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1. Základní údaje o škole  

 
Název školy, sídlo: Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 

          Oslavická 1800/20  
 

Zřizovatel školy: Město Velké Meziříčí  

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Suchá, od 1.8.2018 Mgr. Eva Bednářová 

Zástupce ředitelky: Mgr. Karel Urbánek 

Výchovná poradkyně na 1. st.: Mgr. Marie Svobodová 

Výchovná poradkyně na 2. st.: Mgr. Věra Dvořáková 

Metodik prevence: Mgr. Věra Dvořáková 

Metodik ICT: Mgr. Jiří Zralý 

Administrátor www: Mgr. Jiří Bližňák 

Dálkový přístup: www.zs-oslavickavm.cz (kontakty) 

       Telefon: 566 782 210, 605 545 368 

Údaje o školské radě: 

Předsedkyně: Mgr. Věra Dvořáková – za pedagogy 

Místopředsedkyně: Martina Valičková DiS – za zákonné zástupce 

Členové: Josef Komínek – za zřizovatele 

    Mgr. Hana Koudelová – za zákonné zástupce 

     Mgr. Marta Muchová – za zřizovatele 

    Mgr. Barbora Rosslerová – za pedagogy 

     

     

  

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 je od 1. 1. 2000 škola s právní 

subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. Škola poskytuje základní vzdělání 

v 1. – 9. ročníku. Na začátku školního roku 2017/2018 navštěvovalo školu 407 žáků v 18 

třídách. Po dlouhých 13 letech má škola 18 tříd, tj. v každém ročníku paralelní třídy. Za 

posledních 8 let se celkový počet žáků navýšil přibližně o 100 dětí při téměř stejném počtu 

tříd(16 nebo 17) a je předpoklad, že se tento údaj bude v nejbližší době ještě zvyšovat, neboť 

ze ZŠ budou vycházet populačně slabé ročníky a naopak populačně silné ročníky jsou 

momentálně na naší škole na 1. stupni. Škola pracuje ve velmi dobrých prostorových 

podmínkách při optimálním využití kmenových tříd a odborných učeben. Všechny kmenové 

třídy mají vyhovující prostorové parametry. Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje 

stravování pro jednu třídu Mateřské školy Velké Meziříčí, která sídlí v budově školy od 

školního roku 2012/2013. V letošním školním roce jsme opět zajišťovali vaření obědů pro ZŠ 

Mostiště. 

Školní družina pracuje v modelu 4 oddělení, na jaře 2018 se podařilo navýšit kapacitu na 120 

dětí. 

 Budova školy byla otevřena jako nová 1. 9. 1987. Do sítě škol byla zařazena 

s účinností od 1. 9. 1996. Spádovým obvodem školy je část města Velkého Meziříčí na 

základě vyhlášky zřizovatele. Do školy dojíždějí žáci celkem z 18 obcí. 

 V oblasti materiálně technického zabezpečení a zajištění celého areálu budovy se 

vedení školy snaží úspěšně spolupracovat se svým zřizovatelem. Ve školním roce 2017/2018 

se zřizovatel podílel nejen na hospodářském provozu školy (el. energie, plyn, voda a opravy), 

ale ne malou měrou přispěl i na další akce, které se  uskutečnily během školního roku, ale i 

v době letních prázdnin.  

 

http://www.zs-oslavickavm.cz/


 

 

Hlavní akce: 

- oprava venkovního schodiště při vstupu do areálu 

- vybudování nového kabinetu – zázemí pro pedagogy 

- zakoupení počítačů  pro učitele do kabinetů 

- malování většího rozsahu včetně oprav maleb 

- oprava poškozené školní kuchyňky 

- úhrada provozních nákladů na plavecký výcvik, úhrada poloviny výdajů na cestovné 

na plavecký výcvik pro žáky  2., 3.(pouze do konce r.2017) a 4. ročníků 

- úhrada nákladů na dopravu žáků na sportovní akce, ve kterých reprezentují školu a  

město 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Přehled oborů vzdělání   
 

Školní vzdělávací program „Základní škola s úsměvem“,od 1.9.2007. 

 

Ve školním roce 20017/2018  byly vedením školy stanoveny tyto hlavní úkoly: 

 

1. Udržovat bezpečné klima a prostředí ve škole, chránit žáky před patologickými jevy, 

pravidla o zákazu používání mobilního telefonu během výuky. 

 

2. Plnit ŠVP „Základní škola s úsměvem“ v 1. – 9. ročníku. 

 

3. Začít s realizací projektu „Moderní formy výuky ZŠ Velké Meziříčí“ – Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělání. 

 

4. Školní slavnost „Je nám 30“. 

 

5. Pokračovat v akci „Poznáváme se a spolupracujeme“  –  s málotřídními školami.  

 

6. Podporovat a účastnit se spolupráce se školskými, sportovními a kulturními subjekty. 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Rámcový popis personálního zabezpečení 
 
 Ve školním roce 2017/2018 pracovali pedagogičtí pracovníci podle seznamu níže. 

Vedení školy tvoří ředitelka a zástupce ředitelky. Složení pedagogického sboru z hlediska 

vzdělávacího procesu i podílu mužů bylo celkem příznivé. Všichni pedagogičtí pracovníci 

jsou kvalifikovaní. 

 
 
 

Abecední seznam všech pedagogických pracovníků:  
 

 

Mgr. Libuše Blahová     

Mgr. Jiří Bližňák 

Mgr. Petra Brabcová 

Zdeňka Doležalová – asistentka pedagoga 

Mgr. Libuše Dufková        

Mgr. Věra Dvořáková  

Mgr. Ivana Hladíková    

Vladimíra Horáková 

Marcela Klapalová – asistentka pedagoga 

Mgr. Eva Koudelíková         

Mgr. Bohumila Kučerová 

Mgr. Jiří Marek          

Mgr. Jitka Náhliková     

Mgr. Helena Obršlíková 

Mgr. Eva Pažourková 

Mgr. Radka Pešková   

Mgr. Marie Požárová     

Miluše Roblová 

Mgr. Barbora Rosslerová     

Mgr. Jitka Roušová       

Mgr. Dagmar Suchá     

Mgr. Petra Stočková     

Mgr. Marie Svobodová    

Mgr. Karel Urbánek       

Mgr. Alena Urbánková    

Zdeňka Veselá      

Ing. Vincenc Záviška     

Mgr. Jiří Zralý 

     

 

Abecední seznam nepedagogických pracovníků školy: 

 
Augustová Jana    uklízečka 

Balounová Monika    kuchařka 

Brodská Jaroslava    kuchařka 

Doležalová Jitka    administrativní pracovnice  

Dostálová Libuše    kuchařka  

Homola Radomír    školník 



Hošková Libuše    hlavní kuchařka 

Ing. Kuřátková Věra    ekonomka 

Malcová Marie    kuchařka 

Střechová Marie    uklízečka 

Smejkalová Pavla    hlavní uklízečka 

Šoukalová Marie    vedoucí školní jídelny 

Valová Květoslava    uklízečka 

 

 

 

Poznámky k  personální oblasti: 

- na snížený úvazek pracovaly: 2 asistentky pedagoga, 6 učitelek a 3 kuchařky 

- mezi personální problémy patří poptávka po kvalifikovaných učitelích v průběhu školního 

roku v případě dlouhodobé nemoci či zástupu za mateřskou a rodičovskou 

dovolenou(obtížné hledání, nejčastěji mezi bývalými učiteli, na úřadu práce není přehled o 

zaměření pedagogů, kvalifikovaní učitelé se nedostávají…) 

- od 2.pololetí školního roku rozvázala pracovní poměr učitelka angličtiny – to znamenalo 

přerozdělení některých úvazků a dílčí změny v rozvrhu pro žáky 

- v únoru 2018 zřizovatel vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky školy, 

dosavadní ředitelka se sama rozhodla ve funkci již nepokračovat 

- od 1.8.2018 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Eva Bednářová na základě výběrového 

řízení 

 

 

 

 

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí 
Zdroj: výkaz o zahájení povinné školní docházky v ZŠ podle stavu k 31.5.2018, upřesnění po 

prázdninách. 

 

 Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se konal 20. dubna 2018 od 14 do 18 hodin. 

 Na naší škole se k zápisu dostavilo 47 dětí – poprvé u zápisu bylo 38 dětí a 9 dětí bylo  po 

odkladu školní docházky.  Celkem u 6 dětí žádali zákonní zástupci u zápisu o odklad školní  

docházky o jeden rok. K 1.9.2018 nastoupilo do 1.tříd celkem 43 dětí(dílčí změny během léta 

– stěhování, přestupy). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Rekapitulace za školu – 2. pololetí šk.r.2017/201  
 

Celkový počet žáků:   408 

Z toho děvčat:    190 

 chlapců:   218 

Počet žáků s vyznamenáním:  243 

Počet žáků, kteří prospěli:  162 

Počet žáků, kteří neprospěli:    2   

Počet neklasifikovaných žáků:   1 

Průměrný prospěch:   1,51 

 

 
 

Počet pochval na vysvědčení na konci školního roku: 

v tomto školním roce -  98 

v min. školním roce -    108 

 

 

Počet žáků se sníženým stupněm z chování na konci školního roku: 

v tomto školním roce -   1 

v min. školním roce -   5 

 

 

 

 

Počet žáků, kterým byla udělena ředitelská důtka na konci školního roku: 

v tomto školním roce  -  3 

v min. školním roce    -   8 

  

 

 

 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami:  
 

 Personální zabezpečení je na velmi dobré úrovni, ředitelka  a 2 učitelky mají ukončené 

vzdělání speciální pedagogiky, letos pracovaly ve škole 2 asistentky pedagoga(AP) -  k žákovi 

v 7. ročníku s kombinovaným postižením, ve 4.ročníku  k integrované žákyni s ADHD.    Při 

kontrolách pracovnice SPC Velké Meziříčí, která byla na metodické návštěvě, se nevyskytly 

zásadní připomínky ke vzdělávání zdravotně postižených dětí. Ve všech případech byla velmi 

dobrá spolupráce s rodinami. Výchovné poradkyně dobře spolupracují s psycholožkou a 

speciální pedagožkou, které pracují na odloučeném pracovišti PPP na naší škole. Evidence 

integrovaných žáků je vedena v počítači . Na základě žádosti zákonných zástupců učitelé 

vypracovali individuální vzdělávací plány (IVP) pro žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami, kteří se učí v běžných třídách. 



Od 1. 9. 2017 platí novela školského zákona, která se týká problematiky inkluze neboli 

společného vzdělávání. Pro školu to znamenalo a znamená zvýšenou administrativu. Celkový 

počet žáků s Doporučením poradenského zařízení stoupá a činí asi 15% z celkového počtu. 

 

Zabezpečení školní družiny 

 

Školní družina dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. O zařazení dětí do ŠD je velký 

zájem. Od 1.9.2015 začalo pracovat další oddělení v prostorách bývalé sborovny. Školní 

družina měla celkovou kapacitu 115 dětí, se kterými pracují 4 vychovatelky (přepočtené 3,5 

úvazky). Na jaře 2018 škola zažádala o navýšení kapacity na 120 dětí, Krajský úřad vyhověl a 

od 1.9.2018 bude kapacita ve školní družině 120 dětí. 

Ve školní družině probíhají denně pod vedením vychovatelek sportovní aktivity – kroužky: 2x 

týdně miniházená, 2x týdně florbal a 1x týdně taneční aktivita a pro zájemce kroužek 

angličtiny. Děti z družiny vystoupily na školní slavnosti, tradiční činností je žákovská 

miniliga v házené i mimo Velké Meziříčí. 

 Všechna oddělení mají vlastní pracovny, vychovatelky mají svůj kabinet. Provozní doba je 

od 6 do 8 hodin  a  od 11:30 do 16.00 hodin.  Rodičům tato provozní doba vyhovuje, školné je 

 85,- Kč měsíčně. 

 

  

Práce metodických komisí 

 

Na naší škole pracují celkem 3 metodické skupiny – metodické sdružení učitelek a 

vychovatelek na 1. stupni, na 2. stupni pracují dvě metodické skupiny(MS) – a sice MS 

přírodovědných předmětů(zahrnuje MAT, F, CH, PŘ, IKT, INF) a MS humanitního 

zaměření(zahrnuje předměty ČJ, AJ, NJ, RJ, předměty výchovného zaměření). Každý 

pedagogický pracovník je členem jedné MS většinou podle své aprobace. Frekvence setkání 

je většinou 4x během školního roku nebo podle momentální potřeby. 

Mimo jiné bylo projednáváno: 

Příprava tradiční Miniškoličky ve spolupráci se školní družinou 

Organizace sportovního turnaje ve vybíjené pro školy ve VM a okolí pro 3. – 5. Roč. 

Zapojení do OP VVV – realizace jednotlivých aktivit tzv.šablon 

Organizace sportovních soutěží 

Organizace znalostních soutěží v MAT + F 

Informace z oblasti společného vzdělávání – problematika vykazování 

Vedení pedagogické praxe u studentů 
 

Účast v soutěžích organizujeme na základě dobrovolnosti jak žáků, tak i učitelů. Přehled 

sportovních soutěží je na příloze. Ve vědomostních soutěžích jsme úspěšní v MAT – podruhé 

účast na soutěži školních matematických smíšených týmů MASO, 1.místo v okresním kole 

olympiády v MAT, celke 23 žáků bylo zapojeno v matematických soutěžích. Za úspěch 

považujeme účast v krajském kole olympiády v němčině a umístění na 1. místě a následný 

postup do celostátního kola. Do celostátního kola ve vybíjené postoupily dívky 5. 

ročníku, když předtím nenašly přemožitele postupně v okrese ani v kraji – tam obsadily 

celkově 8. místo. V dalších vědomostních soutěžích byli zapojeni žáci v angličtině, dějepisu a 

fyzice. Nezapomínáme ani na účast v soutěžích, které pro školy organizuje Dóza Velké 

Meziříčí (znalostní soutěže ve spojitosti s praktickými dovednostmi, sport, recitace).  

 
 



6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Činnost školy v oblasti prevence rizikového chování vycházela ve školním roce 2017/2018 

z platné legislativy metodických pokynů MŠMT ČR. V průběhu celého školního roku jsme se 

snažili pracovat na zlepšování klimatu školy v jednotlivých třídách i ve škole jako celku. 

Prevence je prováděna v rámci vyučování včetně školní družiny. Organizovaly se soutěže a 

mnoho akcí kulturního, sportovního a výchovného zaměření. 

Žáci 1. stupně se setkávali s tématy rizikového chování hlavně v prvouce, přírodovědě, 

vlastivědě nebo v hodinách tělesné výchovy. Učitelé a vychovatelky ŠD se snažili rozvíjet 

sociální dovednosti žáků a upevňovat v nich zdravé sebevědomí. 

Žáci 2. stupně uplatňovali tyto dovednosti zejména v hodinách občanské výchovy, výchovy 

ke zdraví, tělesné výchovy, přírodopisu, chemie, informatiky nebo zeměpisu. Snažili jsme se 

včas zachytit a včas řešit projevy negativního chování související např. s ubližováním 

slabším, zneužíváním mobilních telefonů, záškoláctvím, ničením školního majetku nebo 

s kouřením. Uskutečnilo se několik schůzek, na nichž byli přítomni žáci, kteří se s těmito 

problémy setkali, jejich zákonní zástupci, vedení školy, třídní učitel-učitelka, výchovná 

poradkyně a zástupci OSPODU. Cílem bylo pokusit se odstranit včas problémy, které by 

mohly postupně narůstat. 

V rámci prevence se žáci zúčastnili mnoha akcí, které jim pomohly uvědomit si cenu lidského 

života, jak se chovat jeden k druhému, vzájemně si neubližovat, respektovat se navzájem a 

dokázat uplatňovat zdravý životní styl. 

V 6. třídách byl prováděn průzkum – anketa týkající se zneužívání mobilních telefonů a 

internetu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno s názvem „Rizika a příležitosti na 

internetu“. Tomuto tématu byla také věnována přednáška příslušníka Krajské policie Jihlava – 

Bezpečně na internetu. 

V 7. třídách proběhla beseda s kurátorem a žáci se rovněž zúčastnili Dne bezpečnosti 

pořádaného Jupiter clubem Velké Meziříčí. 

Žáci 8. tříd byli seznámeni ve třech tříhodinových blocích s pravidly 1. pomoci a společně se 

žáky 9. tříd navštívili Den IZS. 

 

 

 

 

   7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků-DVPP 

 

 

Vedení školy se snaží zajistit účast na vzdělávacích akcích pro pedagogy pořádaných 

především  NIDV Jihlava, ale i jinými institucemi, pokud je o tyto zájem a akce vyhovují jak 

po stránce obsahové  tak i po stránce lektorů. Přidělené finanční prostředky určené 

normativně na DVPP – v tomto školním roce to bylo 20 350 Kč , byly využity na 100%. 

Škola hradí kurzovné a cestovné. Přidělené prostředky nestačily a rozdíl škola hradila 

z prostředků na ONIV.  V tomto školním roce škola využila nabídku MAS a ve spolupráci se 

uskutečnil seminář pro pedagogy i z jiných škol na téma „Vztahy na pracovišti“. 

 

 Konkrétní příklady některých vzdělávacích aktivit: 

Školení instruktorů pro lyžařský kurz a kurz snowboardu 

Seminář – nácvik čtení 



Inspiration Day 

Netradiční a zážitkové hry v TV na 2. stupni 

Čtenářská gramotnost( v rámci plnění OP VVV) 

Seminář pro výuku AJ 

Konference učitelů angličtiny 

Tělo Olomouc – novinky v oblasti TV 

Konference pro vedoucí školní jídelny 

Proškolení učitelů podle platných vyhlášek 

  

Pedagogičtí pracovníci čerpají také dny samostudia podle platné legislativy.  

 

 

 

 

 

8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
 

Září 2017 – školní slavnost „Je nám 30“ – 30 let od otevření školy pro veřejnost a pozvané  

                     hosty, vystoupení žáků na novém hřišti a v tělocvičně, prohlídka školy, raut 

  

Říjen 2017 – škola organizovala Festival vzdělávání – přehlídka středních škol, ve spolupráci 

                      s Jupiter clubem Velké Meziříčí  

 

 Prosinec 2017  –   mikulášská besídka pro mladší školáky    

 

Březen  2018 – organizace turnajů  ve vybíjené pro školy ve VM i okolí pro 3. – 5.ročníky 

 

Březen a duben 2017 – tradiční miniškolička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 

Květen 2018  – Dopravní soutěž – okrskové kolo, škola jako spolupořadatel 

                        „Poznáváme se a spolupracujeme“ – tradiční setkání s málotřídními školami  

                          v okolí Velkého Meziříčí zaměřené na adaptaci budoucích žáků 

  

Předplavecký a plavecký výcvik –  využíváme služeb Plavecké školy Laguna v Třebíči ke 

spokojenosti všech.  Tohoto výcviku se zúčastnili žáci 1., 2., 3., a 4. ročníků. 

 

Červen 2018 – rozloučení s absolventy školy, společenské setkání školy a veřejnosti 

 

 Červenec 2018 – tradiční prázdninový kurz keramiky pro dospělé 

 

 

 

 

 



9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
 Ve školním roce 2017/2018 v měsíci květnu 2018 řešila ČŠI stížnost zákonného zástupce 

žáka. 

 

  

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
  

Budou předloženy dodatečně po ukončení kalendářního roku 2018 jako doplněk. 

 

 

 

 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů. 
 
Škola ve školním roce 2017/2018 se škola do žádného rozvojového a mezinárodního 

programu nezapojila. 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Škola má celkem 3 akreditace MŠMT, které ji opravňují k organizaci celoživotního učení pro 

pedagogické pracovníky, jakož i pro veřejnost. Jsou to: 

- akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 

č.564/2004 Sb. o ped. pracovnících 

- vzdělávání v oblasti IT, digitální fotografie a prezentační dovednosti 

- technika práce s keramickou hlínou 

Lektorkou těchto akcí je učitelka  školy Mgr. Ivana Hladíková, která má platný certifikát. 

 

 

 



 

13. Údaje o školou předložených a realizovaných projektech 

financovaných z jiných zdrojů 

 
Ve školním roce 2017/2018 škola začala realizovat projekt „Moderní formy výuky na ZŠ 

Velké Meziříčí“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková dotace činí 

981 564 Kč. Projekt skončí ke dni 30.9.2019. 

Škola si vybrala a plní tyto aktivity – tzv. šablony: 

- CLIL ve výuce na ZŠ 

- Tandemová výuka na ZŠ 

- Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti 

Pozn. – v srpnu 2018 se uskutečnil evaluační pohovor šablony CLIL s realizátorkami, 

evaluaci vedla pracovnice MŠMT pověřená touto činností. 

Škola požádala MŠMT o dotaci na úhradu dopravy v rámci plavecké výuky (2.etapa). 

Celková přidělená dotace činila 23520 Kč a byla to úhrada na plaveckou výuku v období 

leden – červen 2018. 

 
 

  

                                                                                       

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
Na škole působí odborová organizace, která patří do ČMKOS. Vedení školy a výbor odborů 

spolupracují na základě kolektivní smlouvy. Jiné organizace ve škole nepůsobí. 

 

 

 

 

Další dodatky 

 
 

Exkurze jako doplněk vyučování 
 

Divadelní představení v Jihlavě, Brně, Velkém Meziříčí  

 

Ekologické centrum Chaloupky, pracoviště Ostrůvek Velké Meziříčí a středisko Baliny 

 

Muzeum holocaustu v Terezíně – s výukovým programem pro žáky 9. roč 

 



Exkurze do ZOO Jihlava 

 

Návštěva a prohlídka pracoviště hasičů ve Velkém Meziříčí 

   – ekologické centrum Baliny 

 

Výlety jednotlivých tříd do okolí Velkého Meziříčí, Jihlavy, oblast Vranovské přehrady, 

Moravský kras, středisko Březová 

 

Akce BESIPu – ukázky IZS při simulovaných nehodách 

 

Výukové programy pro jednotlivé ročníky v Městské knihovně Velké Meziříčí podle 

nabídky 

 

 

 

Jiné akce pro žáky  

 
Lyžařský výcvik pro žáky 7. roč.(lyže, snowboard) 

 

Kurz první pomoci pro 8. roč. – teorie + praktické ukázky první pomoci včetně práce 

záchranky 

 

Návštěva dětí MŠ na škole 

 

Návštěva Městské knihovny Velké Meziříčí 

 

Soutěž na Gastrodnu na hotelové škole Světlá VM 

 

Prevence školních úrazů pro všechny žáky 

 

Informační centrum Úřadu práce – volby povolání 

 

ZŠ Ruda na návštěvě – návštěva budoucích žáků 5. třídy, společná výuka ve třídě 4.B 

 

Návštěva Planetária Brno 

 

Sexuální výchova – beseda pro žáky 9. tříd 

 

Čas proměn – beseda pro dívky v 6. a 7. roč. 

 

 

Beseda s rodilým mluvčím(AJ) pro 1. a 2. stupeň 

 

Beseda s kurátorem pro mládež 

 

Beseda s městským strážníkem pro 8. a 9. ročníky– právní odpovědnost 

 

Vzdělávací pořad “Nicholas Winton – síla lidskosti“ 

 

Koncert pěveckých sborů v Jclubu pro všechny děti 



 

Výukový program VIDA  

 

První pomoc do škol – teorie + praktické ukáz 

 

Anglické divadlo  

 

Pochodové cvičení včetně požárního poplachu a cvičná evakuace školy 

 

Ukázky tzv. „malých sportů“ 

 

Nábory do sportovních oddílů 

 

Cestopisný pořad – Polsko 

 

Program preventivní primární prevence 

 

Poznávací zájezd do Anglie, Nizozemska 

 

Sportovní aktivity – jiná TV – badminton, lezecká stěna 

 

 

Práce školní družiny  

 
Práce s přírodninami (suchá vazba, rámečky) 

 

Tisk listem+textilní barva (ubrusy,trička, prostírání) 

 

Ubrousková technika (dřevěné obrázky,květináče,rámečky, kameny) 

 

Sádrová tématika  

 

Pečení vánočních a velikonočních perníčků 

 

Mramorování (velikonoční výzdoba) 

 

Práce s kůží 

 

Adventní věnce 

 

Kašírování (čarodějnice) 

 

Drátkování (kraslice, láhve, vánoční ozdoby, stromečky) 

 

Gelové svíčky 

 

Práce se slupovacími barvami (obrázky, květiny) 

 

Mozaikové květináče 



 

Práce s hlínou (zvířátka, ptáci, velikonoční stojánky, pokladničky-ryby) 

 

Vodní sklo (vánoční ozdoby) 

 

Celoroční práce s papírem, lepenkou a používání klasických výtvarných metod 

 

Akce školní družiny 
 

Bruslení na zimním stadionu 

Mikulášské posezení u stromečku 

Výtvarná dílna před Vánocemi 

Sportovní aktivity – florbal, tance, miniházená 

 

 


