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1.1 Škola
Název školy:
Adresa školy:
IČ:
Bankovní spojení:
DIČ:

Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
Bělohrobského 367, 394 94 Černovice
62540106
0621317369/0800
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
1.2 Zřizovatel
Název:
Město Černovice
Adresa:
Mariánské náměstí 718
IČ:
248037
Telefon/fax: 565492102/565492109
E-mail :
posta@mestocernovice.cz
Internetové stránky:
www.mestocernovice.cz
Starosta města:
Bc. Jan Brožek
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1.3 Školská rada
Složení
Předseda:

Bc. Jan Brožek

Členové:

Marcela Kosová, Michaela Pravdová - za zákonné zástupce žáků
Marie Kuranová (společně s Bc. Janem Brožkem) - za zřizovatele
Ing. Eva Pechková, Marcela Vránková - za pedag. pracovníky školy

1.4 Základní údaje o součástech školy
1.4.1 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, 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
impregnovaného dřeva.
V letošním školním roce bylo vybudované společné hřiště pro žáky naší školy, ale i pro
všechny ostatní děti z Černovic. 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.
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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 stanovuje výši úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole. Kromě výše úplaty stanoví i možnost snížení, nebo
osvobození od úplaty. Ve školním roce byly osvobozeny od úplaty dvě 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 s trvalým bydlištěm mimo Černovice.
1.4.2 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 absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Pelhřimově, III. třída je zapojena
do projektu prevence dětských úrazů. Žákům bylo nabídnuto množství dalších aktivit,
účastnili se nejrůznějších 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
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tělocvičny (využívají organizace i jednotlivci) a nájem nebytových prostor (třídy). Kromě
toho škola hospodaří i se školními byty.
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Třídní učitel
Mgr. Iva Ouhelová
Mgr. Marie Jiráková
Mgr. Kristýna Nováková
Mgr. Lenka Vacířová
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Alena Michálková
Mgr. Josef Hadrava
Mgr. Tereza Brožková
Mgr. Petra Kubešová

Žáků
20
15
13
17
21
24
20
20
13

1.4.3 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.

1.5 Materiálně – technické podmínky školy
Mateřská škola od září 2005 sídlí v suterénu budovy základní školy. Vznikly zde tři
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.
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.
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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 nainstalován 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, byla pořízena nová myčka a
rekuperační jednotka na odvětrávání.

.
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Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
79-01-C/01 – s platností id 1.9 2007 (ŠVP podle RVP ZV)

2.2 Školní družina – vzdělávací program ŠD
2.3 Mateřská škola – vzdělávací program „Zdravá mateřská škola“
2.4 Základní škola – vzdělávací program EKOŠ
2.4.1 Učební plán základní školy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. stupeň – po ročnících
EKOŠ 1.
2.
3.
názvy
předmětů
Český jazyk
10 10* 7*
*
*
Anglický
3
azyk
Matematika
4
5*
5*
Základy
informatiky
Svět kolem
2
2
3
nás
Čl. a příroda

celkem
5.

7*

7*

41

Český jazyk

4

4

4

4*

16

3

3

9

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

5*
1*

5*
1

24
2

Matematika
Informatika

4
1

4
1*

4

4*

16
2

2*

2*

11

Dějepis

2

2

2

2*

8

2

2*

4

Zákl.společ.
věd
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Ekologie
Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Pracovní
výchova
Tělesná
výchova
Německý
jazyk/seminář z
AJ
Volit.předměty
-konverzace Aj
- Seminář ČJ 9
- Seminář M 9

1

2*

2

2

7

2

2

2
1*
2*
1

2
2*
1

2
2
2*
1*
2*
1

2*
2*
2
1*
1
1

8
4
8
3
7
4

2

1

1

2

6

1*

1

1

1

4

2

2

2

2

8

2
**

2
**

3
***

7

1*
x/1
x/1
x/1

1*
x/1
x/1

x/1
x/1

30

32

32

Svět hudby

1

1

1

1

1

5

13.

Ateliér

2

2

2

3

3

12

14.
Pohyb a port

2

2

2

2

2

10

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Týd. dotace
povin.př.

21

22

23

9.

celkem

4.

7.
8.
9,
10.
11.
12.

15.

II. stupeň – po ročnících
EKOŠ – názvy 6.
7.
8.
předmětů

26

26

118

9

28

122
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Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Fyzické osoby

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci - pedagogové

25

22,409

Interní pracovníci - ostatní

12

10,6

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících – kvalifikace
Poř.
číslo

Pracovní zařazení

úvazek

1.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství 1. st.

2.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství 1. st.

3.

učitelka ZŠ – zástupce ředitele

1

VŠ učitelství 1. st. + Nj

4.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství 1. st. + Nj

5.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství 1. st.

6.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství AJ - Fj

7.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství Z – Př + E

8.

učitel ZŠ

1

VŠ učitelství F - ZT

9.

učitelka ZŠ

1

VŠ zemědělská + ped. studium,
VP

10.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství M - Př

11.

učitelka ZŠ

1

VŠ učitelství Čj- Ov,
management

12.

učitelka ZŠ

0,409

13.

učitel ZŠ - ředitel

1

VŠ učitelství TV – Z

14.

vychovatelka ŠD

1

SŠ vychovatelství

15.

vychovatelka ŠD

1

SŠ vychovatelství

10

kvalifikace

VŠ FF MU – Historie + ped.
studium MU

16.

učitelka MŠ – zástupce ředitele

1

VŠ spec. Pedagogika

17.

učitelka MŠ

1

VŠ spec. Pedagogika

18.

učitelka MŠ

1

SŠ pedagogická

19.

učitelka MŠ

1

SŠ předškolní pedagogika

20.

učitelka MŠ

1

SŠ předškolní pedagogika

21.

asistentka pedagoga MŠ

0,5

SŠ předškolní pedagogika

22.

asistent pedagoga

0,5

SŠ předškolní pedagogika

23.

asistentka pedagoga

0,75

SOŠ – veřejnosprávní činnost +
ped. studium - vychovatelství

24.

asistentka pedagoga

0,75

VŠ FF UK – archeologie +
studium pro asistenty ped.

25.

asistentka pedagoga

0,5

VŠ učitelství Fj

3.3 Věkové složení pedagogických pracovníků
věk 20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

60+

ZŠ

2

4

2

3

1

2

1

2

0

MŠ 1

1

1

0

0

1

0

0

2

ŠD

0

0

0

0

0

1

1

0

0
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Pracovní zařazení

úvazek

Stupeň vzdělání, obor

1.

účetní

0,625

SŠ - OA

2.

školník

1

Vyučen - mechanik

3.

školnice MŠ

1

SŠ

4.

uklízečka MŠ

0,375

základní vzdělání

5.

kuchařka MŠ

0,625

základní vzdělání

6.

vedoucí ŠJ

1

SŠ + kvalifikační studium

7.

hlavní kuchařka

1

vyučena– kuchařka

8.

kuchařka

1

vyučena - kuchařka

9.

kuchařka

1

vyučena

10.

uklízečka

1

základní vzdělání

11.

uklízečka

1

SŠ - ekonomická

12.

školní asistent ZŠ
(šablony pro ZŠ a MŠ)

0,5

SŠ předškolní pedagogika

13.

školní asistent MŠ
(šablony pro ZŠ a MŠ)

0,5

SŠ předškolní pedagogika

3.5 Pedagogická praxe
Během letošního školního roku zde vykonávaly pedagogickou praxi dvě studentky:
1. VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, pedagogické lyceum + předškolní a mimoškolní
pedagogika
2. Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb Obrataň – studium pro
asistenty pedagoga
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Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis do MŠ
Počet

Věk dětí

Dívky

Chlapci

2

5 let

-

2 (dvojčata)

2

4 roky

-

2

7

3 roky

2

5

7

mladší 3 let

4

3

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/ 2018 byl 10. května 2017. Bylo přijato 18 dětí, z toho 17
dětí patří do spádové oblasti. Jeden chlapec není ze spádové oblasti (Kamenice). Všechny
děti, které měly padanou žádost, byly přijaty. Tři vydané žádosti k 31. 8. 2017 nebyly podány
k vyřízení.
4.2 Zápis k povinné školní docházce
Zápis proběhl 26. dubna 2017.
U zápisu:

26 dětí

Přijato:

20 dětí

Odklad:

6 dětí
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4.3 Přehled o umístění vycházejících žáků
(z 9. ročníku 13; ze 7. ročníku 3; z 8. ročníku 2 – celkem odešlo 18 žáků)

počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

okres

2

střední zemědělská škola

Tábor

TA

1

TA

technologie potravin

Humpolec
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

PE

1

střední zemědělská škola
SOŠ ekologická a
potravinářská
SOŠ ekologická a
potravinářská

agropodnikání
agropodnikání - chov
koní

1

gymnázium

všeobecné gymnázium

Pelhřimov

PE

1

gymnázium
Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola
automobilní a technická

všeobecné gymnázium

Tábor

TA

provoz a ekonomika
dopravy

České
Budějoivce

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

analýza potravin

Střední škola obchodní a
služeb SČMSD
kosmetička
Vyšší odborná škola, střední Počítačová grafika a
škola, COP
animace
Bezpečnostně právní
Bezpečnostně právní
akademie
činnost
SŠ rybářská a
vodohospodářská
rybář- SOU
Odborné učiliště a praktická
škola
pečovatelka
Odborné učiliště a praktická
škola
zednické práce
Odborné učiliště a praktická
škola
strojírenské práce
Odborné učiliště a praktická
malířské a natěračské
škola
práce

Žďár nad
Sázavou
Sezimovo Ústí

TA

ČB
Žďár
nad
Sázavou

Brno

TA
BN město

Třeboň

JH

Černovice

PE

Černovice

PE

Černovice

PE

Černovice

PE

1

gymnázium

VG

Pelhřimov

PE

2

gymnázium

VG

Pacov

PE
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Výpis z pololetní a závěrečné pedagogické rady:
Počet vyznamenání:

I. pololetí: 93
II. pololetí: 87

Nedostatečné – v I. pololetí celkem osm žáků (po jednom v 1., 4., a 8. ročníku, dva v 6.
ročníku a tři v 7. ročníku). Na konci školního roku neprospělo jedenáct žáků. Na prvním
stupni se jedná o žáka 4. ročníku – bude vykonávat opravné zkoušky. Pět žáků je z 6. ročníku,
dva z nich mají více jak dvě nedostatečné – budou opakovat ročník, ostatní budou vykonávat
opravnou zkoušku z matematiky. Tři žáci jsou ze sedmého ročníku, dva budou vykonávat
opravnou zkoušku z matematiky, jeden již má splněno devět let školní docházky. Dva žáci
jsou z osmého ročníku, jeden bude vykonávat opravnou zkoušku z matematiky, druhý má již
splněno devět let školní docházky.
Slovně byli hodnoceni žáci, kteří byli vyučováni podle individuálních plánů (slovní
hodnocení bylo provedeno na základě žádosti rodičů, na základě konzultací s pracovnicí PPP
Pelhřimov).
Prospěch tříd školy za 1. pololetí:
Třída

S vyznamenáním Prospělo Neprospělo
I.
19
0
1
II.
14
1
0
III.
10
3
0
IV.
12
4
1
IX.
3
10
0
V.
13
8
0
VI.
7
15
2
VII.
9
8
3
VIII.
6
13
1
93
62
8
Celkem:
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Průměr
1,08
1,19
1,25
1,5
1,78
1,44
1,83
1,81
1,81
1,52

Prospěch tříd školy za 2. pololetí:
Třída
S vyznamenáním Prospělo Neprospělo
I.
19
0
0
II.
14
1
0
III.
9
4
0
IV.
11
5
1
IX.
3
10
0
V.
11
10
0
VI.
9
12
5
VII.
7
10
3
VIII.
4
14
2
87
66
11
Celkem:

Průměr
1,02
1,22
1,36
1,52
1,93
1,52
1,89
1,88
1,86
1,58

výchovná opatření:

1. pololetí

2. pololetí

důtka třídního učitele
důtka ředitele školy

2
0

5
1

chování uspokojivé
chování neuspokojivé

1
0

0
0

celkem
Pochvala ředitele školy

3
4

6
29

Pochvala třídního učitele
celkem

47
54

54
89

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

třída
I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

celkem
486
386
366
556
495
643
1122
1245
798

I. pololetí
oml. neoml. průměr celkem
486
0
24,3
599
386
0
25,73
491
366
0
28,15
621
556
0
32,71
769
495
0
23,57
756
643
0
26,79
849
1122
0
56,1
1665
1245
0
62,25
1337
798
0
61,38
1048
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II. pololetí
oml. neoml. průměr
599
0
53,12
489
2
32,73
621
0
47,77
769
0
45,24
756
0
36
849
0
36,91
1665
0
83,25
1337
0
66,85
1048
0
80,62

5.3 Údaje o integrovaných žácích
V základní škole byl jeden žák vzděláván podle ŠVP – přílohy RVP ZV pro žáky s LMP.
V tomto školním roce navštěvoval čtvrtou třídu – 5. ročník. Byla mu věnována individuální
péče, žák dosáhl velice dobrých výsledků.
Dalších 10 žáků bylo integrovaných, pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů.
Jednalo se o žáka se středně těžkým sluchovým postižením, jedné žákyni byl diagnostikován
narušený vývoj řeči, osmi žákům byly potvrzeny specifické poruchy učení – dyslexie,
dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Všichni tito žáci jsou pod dohledem odborných
pracovišť – speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, se
kterými škola spolupracuje.
Kromě integrovaných žáků bylo ještě dalších 18 dětí, kterým byly vyšetřením v PPP
zjištěny obtíže dyslektického, dysortografického či dyslektického charakteru, u některých z
nich pak symptomy ADHD. Do této třídy nastoupil v průběhu školního roku pedagogický
asistent. Vyučující byli s potížemi těchto žáků seznámeni, poskytovali jim „ohledy“.
Individuální plány byly vypracovány i pro žáky, kteří k nám přestoupili z jiných škol – týkalo
se hlavně výuky cizích jazyků.
Pedagogové pracovali s integrovanými žáky podle individuálních plánů. Integrace je
náležitě administrativně vedena. Na doporučení PPP Pelhřimov byly vytvořeny skupinky
těchto žáků, kterým je věnována individuální péče nad stanovený počet rozvrhových hodin.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a
ostatních pracovníků školy

6.1 Údaje o DVPP za ZŠ
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 pedagogika 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

6. 4.

J. Nováková – školení Dva kroky k inkluzivní škole – Praha

10. 4.

M. Jiráková – školení Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ, České
Budějovice

11. – 13. 4.
19. 4.

J. Hadrava – školení Počítač ve škole, Nové Město na Moravě
P. Kubešová – školení – Čtyři kroky k inkluzivní škole
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26. 4.

P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole

2. 5.

J. Nováková – školení Dva kroky k inkluzivní škole

3. a 4. 5.

P. Kubešová, J. Hadrava – školení Vzdělávání pedagogických pracovníků
v mentoringu

11. 5.

P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole

31. 5.

P. Kubešová – školení - Čtyři kroky k inkluzivní škole

19. 6.

P. Kubešová, J. Hadrava – školení Vzdělávání pedagogických pracovníků
v mentoringu

21. – 23. 6.

M. Leblová – seminář Německo

22. – 30. 6.

studium k rozšíření pedagogické kvalifikace - Praha –Speciální pedagogika M. Kokšteinová

6.2 Údaje o DVPP za MŠ

Pedagog

Datum

Název kurzu/ semináře

Kde Počet
hodin

Vítková Zdeňka

20. 09. 2016 Výtvarné inspirace – podzim, zima

PE

4

Kazdová Vladimíra

20. 09. 2016 Výtvarné inspirace – podzim, zima

PE

4

Číháková Kamila

01. 11. 2016 Rozvoj grafomotorických dovedností

PE

5

Černá Hana

01. 11. 2016 Rozvoj grafomotorických dovedností

PE

5

Pařízková Kamila

14. 11. 2016 Zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

PE

5

Vítková Zdeňka

17. 01. 2017 Informace k předškolnímu vzdělávání

JI

4

Vítková Zdeňka

25. 01. 2017 Předškolní výchova, školní zralost

PE

4

Pařízková Kamila

22. 03. 2017 Problematika nástupu do MŠ

PE

3

03. 07. 2017 Pomazánky a saláty ve ŠJ

JI

5

Truhlářová Dagmar
kuchařka
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Údaje o aktivitách školy

7.1 Mateřská škola
Akce školy
Název

Účast

Typ akce

Škola a příroda

Opékání špekáčků s hledáním pokladu, pouštění draků

všichni

Sběr kaštanů, žaludů pro lesní správu, sběr pro výtvarnou 3. třída
a pracovní činnost dětí, na výzdobu, výprava ke krmelci
do lesa, výšlap na Svidník podle značek
Tradice a zvyky

Pečeme na pouť - účast na pouťových atrakcích, všichni
„ Černovicko se baví“
Mikulášská nadílka – čert s Mikulášem i andělem
Vánoční posezení u stromečku – výroba ozdob, výzdoba
stromečku, pečení vánočního cukroví,…
Masopust ve městě, karneval v MŠ – tanec a soutěž
Vítání jara – pálení Čarodějnic
Velikonoce – malovaná vajíčka
Den matek
Oslava MDD – Šmoulí den

Výstavy a exkurze

Výstavy knih ve městě

všichni

Prodejní výstavy dětských prací v ZŠ
Domov Kopretina, VÚM – vánoční a velikonoční výrobky
Prohlídka areálu Domov Kopretina - autisti, keramická 3. třída
dílna, hasičská zbrojnice, městská knihovna, obchody,
pošta, zdravotní středisko
ZŠ – družina, 1. třída
Kulturní
vystoupení, divadla

Divadla, vystoupení pro děti v MŠ – viz tabulka
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všichni

Besedy, tematické
přednášky

Zdravé zuby - přednáška a názorná ukázka
Beseda s hasiči
Beseda v knihovně

Veřejná vystoupení
dětí

Hudební vystoupení dětí na městském úřadě – Vítání 3. třída
občánků, v Pečovatelském domě, pro ČSŽ

Vystoupení dětí v
MŠ

Při všech akcích pro rodiče

všichni

Fotografování

Zimní (vánoční) inspirace

všichni

Tablo
Zimní hry a
radovánky

Sáňkování, bobování, koulování, stavby do sněhu, Všichni
malování do sněhu
3. třída
Kurz bruslení

Olympiáda dětí

Netradiční sportovní zábavné disciplíny,
koloběžkách, v autech, jízda na kolech

jízda

na všichni
3. třída

Výstavy dětských
prací

Výzdoba tříd, chodeb dětskými pracemi podle ročních všichni
období, malování barvami na sklo vchodových dveří, ve
3. třída
vitríně na městském úřadě

Fotodokumentace

Výstavy fotografií z různých akcí

všichni

Kulturní vystoupení pro děti
Datum

Pořadatel

Název

Účast

06. 10. 2016

Daňhel – hudební pořad

Drak Karmelák

všichni

26. 01. 2017

Maňáskové div. Šternberk

3 maňáskové pohádky

všichni

02. 03. 2017

Divadlo „ Šikulka“

3 maňáskové pohádky

všichni

24. 04. 2017

Divadlo Tábor

Pohádka Slůně

3. tř. MŠ
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04. 05. 2017

Domov Kopretina

Budulínek

všichni

31. 05. 2017

Daňhel – hudební pořad

Písničková vymyslivna

všichni

15. 06. 2017

Občanské sdružení - ZaPS

Klaun TÚ TÚ- doprava

všichni

Hudební vystoupení dětí v MŠ a na veřejnosti
Datum

Název akce

Kde

05. 12. 2016

Mikulášská nadílka – zpíváme čertům

2. třída MŠ

21. 12. 2016

Vánoční program u stromečku

2. třída MŠ

11. 03. 2017

Vítání občánků

Městský úřad

31. 03. 2017

Výroční schůze ČSŽ

Domov Kopretina

9. - 11. 5.
1017

Den Matek

MŠ

18. 05. 2017

Den Matek

Pečovatelský dům

29. 06. 2017

Rozloučení 5-6letých dětí

3. třída MŠ

1., 2., 3. třída

Soutěže – výtvarné, hudební, recitační
Datum

Název akce

Počet
dětí

Výsledek,
umístnění

25. 02. 2017

Školka plná dětí

Děti 4-6 let

5

účast

22. 03. 2017

Požární ochrana očima dětí

Děti do 7 let

7

účast

10. 05. 2017

Radost tvořit

Nevidomý
chlapec

1

účast

Kategorie

Exkurze, výstavy, tematické výlety
11. 11. 2016

Den otevřených dveří – Praktická škola

08. 12. 2016

Vánoční jarmark spojený s dětským tvořením – VÚ, SVP, SŠ, ŠJ Černovice

13. 12. 2016

Výstava vánočních výrobků – Domov Kopretina
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13. 12. 2016

Den otevřených dveří – ZŠ Speciální Černovice

15. 12. 2016

Jarmark v ZŠ – prodej vánočních ozdob, vánoční pohoštění…..

22. 03. 2017

Návštěva u hasičů v Černovicích

10. 04. 2017

Výstava velikonočních výrobků - Domov Kopretina

02. 05. 2017

Tablo – 5-6leté děti

22. 05. 2017

Výlet - Záchranný zdravotnický systém – Kamenice – 2., 3. třída MŠ

13. 06. 2017

Výlet na Statek u zvířátek Nová Buková – 3. třída MŠ

13. 06. 2017

Výlet do Kamenice – 1. třída

13. 06. 2017

Výlet do Dobešova – zpět lesem - 2. třída

27. 06. 2017

Výlet do Chválkova na PS – opékání buřtíků – všichni z MŠ

Srpen 2017

Výstava výrobků – „Černovicko se baví“

Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV
Všechny zájmové činnosti na naší škole máme mimo rámec vzdělávací nabídky (nejsou
zohledněny v ŠVP) a jsou nabízeny pro 5 – 6leté děti. Pro rodiče nabízíme na závěr školního
roku ukázky práce s dětmi v některých aktivitách.

Aktivita

Počet dětí
chlapci

Jóga
v denním
životě

9

4

Prezentace

Lektorka

Nástěnky – rozpisy jednotlivých
lekcí, ukázka pro rodiče

Učitelka MŠ

Vystoupení dětí na veřejnosti,

Učitelka MŠ

dívky
10

4

(v penzi)

v MŠ, pro rodiče - průběžně

Hrajeme s
flétničkou
Pohybové
aktivity

11

12

Rodiče mají možnost sledovat své
děti průběžně

Děti do bruslí

10

9

Kurz bruslení, 10 lekcí, Soběslav
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Asistent
pedagoga ZŠ
trenéři

Naše již dlouholetá aktivita v oblasti logopedie - náprava vadné řeči, kterou provádí
individuálně 2x týdně p. uč. Pařízková. V evidenci bylo celkem 15 dětí z mateřské školy ve
věku 4-6 let, z toho 11 chlapců. Jako každým rokem u dětí přetrvávají špatné sykavky, L-R-Ř.
Ke klinické logopedce jsme doporučily 5 děti, pouze u dvou chlapců rodiče naše doporučení
akceptovali. U jednoho chlapce byla diagnostikována Juvenilní idiopatická artritida. Rodina
spolupracuje s odborníky.
V příštím období se chceme zaměřit na efektivnější nastavení času pro zájmovou činnost.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Program a organizace
Vzdělávání
Školní metodik

Mgr. Kamila Pařízková

Environmentální výchova

Vychází z plánu ŠVP, plní se zejména při
pobytu venku.
Sběr kaštanů

Organizace environmentálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou
Zapojení školy do ekologického programu
Ekologizace provozu mateřské školy

Šetření energie, třídění odpadů,…

Problematika environmentálního vzdělávání je zpracována v jednotlivých částech ŠVP.
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytnými znalostmi při
naplňování klíčových kompetencí.

7.2 Základní škola
7.2.1Mimoškolní činnost
Škola podporovala mimoškolní činnost žáků mnoha způsoby. Ve školní družině fungovalo
několik kroužků, které navštěvovali žáci I. i II. stupně:


Kroužek vybíjené



Kroužek přehazované



Kroužek vyšívání
24



Kroužek vaření



Kroužek výtvarných činností



Kroužek házené (od 2. pololetí)

Kromě toho ve škole aktivně pracovaly pod dohledem pedagogů další skupiny žáků, které
se věnovaly ekologickým aktivitám, florbalu, józe, nácviku praktické první pomoci. Ve škole
působil i kroužek břišních tanců a střelecký kroužek. Velice dobře probíhala i spolupráce
s organizacemi ve městě, které zajišťovaly další mimoškolní činnost našich žáků – Sokol
Černovice – oddíl kopané, Pionýrská skupina Svidník Černovice – Rybáři, Delfín,
chovatelský kroužek a Hasičský sbor Černovice – mladí hasiči.
Soutěže, projekty, kulturní pořady
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 (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
Naučné pořady, divadla

10. 10.

Recyklovaná tvorba – dílna Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě
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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 na 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

3. 10.

Dopravní výchova
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

9. 5.

Dopravní výchova v Pelhřimově – 4. třída (L. Vacířová) + V. Dvořák (A.
Vaníčková)
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23. 5.

Dopravní soutěž mladých cykl

istů – okresní kolo v Pelhřimově – starší žáci - 1. místo – postup do krajského kola, mladší
žáci – 2. místo, J. Seidlová
8. 6.

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 florbalu (8. a 9. třída) – okresní kolo, Pelhřimov,
(J. Hadrava) – 2. místo (bez postupu)

22. 11.

Turnaj mladších žáků ve florbalu (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
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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 v hodu míčkem, 10. místo v běhu na 600m, K. Kvíčerová – 2. místo v
hodu míčkem, 3. místo ve skoku dalekém

12. – 13. 6.

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. Foltýnová (9. třída) – okresní kolo olympiády v NJ v Pelhřimově (bez udání
pořadí)

24. 1.

H. Brožková, A. Hovorka, S. Mazancová - okresní kolo olympiády v
matematice 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
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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)

19. 10.

Zdravá škola, Ochrana člověka
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. – 25. 11. Sběr papíru
20. – 21. 4.

Sběr papíru
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22. 4.

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

1. 12.

Školní projekty a dny otevřených dveří
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)

květen

Testování 9. tříd

1. 6.

Den dětí – 9. třída + R. Štefánek – program pro MŠ a 1. a 2. třídu

15. 6.

Školohrátky

27. 6.

od 18h školní Akademie

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.

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
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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.

Prodejní výstava knih

31. 10.

Halloweenská noc – 8. třída (T. Brožková)

3. 11.

Nábor v 9. třídě na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky

10. 12.

(sobota) Kroužek vyšívání na Vánočním jarmarku ve Vlásenici

6. 1.

8. třída – třídnická akce – rozloučení s Milanem Phamem

18. 3.

Taneční vystoupení Kroužku Tanečků na Dětském karnevale v Černovicích

9. 5.

Izrael – povídaní o studijní cestě – přednáška pro veřejnost (M. Leblová)
Výtvarné soutěže a aktivity

Výrobky na vánoční Jarmark
Vánoční školní tvoření
Činnost výtvarného kroužku ŠD a výtvarné aktivity ve školní družině
Žáci se spolupodílejí na výzdobě celé školy.
Jazykové a literární soutěže a aktivity
Školní kolo soutěže v recitaci: 1. – 9. třída (30 účastníků)
Březen – měsíc knihy a internetu celoškolní projekt
Souboj čtenářů – VI. třída v celorepublikové soutěži
Žárovka – školní rozhlasové vysílání – 6. Třída, časopis žáků 9. třídy na rozloučenou se
školou
Pravidelné přispívání do časopisu Černovicko
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Práce školní knihovny a studijní klub
Ze školní knihovny bylo během školního roku vypůjčeno přes 269 knih, odebírána
byla 3 periodika a v letošním školním roce přibylo 64 knih. Knihovna a studijní klub byly
otevřeny 2 x v týdnu.
Na internetu žáci nejčastěji vyhledávali podklady do svých projektů a úkolů nebo se
zajímali o informace kolem volby povolání. Občas si v klubu skupinky žáků zahrály
společenské deskové hry, žáci dále pročítali časopisy nebo doplňovali zameškané učivo po
absenci.
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8

Projekty
Projektově je v naší škole tradičně řešena environmentální výchova: Ekoškola,

Recyklohraní. Děti i rodiče vítají sběrové akce – ať už lesní plody nebo odpadové suroviny.
Velmi oblíbená je i oslava Dne Země.
Tradici má i projektové zpracování tématu Ochrana člověka za mimořádných situací – toto
téma je integrováno do běžné výuky a navíc jsou mu věnovány projektové dny „Ochrana
člověka“, „Praktická první pomoc“, „Dopravní den“, „Pobyt v přírodě“.
Podobně jako loni byly zařazeny další dlouhodobé projekty, kterými naplňujeme
požadavky průřezového tématu „Osobnostní a sociální výchova“. Projekty na toto téma byly:
„Žárovka“ = žákovské rozhlasové vysílání, minimální preventivní program a nesmíme
zapomínat ani na dobrou celoroční práci žákovské samosprávy.
Tradičním je již i celoškolní projekt „Březen – měsíc knihy a internetu“, který probíhal v
měsíci březnu.
Jako každý rok jsme se zapojili do projektu Zdravé zuby, Ovoce do škol, do projektu KÚ
Vysočina – První pomoc do škol.
V rámci plnění úkolů z osobnostní a sociální výchovy se snažíme i o co nejužší spolupráci
s místními organizacemi. Velice dobrá byla naše letošní spolupráce s DÚSP Černovice
(Domov Kopretina). Tradicí se staly vzájemné návštěvy výstav a divadelních a kulturních
představení. Děti ze školní družiny se několikrát setkaly s dětmi z Domova Kopretina na
výletech, výstavách, divadelních představeních.
8.1 Projekt environmentálního vzdělávání (EKOŠKOLA, Recyklohraní, Čistá
Vysočina)
Veškeré aktivity vycházejí z ročního plánu environmentální výchovy. Většina aktivit se
plní v předmětech přírodověda, přírodopis a ekologie. Některé aktivity jsou uskutečňovány
také v době mimo vyučování. Plánované aktivity jsou provázány s ostatními činnostmi školy
a tvoří s nimi jednotný celek.
Ekoškola – dlouhodobý projekt zaměřený na pomoc školám s plněním celoškolní
environmentální výchovy. V České republice jej koordinuje sdružení Tereza. Program
probíhá pod záštitou MŽP ČR a MŠMT. Generálním partnerem programu je Provident
Financial, s.r.o., je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a Magistrátem hl. města
Prahy. Do projektu jsou zapojeny tisíce škol z více než třiceti států. V tomto programu žáci se
svými učiteli společně usilují o změny vedoucí k šetrnějšímu provozu školy. Škola vlastní
titul Euroekoškola (EcoSchools) nepřetržitě od roku 2006.
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Každé čtyři roky žáci naší školy titul obhajují. Na základě velmi přísných kritérií škola
obhajuje titul při auditu, který provádějí zaměstnanci sdružení Tereza. Na základě dosažených
výsledků nám byla doporučena další opatření, na kterých v současné době pracuje Ekotým
školy, žákovská samospráva i ostatní zaměstnanci a žáci školy. Další obhajoba titulu nás čeká
v roce 2019.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V letošním
školním roce jsme v rámci programu odevzdali 50 kg baterií a 130 kg drobných
elektrospotřebičů. Za dosažené body jsme získaly drobné dárky pro žáky naší školy.
Čistá Vysočina (18.4 2017)
Organizuje kraj Vysočina - sobotní úklidová akce. Žáci a jejich rodiče vyšli po okolí
Černovic, do připravených pytlů sbírali odpadky kolem silnic. Nakonec jsme se všichni (ještě
členové organizace Pionýr Černovice a Hasiči) sešli na malé občerstvení u černovické
sokolovny. Nasbírané odpadky svezli pracovníci KÚ. Této akce jsme se v letošním školním
roce zúčastnili ji po čtvrté.
Celoroční aktivity:


třídění odpadu (papír, sklo, plasty, hliník, bioodpady, PET víčka, drobné
elektrospotřebiče)



starost o zeleň ve škole, v okolí školy



zařazování ekologických témat do jednotlivých předmětů (plán environmentálního
vzdělávání) = odpady, voda, energie, životní styl, doprava



kontrola úspor energií, pravidelná kontrola dodržování stanovených zásad



nástěnky ve škole a ve třídách



adopce na dálku (výtěžek ze sběru lesních plodů a sběru papíru byl věnován na adopci
(vzdělávání) afrického chlapce Idrissy Camary)

Akce spojené s touto činností:


pravidelný úklid okolo školy



sběr kaštanůa žaludů- říjen – listopad 3000 kg



sběr papíru – listopad 8 tun, duben 55 tuny
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sběr drobných elektrospotřebičů



EKOKODEX



oslavy Dne Země



výlet za odměnu pro nejlepší sběrače

8.2 Bezpečná a zdravá škola
Téma bezpečnosti a ochrany zdraví prolíná všemi aktivitami ve škole, téma ochrana
člověka za mimořádných situací je integrováno do vyučovacích předmětů (Člověk a příroda,
Základy společenských věd, Fyzika, Chemie,…), koordinátor této činnosti kontroluje
naplňování stanovených cílů. V mezipatře je umístěna stálá nástěnka se základními
informacemi (způsob přivolání záchrany, správné chování v mimořádné situaci,…). Žáci jsou
pravidelně poučováni o bezpečnosti a ochraně svého zdraví. Této problematice se věnujeme i
Zdravotnický kroužek – tým složený z žáků, kteří se o problematiku zajímají a chtějí umět
něco více. Žáci mohou pracovat i ve Sdružení dobrovolných hasičů,…
Projekt Zdravá škola znamená výchovu ke zdravému životnímu stylu. Snažíme se
podporovat a rozvíjet zájem, uvědomění i praktické dovednosti v oblasti zdravého životního
stylu.
Projekt „Ochrana člověka“ si bere za cíl naučit naše žáky, jak reagovat správně a klidně
v různých mezních situacích a jak se ochránit v mimořádných situacích. Součástí OČ je i
požární prevence. Podle připraveného harmonogramu prochází jednotlivé skupiny žáků
stanovišti, kde získají, nebo vyhledají a zpracují informace. Nakonec je čekají testy znalostí.
Jednotlivé složky programu jsou přizpůsobeny věku a schopnostem žáků.
Součástí projektu je i praktická první pomoc. Na stanovištích byli namaskovaní zranění,
které skupina žáků musela správně ošetřit. Letos nám opět na všech stanovištích pomáhali
pracovníci Záchranné služby pod vedením MUDr. Venduly Mazancové. Skupina byla
hodnocena nejen za poskytnutí první pomoci, ale také za šetrnost ke zraněným a spolupráci
všech členů skupiny. Další čas byl naplněn skupinovou činností, která se vztahovala k tématu
zdravého životního stylu (prevence civilizačních chorob, jídlo a my, cvičit nebo necvičit,…).
Žáci 8. ročníku absolvovali dvoudenní školení v rámci krajského projektu První pomoc do
škol, které připravily jednotlivé složky IZS. Nejvíce je zaujala praktická první pomoc.
Spolupracujeme s místním stomatologem a pomáháme při organizování preventivních
prohlídek.
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Jednotlivé aktivity ve školním roce 2016/2017


Ovoce do škol – ovoce nebo zelenina – 1 kus jednou týdně. Od 1. 9. jeden kus ovoce i
pro paní učitelku.



Spolupráce se školní jídelnou - jídelníčky třídám na přání



Nástěnka - informace o akcích, které probíhají, výsledky, informace o zdravé výživě,
pitném režimu apod.



Zdravotnický kroužek – 1. stupeň



Zdravotnický kroužek – 2. stupeň

19. 10.

OČ, PO, PPP – projekt pro 1. stupeň

10. 11.

Preventivní zubní prohlídka u MUDr. A. Miletína

28. 11.

Program prevence dětských úrazů – zdravotně výchovné materiály pro žáky
3. ročníku
Zdravý životní styl + Smysluplné trávení volného času - Bruslení a lyžování
(ZŠ + MŠ)

24. 1. a 22. 3. První pomoc do škol – 8. třída - Přednáška ZZS, HZS, SDH
6. 2.

Zdravé zuby – MŠ a ŠD - Přednáška studentek stomatologické fakulty

10. 5.

Soutěž družstev mladých zdravotníků 1. a 2. stupeň, 1. stupeň - 5. místo,
2. stupeň - 4. místo

24. 5.

Praktická první pomoc, Požární ochrana a Ochrana člověka – projekt pro
2. stupeň

29. 5.

Cvičení v přírodě – celá škola

8.3 Projekt ,,Rozhýbejme školu“
1. Den Země (Motýlí den) proběhl dne 12.6 2017. Celý program byl tentokrát zaměřen na
stromy, živočichy a rostliny. Na osmi stanovištích děti prokazovaly znalosti v
oblastech:poznávání stromů a dřeva, lesních rostlin a živočichů. Také se seznámily s
Morseovouabecedou. V této soutěži řešily zašifrované vzkazy týkající se chování v lese a
přírodě.Hlavními organizátory na stanovištích byli již tradičně žáci 9. třídy. V devíti
skupinách byližáci od 1. do 8. třídy. Úkoly na stanovištích jsme připravili tak, aby se do
soutěže mohli zapojit všichni žáci bez rozdílu věku a byli nuceni ke spolupráci a vzájemné
pomoci. Soutěžní klání trvalo celé dopoledne.
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2. Bezpečně na silnici – projekt proběhl v několika částech – 5. 5. 2016 se žáci prvního
stupně zúčastnili dopravního dne, žáci druhého stupně 6. 6. 2016. Dopravním soutěžím
předcházely přednášky Policie ČR. Všechny děti poté musely prokázat své znalosti
v dopravních a zdravotních testech, ve znalostech o vybavení kola a v dopravních značkách.
Praktická část znamenala pro ty nejmenší jízdu ve šlapacích autíčkách podle určených
pravidel. Druháci a třeťáci soutěžili v jízdě na koloběžkách. Žáci druhého stupně absolvovali
jízdu zručnosti na kole a závod v jízdě terénem. Nejlepší žáci reprezentovali naší školu na
okresním kole DSMC, kde družstva mladších i starších žáků získala zlaté medaile a
postoupila do krajského kola. Na krajském kole obě družstva získala stříbrné medaile. Dalším
úspěchem bylo první místo družstva mladších žáků a druhé místo družstva starších žáků
v soutěži Cyklista Vysočiny. Titul nejlepší cyklista Kraje Vysočina v kategorii dívek získala
Karolína Janů a v kategorii chlapců Tadeáš Hadrava.
3. Školohrátky - Dne 15. 6. 2017 se na naší škole konala tradiční sportovně-vědomostní
soutěž – Školohrátky. Zábavné odpoledne si nenechalo ujít celkem 20 týmů, které byly
tvořeny žáky a jejich příbuznými a soutěžilo se v osmi netradičních disciplínách. Celý
program jsme zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků. Odměnou pro každý tým byl
koš plný vitamínů.
4. Pohybové aktivity v přírodě – žáci 8. třídy se zúčastnili čtyřdenního vodáckého kurzu na
raftech. Jelo se z vesničky Branná, cíl byl v Boršově nad Vltavou. Žáci si osvojili základy
techniky raftingu, pádlování, sjíždění jezů a peřejí. Také se učili orientovat v mapách,
pracovat s GPS, tábořit a vařit v přírodě, rozdělávat oheň a jiné outdoorové aktivity.
Dále se žáci druhého stupně ve dnech 27. 6. 2017 a 28. 6. 2017 zúčastnili sportovní
adrenalinové hry paintball. Žáci zde rozvíjeli fyzickou kondici a sílu, schopnost přemýšlet a
rychle se rozhodovat. Důležitá byla teamová spolupráce, komunikace, vytrvalost, odvaha,
taktické myšlení a mnoho dalších vlastností. Před hrou byli žáci proškoleni zkušenými
instruktory, kteří po celou dobu hry dohlíželi na bezpečnost žáků. Hra probíhala v bezpečném
ohraničeném prostoru v lese, kde proti sobě bojovala dvě družstva.
Žáci prvního stupně a děti ze třetí třídy MŠ se zúčastnili exkurze na Statku u zvířátek
v Nové Bukové. Zde se dozvěděli vše podstatné o chovu a péči všech hospodářských zvířat,
vyzkoušeli si práci a péči u těchto zvířat. Také si vyzkoušeli různé ruční práce jako barvení a
batikování triček, výroba domácího mýdla aj.
Žáci od čtvrté třídy výše se zúčastnili cestovatelské přednášky o Papue-Nové Guinei od
agentury Pohodáři. Barvité vypravování cestovatelů bylo doprovázeno videem, fotografiemi,
ukázkami nejrůznějších předmětů. Na závěr proběhla debata s cestovateli.
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8.4 „Žárovka“
Projekt pro žáky 6. ročníku základní školy. Byl zaměřen na osobnostní a sociální výchovu
a mediální výchovu. Prostřednictvím týmové práce jsme usilovali o upevňování a rozvíjení
dovedností komunikace, spolupráce a učení, společenského chování, plánování a organizace
práce. V prvním pololetí se každé druhé úterý před zahájením vyučování celá škola
dozvěděla, co se dělo v minulém období a co nás v nejbližší době čeká.
Projekt probíhal v průběhu téměř celého školního roku. Plánovaný postup byl díky
liknavosti některých dvojic narušen. Některé týmy pracovaly bez problémů, jiné dvojice
musely být neustále „popoháněny“. Obecně lze říci, že děvčata přistupovala k práci daleko
zodpovědněji, kreativněji, jejich vysílání byla pestrá. Přístup některých chlapců byl „laxní“.
Svůj podíl práce se snažili převést na ostatní. Cíle a výstupy se tak podařilo naplnit pouze
zčásti.
8.5 Březen – měsíc knihy a internetu
I v letošním školním roce probíhal v rámci všech tříd základní školy projekt Březen –
měsíc knihy a internetu. Projekt prostupoval všemi výukovými předměty. Hlavní aktivitou
celého projektu bylo vyhledávání knih ve školní knihovně na základě indicií, které si žáci
vypočítali v hodinách matematiky. Nadále pracovali s texty, které v knihách našli a poté ze
všech vyhledaných slov sestavovali své příběhy. O hodinách výtvarné výchovy příběhy
přepracovávali do komiksové podoby a také se věnovali práci s knihou jakožto objektem
(prostorová tvorba s knihami). V hodinách dějepisu a vlastivědy žáci pracovali s textem a
věnovali se čtení s porozuměním, v přírodovědných předmětech se zaměřovali na proces
výroby papíru a na recyklaci. V informatice zpracovávali získaná data do přehledných tabulek
a pracovali s texty. Cizí jazyky se zaměřovaly především na překlady komiksových příběhů.
Ve spolupráci s MěK Černovice, byla pro žáky prvního stupně připravena beseda o knihovně
– jak se do knihovny přihlásit, jak v knihovně vyhledávat, jak se ke knihám chovat atp. Pro
žáky druhého stupně byla připravena poutavá přednáška o procesu vzniku knihy od pana
inženýra Janečka.
8.6 Olympiáda ducha
Souhrnné opakování učiva, kontrola výstupů, srovnávání vědomostí a dovedností. Týdenní
projekt ve všech třídách a předmětech. Žáci pracují ve skupinách, úkoly jsou zadávány
netradičně, „neškolně“, vyžadují spolupráci, zapojení celého týmu. Po týdenním klání je
vyhodnocena a odměněna nejlepší skupina.
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8.7 Vánoční jarmark
Vánoční jarmark je tradiční akce pro rodiče a veřejnost připravované žáky. Na jarmarku se
prodávají vlastnoručně vyrobené ozdoby, přání, a různé dekorace z různých přírodních a
recyklovatelných materiálů. Letos byl jarmark oživen a byl zaměřen na pohádky a všechny
děti z každé třídy byly převlečeny za pohádkové postavy. Při příchodu do školy si mohli ve
vestibulu rodiče prohlédnout Strom přání, který děti nazdobily svými vánočními přáníčky.
Hned vedle vánočního stromu plný originálních ozdob předváděli žáci živý Betlém. Kromě
prohlídky školy a nákupu ozdob a výrobků mohli návštěvníci posedět i ve školní kavárničce
na druhém stupni, kde si ke kávě či čaji mohli zakousnout něco z upečených dobrot. Nově
byla otevřena i čajovna na prvním stupni s několika druhy báječného čaje. Jarmark byl
ukončen v tělocvičně příběhem O Narození Ježíška. Žáci dramatického kroužku nám
připravili krásné divadlo se spoustou koled.

8. 8 Velikotvoření
Velikotvoření se uskutečnilo dne 6. dubna 2017 a bylo určeno pro rodiče s dětmi, ale také
pro širokou veřejnost. Všichni si mohli vyzkoušet tvořivé dílny jako např. plstění, zdobení
perníčků, enkaustika, vyšívaná přání, malovaná vajíčka – mramorování. Dospělí návštěvníci
oceňovali především pestrost použitých metod a nápady na jednoduché a přitom efektní
výrobky, děti měly radost ze svých výrobků (každý si jich odnášel několik) a všichni chválili
připravené pohoštění a tvořivou, příjemnou atmosféru celého setkání. Celkem se akce
zúčastnilo kolem 150 účastníků.
8.9 Život stromů
Projekt „Zelený život v Nádražní ulici“ je zaměřený na sledování života stromů v jedné
části Černovic (Nádražní ulice). Jedná se o dlouhodobý projekt - v časovém horizontu deseti
let pak budou sledovat, jak stromy prospívají, mění se, co ovlivňuje jejich vývoj atd. Pro
každý strom v cílové lokalitě byla založena evidenční karta. Na ní budou zaznamenávány
údaje, které by se mohly v budoucnosti stát součástí pasportu zeleně města Černovice. Karta
zaznamenává stav stromu na konci vegetačního období (podzim) a po jeho začátku
(duben/květen). Strom je vyfotografován a je změřena jeho výška, je zaznamenán jeho
zdravotní stav. Stromy jsou zaměřeny a zaevidovány v elektronické podobě.
8. 10 Lesní pedagogika
Dne 27. 6. 2017 absolvovali žáci 1. stupně kurz lesní pedagogiky. Program pořádal podnik
LESY ČR. Žáci odjeli autobusem do lesa, kde na několika stanovištích probíhaly ukázky
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prací v lese. Ukázky byly doprovázeny poutavým vyprávěním, které si pro žáky připravili
lesní odborníci. V průběhu programu si děti prohlédly ukázku práce s koněm při přibližování
dřeva. Dozvěděly se o výsadbě lesa a následném ošetření stromků proti lesním škůdcům. Na
dalším pracovišti zhlédli žáci práci s motorovou pilou a následnou manipulaci dřeva na
skládku. Celý program byl zakončen opékáním vuřtů. Všem dětem se akce líbila.
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MPP - Celoroční program
Minimální preventivní program je pedagogy využíván k naplňování cílů prevence sociálně

patologických jevů, k výchově ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního
sociálního chování a rozvoji osobnosti žáka. Obsah MPP je naplňován v každodenní výuce a
v aktivitách týmů prevence. Cílem je dbát na dobré vztahy mezi spolužáky ve třídě,
podporovat spolupráci tříd, nabízet a realizovat volnočasové aktivity, podporovat zdravé
sebevědomí a komunikaci, informovat o možných nebezpečích a ohroženích, vést ke
zdravému životnímu stylu, kvalitnímu žebříčku hodnot, informovat o možnosti pomoci
v tísni.
Práce preventistů byla také letos spojena s prací žákovské samosprávy. Do žákovské
samosprávy byli zvoleni vždy 2 žáci z 2. až 9. třídy. První třída je informována přes
koordinátorku prevence. V letošním roce se schůzky žákovské samosprávy střídaly se
schůzkami ekotýmu. Na začátku školního týmu byl zvolen celoroční program, který vznikl na
základě nápadů ŽS, koordinátorky prevence a koordinátorky EVVO.
Během schůzek docházelo ke kontrolám úklidu ve třídách, k návrhům na vylepšení školy a
tvorbě výukové lekce pro 1. stupeň na téma třídění.
Žákovská samospráva
Zástupci z 2. – 9. třídy se schází jednou za 14 dní. Prezentují požadavky a stížnosti ze
svých tříd, navrhují řešení, radí se o odstranění závad. Zástupci tříd tvořili zároveň hlídky
prevence.
Žákovská samospráva organizuje pomoc starších žáků dohledu ve školní jídelně. ŽS
nahodile hodnotí pořádek ve třídách a šatnách a kontroluje správnost třídění ve třídách – na
základě těchto kontrol, se ŽS rozhodla vytvořit výukovou lekci o třídění.
Cíle MPP
- dbát na dobré vztahy mezi spolužáky ve třídě
- udržovat přátelské vztahy a spolupráci v rámci tříd na celé škole
- nabízet a realizovat volnočasové aktivity
- podporovat zdravé sebevědomí a komunikaci
- informovat o hrozbách internetu, drog, kouření, alkoholu
- vést k zdravému životnímu stylu
- vytváření životního postoje a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog,
násilného, xenofobního a diskriminačního chování
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- nabízet žákům možnost zapojit se do školních a mimoškolních aktivit
-vytvoření nabídky společných akcí pro rodiče, děti a učitele
- informovat o možnosti pomoci v tísni
- vytipování jedinců s problematickými vztahy a práce s nimi, vzájemná spolupráce s
výchovným poradcem
- podpora pro dotazy žáků (školní samospráva)

Datum

Akce MPP
Název akce, aktivity nebo charakteristika jednání

Výstup (výsledek)

20. 9.

Seznámení se s novými členy týmu, nápady do
ročního plánu

4.10

Dotvoření ročního plánu, návrhy na aktivity na celý
rok

18.9.

Návrhy na tvorbu plakáty - sběr hliníku

1.11.

Tvorba plakátu - sběr hliníku

plakáty

15.11.

Obnova nástěnek, vyvěšení plakátů - sběr hliníku

Nástěnka u spojovacích
dveří

29.11.

Obhlídka školy, sepsání požadavků na dovybavení
školy

13.12.

Projednán návrh na vytvoření sběrových nádob do
tříd na hliník, pet víčka, bioodpad

20.12

Vytvoření plánu sběrové nádoby, výukový modul
pro 1. - 3. třídu

10.1.

Sestavování výukové prezentace

Říjen

Proběhl sběr lesních plodů

Roční plán

Listopad Proběhl sběr papíru
24.1.

Tvorba prezentace – sběr a recyklace

31.1.

Návrhy nového ekokodexu

7.2.

Vymýšlení úkolů pro třídy na výukovou lekci

14.3.

Návrhy ekokodexu
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Prezentace bude použita ve
výukové lekci

21.3.

Pracovní listy na výukovou lekci

Pracovní listy

28.3.

Tvorba ekokodexu

Nový ekokodex

4.4.

Výroba košů do tříd na Al, pet-víčka a bioodpad

Únor

Odvezen nebezpečný odpad

Březen

Odvezen elektroodpad, baterie

25.4.

Kontrola tříd

2.5.

Zkouška výukové lekce

9.5.

Grafická podoba ekokodexu

23.5.

Návrhy na zlepšení vybavení školy

6.6.

Návrhy názvu školního časopisu

Únor

Odvezen nebezpečný odpad

Březen

Odvezen elektroodpad, baterie

Duben

Sběr papíru – odvezeno 10 tun

Květen

Odvoz pet- víček

Dohodnutý odběr pet- víček
novou rodinou.
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10 Volba povolání, výchovné poradenství
Téma volby povolání je zapracováno do tematických plánů učiva. Vycházejícím žákům
jsou průběžně podávány potřebné informace k volbě střední školy. Jsou umožňovány i krátké
motivační návštěvy zástupců středních škol v 9. třídě.
Další aktivity:


září 2016 – 9. třída Pelhřimov – volba povolání SŠ – den otevšených dveří



v rámci hodin základy společenských věd – besedy, rozhovory, testy,…

naukové předměty – individuální nebo skupinová příprava žáků k přijímacím
zkouškám na střední školy


konzultační hodiny výchovné poradkyně - pro rodiče i žáky

Narůstá počet žáků s výchovnými a zejména s výukovými problémy. Ve škole pracují čtyři
asistenti pedagoga, a to ve 2., 5., 6. a 7. třídě.
Rizikovým žákům je věnována zvýšená pozornost, snažíme se o úzkou spolupráci s
rodinou. Škola spolupracuje s odděleními OSPOD, PPP poradnami, Policií ČR,…
Výrazné zlepšení chování žáků v 6. třídě. Kolektiv je i nadále živý, ale zmírnily se fyzické
útoky a napadení.
.
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Školní družina

Školní rok 2016/2017 byl zaměřen na téma „S knížkou v ruce po celý rok“.
ZÁŘÍ – „S krtečkem do školy“
 Krtečkova pravidla
 (seznámení s vnitřním řádem ŠD, seznámení s budovou ZŠ a okolím)
 Krteček se představuje (výstavka knih, společná četba)
 Jak rosteme
 Stavíme domeček pro krtečka (hry s přírodninami v lese)
ŘÍJEN – „Na návštěvě v lese Řáholci“


Co nejvíce žaludů pro Cipíska (soutěže v lese)



Pečeme buřtíky s Mankou



Putování s Rumcajsem k rybníku (Váberov)



Ovocná svačina pro Cipíska (poznávání ovoce podle chuti)

LISTOPAD – „Pouštíme draky s kocourem Mikešem“
 Mikeš nás provází městem (poznáváme město Černovice)
 „Kocour Mikeš zachraňuje svoje kamarády (1. pomoc)
 Mikešovo dobrodružství v tělocvičně (sportovní olympiáda)
PROSINEC –„Pejsek a kočička chystají Vánoce“
 Adventní návštěva kostela
 Čertovské lotroviny pejska a kočičky (soutěže)
 Vánoční přáníčka pro naše kamarády (Domov Kopretina, pečovatelský dům…)
 Pejsek s kočičkou nadělují dárky (vánoční besídka)
LEDEN – „Zimní radovánky s Ferdou“


Co umí brouk Pytlík (dovednostní soutěže)



Sněhulákový den



Brýlový rej (tanec a soutěže)



Berušková cukrárna (oslava vysvědčení)

ÚNOR – „Po stopách mamutů“


Myslíme na zvířátka (krmelec, krmítko u ŠD pro ptáčky)



Jízda za mamutem (bobování)
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Plná pusa zdravých zubů (beseda)

BŘEZEN –„Broučci vítají jaro“.


S broučky do knihovny



Hřej sluníčko, hřej! (návštěva keramické dílny)



Den s kronikářkou



Jarní putování kolem Černovic (Stružky…)

DUBEN – „Soutěžní legrácky s Boříkem“


Hasiči zachraňují (beseda a soutěže)



Boříkova jízda autíčkem



Čistička odpadních vod



Den čar a kouzel (vycházka)

KVĚTEN – „Rychlé šípy se představují“


Šipkovaná s překvapením



Naši mazlíčci (návštěva chovatelského kroužku)



S písničkou a kytičkou do pečovatelského domu



Rychlé šípy sportují

ČERVEN – „Tajemství kouzelného sluchátka “


Sluchátko čaruje (MDD ve spolupráci s 9. třídou)



Pohádková jízda vláčkem (výlet do Kamenice n/L)



Týden splněných přání

Kroužky:


výtvarné činnosti



vaření



vyšívání



vybíjená



přehazovaná



házená
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Celoroční akce


Zápisy počasí podle meteostanice (porovnávání)



Celoškolní sportovní turnaje



Eko škola (šetření energií a vodou, třídění odpadu)



„Zdravá školní družina – ovoce do škol



Dopravní okénko



Akce ZŠ – jarmark, Den země, Školohrátky, vánoční a velikonoční tvoření



Propagace činnosti ŠD v Černovickém zpravodaji
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí

ČŠI v tomto školním roce ve škole nebyla.
Další kontroly
9. 9. 2016 Kraj Vysočina – kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) – průběžná
veřejnosprávní kontrola na místě projektu ,,Učení v pohybu“, ověření souladu s Žádostí o
poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2016 a se Smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 3. 5. 2016.
Nebyly zjištěny nedostatky.
21. 12 2016 Město Černovice – kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění, o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Nebyly zjištěny nedostatky.
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Základní údaje o hospodaření školy
Prostředky státního rozpočtu - na platy, náhrady platů, odměny za práci vykonávanou na

základě dohod o pracích konaných mimopracovní poměr, na úhradu pojistného za sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úhradu pojistného za všeobecné
zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb, na nezbytné zvýšení
nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, výdaje na další
vzdělávání pedagogických pracovníků – byly využity účelně a zcela.
Podrobný rozbor hospodaření s prostředky zřizovatele je obsažen ve výroční zprávě o
hospodaření za rok 2016.
Škola v letošním roce čerpala i finance z grantového projektu Kraje Vysočina
(60 000,-) – Zdravý kraj. Prostředky byly využity na nákup posilovacích pomůcek pro
žáky, přednášky, outdoorové aktivity aj. sportovně vzdělávací akce. Dále byla čerpána dotace
z Fondu Vysočiny na obnovení webových stránek školy ve výši Kč 19 360,-.
V tomto

školním

roce

jsme

začali

čerpat

prostředky

z dotace

OPVVV

spolufinancované z ESF na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a
rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Černovice“ (zatím čerpáno Kč 200 088,--, celkem
projekt Kč 913 485,--).

V Černovicích 10. 7. 2017

Mgr. Robert Štefánek
ředitel školy

Schváleno pedagogickou radou dne
Schváleno školskou radou dne
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