem – Jak sepsal a vydal svou knihu (BMKI) – 7. a 8.
třída
23. 3.
Filmový festival Jeden svět ve školách v Pelhřimově 3. – 5. třída
24. 3.
Divadélko pro školy Hradec králové – Bajky pana Ezopa – 1. stupeň, Don
Quijote a ti druzí – 2. stupeň
11. 4.
misePlus+ - naučné pořady společnosti E.ON pro 3., 5. a 6. třídu
24. 4.
divadlo Tábor – Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty – MŠ + 1. a 2. třída
(I. Ouhelová, M. Jiráková, K. Kubátová)
23. 5.
Papua a Borneo – naučný pořad agentury Pohodáři
1. 6.
Hrou proti AIDS naučný pořad SZÚ pro 8. a 9. třídu (M. Leblová)
1. 6.
Pohádka Tygřík Péťa v DKČ Černovice – 1. třída (I. Ouhelová)
16. 6.
misePlus+ - naučné pořady společnosti E.ON pro 2., 4. a 7. třídu
26. 6.
hudební pořad – Muzikály (divadlo Slunečnice) – 5. – 9. třída
Dopravní výchova
3. 10.
dopravní den v Pelhřimově – 4. třída (L. Vacířová)
27. a 28. 4. dopravní den 1. – 9. třída (J. Seidlová)
3. 5.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo v Kamenici nad Lipou,
mladší žáci (6. třída) – 2. místo, starší žáci (8. a 9. třída) - 2. místo – postup do
okresního kola, J. Seidlová
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9. 5.
23. 5.
8. 6.

Dopravní výchova v Pelhřimově – 4. třída (L. Vacířová) + V. Dvořák (A.
Vaníčková)
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo v Pelhřimově – starší žáci - 1.
místo – postup do krajského kola, mladší žáci – 2. místo, J. Seidlová
Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo v Humpolci – starší žáci (S.
Filípková, N. Motyčáková, Z. Zíka, J. Kotrč) – 3. místo, S. Filípková – nejlepší
cyklistka kraje (J. Seidlová)

Sportovní soutěže a turnaje
24. 10.
Okrskové kolo v sálové kopané, Žirovnice, 6. – 9. třída (J. Hadrava)
15. 11.
Turnaj starších žáků ve florbale (8. a 9. třída) – okresní kolo, Pelhřimov, (J.
Hadrava) – 2. místo (bez postupu)
22. 11.
Turnaj mladších žáků ve florbale (6. a 7. třída) – okresní kolo, Pelhřimov, (J.
Hadrava)
21. 12.
Turnaj v házené – ZŠ Černovice se ZŠ Kamenice nad Lipou (M. Vránková)
2. 2.
Školní turnaj v přehazované pro 2. stupeň (M. Vránková)
14. 2.
Sálová kopaná – okresní kolo v Pelhřimově, starší žáci (8. a 9. třída), J.
Hadrava – 5. místo
28. 2.
Sálová kopaná – okresní kolo v Pelhřimově, mladší žáci (6. a 7. třída), J.
Hadrava – 3. místo
29. 3.
Turnaj v přehazované – II. ročník – VÚ, DKČ – klienti, DKČ – zaměstnanci,
OU, ZŠ – žáci, ZŠ – učitelé
11. 4.
Florbal starší žáci (8. a 9. třída) – přátelský turnaj v Kamenici nad Lipou
(doprovod Š. Paclík)
20. 4.
Vybíjená – dívky 4. a 5. třída – okresní kolo Pelhřimov (M. Vránková) – 1.
místo – postup do krajského kola
25. 4.
McDonald´s Cup turnaj v kopané – oblastní kolo – 4. a 5. třída – 4. místo (R.
Štefánek)
9. 5.
Házená – přátelský turnaj v Kamenici nad Lipou (kroužek házené + M.
Vránková)
18. 5.
Vybíjená – dívky 4. a 5. třída – krajské kolo Havlíčkův Brod (M. Vránková) –
1. místo – postup do republikového finále
23. 5.
Atletická olympiáda – školní kolo – 2. stupeň
26. 5.
Atletická olympiáda – školní kolo – 1. stupeň
2. 6.
Region tančí v Pelhřimově – taneční přehlídka – Kroužek tanečky + 8. třída
dívky (T. Brožková)
6. 6.
Atletická olympiáda pro 2. stupeň – okresní kolo Humpolci (J. Hadrava) – K.
Brabcová – 18. místo v hodu míčkem, D. Jandová – 17. místo ve skoku do
výšky, 12. místo v hodu míčkem, K. Filipová – 3. místo ve skoku dalekém, 4.
místo v běhu na 60m, N. Motyčáková – 12. místo v běhu na 800m, D.
Zabloudilová – 3. místo ve vrhu koulí, O. Hodina – 6. místo v běhu na 1500m,
L. Pěnka – 19. místo ve skoku do dálky, Matěj Čekal – 7. místo ve skoku do
výšky, 16. místo ve skoku dalekém, V. Škoda – 25. místo ve skoku do dálky,
běh na 60m postup do meziběhu, J. Kotrč – 8. místo v hodu míčkem, T.
Hadrava – 12. místo v běhu na 1000m
8. 6.
Atletická olympiáda pro 1. stupeň – okresní kolo Humpolci (Š. Paclík) – Š.
Toufar – 13. místo ve skoku dalekém, J. Zhorný - 10. místo v hodu míčkem, J.
Fišpera – 13. místo v běhu na 400m, J. Michálek – 7. místo ve skoku dalekém,
L. Stejskal – 22. místo ve skoku dalekém, K. Brožková – 26. místo ve skoku
dalekém, J. Michálková – 17. místo v běhu na 400m, K. Kvapilová – 6. místo
ve skoku dalekém, v běhu na 50m postup do meziběhu, I. Bergerová – 3. místo
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12. – 13. 6.

v hodu míčkem, 10. místo v běhu na 600m, K. Kvíčerová – 2. místo v hodu
míčkem, 3. místo ve skoku dalekém
Vybíjená – dívky 4. a 5. třída – republikové finále Nová Paka (M. Vránková,
J. Bucaciucová) – 2. místo

Vědomostní soutěže
17. 1.
L. Dušková (9. třída) – okresní kolo olympiády v dějepise v Pelhřimově
(28. místo z 30)
19. 1.
A. Foltynová(9. třída) – okresní kolo olympiády v Nj v Pelhřimově (bez udání
pořadí)
24. 1.
H. Brožková, A. Hovorka, S. Mazancová - okresní kolo olympiády v M v
Pelhřimově
1. 2.
S. Filípková (8.), E. Hronková (9. třída) - okresní kolo olympiády v Čj v
Pelhřimově - S. Filípková – 28. – 30. místo, E. Hronková – 15. místo
17. 2.
E. Hronková (9. třída), J. Kotrč (7. třída), Pavlína Nymburská (6. třída) okresní kolo olympiády v Z v Pelhřimově - E. Hronková – 13. místo, J. Kotrč
– 10. místo, Pavlína Nymburská – 1. místo – postup do krajského kola
2. 3.
soutěž YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) Pelhřimov – P. Nymburská,
A. Římal, K. Hodinová – 12. místo
17. 3.
Poznej Vysočinu – soutěž – J. Kos, S. Filípková (8. třída) – doprovod
T. Brožková
22. 3.
Pavlína Nymburská (6. třída) - krajské kolo olympiády v zeměpise ve Žďáru
nad Sázavou – 10. místo
4. 4.
Eurorebus Jihlava – 3. – 5. třída (K. Brožková, V. Kotrčová, H. Brožková) –
2. místo – postup do celostátního kola, 6. třída – 11. místo, 7. třída 23. místo,
8. třída – 19. místo, 9. třída – 21. místo
4. 4.
V. Mazanec (7. třída) - okresní kolo olympiády v M v Pelhřimově – 7. místo –
úspěšný řešitel
26. 4.
Všeználek – vědomostní soutěž, Pelhřimov – 5. třída (H. Brožková,
K. Kvapilová, S. Mazancová, N. Stejskalová) – 1. místo – postup do krajského
kola (A. Vaníčková)
10. 5.
Všeználek – vědomostní soutěž – krajské kolo, Žďár nad Sázavou – 5. třída
(H. Brožková, K. Kvapilová, S. Mazancová, N. Stejskalová), (R. Štefánek) 2. místo
5. 6.
Eurorebus Praha – celostátní kolo – 25. místo – K. Brožková, V. Kotrčová,
H. Brožková (T. Brožková)
Zdravá škola, Ochrana člověka
19. 10.
projektový den OČ, PO, PPP pro 1. stupeň (koordinátor J. Nováková, účast
záchranáři a hasiči)
10. 11.
Preventivní prohlídka pro žáky u zubaře MUDr. A. Miletína
24. 1.
První pomoc do škol – 8. třída – dopolední program, lektor Jana Hálová, DiS.
22. 3.
První pomoc do škol pro 8. třídu (ZZS, HZS, DHS)
10. 5.
Soutěž družstev mladých zdravotníků 1. a 2. stupeň (J. Nováková,
V. Mazancová), 1. stupeň - 5. místo, 2. stupeň 4. místo
24. 5.
Praktická první pomoc, Požární ochrana a Ochrana člověka – projekt pro
2. stupeň
Ekoškola
říjen
sběr lesních plodů
24. a 25. 11. sběr papíru
20. – 21. 4. sběr papíru
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22. 4. (sobota) Čistá Vysočina
20. 6.
výlet za odměnu (E. Pechková, P. Kubešová, M. Kokšteinová, M. Vránková,
A. Vaníčková)
27. 6.
Lesní pedagogika pro 1. stupeň – Lesy ČR, E. Pechková
Školní projekty a dny otevřených dveří
1. 12.
Mikulášská besídka pro 1. stupeň (organizace 9. třída, P. Kubešová)
15. 12.
Vánoční jarmark – prodej výrobků veřejnosti
22. 12.
1. stupeň – Vánoční program ve třídách
2. stupeň – Netradiční desetiboj (J. Hadrava)
15. 3.
Recitační soutěž – školní kolo (M. Jiráková)
6. 4.
Velikonoční tvoření
18. 4.
rodičovské schůzky
26. 4.
zápis předškoláků do 1. třídy
12. 5.
Den Země (E. Pechková)
16., 17. a 22. 5.
Testování 9. tříd
1. 6.
Den dětí – 9. třída + R. Štefánek – program pro MŠ a 1. a 2. třídu
15. 6.
Školohrátky
Výtvarné soutěže
O nejkrásnější velikonoční pohlednici - 1. místo – Zuzana Kučerová (1. třída)
Veselé velikonoční vajíčko (Europe Direct České Budějovice) – 1. místo – 5. třída +
M. Kokšteinová
Sportovní akce školy
3. 1.
Bruslení – 1. třída
10. 1.
Bruslení – 1. třída
17. 1.
Bruslení – 1. třída
18. 1.
Bruslení – 3., 4. a 5. třída v Pelhřimově (K. Nováková, L. Vacířová,
R. Štefánek)
21. 1. (sobota) Do Křeče bez křeče – výlet na běžkách
24. 1.
Bruslení pro 2. stupeň v Pelhřimově (T. Brožková, J. Hadrava, R. Štefánek,
Š. Paclík)
7. 2.
Bruslení 1. třída
14. 2.
Bruslení 2. třída
28. 2.
Bruslení 2. třída
7. 3.
Bruslení 2. třída
14. 3.
Bruslení 2. třída
15. 3.
Bruslení – 3., 4. a 5. třída v Pelhřimově (K. Nováková, L. Vacířová,
R. Štefánek, A. Vaníčková)
21. 3.
Bruslení 2. třída
27. 6.
Paintball – 6. a 7. třída
28. 6.
Paintball – 8. a 9. třída
29. 6.
Cvičení v přírodě – 1. – 9. třída
Jiné
5. 10.
31. 10.
3. 11.
10. 12.
6. 1.

prodejní výstava knih
Halloweenská noc – 8. třída (T. Brožková)
nábor v 9. třídě na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky
(sobota) Kroužek vyšívání na Vánočním jarmarku ve Vlásenici
8. třída – třídnická akce – rozloučení s Milanem Phamem
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18. 3. (sobota) Taneční vystoupení Kroužku Tanečků na Dětském karnevale v Černovicích
9. 5.
Izrael – povídaní o studijní cestě – přednáška pro veřejnost (M. Leblová)
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Roční plán školy 2017 – 2018
Časový
úsek

září

říjen

listopad

prosinec

Akce, činnost, aktivita

zodpovídá

Práce samosprávy a týmů prevence
ŽÁROVKA – projekt pro žáky 6. ročníku
Aktivity metodika prevence - MPP
Aktivity ŠD – S knížkou v ruce po celý rok
Aktualizace www stránek školy
Výchovné poradenství dle potřeb rodičů a žáků
Aktivity Ekoškoly
Aktivity Zdravé školy
Eurorebus – celoroční zeměpisná soutěž 1. - 9. třída
Dle nabídly - hromadná návštěva divadla
DVPP – účast na vybraných typech školení (dle plánu DVPP)
Vydání zpravodaje Informace pro rodiče 1. - 9. třída
Zahájení pravidelného vyučování dle rozvrhu 6. 9.
Zahájení pravidelného provozu Studijního klubu a knihovny
Zahájení specifické práce s žáky se spec. vzděl. potř. od 18.9.
Zahájení pravidelné činnosti kroužků 18.9.
Zpracování IVP, plánů ohledů 15.9.
Zpracování plánů: VP, EVVO, ZŠ, ŠVP, ICT, MPP, ŠD - 15. 9.
Plán vytížení tělocvičny - smluvně
Evropský den jazyků 26. 9.
19. 9. Dopravní výchova 4. ročník
19. 9. třídní schůzky (volby do školské rady)
Klábosilův pochod
Anglie – 7. – 13. 10.
Soubor příspěvků do Černovického zpravodaje 17.10.
24. 10. Staré pověsti české (Pernštejni) 3. – 9. třída
25. 10. Legiovlak – 9. tř.
Projekt Ochrana člověka a 1 pomoc (2. stupeň)

Kubešová
Kokšteinová
Kubešová
Vránková
Hadrava
Pechková
Pechková
Nováková
Brožková

Sběr lesních plodů
Halloween
Pedagogická rada – 1. čtvrtletí – 14. 11.
Třídní schůzky – 21. 11.
Sběr starého papíru
Školní kola olympiád – dle rozpisu DDM PE
Zahájení práce na inventarizaci majetku školy

Pechková
Br + 9. tř.
všichni
všichni
Pechková
Zainteresovaní
Nováková + zaint.

Mikulášská besídka pro 1. - 5. ročník - 5. 12.
JARMARK– 14. 12.
Vánoční tvoření 14. 12.
Netradiční desetiboj (2. stupeň - tělocvična), 22.12.
Soubor příspěvků do Černovického zpravodaje 15.12.
Školní kola olympiád – dle rozpisu DDM PE
Inventarizace majetku ZŠ a MŠ – práce pověřených komisí

Br + 9. tř.
Mi
Pe
Hadrava
Vr
Zainteresovaní.
Zainteresovaní
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všichni
Štefánek
všichni
Kokšteinová
Zainteresovaní
Zainteresovaní
Pe + zainteresovaní
Pe, Ku, Ha, No, Vr
Štefánek
Michálková
K. Nováková
všichni
Br + 9. tř.
Mi
Sei
Le
No + zaint.

Konzultační den 9. 1.
všichni
Pedagogická rada – 1. pololetí 18.1.
všichni
Zimní olympiáda – sobota (podle sněhu)
Br, Ku
Do Křeče bez křeče – běžky – sobota (podle sněhu)
Br
Pololetní hodnocení VP, EVVO, ZŠ, ŠVP, ICT, MPP, ŠD 17.1. dle pověření
Pololetní hodnocení naplňování IVP, plánů ohledů 17.1.
Pe + Zainteresovaní.
Bruslení – celá ZŠ
Br, Št
Soubor příspěvků do Černovického zpravodaje 16. 2.
Br
únor
Příprava a odeslání přihlášek na SŠ
Pechková
Okresní kola vědomostních soutěží a olympiád
Zainteresovaní
Projekt Ochrana člověka a 1. pomoc (1. stupeň)
Nov. J.+ učitelé
Matematický klokan 2. – 9. třída
Kubešová + TU 1. st
Lyžařský kurz 11. – 18. 2.
Mi
Projekt – 8. třída k volbě povolání
Pech.
březen
Měsíc knihy a internetu – celoškolní projekt
Ko
Recitační soutěž – školní kolo
Jiráková
Sběr starého papíru
Pechková
Přípravná porada k zápisu do 1. třídy
Št, Nov. J. + 1. stupeň
Informace pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku
M. Jiráková
Pedagogická rada – 3. čtvrtletí 10. 4.
všichni
duben
Dopravní den – projekt
Seidlová, všichni
Dopravní den – jízda terénem (4. – 9. třída)
Hadrava
Soubor příspěvků do Černovického zpravodaje 18.4.
Ha
Školní kola Pythagoriády (dle rozpisu DDM)
Kubešová
Zapojení do akce „Čistá Vysočina“- úklid okolí Černovic
Pechková
Den Země – projekt
Pechková + všichni
McDonald´s Cup 4. a 5. třída
Štefánek
Třídní schůzky 19. 4.
všichni
Velikonoční tvoření
Ko, Pe
Zápis do1.třídy
Št, Nov. J. + 1. stupeň
Výlety a exkurze tříd (v souladu s ŠVP)
třídní učitelé
květen
Okresní kola družstev mladých zdravotníků (ml.+st.)
Nov. J.
Školní kola atletických olympiád 1. a 2. stupně
Št + Hadrava
Stavění májky
Br + 9. tř.
Dopravní výchova 4. ročník
K. Nováková
Závěrečná pedagogická rada 2017 – 18 - 21.6.
všichni.
červen
Okresní kola atletických olympiád
Ha, Br, Št
Fotografování tříd
Št
Soubor příspěvků do Černovického zpravodaje 15.6.
M. Hovorková
Školohrátky 14. 6.
Pechková
roční hodnocení VP, EVVO, ZŠ, ŠVP, ICT, MPP, ŠD 19.6.
dle pověření
roční hodnocení naplňování IVP, plánů ohledů 19.6.
Pe + zainter.
Za zábavou do cirkusu
ŠD
8. třída – První pomoc do škol
2. pololetí
3. třída – program Prevence dětských úrazů
- Termíny budou upřesňovány na týdenních plánech
Poznámky:
- Sportovní soutěže budou zařazovány podle termínů pořadatelů
- Součástí jsou roční plány: DVPP, VP, EVVO, ZŠ, ŠVP, ICT, MPP, ŠD
leden
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Roční plán školní družiny
Za zábavou do cirkusu
Roční plán školní družiny 2017/2018
(v návaznosti na vzdělávací program mateřské školy Zdravá škola a školní vzdělávací
program základní školy EKOŠ)
ZÁŘÍ – „Račte vstoupit“
Pravidla našich artistů
(seznámení s vnitřním řádem ŠD, seznámení s budovou ZŠ a okolím)
Stavíme cirkusový stan (výtvarná kolektivní práce)
Ohňová show (ohýnek)
ŘÍJEN – „Zvířecí artisté“
Příbytky v lese pro zvířátka
Výprava za papoušky (šipkovaná)
Překážková dráha pro slony
Drezúra zvířat (divadélko s maňásky)
LISTOPAD – „Kouzla a čáry“
Vystoupení kouzelníka
Čarovné lektvary (ochutnávky čaje)
Tajuplná výprava za pokladem (turistická výprava)
Zakletí dravci (drakiáda)
PROSINEC – „Třpytivé dárky pro umělce“
Šikovné ruce (příprava dárků na jarmark)
Mikulášská besídka
Varhanní koncert v kostele
Cirkusové Vánoce (vánoční besídka v ŠD)
LEDEN – „Dobroty z cirkusového stanu“
Nejdelší jízda (bobování)
Vitamíny pro artisty (zdravé svačiny)
Cukrárna u šikovných žonglérů (oslava vysvědčení)
Cirkusového stan (sněhové stavby)
ÚNOR – „Po stopách mamutů“
O nejhezčího klauna (výroba masek)
Zábavné odpoledne v cirkusu (maškarní rej)
Za zvířátky do lesa (krmelec)
BŘEZEN – „Není cirkus jako cirkus“
Cirkus ve filmu
Výstava knih s cirkusovou tématikou (návštěva městské knihovny)
Cirkusové putování (vycházky)
Keramická dílna se zvířátky
DUBEN – „Šaškoviny“
Netradiční víceboj (sportovní soutěže)
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Bezpečné sportování (ukázky poskytnutí PP)
Akrobatická jízda autíčky (dopravní výchova)
Hasiči představují (soutěže družstev)
KVĚTEN – „Cirkusový orchestr“
Hrajeme pro naše babičky (vystoupení ke Dni matek)
Žabí koncert (vycházka k rybníku)
Srdíčko pro maminku
Jak znějí nástroje (ukázky p. Vondráka)
ČERVEN – „Cirkus odjíždí “
Klauni dětem (oslava MDD s 9. třídou)
Jedeme vlakem do neznáma
Artisté si plní své přání
Závěrečné rozloučení s cirkusem
Kroužky:
výtvarné činnosti
vaření
vyšívání
vybíjená
přehazovaná
házená
Celoroční akce:
Sledujeme počasí (zápisy o počasí)
Hrajeme turnaje ve vybíjené, přehazované a házené
Třídíme odpad
Žijeme zdravě (ovoce do škol)
V dopravě se chováme podle pravidel
Účastníme se akcí naší školy
Propagujeme činnost naší školní družiny
Spolupracujeme – s Domovem Kopretina, městskou knihovnou a ostatní místní organizacemi
V Černovicích 1. 9. 2017, Vypracovala: Vránková Marcela a Seidlová Jaroslava
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Články o školních akcích
(psáno pro Černovický zpravodaj)
Cyklistický kurs 8. třídy
Ve dnech 11. - 13. září jsme se vydali na Třeboňsko. Abychom to neměli tak jednoduché, jeli
jsme na kolech. Pan ředitel nám tvrdil, že pojedeme po samých rovinkách, ale nakonec se
z toho vyklubaly obří kopce. Celkově jsme ujeli kolem 150 km. Do prvního kempu jsme
dorazili okolo 7 hodin večer. Po příjezdu jsme postavili stany, poté nám paní učitelka
Brožková udělala výborné kuřecí steaky a šlo se spát. Druhý den jsme ujeli plánovanou trasu
a dorazili do druhého kempu. Byl o poznání lepší, hezčí a obsluha byla velmi příjemná.
Všichni jsme se dobře najedli, vykoupali, užili si na šlapadlech a loďkách, zahráli si volejbal a
večer různé hry na krásné terase. Třetí a poslední den byl náš výlet zakončen snídaní,
koupáním a vyjeli jsme k domovu. Cesta byla náročná, ale protože jsme měli motivaci dojet
domů, zvládli jsme to všichni. Nikdo se nezranil, až na nějaké to píchlé kolo. Počasí nám také
přálo, možná bylo až příliš horko. Doprovod nám tvořili naše paní třídní učitelka Tereza
Brožková, pan ředitel Robert Štefánek a pak Matěj Mazanec a s doprovodným vozidlem Dan
Mazanec. Maskota nám dělala krásná fenka Riki. Až na ty “rovinky“, se nám to mooooc
líbilo .
Denisa, Sára a Venda z 8. třídy

Exkurze Moravský kras 26. září 2016
Dne 26. září 2016 se 7., 8. a 9. třída zúčastnila exkurze
do Moravského krasu, byl to spíš turistický výlet za poznáním
naší přírody. Při prohlídce Punkevních jeskyní jsme se dostali
i na dno propasti Macocha, kterou jsme si nakonec prohlédli i
z obou horních vyhlídek. Macocha se nám moc líbila, i dvě
krásná jezírka, která se nacházela na jejím dně. V jeskyních
jsme se kochali krásnou krápníkovou výzdobou, kterou tvořily
stalaktity, stalagmity a stalagnáty. Ke konci prohlídky jsme
nastoupili do loděk, které nás vezly po říčce Punkvě.
V některých místech dosahovala hloubka vody až 50m. Po
cestě zpět domů jsme se zastavili v obci Křtiny navštívit
nádherný barokní kostel Panny Marie. Křtiny jsou
považovány za vstupní bránu do střední části Moravského
krasu a patří k významným evropským poutním místům.
Tento výlet se nám moc líbil.
Klára a Anna z 8. třídy
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Projekt praktická první pomoc a ochrana člověka
Ve středu 19. října 2016 jsme pro děti z 1. stupně opět přichystali projektový den Ochrany
člověka za mimořádných okolností, Požární ochrany a Praktické první pomoci. Žáci se učili
volat na čísla záchranného systému, dozvěděli se, v jakých případech jim záchranáři, hasiči a
policisté mohou pomoci, co zvládnou sami, jak se mají připravit na evakuaci...
Součástí projektového dne byla soutěž v praktické první pomoci, letos doplněná dvěma
hasičskými stanovišti. Hasiči František Vejda, David Štěpán a Tomáš Pařízek na svých
stanovištích učili děti, jak na sobě uhasit na hořící oděv, jak správně rozdělat a uhasit oheň,
jak na sebe upozornit, zůstanu-li v hořící budově a spoustu dalších užitečných věcí.
Další tři stanoviště byla záchranářská. Děti se
snažily zachránit člověka v bezvědomí,
krvácejícího, se zlomenou rukou, s popáleninou,
s krvácením z nosu nebo s otřesem mozku. Průběh
ošetřování sledovali, opravovali, učili,
vysvětlovali, ale také chválili: Bc. Lucie Vachtová
z JIP interních oborů z Nemocnice Pelhřimov,
členové záchranné služby Kraje Vysočina Jana
Hálová DiS. a Zdeněk Páral a vedoucí lékařka
záchranné služby Jihočeského kraje MUDr.
Vendula Mazancová. Zraněné sehráli členové
zdravotnického kroužku Adéla Jiráková, Vanesa
Kubů, Sabina Vachtová a Vojtěch Mazanec.
Hasiči i záchranáři přišli ve svém volném čase a
bez nároku na odměnu. Velmi jim tímto děkujeme.
Pár dojmů z 5. třídy:
ÚŽASNÝ.
Dnešní den byl dobrý. Nejvíce se mi líbilo, když jsme byli u spáleniny, protože jsme se hodně
smáli.
Hasiči nás zkoušeli, jestli umíme rozdělat a uhasit oheň. S paní učitelkou Kokšteinovou jsme
probírali hasicí přístroje. Dostali jsme dvě pochvaly.
Dnešní den byl super! Nejvíce se mi líbilo, jak jsme probírali evakuaci. Ale jinak se mi líbilo
všechno, protože jsme se neučili.
Bylo to moc pěkné, ale taky těžký. Naší skupině to celkem šlo. Masáž srdce mi šla podle mě
nejlíp.
Mgr. Jana Nováková
Dopravní den v Pelhřimově
Žáci ze čtvrtého ročníku byli 3. října v Pelhřimově na dopravním hřišti
místní autoškoly. Nejdříve byli poučeni o bezpečnosti na silnici,
zopakovali si značky a pravidla silničního provozu. Poté se přesunuli
na samotné hřiště, kde si otestovali své znalosti a vyzkoušeli si svoji
zručnost a dovednost při jízdě na kole. Na jaře si tuto akci zopakují a
domů se vrátí se svým prvním řidičským průkazem.
Lenka Vacířová
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V Černovicích byli Vikingové!
Vikingové připluli z Pardubic, z agentury
Pernštejni, dokonce s bojovou lodí! Zastavili se
v naší škole 10. listopadu. Dozvěděli jsme se, jak
staří Vikingové vypadali, jak bojovali, kam se na
svých výpravách dostali. Deset vybraných dětí hrálo
posádku lodi – učily se zacházet s mečem, štítem,
vytvořit štítovou hradbu a taky pořádně veslovat.
Nakonec nám herci předvedli dva mečové souboje.
Moc se nám to líbilo, bylo to zajímavé a taky
legrační. Těšíme se na další podobné pořady.
Jan Michálek, Natálie Stejskalová, Karolína
Hrobská, Adam Hovorka
Hrála jsem Vikinga – měla jsem přilbici (bez rohů), cvičili jsme obranné i útočné formace.
Moc se mi to líbilo.
Soňa Mazancová, 5. třída
Mikulášská besídka
Ve čtvrtek 1. prosince se na naší škole
uskutečnila Mikulášská besídka. Tato akce
byla určena především pro žáky prvního
stupně a jejich rodiny. Každá třída si pro
Mikuláše připravila krátké vystoupení a poté
byly děti odměněny dárečky.
Jsme velice rádi, že nás navštívili i žáci
z Domova Kopretina, kteří si také odnesli
nadílku od Mikuláše a na oplátku našim
dětem donesli spousty vlastnoručně
vyrobených dárků.
Doufáme, že se zábavné odpoledne všem
líbilo a užili jste si hodně legrace. 9. třída
Vánoční jarmark 15. prosince 2016
Ve čtvrtek 15. prosince se u nás ve škole uskutečnil
vánoční jarmark pod názvem Pohádkové Vánoce. Také
se celá škola hemžila samými čerty, loupežníky,
trpaslíky a plno dalšími postavami z pohádek. Žáci
všech tříd zde prodávali své školní výrobky, které se
tento rok velmi povedly. Byly z různých materiálů,
především z přírodnin. Ve školní jídelně zároveň
probíhalo vánoční tvoření, kde si všichni mohli vyrobit
zajímavé ozdoby a panenky z vlny. V páté třídě mohli
rodiče navštívit “Čajovnu u Popelek”, odkud si mohli
odnést třeba výborný zázvorový čaj, něco slaného na
zub nebo letáček Oblastní charity Pelhřimov. Kdo má
naopak radši kávu a cukroví, mohl zavítat do kavárny v šesté třídě. U vchodu do školy vítal
návštěvníky živý betlém i s malým Ježíškem. Celý jarmark byl zakončen divadelním
vystoupením dětí z dramatického kroužku pod vedením Šimona Paclíka a Kristýny Novákové
pod názvem Betlémský příběh. Tento vánoční jarmark byl velmi povedený a těšíme se na
další rok. 
Sára z 8. třídy
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Evropské Vánoce
Naše škola se letos přihlásila do programu „Evropská vánoční výzdoba dekorací“. Projekt
probíhá v rámci sítě informačních středisek Evropské unie Europe Direct.
Do projektu se zapojili žáci 7. a 9. ročníku. Sedmáci vyráběli
vánoční přání a ozdobičky na vánoční stromeček. Deváťáci pak
vytvářeli prezentace o českých vánočních zvycích a o naší
škole – a to nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Dopisy
s těmito materiály zamířily do Francie, Německa, Velké
Británie, Španělska, Itálie, Rakouska, Polska, Bulharska,
Rumunska, Irska, Litvy, Řecka a Belgie.
Následovaly chvíle čekání – jaká překvapení dorazí k nám? A
dočkali jsme se. Ozdobičky zkrášlily jeden z vánočních
stromků na našem tradičním jarmarku, materiály o vánočních
zvycích a o jednotlivých školách byly nejprve vystaveny, poté
byly v hodinách anglického jazyka překládány a děti měly
možnost si o nich popovídat. Zábavným a netradičním
způsobem tak žáci získali mnoho nových poznatků a procvičili se i v angličtině.
Projekt byl velice zábavný, přínosný a smysluplný. Těšíme se na další podobné akce.
Mgr. Marcela Kokšteinová

Návštěva adventní Vídně
9. prosince 2016 se žáci sedmé, osmé a deváté třídy
vypravili na návštěvu předvánoční Vídně. Prošli se
v zahradách Schönbrunnu, prohlédli si klenotnici
v Hofburgu, při procházce centrem města se zastavili u
katedrály svatého Štěpána a celodenní program zakončili
na adventních trzích před vídeňskou radnicí. Krása Vídně a
slunečné počasí přispěly k příznivým zážitkům z této akce.

Reprezentace v kopané
Dne 24. října 2016 se zúčastnili žáci naší školy okrskového kola v sálové kopané. Turnaj se
odehrál za účasti čtyř škol ve sportovní hale v Žirovnici. Vítězové okrskových kol postupují
do okresního kola, které proběhne v březnu ve sportovní hale v Pelhřimově. Po velmi dobrém
výkonu obsadilo naše družstvo 1. místo a to v kategorii mladších i starších žáků.
V cestě za vítězstvím porazili naši starší žáci ZŠ Žirovnice 1 : 0, branku vstřelil L. Pěnka.
Následující zápas byl hodně bojovný, šťastnější byl náš tým a gólem O. Hodiny jsme vyhráli
1 : 0 nad ZŠ Počátky. Ve třetím zápase jsme potřebovali uhrát remízu se ZŠ Kamenice nad
Lipou. To se nakonec povedlo a výsledek zápasu 0 : 0 nás posunul do okresního kola.
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V kategorii mladších žáků jsme v prvním zápase vyhráli nad domácí ZŠ Žirovnice 3 : 0, když
branky vstřelili J. Kotrč, T. Pravda a P. Horáček. Ve druhém, tvrdě hraném a bojovném
utkání, jsme vybojovali remízu 2 : 2 se ZŠ Počátky. Branky vstřelili P. Horáček a T. Hadrava.
V posledním zápase jsme potřebovali zvítězit o dvě branky nad ZŠ Kamenice nad Lipou. Což
se nakonec podařilo a výsledek 2 : 0 znamenal postup do okresního kola. Střelci branek byli
T. Hadrava a J. Kotrč.
Turnaj odehráli tito žáci – brankář Vojta Dvořáček, v poli Lukáš Pěnka, David Svadba, Ondra
Hodina, Jirka Kos, Filip Vondráček, Honza Hromadník, Tadeáš Hadrava, Honza Kotrč, Petr
Horáček, Lukáš Vaníček, Tomáš Pravda.
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů
v okresním kole.
Mgr. Josef Hadrava
Do Křeče bez křeče 
Na běžkařské závody „Do Křeče bez křeče“ jsme se pečlivě připravili i s dětmi ve škole.
V počtu asi 25 žáků z 6. až 9. třídy jsme
v sobotu 21. ledna vyrazili do krásně
upravené „tříproudé“ stopy z Černovic na
Moudrov, kolem Svidníku do Křeče.
Bylo nádherné slunečné počasí, sněhu
jako několik let už nebylo. Co víc jsme si
mohli přát. Dokonce nás doprovázeli i
někteří rodiče, kterým patří velké díky za
pomoc a dohled.
Letošní zima je prostě příznivá pro
tradiční sporty – na závody jsme pilně
trénovali i o hodinách tělocviku, s novým
vybavením, které škola má, a s neobvykle
bohatou sněhovou nadílkou můžeme o
hodinách chodit na běžky pravidelně. A
došlo i na další zimní aktivitu – bruslení.
Nejen na rybnících v Černovicích, ale také
na stadionu v Pelhřimově.
Nezbývá než si přát, aby podobně pěkná zima byla každý rok.
Mgr. T. Brožková
Školní turnaj v přehazované
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 před pololetními prázdninami se
v ZŠ Černovice uskutečnil školní turnaj v přehazované.
Zúčastnili se ho žáci 6. – 9. třídy, kteří si vytvořili týmy
s příhodnými názvy. Po dramatické, ale přesto zábavné
hře, si žáci z 8. třídy vybojovali 1. místo, na 2. místě se
umístili žáci z 9. třídy a 3. místo obsadili žáci ze 7. třídy.
Všichni hráči si za pěkný výkon odnesli sladkou
odměnu.
M. Vránková

Ze školní družiny
První pololetí jsme ve školní družině zakončili s dětmi
„Beruškovou cukrárnou“, kde jsme oslavili naše pěkná
vysvědčení. Byla to sladká odměna za výsledky, moc jsme si
pochutnali.
M. Vránková
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Zdravé zuby
V pondělí 6. února navštívily školní družinu dvě studentky oboru Zubní lékařství, aby v rámci
projektu Dental Prevention dětem vysvětlily podstatu vzniku zubního kazu a důležitost
správné ústní hygieny.
Dětem ukázaly, jaký by měly používat zubní kartáček a jak s ním zacházet. Poté následoval
individuální trénink se všemi dětmi, které si svůj kartáček donesly s sebou na přednášku.
J. Seidlová

E.ON kamion
V úterý 11. dubna k nám do Černovic přijel E.ON
kamion s připraveným výukovým programem pro žáky
některých tříd (3, 5, 6).
Žáky 3. třídy programem provázel mimozemšťan, který
se jmenoval Efounek. Abychom Efounkovi rozuměli,
museli jsme si nasadit na hlavu papírová tykadla.
Efounek nás poučil o tom, jak máme s energií zacházet,
jak s ní šetřit a co s ní nemáme dělat. Bez elektřiny
bychom dnes asi nepostavili ani dům a už vůbec ne
panelák. Povídali jsme si také o tom, jaké žárovky jsou úsporné a které nejsou. Dostali jsme
spoustu dárků a všem žákům se program velice líbil.
Za 3. třídu K. Nováková
Jarní akce ŠD
U příležitosti MDŽ jsme navštívili místní pečovatelský dům. Děti babičkám zazpívaly,
zahrály na flétnu, zarecitovaly a předaly vyšívaná
přáníčka.
V rámci „Měsíce knihy“ jsme byli v městské
knihovně. P. Šenoltová děti seznámila s místními
pověstmi.
Velmi pěkný program připravil pro naše děti p.
Řeháček u hasičské zbrojnice. Děti soutěžily
v hasičských dovednostech a domů si odnesly
drobné odměny.
Velikonoční náladu nám s kytarou navodil p. Mgr.
Vondrák. Děti poznávaly písničky podle melodie a
společně si je zazpívaly. Na závěr všechny děti
dostaly velikonoční dáreček.
Za ŠD M. Vránková a J. Seidlová
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Zeměpisné úspěchy
Jako každý školní rok, jezdíme s dětmi na
různé druhy zeměpisných soutěží a většinou
ne bez úspěchu. Také letos jsme dokázali
vyniknout. V zeměpisné olympiádě Pavlínka
Nymburská z 6. třídy získala zlato
v okresním kole. V krajském kole se mezi
skoro samými kluky prodrala do první
desítky, to považujeme za veliký úspěch.
Také jsme se s dvěma žáky z 8. třídy
zúčastnili velmi prestižní soutěže Poznej
Vysočinu v Jihlavě. Na tuto soutěž jsme se
připravovali velmi poctivě, přesto se nedá
naučit úplně vše, co se našeho kraje týká
(pohoří, vodstvo, průmyslové značky, různí
umělci, atd.). Test psalo přes 150 žáků a Sára Filípková se umístila na krásném 55. místě (v
loni na 82. místě). Bohužel prvních 40 jezdí na dvoudenní zájezd do Prahy, tak snad příští
rok se tam Sára nebo někdo jiný snad podívá.
Další pěkný úspěch jsme zažili v Jihlavě na soutěži Eurorebus, kde soutěží tříčlenné týmy
z každého ročníku druhého stupně. Toto je velmi těžká soutěž, kde soupeříme především
s gymnazisty, kterým naše škola těžko konkuruje. Přesto se zástupci ze šesté třídy- Terezka
Kolářová, Martin Fučík a Pavlínka Nymburská- umístili na úžasném 11. místě z 27 škol.
Nejlepší umístění získali naši zástupci z 3. - 5. třídy ve speciální kategorii pro juniory (pro
žáky prvního stupně). Stříbro si z této kategorie odvezla děvčata: Kačenka Brožková z 3.
třídy, Vendulka Kotrčová ze 4. třídy a Helenka Brožková z 5. třídy. Takže se opět, jako vloni,
zúčastníme celostátního kola 5. 6. 2017 v Praze. Takže držte palce  .
Mgr.Tereza Brožková
Matematická olympiáda
Dne 4. 4. 2017 se Vojta Mazanec ze 7. třídy zúčastnil krajského kola matematické olympiády.
Vojta byl úspěšným řešitelem školního kola a i v krajském kole si vedl velmi dobře.
Z celkového počtu 24 žáků ze 7. tříd obsadil výborné 7. místo. A jelikož získal více než
polovinu možných bodů, stal se úspěšným řešitelem. Vojtovi gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Petra Kubešová
Turnaj ve florbale
Dne 11. 4. 2017 se zúčastnili žáci naší školy z kroužku
florbalu velikonočního turnaje starších žáků. Turnaj se
odehrál za účasti 5 týmů ve sportovní hale v Kamenici nad
Lipou. Po vydařeném vystoupení obsadili 1. místo.
Florbalisté si poradili se ZŠ Kamenice nad Lipou „starší“ 2
: 0, Kamenici nad Lipou „mladší“ porazili 3 : 0, ZŠ
Žirovnice 2 : 1, ZŠ Novou Včelnici také 2 : 1. Branky
vstřelili J. Kos 4, L. Pěnka 3, F. Vondráček 1, D. Svadba 1.
Turnaj odehráli tito žáci – brankář Dominik Pavlík, v poli
Lukáš Pěnka, Zdeněk Zíka, David Svadba, Petr Zíka, Jirka
Kos a Filip Vondráček.
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů
v dalších sportovních soutěžích.
J. Hadrava
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Velikotvoření
6. dubna 2017 se v Základní škole v Černovicích sešli ti, kteří rádi vyrábějí nejrůznější
dekorace. Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům bylo téma jasné – jaro, pomlázka,
vajíčka.
Tvořit přišlo přes třicet dětí společně s rodiči i prarodiči. A co všechno si mohli účastníci
vyzkoušet? Zdobení perníčků, barvení vajec mramorováním, plstění, enkaustiku, vyšívání
přáníček, výrobu zajíčků a kuřátek z vlnkovaného papíru i slepici v hnízdě. Vznikla celá řada
povedených výrobků, které budou jistě hezkou ozdobou Velikonoc. K dobré náladě přispěla i
drobná ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů.
Věříme, že se malým i velkým tvořílkům ve škole líbilo a příště si zase společně s námi něco
hezkého vyrobí.
Marcela Kokšteinová
Praktická první pomoc
Ve středu 24. května proběhla PPP pro druhý stupeň. Já
(Soňa), Ila, Simča, Terka, Kuba, Danek, Lucka a Adam
jsme byli figuranti. Bylo pět stanovišť, na jednom byli
Hasiči a na ostatních zranění, např. popálenina,
poleptání, krvácení, bezvědomí, statický záchvat, alergie.
Moc nás to bavilo.
Soňa Mazancová, 5. třída
Velmi děkuji hasičům a záchranářům, kteří mi pomáhali
na soutěži. Přišli ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu. Jmenovitě: MUDr. Vendule Mazancové, Janě
Hálové, DiS., Lucii Vachtové, DiS., Pavlovi a a Janě
Strakovým, Richardovi Vaníčkovi, Tomášovi Pařízkovi a
Davidovi Štěpánovi.
Jana Nováková, koordinátorka Ochrany člověka a Zdravé školy
Rafty 11. 6. - 14. 6.
V neděli 11. 6. jsme jako osmá třída vyrazili na čtyřdenní vodácký školní výlet. První kemp,
kde jsme se „naloďovali“, byl přibližně deset kilometrů za Českým Krumlovem. Vyfasovali
jsme rafty, pádla a krásné vestičky a mohli jsme
vyrazit. Hned nás čekalo pár menších jezů,
shazování do vody a také relaxování. Před Českým
Krumlovem jsme to „zakempili“ přes noc a po
skvělém grilování a opékání marshmallows jsme
ulehli zdrchaní do postele. Ráno jsme se vzbudili
s tím, že nás čeká 20 kilometrů na vodě a po cestě
s procházkou po Českém Krumlově. Vyrazili jsme
celý nadšení na celý den. V Krumlově jsme se
najedli, prošli se a došli se podívat na Jelení Lávku,
odkud je vidět na jeden z jezů, který nás čekal. Do
večera jsme se dostali do dalšího kempu, kde jsme
se po uvolňujících sprchách, večeři a stolních hrách
všichni odebrali ke spánku. Třetí den byl stejný
jako dva předchozí, akorát jsme se k tomu ještě všichni pěkně spálili. Cestou jsme na jedné ze
zastávek také ochutnali výborné pšeničné placky s různými náplněmi. Večer jsme zakončili
posezením u ohně. Čtvrtý den pro nás byl konečný, kdy už jsme se jen probudili, zabalili
všechny naše věci, a těšili se na naše maminky, měkké postele a maminčinu kuchyni.
Celkově si myslíme, že tenhle výlet byl zatím ten nejlepší, protože tolik srandy jsme si ještě
neužili. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří byli ochotní nás odvézt do
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začínajícího kempu, panu Mazancovi, jako doprovodnému autu, bez kterého bychom si
veškeré naše zavazadla nejspíš vozili v raftech, paní učitelce Brožkové, že to s námi vydržela,
a ze všeho nejvíce panu řediteli Štefánkovi, který pro nás celou tuhle akci zajistil a bez
kterého by žádné rafty ani nebyly. Děkujeme!☺
Za žáky 8. třídy Sára
ZŠ a MŠ Černovice uspěla v celorepublikovém finále ve vybíjené v Nové Pace
Žákyně oddílu ve vybíjené ze 4. – 5. třídy se zúčastnily dne 12. 6. – 13. 6. 2017
republikového finále AŠSK ČR v Nové Pace.
Ve velmi silné konkurenci 16 městských a sportovních škol postoupili přes baráž až do finále.
Po velmi dramatickém boji děvčata obsadila vynikající 2. místo.
Zúčastnit se tohoto finále je možné pouze po vítězství v okresních a krajských kolech.
Soutěž má celorepublikový charakter a zúčastňuje se jí více než 3 000 škol.
Vítězné družstvo hrálo ve složení:
Kvíčerová Kristýna – kapitánka, Kvapilová Karolína, Babčická Klára, Honzlová Veronika,
Janů Lenka, Šmídová Gabriela, Bergerová Ilona, Locallo Greta, Kotrčová Vendula, Kotrčová
Eliška, Paclíková Anděla, Filípková Nela a trenérka Vránková Marcela (Marcelka)
Hráčky byly oceněny ředitelem ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Štefánkem R. a starostou města
Černovic Bc. Brožkem J.
Vránková Marcela

Všeználek
10. května jsme se zúčastnily krajského kola
soutěže Všeználek. Vyhrály jsme 2. místo ze
čtyř týmů. Jako doprovod byl s námi pan
ředitel Štefánek, který nás po skončení
soutěže vzal na pizzu a zmrzlinu. Bylo to
super.
Helena Brožková, Karolína Kvapilová, Soňa
Mazancová a Natálie Stejskalová, 5. třída
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
V okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů družstvo ve složení Jan Kotrč, Zdeněk
Zíka, Sára Filípková a Nikola Motyčáková vyhrálo 1. místo a postup do kola krajského, které
se letos konalo 8. června v pěkném prostředí Střediska volného času v Humpolci.
Všichni soutěžící prošli postupně pěti disciplínami – jízda zručnosti, jízda na dětském
dopravním hřišti, test z pravidel silničního provozu, první pomoc a orientace na mapě.
Naši žáci si vedli výborně a obsadili krásné 3. místo. Základní škola tím získala finanční
odměnu 10.000,- Kč na dopravní výchovu.
Sára Filípková získala ve své kategorii titul „Nejlepší cyklistka Kraje Vysočina“ a tak jí
zaslouženě patří nové kolo od Kraje Vysočina. Gratulujeme!
Jaroslava Seidlová
.

Školní družina
Krásného květnového počasí jsme
využili k výletu do „ZOO“. Děti
cestovaly linkovým autobusem a samy si
zakoupily jízdenky do Panských Mlýnů.
Tam pozorovaly oslíky, kůzlata a mnoho
dalších zvířat. Zpět se vrátily pěšky přes
Dobešov a výlet zakončily zmrzlinou.
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Fotografická příloha
Exkurze – 1. stupeň – Statek u zvířátek

Školohrátky

Výlet za odměnu pro pilné sběrače
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Turnaj v přehazované – II. ročník – VÚ, DKČ – klienti, DKČ – zaměstnanci, OU, ZŠ – žáci,
ZŠ – učitelé

Přátelský turnaj se ZŠ Kamenice nad Lipou

Den Země

Paintball
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Bruslení 1., 2. třída a MŠ

Atletická olympiáda

O nejkrásnější velikonoční pohlednici

Desetiboj
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5.

Závěr

Zásady Školy podporující zdraví považujeme za každodenní nedílnou součást života naší
školy. Samozřejmě nikdo a nic není dokonalé. Pokud však narazíme na nějaký problém,
nedostatek, selhání, chybu, snažíme se ji napravit, co nám naše síly stačí.
Výsledkem naší práce je snad to, že se k nám naši absolventi vrací, na naše tradiční akce už se
široká veřejnost těší a najde si i pár dětí, které si naši školu vybraly, přestože mají blíž jinou
školu.
V Černovicích 29. září 2017

………………………………………..
Mgr. Jana Nováková, koordinátorka ZŠ

………………………………………..
Mgr. Robert Štefánek, ředitel školy
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