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1. Úvod 
 

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

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

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

Výuka a výchova staví své základy na tradičních hodnotách s uváženým využíváním 
moderních metod. Žáci jsou plánovitě vedeni ve výuce, ale také mimo ni k samostatnosti, 
tvořivosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti, spolupráci, spolurozhodování, větší svobodě a rozvoji 
osobních předpokladů. Osvojují si tak spoustu nových dovedností a schopností, učí se vyhledávat 
a třídit informace, řídit a plánovat vlastní učení, řešit problémy, komunikovat a diskutovat se 
spolužáky a pedagogy, respektovat a tolerovat ostatní, prezentovat výsledky své práce, hodnotit 
vlastní výkon a výkony ostatních. Čtvrtým rokem pracuje školní parlament. I jeho prostřednictvím 
jsou žáci vedeni k spoluzodpovědnosti za chod školy. Rezervy máme v práci s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, i když je to oblast, ve které jsme v uplynulém roce odvedli hodně práce. 
Další problémovou oblastí, se kterou již řadu let potýkáme, je nedostatek vnitřní motivace mnoha 
žáků k učení se, což je v mnoha případech způsobeno vědomím převisu nabídky středních škol. 

Základní škola v Jemnici klade s ohledem na jedinečnost každého z dětí velký důraz na 
podporu jejich mimoškolních zájmových činností a také činností doplňující a rozšiřující výuku o 
čemž svědčí velká spousta pořádaných akcí. V návaznosti na tuto podporu dosahají žáci výborné 
výsledky v nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. 

Velmi si ceníme spolupráce se zřizovatelem jak v oblasti výchovné práce (školská rada, 
každoroční přijetí vzorných žáků na radnici atd.), tak v oblasti finančního zabezpečení a podpory 
při využívání nejrůznějších dotačních programů se spoluúčastí Města Jemnice. Kvalitní je i 
spolupráce s obvodním oddělením policie, místní hasičskou záchrannou stanicí a zdravotní 
záchrannou službou, kteří vedle vzdělávacích akcí pro žáky v průběhu roku spolupracují i při 
tradičním branném cvičení, které se jednou za dva roky na závěr školního roku v součinnosti 
s Městským úřadem Jemnice s úspěchem koná. 
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2. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace 
Identifikátor zařízení:  600 121 739 
Sídlo:  náměstí Svobody 88, Jemnice, PSČ 675 31, kraj Vysočina 

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

 2.1. Charakteristika školy 
 

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

Ve školním roce 2016/2017 bylo na ZŠ Jemnice zřízeno 20 tříd (o 2 více než v předešlém 
roce), z toho na I. stupni 11 tříd, na II. stupni 9 tříd. Celkový počet žáků k 30. 9. 2016 byl 458 (loni 
462), z toho na I. stupni 245 a na II. stupni 213 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě byl 22,9 žáků 
(loni 25,66) žáků. Pracovalo 6 oddělení školní družiny s celkovým počtem 169 zapsaných dětí. Dům 
dětí a mládeže zajišťoval především mimoškolní zájmové aktivity (viz zpráva DDM). Pravidelné 
zájmové útvary navštěvovalo 620 účastníků. Činnost DDM zajišťovali 2 interní a 56 externích 
zaměstnanců, kteří vedli 51 zájmových útvarů. Ve školní jídelně bylo přihlášeno k pravidelnému 
odběru obědů 409 strávníků. 

ZŠ sestává ze tří objektů – stará budova, přístavba č.1 a přístavba č.2.  
Celkový technický stav staré budovy je i přes rozsáhlé úpravy, které proběhly v průběhu 

letních prázdnin a podzimu 2014 a v menším rozsahu průběžně probíhají stále, neuspokojivý. 
Problémem je zejména vysoká vlhkost celého přízemního traktu a sklepních prostor a hlavně 
jedenáct let nedokončená rekonstrukce výměny oken (nezaomítané rámy oken z venkovní strany a 
poškozená fasáda), stav střešní krytiny je zatím dobrý, provedli jsme pouze drobné opravy, většina 
střechy je v nedávné minulosti zgenerálkovaná, ale čeká nás ještě dokončení opravy asi 1/4 střechy. 

 V loňském roce jsme provedli řadu oprav a úprav. Byla to zejména kompletní rekonstrukce 
šaten a sprch pod velkou tělocvičnou, kde docházelo k únikům vody z topení a k prosakování 

http://www.zsjemnice.cz/
mailto:hirt.z@zsjemnice.cz
mailto:info@mesto-jemnice.cz
http://www.mesto-jemnice.cz/


5 

 

odpadů ze sprch. Při této příležitosti byly šatny vybaveny novým nábytkem. Dále byly provedeny 
menší opravy a úpravy v topném systému, jehož stav hrozil havárií, což by v období topné sezóny 
ohrozilo provoz školy. Byla provedena rekonstrukce rozvodu teplé vody v šatnách pod jídelnou, 
rekonstrukce osvětlení v jídelně a zejména její odhlučnění obkladem stropu. Akustickým 
podhledem byly odhlučněny také 2 třídy. Podmínky pro výuku se v těchto třídách významným 
způsobem zlepšily a to nejen tím, že značně šetří hlasivky vyučujících, ale přispěly zejména ke 
zklidnění žáků a celé atmosféry v těchto třídách. Jsme pevně rozhodnuti v dalších letech průběžně, 
s ohledem na finanční možnosti školy, tímto způsobem upravit všechny třídy ve staré budově. 
V přízemí staré budovy jsme zmodernizovali chlapecké sociální zařízení, které slouží zejména 
žákům z družin. Zrekonstruovali jsme také sociální zařízení pro zaměstnance a na čtyřech WC 
v přístavbě 2 pro žáky z 1. stupně byly provedeny úpravy osvětlení, vzduchotechniky a zřízeno 
automatické splachování pisoárů. Všechny tyto úpravy šetří energii a zejména zlepšují hygienické 
podmínky v těchto prostorech. Úplnou rekonstrukcí se nám podařil vyřešit letitý problém 
s ucpáváním odpadu, který vede splašky ze staré budovy a dešťovou vodu pod nářaďovnou malé 
tělocvičny přes zahradu a pod schodištěm přístavby 2 do veřejné kanalizace. Vyřešila se tím i 
problematické napojení přípojky z přístavby 2. O prázdninách byla zahájena tolik potřebná 
kompletní rekonstrukce žákovské kuchyně, která slouží k výuce domácích prací. Vzhledem 
k rozsahu prací je její dokončení naplánováno na říjen 2017. Dále z důvodů promrzání budovy a 
úsporám ve vytápění malé tělocvičny proběhla výměna dveří a okna směrem na školní dráhu před 
malou tělocvičnou. Postavením příčky před malou tělocvičnou vznikl prostor, který bude sloužit 
jako šatna pro účastníky odpolední aktivit, které v této tělocvičně probíhají. V průběhu prázdnin 
se také uskutečnila dlouho očekávaná a tolik potřebná rekonstrukce rozpraskaných podlah a 
poškozené podlahové krytiny ve dvou třídách v přízemí přístavby 1. Kabinet fyziky byl vybaven 
novým nábytkem (skříňovým systémem) pro přehledné uložení značného množství učebních 
pomůcek.  

V přístavbě 2, kde sídlí převážně první stupeň, je nutno vyměnit okna a zateplit obvodový 
plášť, včetně střechy. Připravili jsme projektovou dokumentaci k rekonstrukci a podali žádost na 
Ministerstvo životního prostředí. Dotace ve výši 6 004 524 Kč byla po opakované žádosti a 
úpravách v dokumentaci schválena. Celkové předpokládané náklady na zateplení této části školní 
budovy jsou vyčísleny na 12 009 000 Kč. Spoluúčast obce je tedy 50%.  Celý projekt je s současné 
době ve stadiu přípravy výběrového řízení na realizaci stavby, která by se měla proběhnout 
v období od dubna do září 2018. 

Škole chybí v dostupné vzdálenosti venkovní prostory na tělovýchovné aktivity, i když 
částečně tento problém vyřešil vznik atletické rovinky s umělým povrchem, doskočištěm pro skok 
daleký a sektorem pro vrh koulí na hradbách za tělocvičnou. Dále jsme v některých ročnících 
upravili časové dotace předmětů tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ve ŠVP, tak abychom 
umožnili v letních, jarních a podzimních měsících docházet do prostor městského parku 
s fotbalovým hřištěm a na sportoviště sokola. 

Ve školní jídelně obnovujeme průběžně některé již ne zcela funkční a z hlediska provozních 
nákladů zastaralé vybavení školní kuchyně. V minulých dvou letech to byla multifunkční tlaková 
pánev, konvektomat a zrekonstruovali jsme výdejní okna tak, abychom mohli nabídnout 
strávníkům výběr ze dvou jídel. Letos jsme museli vyměnit také jeden varný kotel. Z jedné ze tří 
částí jídelny jsme zbudovali multifunkční místnost, která současně slouží i jako přednáškový sál, 
který využíváme v době mimo výdeje stravy jak k výuce, tak ke školením pedagogického sboru a 
setkávání s rodiči. 

Doposud byl velkým problémem technický stav budovy DDM. Tento historický objekt 
není zcela ideální volbou pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. I zde však, díky 
iniciativě Města Jemnice, probíhají práce na zlepšení stavu. Došlo k výměně oken a dveří, odvlhčení 
obvodového zdiva a celá budova má novou fasádu. Vnitřní prostory se také postupně upravují tak, 
aby vyhovovaly všem požadavkům hygienických předpisů a současně uspokojovali potřebu 
jednotlivých zájmových útvarů. Výhodou tohoto objektu je jeho poloha – přední vchod se sice 
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nachází u hlavní cesty, ale budova je v centru města, nedaleko od školy, autobusového nádraží, na 
okraji krásného velkého parku. Je tak vlastně dobře dostupná obyvatelům ze všech částí města i 
okolních obcí a park je dobře využitelný pro mnoho venkovních aktivit. Přes cestu se nachází 
kulturní středisko, kousek je to i na hřiště sokolovny a fotbalové hřiště. Mnoho zejména 
sportovních kroužků DDM probíhá v tělocvičnách školy. 

Běžné opravy zajišťujeme průběžně dle vzniklé situace. Podle finančních možností 
provádíme pravidelně obnovu nátěrů a malování odborných učeben i kmenových tříd. Běžné 
opravy vycházejí z plánu ozdravných opatření. 
 Pracovní záměry, které jsme si stanovili na školní rok 2016/2017, jsme ve většině případů 
splnili. Je možno konstatovat, že všichni zaměstnanci se snaží vytvářet co nejpříznivější podmínky 
pro výuku. 

  
 

2.2. Obor vzdělání 

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

2.3. Školská rada  

 Školská rada byla zvolena v listopadu 2014 podle volebního řádu pro volby členy školské 
rady Základní školy v Jemnici, který vydala Rada města Jemnice č.10/2005 v souladu 
s ustanovením §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
vzdělávání (školský zákon). 
 Školská rada se skládá ze dvou zástupců rodičovské veřejnosti, dvou zástupců 
pedagogických pracovníků a dvou zástupců zřizovatele. Členy školské rady byli zvoleni Ing. Petr 
Novotný (předseda), Mgr. Aleš Krajčí, Mgr. Martin Švanda, Marie Seveldová, Ing. Miloň Slabý a 
Ing. Pavel Nevrkla. 

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla celkem dvakrát. 
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2.4. Přehledy prospěchu a chování žáků 
 
PŘEHLED O PROSPĚCHU ŽÁKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD k 1. 2. 2017 a k 31. 6. 2017 
 

třída 

počet 
žáků 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo 
neprospělo 

(ani po 
opravných 
zkouškách) 

s 
dostatečnou 

nehodnoceno 

1. 

pol. 

2. 

pol. 
1. pol. 2. pol. 

1. 

pol. 

2. 

pol. 
1. pol. 

2. 

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

I. A 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 22 23 21 21 1 1 0 1 0 0 0 0 

II. A 21 21 20 18 1 3 0 0 0 0 0 0 

II. B 20 20 16 14 4 6 0 0 0 0 0 0 

III. A 19 19 14 13 5 6 0 0 0 1 0 0 

III. B 20 20 20 19 0 1 0 0 0 0 0 0 

III. C 18 17 16 15 2 2 0 0 0 0 0 0 

IV. A 27 27 14 15 13 12 0 0 2 2 0 0 

IV. B 27 25 15 14 12 11 0 0 1 2 0 0 

V. A 22 22 12 11 10 10 0 1 4 4 0 0 

V. B 23 23 10 9 13 14 0 0 2 2 0 0 

1.stupeň 242 240 181 172 61 66 0 2 9 11 0 0 

VI. A 21 21 8 10 13 11 0 0 5 6 0 0 

VI. B 21 21 13 12 7 8 0 1 3 6 
1 
 

0 

VI. B 22 22 5 7 16 14 1 1 7 7 0 0 

VII. A 27 27 6 5 21 22 0 0 13 15 0 0 

VII. B 27 26 8 6 17 20 2 0 10 11 0 0 

VIII. A 25 23 8 11 16 12 0 0 7 4 
1 
 

0 

VIII. B 24 23 5 4 16 18 3 1 12 12 0 0 

IX. A 23 23 4 3 19 20 0 0 15 14 0 0 

IX. B 24 24 5 7 19 16 0 1 9 10 0 0 

2.stupeň 214 210 62 65 144 141 6 4 81 85 2 0 

I. – IX. 
roč. 

456 450 243 237 205 207 6 6 90 96 2 0 
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PŘEHLED O CHOVÁNÍ ŽÁKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD - obě pololetí 

 
ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH 

 
 

 počet 
žáků 

počet hodin 
omluvených 

omluvených 
na žáka 

počet hodin 
neomluvených 

neomluvených 
na žáka 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

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

           

1. stupeň 242 240 6105 6513 25,2 27,1 0 19 0 0,08 

2. stupeň 214 210 10119 10300 47,3 49,0 186 12 0,9 0,06 

celkem 456 450 16224 16813 35,6 37,4 186 31 0,4 0,7 

za celý 
rok 

453 33037 72,9 217 0,5 

 

třída 

počet 
žáků 

pochvaly 
TU 

pochvaly 
ŘŠ 

napome 
nutí 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

I. A 23 23 11 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 22 23 9 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 21 21 8 10 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 20 20 6 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 19 19 4 7 0 0 5 5 2 4 0 1 0 1 0 0 

III. B 20 20 5 19 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. C 18 17 7 8 0 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 

IV. A 27 27 4 5 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 

IV. B 27 25 7 6 0 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 

V. A 22 22 17 14 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

V. B 23 23 8 5 0 2 3 2 0 3 2 0 0 1 0 0 

1. stupeň 242 240 86 95 0 19 22 29 4 10 4 2 0 2 0 0 

VI. A 21 21 0 8 0 3 5 4 2 2 1 3 0 0 0 0 

VI. B 21 21 2 11 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 

VI. C 22 22 3 9 0 4 7 2 2 6 1 1 0 3 0 0 

VII. A 27 27 4 6 0 7 10 5 7 7 0 1 0 1 0 0 

VII. B 27 26 2 7 0 5 5 1 6 4 3 7 0 3 0 0 

VIII. A 25 23 7 8 0 1 5 1 1 1 3 0 0 0 0 0 

VIII. B 24 23 6 6 1 8 6 1 1 0 2 1 0 0 0 0 

IX. A 23 23 3 5 0 3 5 9 4 0 0 1 0 0 1 0 

IX. B 24 24 6 8 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

2. stupeň 214 210 33 68 1 36 46 24 23 22 10 17 0 8 2 0 

I. – IX. 
roč. 

456 450 119 163 1 55 68 53 27 32 14 19 0 10 2 0 
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HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA 1. POLOLETÍ k 31. 1. 2016  
 

ročník 
počet 
žáků 

vyznamenání prospělo neprospělo nehodnocen uvolněn (Tv) 

celkem % celkem % celkem % celkem % celkem % 

I. 45 44 97,8 1 2,2 0 0 0 0 0 0 

II. 41 36 87,8 5 12,2 0 0 0 0 0 0 

III. 57 50 87,1 7 12,9 0 0 0 0 0 0 

IV. 54 29 53,7 25 46,3 0 0 0 0 2 3,7 

V. 45 22 48,9 23 51,1 0 0 0 0 0 0 

I. -V. 242 181 74,8 61 25,2 0 0 0 0 2 0,8 

VI. 64 26 40,6 36 56,4 1 1,5 1 1,5 0 0 

VII. 54 14 25,9 38 70,4 2 3,7 0  0 0 0 

VIII. 49 13 26,5 32 65,3 3 6,1 1 2,1 2 4,1 

IX. 47 9 19,1 38 80,9 0 0 0 0 1 2,0 

V. -IX. 214 62 29,0 144 67,3 6 2,8 2 0,9 3 0,9 

I. -IX. 456 243 53,3 205 45,0 6 1,3 2 0,4 5 1,1 
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HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA 1. POLOLETÍ k 31. 1. 2016  
 

ročník 
cel. 

počet 
žáků 

počet 
žáku 

s neoml 
hod 

celkem 
neoml. 
hod. 

porušují 
režim 
školy 

hrubší 
poklesky 

kázeňská opatření pochvaly 

napom
enutí 

důtka 
tř. učitele 

důtka 
ředitele 

2. st. 
3. 
st. 

ŘŠ TU 

I. 45 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

II. 41 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 

III. 57 0 0 13 0 11 2 0 0 0 0 16 

IV. 54 1 1 5 1 5 0 1 0 0 0 11 

V. 45 0 0 6 3 5 1 3 0 0 0 25 

I. -V. 242 1 1 26 4 22 4 4 0 0 0 86 

VI. 64 1 186 17 3 13 4 2 0 1 0 5 

VII. 54 0 0 28 3 15 13 3 0 0 0 6 

VIII. 49 0 0 13 5 11 2 5 0 0 1 13 

IX. 47 0 0 11 1 7 4 0 0 1 0 9 

V. -
IX. 

214 1 186 69 12 46 23 10 0 2 1 33 

I. -IX. 456 2 187 95 16 68 27 14 0 2 1 119 
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HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA 2. POLOLETÍ    

 

ročník 
počet 
žáků 

vyznamenání prospělo 
neprospělo 

ani po opr.  zk. 
nehodnoceno 

opr 
ZK 

nep
osto
upí 

uvol 
nění 
(Tv) celkem % celkem % celkem % 

celke
m 

% 

I. 46 44 95,6 1 2,2 1 2,2 0 0 0 1 0 

II. 41 32 78,0 9 22,0 0 0 0 0 0 0 0 

III. 56 47 83,9 9 16,1 0 0 0 0 1 0 0 

IV. 52 29 55,8 23 44,2 0 0 0 0 0 0 2 

V. 45 20 44,5 24 53,3 1 2,2 0 0 0 1 0 

I. -V. 240 172 71,7 66 27,5 2 0,8 0 0 1 2 2 

VI. 64 29 45,3 33 51,6 2 3,1 0 0 0 1 0 

VII. 53 11 20,8 42 79,2 0 0.0 0 0 0 0 0 

VIII. 46 15 32,6 30 65,2 1 2,2 0 0 1 0 2 

IX. 47 10 21,3 36 76,6 1 2,1 0 0 1 0 2 

VI. -IX. 210 65 31,0 141 67,1 4 1,9 0 0 2 1 4 

I. -IX. 450 237 52,7 207 87,3 6 2,5 0 0 3 3 6 
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 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ 
  

ročník 
cel. 

počet 
žáků 

počet 
žáku 

s neoml
.hod. 

celkem 
neoml. 
hod. 

porušují 
režim 
školy 

hrubší 
poklesky 

kázeňská opatření pochvaly 

napom
enutí 

důtka 
tř. učitele 

důtka 
ředitele 

2. st. 3. st. ŘŠ TU 

I. 46 1 4 1 0 1 0 0 0 0 4 16 

II. 41 0 0 3 0 3 0 0 0 0 5 15 

III. 56 1 10 18 3 14 4 2 1 0 3 34 

IV. 52 0 0 11 0 9 2 0 0 0 3 11 

V. 45 1 5 6 1 2 4 0 1 0 4 19 

I. -V. 240 3 19 39 4 29 10 2 2 0 19 95 

VI. 64 1 12 15 10 7 8 6 4 0 9 28 

VII. 53 0 0 17 12 6 11 8 4 0 12 13 

VIII. 46 0 0 3 1 2 1 1 0 0 9 14 

IX. 47 0 0 11 2 9 2 2 0 0 6 13 

V. -
IX. 

210 1 12 46 25 24 22 17 8 0 36 68 

I. -IX. 450 4 31 85 29 53 32 19 10 0 55 163 

 
ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

s vývojovými poruchami učení 0 1 5 6 2 8 6 8 3 

celkem 39 

na základě doporučení PPP nebo speciál. pedagogického centra (evidence v matrice) 

 

Souhrn přehledu o chování žáků jednotlivých tříd ve školním roce 2016/17 za obě 
pololetí 
 

V průběhu školního roku 2016/2017 bylo uděleno celkem 208 (loni 240) výchovných 
opatření: z toho 111 (loni 135) napomenutí třídního učitele, 59 (loni 70) důtek třídního učitele, 38 
(loni 35) důtek ředitele školy, 10x (loni 12x) druhý stupeň z chování a 2x (loni 1x) třetí stupeň 
z chování. Naproti tomu bylo uděleno 367 (loni 189) pochval: z toho 282 (loni 312) pochval 
třídního učitele a 56 (loni 51) pochval ředitele školy.  
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o vyřazení 
absolventů 
 

4. dubna 2017 proběhl zápis předškolních dětí, kterého se zúčastnilo 49 dětí. Na základě 
žádosti zákonných zástupců a doporučení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny vydal 
ředitel školy v průběhu jarních měsíců sedmi zapisovaným dětem rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky.  

Z evidence základní školy bylo vyřazeno 47 žáků devátého ročníku a 1 žák osmého ročníku.  
Dne 29. června 2017 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici slavnostní 

přijetí nejlepších žáků starostou města Ing. Miloslavem Nevěčným. Tohoto přijetí se zúčastnili také 
zákonní zástupci odměněných žáků. Z každé třídy byl třídním učitelem a třídním kolektivem 
vybrán jeden žák. Kritériem byl nejen dobrý prospěch, ale i ochota pomáhat druhým, organizovat 
třídní akce, účast na soutěžích apod. Žáci obdrželi od starosty pamětní list a malý dáreček.  

Vedle této již tradiční akce jsme 29. června 2017 v kinosále uspořádali slavnostní ukončení 
školního roku. Veřejně jsme odměnili z prostředků SRPZŠ 55 žáků za nejrůznější aktivity ať již 
v rámci školních či mimoškolních činností. Program byl doplněn o kulturní vystoupení vybraných 
žáků. 

V pátek 30. června 2017 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Jemnici slavnostní 
vyřazení žáků devátého ročníku z evidence naší školy a předání vysvědčení za účasti starosty města, 
ředitele školy a třídních učitelů devátých tříd. 

 
 

4. Výchovně vzdělávací práce 
 

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

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

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

 
 

4.1. Výchovné poradenství – specifické vzdělávací potřeby, kariérové 
poradenství 

 
Výchovné poradenství na prvním i druhém stupni Základní školy v Jemnici bylo  

zajišťováno výchovnými poradci Mgr. Radoslavem Průšou a Mgr. Radkou Šestákovou, přičemž do 
kompetence výchovného poradce Mgr. Radoslava Průši patří především kariérové poradenství, péče 
o žáky se specifickými poruchami učení, tvorba a realizace individuálního vzdělávání integrovaných 
dětí, evidence všech dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zprostředkování spolupráce 
základní školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC, dětská psychiatrická ambulance,...), informovat 
ředitele o průběhu a výsledcích řešení jednotlivých případů, informovat pedagogické pracovníky o 
otázkách kariérového rozhodování žáků a následně o jejich úspěšnosti při přechodu na školu 
středního cyklu, spolupráce s rodiči při kariérovém rozhodování žáků, zajištění maximálního 
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množství informací o školách středního cyklu žákům končícím povinnou devítiletou docházku, 
spolupráce s úřadem práce, vedení kabinetu speciální pedagogiky. 

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

 
Rozdělení kompetencí a nabídka služeb ŠPP 

 
Výchovný poradce pro 2. stupeň a pro volbu povolání – Radoslav Průša 
Výchovný poradce pro 1. stupeň – Radka Šestáková 
Metodik prevence a výchovný poradce – Jana Petráková 
Speciální pedagog – Lenka Meidlová 
 

Výchovný poradce pro 2. stupeň a pro volbu povolání 

 Evidence a vykazování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Konzultace s poradenskými zařízeními 

 Pomoc při tvorbě PLPP a IVP 

 Dohled nad realizací doporučení poradenských zařízení 

 Konzultace s rodiči a žáky po předchozí domluvě 

 Poradenství pro volbu povolání 
 
Výchovný poradce pro 1. stupeň 

 konzultační hodiny pro učitele a rodiče. Objasnění SPU a chování, možnosti reedukace 

 pomoc při tvorbě PLPP a IVP zvláště na první stupni 

 založení a stálá aktualizace složky VP ve sborovnách 

 
Metodik prevence a výchovný poradce 

 Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a 
projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení  

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

 Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika  

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

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

 Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Poskytování informačních a metodických materiálů  

 Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy  
  
Speciální pedagog 

 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vytyčení hlavních problémů žáka 

 Shromažďování údajů o žákovi 

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

 Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření 

 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

 Zabezpečení průběžné komunikace se zákonným zástupcem žáka  

 Komunikace s učiteli o problémech žáka a navržených opatřeních 

 
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami 
 

Na ZŠ v Jemnici bylo vzděláváno třicet devět žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 
Tito žáci mají své znevýhodnění podloženo zprávou z vyšetření poradenským zařízením. Ve velké 
většině se jedná o specifické poruchy učení (dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii atd.) a 
zpravidla se u těchto žáků realizovaly plány pedagogické podpory 1. a 2. stupně na základě 
doporučení poradenského zařízení. Zároveň přibývá dětí vyžadujících speciální logopedickou péči, 
která byla zajišťována Mgr. Janou Průšovou. Obsah vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami byl v rozsahu školního vzdělávacího programu a samotné zohledňování se odehrávalo ve 
formě odlišných výukových metod, individuálního hodnocení a přístupu při zadávání školních i 
domácích úkolů. V některých případech bylo nutné využít i možností individuální integrace 
vyžadující úpravu obsahu učiva a výstupů.  
 
Kariérové poradenství 
 

V rámci kariérového poradenství byl prvořadým úkolem poskytnout žákům dostatek 
informací o SŠ, SOU a OU (dále jen SŠ). Jako každý rok i v uplynulém školním roce vedení školy 
na žádost výchovného poradce zajistilo pro vycházející žáky katalogy středního školství a 
interaktivní CD-ROMy Kam na školu? a informační CD-ROMy na podporu technických oborů 
na úrovní maturitních i učebních oborů. V budově školy je instalovaná nástěnka, kde výchovný 
poradce zveřejňuje všechny informační materiály, které na ZŠ zasílají SŠ. V případě zájmu o tyto 
materiály mohou žáci požádat o jejich kopii. Dále je pro tyto žáky zajištěna možnost využít internet 
k vyhledávání informací o středních školách. Každý rok, tedy i v loňském školním roce uspořádal 
výchovný poradce setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. 
Každoročně je obesláno okolo 20 středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť. 
Schůzka se uskutečnila 21. listopadu 2016 ve školní jídelně. Zástupce každé školy má k dispozici 
asi 5 minut na to, aby svoji školu představil a seznámil žáky a rodiče se studijními a učebními 
obory. Po prezentaci mají rodiče možnost podrobně se informovat na příslušný obor. Kromě této 
schůzky mají žáci možnost načerpat mnoho informací na veletrhu středního školství Didacta 
v Třebíči, který je pořádán Hospodářskou komorou ve spolupráci s Úřadem práce Třebíč. 
V loňském školním roce se ho zúčastnila většina vycházejících žáků. Výchovný poradce průběžně 
monitoruje u vycházejících žáků stav výběru střední školy. Pomáhá jim, zodpovídá jejich otázky, 
zjišťuje podrobné informaci jim i rodičům, kteří jej vyhledávají a žádají o pomoc při řešení tohoto 
leckdy nelehkého rozhodnutí. Po pololetním vysvědčení pomáhal výchovný poradce a správce 
počítačové sítě vycházejícím žákům s vyplněním přihlášek na první kolo přijímacího řízení na SŠ. 
Podání a vyplnění přihlášek je sice záležitostí rodičů respektive zákonných zástupců žáků, ale naše 
základní škola se tímto snaží pomoci žákům, jejich rodičům i středním školám ušetřit práci a 
předcházet možným potížím při přijímacím řízení. Přihlášky pro další kola jsme vyřizovali až do 
května. Přihlášky byly vytištěny pomocí počítačového evidenčního programu. V případě 
neúspěchu při přijímacím řízení je pak výchovný poradce nápomocen při odeslání žádosti o 
odvolání, při vyplnění nové přihlášky nebo hledání nenaplněných oborů na SŠ. 

8. listopadu 2016 navštívili vycházející žáci Úřad práce v Třebíči, kde získali aktuální 
informace k blížícímu se přijímacímu řízení na SŠ a o regionálním trhu práce. 
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30. května 2017 Úřad práce v Třebíči navštívili žáci osmého ročníku. 
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku 48 žáků (47 žáků z 9. 

ročníku, a 1 žák z 8. ročníku). 
 
Informace o úspěšnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v následující tabulce 
 
          počet             střední škola         obor     sídlo střední školy 
          žáků 
 

1 Gymnázium s SOŠ sociální činnost Mor. Budějovice 

2 Gymnázium s SOŠ všeobecné gymnázium Mor. Budějovice 

2 SŠ řemesel a služeb ošetřovatel Mor. Budějovice 

2 SŠ řemesel a služeb opravář zemědělských strojů Mor. Budějovice 

2 Stř.zdrav.škola zdravotnický asistent Třebíč 

2 SŠ stavební stavebnictví a architektura Třebíč 

5 S prům. škola informační technologie Třebíč 

1 S prům. škola 
umělecko řemeslné zpracování 
kovů Třebíč 

1 S prům. škola energetika Třebíč 

2 S prům. škola elektrikář silnoproud Třebíč 

1 S prům. škola elektronické řídící systémy Třebíč 

1 OA a hotelová škola obchodní akademie Třebíč 

2 OA a hotelová škola cestovní ruch Třebíč 

2 OA a hotelová škola kadeřnice Třebíč 

1 Trivis bezpečnostně právní činnost Jihlava 

1 
SŠ ekonomiky a 
cestovního ruchu 

předškolní a mimoškolní 
pedagogika Jihlava 

2 
Česká zemědělská 
akademie 

agropodnikání - chov a 
jezdectví Humpolec 

1 
Česká zemědělská 
akademie 

agropodnikání - ekologické a 
konvenční zemědělství Humpolec 

1 SŠ a VOŠ zdravotnická masér sportovní a rekondiční Brno 

1 SŠ a VOŠ zdravotnická laboratorní asistent Brno 

1 SŠ rybářská 
vodohospodář - ekologie a 
životní prostředí Třeboň 

1 SŠ rybářská rybář Třeboň 

4 SŠ tech. a obch.  obráběč kovů Dačice 

2 SŠ tech. a obch.  ekonomika a podnikání Dačice 

3 SŠ tech. a obch.  mechanik seřizovač Dačice 

1 SOU zemědělské opravář zemědělských strojů Dačice 
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1 SOU zemědělské cukrář Dačice 

1 Gymnázium všeobecné gymnázium Dačice 

1 SOŠ a SOU pomocné práce v pohostinství Třešť 

 
Pro úspěšnou práci výchovného poradce jsou nezbytné kvalitní vztahy s ostatními 

pedagogickými pracovníky, obzvláště s ostatními členy ŠPP a s vedením školy. Tato spolupráce ve 
školním roce 2016/2017 byla na výborné úrovni. 

Zprávu o výchovném poradenství v oblasti kariérového poradenství a péče o děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami na Základní škole v Jemnici za školní rok 2016/2017 
vyhotovil Mgr. Radoslav Průša. 

 

4.2. Metodik prevence 
Metodik primární prevence se obvykle zaměřuje na předcházení nežádoucím situacím jako je 
záškoláctví, konzumace návykových látek, šikana aj. Sleduje projevy žáků, jejich využívání volného 
času nejen ve škole, ale i mimo ni. Do náplně jeho činnosti patří: 

 Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a 
projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení  

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

 Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika  

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

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

 Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Poskytování informačních a metodických materiálů  

 Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy  

Metodik primární prevence na naší základní škole úzce spolupracuje se všemi, kterých se 
výchova a bezpečí dětí a mládeže týká. Také za tímto účelem bylo vytvořeno školní poradenské 
pracoviště, jehož cíle jsou: 

 Kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava 
podmínek pro společné vzdělávání 

 Průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky 

 Omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem 

 Prevence sociálně-patologických jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, 
zneužívání) 

 Včasné odhalování problémových projevů chování ve školách 

 Poskytování služeb kariérového poradenství 

 Přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům 

 Spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 

V kooperaci s vedením školy a výchovným poradcem pořádáme setkání učitelů 
s erudovanými lektory. Konzultujeme jednotlivé případy, s pracovnicemi a pracovníky patřičných 
oddělení Městského úřadu v Jemnici, SPOD v Moravských Budějovicích, PPP v Třebíči, s policií 
atp. řešíme případy, které takovou spolupráci vyžadují. Naštěstí jich není tolik jako ve větších 
městech. 
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 Všichni vyučující, především však vyučující předmětů, jako je občanská výchova, výchova 
ke zdraví a ostatní, seznamují žáky s negativními jevy, s nimiž se mohou setkat, jak pak mají 
reagovat, které kontakty mají znát, jaké důsledky může jejich jednání mít. Toto vlastně téměř 
neustálé a každoročně se opakující působení má nesmírný význam. 
Rodiče pravidelně informujeme o výskytu ohrožujících jevů na čtvrtletních schůzkách a na 
stránkách školy. Velmi nás těší vstřícnost a souhlasný pohled, s nimiž většinou projednávání 
případů probíhá. 
Významný podíl na předcházení negativním jevů má DDM v Jemnici, který nabízí dětem a mládeži 
velký výběr volnočasových aktivit – zájmové kroužky. Ceníme si spolupráce s rodiči a veřejností, 
se sportovními kluby, pořádáme sportovní turnaje, soutěže, lyžařský kurz pro žáky 7. tříd, letní 
sportovní kurzy (plavecké třídy), třídní akce – výlety, exkurze, projektové dny, vystoupení pro 
rodiče (školní akademie), školení 1. pomoci, pořady s preventivní tematikou, navštěvujeme 
divadelní představení, knihovnu, besedujeme na aktuální témata, zpracováváme dotazníky mezi 
žáky – aktuálně dle potřeb školy, informujeme na nástěnkách a stránkách školy. Trvá i součinnost 
naší školy, Policie ČR a Hasičského sboru města Jemnice především na sportovně branných akcích 
školy. Učíme žáky zodpovědnosti například i prací ve školním parlamentu. Zde se žáci sdružují pod 
mottem: Chceš změnu, podílej se na ní. 

Metodik se účastní školení se zaměřením na nejrůznější sociálně patologické jevy, sleduje 
časopisy a pořady s touto tématikou, aby byl kompetentním pomocníkem a rádcem těm, kteří 
vyhledají nebo potřebují jeho pomoc a spolupráci. Je velmi spokojen, jsou-li žáci v bezpečí, 
samostatní, zdravě sebevědomí, zodpovědní a vědomi si svého podílu na běhu života školy i celé 
společnosti. 

Mgr. Jana Petráková  
 

5. Personální zabezpečení školy 
 

K 30. červnu 2017 pracovali na naší škole 32 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 6 
pracovníků s úplným středním vzděláním, 10 vyučených pracovníků a 1 pracovnice se základním 
vzděláním. Celkem jsme zaměstnávali 49 fyzických osob. Z toho jsou 2 zaměstnanci na rodičovské 
dovolené a v průběhu školního roku odešli další 3 zaměstnanci na mateřskou dovolenou. Všichni 
zaměstnanci jsou pro svou práci pně kvalifikováni.  
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Seznam pracovníků školy: 

Titul Jméno Příjmení Funkce Poznámka 

Mgr. Zdeněk Hirt ředitel  

Mgr. Bedřich  Bulín zástupce ředitele  

Mgr. Radoslav  Průša výchovný poradce, učitel  

Mgr. Renáta Danicsová učitel  

Mgr. Ivan  Chvojka učitel  

Mgr. Luďka Jandová učitelka  

Mgr. Dana Kačenková učitelka  

Mgr. Jitka Kadlecová učitelka  

Mgr. Alice Komendová učitelka  

Mgr. Kateřina  Konvalinová učitelka mateřská dovolená 

Mgr. Vladimíra Koprová učitelka  

Mgr. Marcela  Kovárníková učitelka  

Mgr. Aleš  Krajčí učitel  

Mgr. Radka  Krajíčková učitelka  

Mgr. Jaroslava Lojková učitelka  

Bc. Lenka  Meidlová speciální pedagog  

Ing. Bohumil Navrátil 
zástupce ředitele, ICT 
koordinátor 

 

Mgr. Miroslava  Nováčková učitel  

PaedDr. Josef  Novák učitel  

Mgr. Dagmar Otáhalová učitelka, vychovatelka ŠD  

Mgr. Lenka  Pešková učitelka  

Mgr. Jiří  Petrák učitel  

Mgr. Jana  Petráková 
učitelka, výchovný 
poradce 

 

Mgr Jana Průšová učitelka mateřská dovolená 

Mgr. Jarmila Stehlíková učitelka  

Mgr. Jitka  Strebeľová učitelka  

Mgr. Radka  Šestáková učitelka  

Mgr. Jitka  Šreibrová učitelka  

Mgr. Martin  Švanda učitel  

Mgr. Lenka  Teplanová učitelka  

Mgr.  Lenka Valentová učitelka  

Mgr. Kristýna Veselá učitelka  

 Dana Kačenková vychovatelka ŠD  

 Marta Fillová vychovatelka DDM  

 Jarmila Furdanová vedoucí DDM  

 Bronislava  Hedbávná vychovatelka ŠD  

 Marie  Kazdová vedoucí ŠJ  

 Zuzana Smolejová samostatná referentka  

 Jana Bezchlebová uklizečka  

 Alois Boudný školník, topič  
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 Michaela  Lišková kuchařka  

 Ladislava Pichlová uklizečka  

 Miroslava Zábranská kuchařka  

 Kristina Růžičková kuchařka  

 Stanislava Seitlová uklizečka  

 Martina Hynková kuchařka  

 Miroslava Vopelková uklizečka DDM  

 Jitka  Solanská uklizečka  

 Jana Štumfolová uklizečka  

 

5.1. Personální změny 
 
Přijata byla jedna učitelka na první stupeň, jeden speciální pedagog, jedna uklízečka a jedna 
kuchařka. Do důchodu odešli: jedna kuchařka jedna uklízečka. 

 
5.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

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

 Školská legislativa  

 Inkluzivní vzdělávání na ZŠ 

 Koučink 
 
 
Vzdělávání k prohloubení odbornosti, komunikačních dovedností, ochrany zdraví formou 
seminářů, školení  
 
Dále proběhly vzdělávání pro sborovnu na téma: 

 Společné (inkluzivní) vzdělávání 

 První pomoc 

 BOZP 
 
Samostudium: 

 k prohloubení odbornosti 

 zavádění moderních metod do výuky 

 k zavádění ICT do výuky 

 seznámení s právní odpovědností zákonných zástupců a pedagogů 

 aktuální legislativní předpisy 

 školní řád 

 elektronická třídní kniha 

 inkluzivní vzdělávání 
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Ve školním roce 2016/2017 Mgr. Dagmar Otáhalová úspěšně ukončila studium v rámci 
dalšího vzdělávání pro rozšiření kvalifikaci pedagoga pro 2. stupeň ZV.  Mgr. Radka Šestáková 
zahájila specializační studium pro výchovné poradenství. 

 
6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

 6.1. Soutěže a olympiády 
 

Naše škola se účastnila soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT, ODDM i jednotlivými 
školami a školními kabinety. Účast na těchto akcích je jedním z důležitých nástrojů hodnocení žáků 
a práce celé školy  

Žákovské soutěže – od těch základních školních kol až po celostátní.  
 

Atletický čtyřboj - okresní kolo - Třebíč , 
výběr 8. a 9. tříd 

Přespolní běh - školní kolo, 1. až 9. ročník 

Stolní tenis - okresní kolo -  výběr dívek 6. 
až 9. tř - Hrotovice 

Okrsková kola ve florbalu - výběr hoši 8. - 
9. tříd  

Okresní kolo v plavání - hlavní organizátor 
naše škola  

Vybíjená - školní kolo 2. - 3. tř  

Vánoční turnaj - Moravské Budějovice - 
košíková - výběr 6. až 9. tř. 

Basketbal hoši - okresní kolo - výběr 8. a 9. 
tř. Okříšky 

Volejbal - školní kolo- hoši + dívky 8. - 9. 
třída 

Přírodopisná olympiáda 6. a 7. roč. -  školní 
kolo 

Basketbal dívky - okresní kolo - výběr 8. a 9. 
tř. Okříšky 

Olympiáda z M  

Matematický klokan 

Vybíjená - školní kolo 4. - 5. tříd 

Pěvecká soutěž "SUPERSTAR" – školní 
kolo 

Mezitřídní turnaj v košíkové - dívky 6. - 7. tř 

Mezitřídní turnaj v přehazované -  2. - 3. 
třídy 

Mezitřídní turnaj v košíkové - chlapci 6. až 
7. třídy 

Mezitřídní turnaje pro chlapce i dívky ve 
florbalu 6. až. 7. tříd 

Mezitřídní turnaje pro chlapce i dívky ve 
florbalu 8. až. 9. tříd 

Mezitřídní turnaje pro chlapce i dívky ve 
florbalu 4. až. 5. tříd 

Pohár rozhlasu - okresní kolo, výběr 8. a 9. 
tříd /Třebíč/ 

Basketbal proti drogám 

Olympiáda z Čj - okresní kolo 

Olympiáda z Aj 

Pythagoriáda školní kolo 

Okresní kolo v recitaci 

Krajské kolo v recitaci 

Basketbal 6. a 7. třídy - okresní kolo - hoši 
ZŠ Havl Mor. Buděj 

Velikonoční turnaj v košíkové dívek 
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Pythagoriáda - 5. až 7. roč. - Třebíč 

Školní kolo v recitaci 

Dějepisná olympiáda 

Atletický trojboj - 1. stupeň /okresní kolo/ 
- Okříšky 

Dějepravné soutěžení - 8. a 9. roč 

Matematický oříšek a matematická 
olympiáda pro 4. ročník 

Atletické a zábavné soutěže 1. až 9. ročník – 
oslavy MDD 

Sportovní soutěže pro 1. stupeň na 
sokolovně 

Branný závod pro 6. až. 9. ročník 

 

6.2. Projektové dny 
  

Během školního roku 2016/2017 proběhly 3 celoškolní projektové dny: Předvánoční projekt 
na téma environmentální výchovy. Třetí projektový den se uskutečnil v rámci oslav MDD v areálu 
sokolovny za účasti žáků celé školy. 1. stupeň absolvoval na závěr školního roku sportovně soutěžní 
dopoledne.  

Dále 9. ročník absolvoval jednodenní projektové vyučování Jeden svět ve škole a na závěr 
školního roku čtyřdenní turisticko-poznávací cyklovodácký kurz. 6. ročník již tradičně absolvoval 
třídenní adaptační kurz. 7. ročník strávil 3 dny na naší táborové základně na Zvůli v rámci projektu 
s názvem „Škola v přírodě“ na téma Výchova ke zdraví a 8. ročník na téma „Angličtina všude 
kolem nás“ 

 
6.3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Naše škola je zapojena do projektu BIG - „Bildungskooperationen in der Grenzregion“.   
Od 1. února 2017 jsme zapojeni v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ 
a ZŠ, do projektu Škola otevřená všem 
  

6.4. Realizované projekty školou financované z cizích zdrojů 
Viz 6.3. 
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6.5. Kulturně poznávací činnost 
 
Škola organizovala jako každým rokem kulturně vzdělávací pořady, které doplňovaly základní učivo 
školních osnov. 

 
Exkurze 7. roč. Třebíč 

Divadlo pro 1. stupeň - Čert a Káča 

Dějepisný seminář (DěS)-  zájezd do 
Moravských Budějovic 

Exkurze do Centropenu v Dačicích  

Exkurze 9.tř. - Terezín, Lidice  . 

Exkurze 3.tř. - Městský úřad v Jemnici 

DěS - Muzeum v Jemnici 

Zájezd žáků 8. a 9. tříd do Anglie 

9. tř. - Úřad práce, Třebíč  

Exkurze 6.tř. - Brno - Antropos, Technické 
muzeum, planetárium 

Kinosál – 2.st. - Vzdělávací pořad Borneo a 
Papua - Pohodáři 

Beseda v knihovně pro 2. roč.  

Kinosál – 2.st. - Hudební vývoj české rockové 
hudby ve 20.stol. 

Beseda v knihovně pro 3. a 4. roč.  

Dějepisný seminář (DěS)-  zájezd do Dačic 

Divadlo Znojmo 

DěS - návštěva jemnických kostelů 

Divadlo Znojmo 

Návštěva knihovny  - 1. ročník 

Exkurze 8.tř. -  Praha - Národní divadlo, 
Královská cesta 

Exkurze 9.tř. – elektrárna Dukovany a Dalešice 

 Den otevřených dveří Základní školy 

Exkurze 6.tř. - Velehrad, Buchlov, 
Archeoskanzen Modrá  

Zájezd školní družiny do znojemského podzemí 

Divadlo ZŠ Nové Syrovice 

Kinosál – 1.st. - Písničkový kolotoč 

XIII. ročník školní SUPERSTAR 

Beseda 8.a 9.tř. – Hazard kolem nás 

Beseda 1.st. - Listování v knize Petry Dvořákové 
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Dále proběhli akce zaměřené na ochranu zdraví a zdravý vývoj žáků jak v oblasti fyzické tak i 

duševní: 
 

Jací jsme? – noc v  družině  

Přijetí žáků 9. tříd na radnici 

Program primární prevence pro 6. třídy – 
STŘED 

Jeden svět ve škole - projektové vyučování 
pro 9. třídy  

Dopravní výchova - 4. ročníky  

Úřad práce - Třebíč, 9. ročníky  

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

1.a 2.tř. – Děti do bruslí 

První pomoc do škol - 8. ročník 

První pomoc do škol – 3. tř. - prevence 
úrazů 

Slavnostní ukončení školního roku - veřejné 
udělení pochval 

Čas proměn – přednáška pro žáky 6. 
ročníku 

 
 
 

6.6. Testování úrovně znalostí a vědomostí žáků 
 

Testování výsledků vzdělávání našich žáků proběhlo letos v 5. třídách prostřednictvím 
papírových testů společnosti KALIBRO. Jednalo se o předměty matematika, český jazyk, cizí jazyk, 
přírodovědný a společenskovědní test. 9. ročníky absolvovali elektronické testování prvního cizího 
jazyka, matematiky a zeměpisu přes ČŠI. 

 
 
 

6.7. Ženský komorní sbor při Základní škole v Jemnici 
 
Při Základní škole v Jemnici pracuje již několik roků pod vedením Mgr. Bedřicha Bulína 

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

Jemnici  a okolí: 

 Adventní koncerty v kostele sv. Stanislava v Jemnici  

 Adventní koncert v kostele v Rancířově 

 Tříkrálový koncert v kinosále v Jemnici 
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7. Školní parlament 
 

Školní parlament na naší škole začal pracovat ve školním roce 1999/2000. Jeho členy jsou 
zástupci žáků 3. až 9. ročníku. Jeho činnost se pod vedením paní učitelky Petrákové a Kovárníkové 
velmi zintenzivnila a významnou měrou přispívá k příjemné atmosféře školního prostředí a dobré 
spolupráci mezi zaměstnanci a žáky. Jejich motto: JESTLIŽE CHCEŠ NĚJAKOU ZMĚNU, 
PODÍLEJ SE NA NÍ, plně vypovídá o jejich činnosti a shrnuje zásady, proč školní parlament 
založili: 
1) Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy. 
2) Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou. 
3) Podporuje žáky a pomáhá jim. 
4) Vytváří partnerské vztahy. 
5) Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování. 
6) Vytváří pozitivní klima na škole. 
7) Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně. 
8) Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici. 
9) Rozvíjí klíčové kompetence. 
V letošním školním roce žákovský parlament pracoval pod vedením nové prezidentky Evy 
Feldbabelové. I když parlament ve svých vůdčích osobnostech prošel generační výměnou, noví 
členové se rychle adaptují a jejich aktivity velmi přispěly ke kvalitě mnoha akcí. Práce 
v parlamentu sehrála u některých žáků důležitou úlohu při volbě další kariérové orientace. 

 
 
8. Česká školní inspekce 
 
V průběhu roku proběhlo několik inspekčních šetření Českou školní inspekcí prostřednictvím 
elektronických dotazníků.   

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

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

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

 
Kontrolní činnost vedení školy byla ve výchovně vzdělávacím procesu průběžně prováděna 

během roku formou hospitací v jednotlivých předmětech a následných rozborů hodin. 
Proběhlo také evaluační šetření všech oblastí školního prostředí. Evaluace proběhla 

prostřednictvím dotazníků a diskuze se žáky, kteří po ukončení devátého ročníku opustili naši 
školu. 

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

11. BOZP 
 

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

Základní pojištění odpovědnosti za škodu bylo prodlouženo s Generali Pojišťovnou, a.s. 
Technikem BOZP jsou zpracována rizika úrazů a jejich prevence. Úrazy s dvoudenní a 

vícedenní absencí se nahlašují na Českou školní inspekci elektronicky. Rovněž se aktualizují 
záznamy o úrazu, pokud byly pojišťovnou odškodněny. 

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

Za školní rok 2016/2017 je v knize úrazů zapsáno celkem 44 (loni vykázáno 40) žákovských 
úrazů. Registrovaných úrazů z absencí bylo 12. Odškodněno bylo zatím 18 případů a činilo 
117 500,- (loni 174 416,-). Úrazy se nejčastěji staly v hodinách tělesné výchovy a ve sportovních 
kroužcích. Jednalo se o úrazy především horních a dolních končetin. 

V tomto školním roce nebyl evidován žádný pracovní úraz. 
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12. Hlavní úkoly školního roku 2017/18 
 

12.1. Oblasti výchovy a vzdělání 
 
 vytvořit co nejoptimálnější podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v rámci zavádění inkluzivního vzdělávání 

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

 postupně realizovat změny v učebním plánu (v časové dotaci jednotlivých vzdělávacích 
oborů) 

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

 využít šablon z výzvy 022 ke kvalitnější práci se žáky se SVP, k rozvoji čtenářské a 
matematické gramotnosti 

 věnovat zvýšenou pozornost uvádějícím učitelům a novým učitelům (5 zástupů za 
rodičovskou dovolenou) 

 zaměřit se na vytvoření podmínek pro práci asistentů pedagoga 

 zajisti vzdělávání pro sborovnu v oblasti společného vzdělávání  

 zkvalitňovat a propagovat práci školního poradenského pracoviště 

 do výuky zařazovat projektové dny s tématikou průřezových témat dle ŠVP 

 věnovat mimořádnou pozornost výběru a práci třídních učitelů jako prostředníků ve vztahu 
žák – rodič – škola 

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

 zaměřit se na organizaci činností 5ti oddělení družin 

 podporovat zaměstnance školy při budování přirozené, ale i formální autority 

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

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

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

 nadále posilovat spolupráci se zřizovatelem, pedagogicko-psychologickou poradnou, 
dětským domovem, mateřskou školou a zájmovou uměleckou školou 

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

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

 nadále podporovat větší volnost pohybu žáků po škole 

 podporovat zodpovědnost každého účastníka vzdělávání za atmosféru školy 

 podporovat osobní i společenskou zodpovědnost a budovat vztah každého účastníka 
vzdělávání k materiálním hodnotám 
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12.2. Personální oblast 
 průběžně řešit stav a složení pedagogického sboru v souvislosti s odchody do důchodů a 

zejména s odchody na mateřskou a rodičovskou dovolenou (v současnosti 5 učitelek) 
s perspektivou do budoucnosti 

 výhledově se připravit na řešení kvalifikace pro výuku Nj, Aj, Tv dívek 

 získat minimálně jednoho až dva učitele pro doplnění odbornosti koordinátor, metodik 
ICT 

 
 

 

12.3. Materiálně technická oblast 
 
Níže uvedené úkoly jsou přehledem nejdůležitějších potřeb v materiálně technické 
oblasti. Vzhledem k finanční náročnosti pro uspokojení všech těchto požadavků 
nepředpokládáme, že lze vše vyřešit v průběhu jednoho roku. K realizaci jednotlivých 
úkolů bude přistupováno postupně v průběhu více let dle finančních možností, 
v návaznosti na možnost využití prostředků z případných dotačních programů. 
 

 ve spolupráci se zřizovatelem zrealizovat projekt „Energetické úspory ZŠ v Jemnici“ 
s předpokládaným rozpočtem 12 milionů Kč 

 ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o rekonstrukci fasády jižní části školy a dokončení 
zednických úprav souvisejících s již provedenou výměnou oken 

 odvodnění obvodových zdí staré budovy 

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

 rekonstrukce izolace střechy nad atriem v přístavbě II – viz projekt  „Energetické úspory“ 

 dokončit opravu střechy nad starou budovou 

 nadále modernizovat provoz školní kuchyně a jídelny 

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

 provést další úpravy v topném systému (např. pokračovat ve výměně čerpadel za čerpadla 
s proměnlivým výkonem) 

 zrekonstruovat podlahy v dalších dvou učebnách v I. přístavbě 

 opravit – vyměnit dlažbu - před učebnami v přízemí a 1. patře přístavby I 

 dokončit rekonstrukci učebny žákovské kuchyňky 

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

 postupně modernizovat vybavení učeben dataprojektory s dostatečnou svítivostí a značnou 
úsporou energie 

 stavební úpravou rozšířit kapacitu malé učebny informatiky ze stávajících 20 míst na 30 

 zlepšit klimatické podmínky v učebnách informatiky (klimatizace, výměna vzduchu) 

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

 provést úpravy a vybavit nábytkem místnost pro učitele ve sborovně druhého stupně 

 zakoupit podlahový úklidový stroj  

 postupně obnovovat výbavu v táborové základně na Zvůli  

 rekonstruovat sociální zařízení na táborové základně na Zvůli (havarijní stav, hrozí zřícení) 
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 průběžně zmodernizovat vybavení DDM (pracovní stoly, koberec do tělocvičny, drátěný 
program na pomůcky na chodby…) 

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

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

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

 ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o zisk dotace na zateplení přístavby č. II  

 obnovit funkčnost dopravního hřiště s materiální pomocí městské policie Moravské 
Budějovice 

 výhledově počítat s vytvořením bezbariérového přístupu do všech pater školy a učeben 
v nich 

 zasíťovat celou školu připojením na Wifi 

 zrekonstruovat sociální zařízení v přístavbě 1 

 úplné zatemnění do odborné učebny fyziky 

 připravit dokumentaci (studii proveditelnosti) pro výměnu bojlerů na ohřev teplé vody ve 
všech částech budovy 

 připravit projektovou dokumentaci pro výměnu vzduchotechniky ve školní kuchyni 
 

13. Seznam příloh 
 

13.1. Výroční zpráva činnosti DDM Jemnice 
13.2. Hospodaření školy 
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Dům dětí a mládeže Jemnice 

 

Zpráva o činnosti 

ve školním roce 2016/17 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace 

Dům dětí a mládeže 
Tyršova 622, 675 31 Jemnice,  

mobil: 607 523 207, www.ddm.jemnice.cz 
e-mail: jddm@seznam.cz 

  

http://www.ddm.jemnice.cz/
mailto:jddm@seznam.cz
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Dům dětí a mládeže uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání podle 
školského zákona 561/2004 Sb., a poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností 
se zaměřením na různé oblasti. Účastníkem zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti, 
případně další fyzické osoby. 

Podle § 2 vyhlášky 74/2005 Sb., uskutečňuje každé středisko volného času několik forem 
zájmového vzdělávání: 

a) příležitostná výchovná činnost 
b) pravidelná výchovně vzdělávací činnost 
c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba 

vykonává činnost pro zájmové vzdělávání 
d) osvětová činnost 
e) individuální práce 
f) spontánní činnost 
 

  Naše zařízení se věnuje  příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. Bohatá 
nabídka příležitostné činnosti získává stále více na oblibě ve všech věkových kategoriích a 
jednoznačně směřuje k zájmovému vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých.  

Rovněž nabídka zájmových útvarů byla v uplynulém školním roce bohatá a pestrá, 
pedagogičtí pracovníci při nabídce vycházeli ze zájmů dětí, studentů a dospělých, z módního trendu 
a atraktivnosti.  

Na našem zařízení pracovaly v uplynulém školním roce na plný úvazek 2 interní 
pedagogické pracovnice a 51 externích pracovníků, především s pedagogickým vzděláním. 

Koncem srpna a začátkem září se navrhuje koncepce a plán práce na další školní rok. V 
prosinci pracovníci hodnotí uskutečněné akce od začátku školního roku, tedy od září, přičemž 
každý pedagogický pracovník je plně zodpovědný za uskutečnění akce. Na pedagogické radě 
v lednu společně konkretizujeme následující akce ve druhém pololetí s přesným rozpracováním 
materiálního zabezpečení. Poslední pedagogická rada probíhá v červnu a předkládá se příprava na 
následující letní činnost. 

Kromě pedagogických rad se konají pravidelné pracovní porady s určeným týdenním 
plánem práce, a to vždy v pondělí. V případě nutnosti před připravovanou akcí probíhají operativní 
porady za přítomnosti zástupců mládeže a dobrovolných pracovníků, kteří se na konání akce 
spolupodílí. 

Na základě směrnice o přímé výchovné činnosti pracují interní pracovníci v zájmových 
útvarech, připravují a realizují příležitostnou činnost. Kromě interních zaměstnanců pracovalo v 
uplynulém školním roce 56 externích pracovníků. 

 S externisty jsou svolávány pracovní porady vždy 2x do roka, a to na začátku školního 
roku. Na této zahajovací poradě jsou všichni seznámeni s vypracovaným ŠVP, jsou poučeni o 
bezpečnosti práce s dětmi, jsou informováni o pedagogické dokumentaci, kterou pravidelně 
předkládají každý měsíc ke kontrole a zároveň předkládají svoje požadavky na činnost 
v jednotlivých zájmových útvarech.  

Na konci školního roku se koná pracovní porada s externisty, kdy společně hodnotíme 
odvedenou práci v zájmových útvarech. 

a) činnost pravidelná - pracovalo 51 zájmových útvarů s 620 účastníky, z toho 83 dětí, 437 
žáků, 54 studentů a 46 ostatních.   
   b) činnost příležitostná neboli nepravidelná - během školního roku 2016/2017 byla určena 
tato činnost nejen dětem a mládeži z Jemnice, ale byla nabídnuta širokému okolí v mikroregionu.  

c) činnost spontánní  
 K dispozici pro všechny věkové kategorie slouží veškeré prostory DDM. Po dobu činnosti 

zajišťujeme pedagogický dozor a to i v případě konání akce mimo tyto prostory.  
d) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem 
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Táborové činnosti je věnována velká pozornost a tomu také odpovídá počet účastníků, tj. dětí, 
žáků a studentů, případně dospělých osob. 

Tradiční jarní tábor s výukou lyžování a snowboardingu pod dohledem instruktorů je stále 
ve větší oblibě.  Je určen rodičům s dětmi. Mimo tento tábor probíhá soustředění, školení 
instruktorů, táborových pracovníků a výtvarné kurzy.  

Dlouholetý zájem je o stanové tábory na Zvůli, motivované jakoukoliv celotáborovou hrou. 
Je určen převážně žákům mladšího a staršího věku.  Letos byly tábory motivovány filmem Harry 
Potter a cestováním v čase. Dále probíhají na naší základně soustředění kroužků florbal, hip-hop a 
jízda na koni. Tato soustředění mají svá specifika, a proto využívají základnu hlavně jako ubytovací, 
stravovací základnu a zbytek činnosti probíhá např. ve sportovní hale a v jízdárnách. O to je 
náročnější příprava pedagogů, vedoucích a instruktorů těchto soustředění. 

Mažoretkový tábor proběhl v Meziříčku, kde trénovala děvčata své sestavy na nadcházející 
sezónu. Hasiči měli své soustředění v hasičské zbrojnici města Jemnice a rybáři vyjeli na sportovní 
rybník. 

V budově DDM proběhl tábor zaměřený na výtvarnou činnost spojenou s pobytem 
v přírodě a výlety po okolí. Dále zde byli ubytováni šermíři a cyklistický oddíl města Brna.  

Celkem se zúčastnilo akcí spojených s pobytem 518 účastníků. 
 

Celkem bylo organizováno 89 akcí, z nichž některé, rozsáhlejšího charakteru se konaly na 
veřejném prostranství náměstí, parku, areálu sokolovny, kulturním domu a byly určeny široké 
veřejnosti.  

Těchto příležitostných akcí se zúčastnilo celkem 12 987 účastníků, z toho 36 akcí proběhlo 
o sobotách, nedělích a státních svátcích. Po zkušenostech z uplynulého školního roku jednoznačně 
vyplývá smysl práce o konání tzv. velkých akcí pro širokou veřejnost na veřejných prostranstvích.  
Příprava na tyto akce je náročná, ovšem za pomoci dobrovolných pracovníků a instruktorů se 
výsledky dostavují, o čemž svědčí vysoká účast a návštěvnost.  

Na žádost připravujeme program nejen pro školy, ale také pro obce, sportovní nebo jiné 
organizace.  
 
 

Hodnocení nejvýznamnějších akcí v roce 2016/2017 
 

K akcím žádaným veřejností patří tradiční pečení a zdobení perníčků, výroba adventních 
věnců, výzdoba do oken, vánoční a velikonoční tvoření. Některé akce se každý rok opakují, 
musíme tedy pracovat kreativně a přicházet stále s novými nápady. 

Mezi tradiční akce s vysokou účastí všech věkových kategorií již několik let patří 
Čertovský rej, peklo s oblíbenými soutěžemi. Oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí je i karneval 
pro děti s pestrým programem. 
 V květnu 2017 jsme připravili 8. ročník nepostupové soutěže „O májovou korunku DDM 
Jemnice“. Tato soutěž se stále častěji dostává do povědomí mnoha mažoretkových souborů, a tak 
přibývá i soutěžních družstev. Letos vystoupilo více než 800 mažoretek. Celkově se akce včetně 
diváků zúčastnilo okolo 2000 osob. 
 Z menších akcí bychom rádi zmínili tematicky zaměřené zájezdy např. výlet na Velkou 
pardubickou, za keramikou do Maříže, za zvířátky do Bohuslavic, koni do Horní Olešné a Jiratic, 
s dětmi jsme prošli Pohádkový les v Panenské. Cestou byly děti odměňovány dárečky. 
 Akcemi nejsou jen zájezdy, ale přímo v místě se koná mnoho malých akcí pro malé kolektivy 
a jednotlivce. Z nich můžeme jmenovat např. výtvarné soutěže, sportovní klání a vzdělávací. 
Vyjmenujeme např. přednášku o kosmetice pro starší žákyně s praktickými radami a ukázkami, rady 
stylingového poradce, oblíbená soutěž ve společenských hrách – město, jméno věc, černé historky, 
aktivity, šachy, pravda nebo lež, bomba. Taneční soutěž na podložce napojené na počítač, účast 
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v karaoke, stolní fotbal, AZ kvíz. Akce inspirované různými svátky – výtvarné – vánoce, 
velikonoce, halowen, svátek matek, čarodějnice…., ročním obdobím - sněhohrátky, drakiáda, 
vynášení zimy a vítání jara, velikonoce, pečení perníčků atd.  
 Nepořádáme jen výlety, ale v kroužcích nabízíme i možnost jiných zážitků. Např. přespávání 
v prostorách DDM, které je určeno vždy pro členy jednotlivých zájmových útvarů. Přírodovědné 
a taneční kroužky jezdí i na naši základnu Zvůle. Během akce mají děti vždy tematický program 
odvozený od činnosti kroužku. Děti si přímo v kroužcích pořádají MDD a vánoční besídky.   
 Ve sportovních kroužcích se děti účastní různých soutěží a pořádají během celého roku 
soustředění. Na těchto soustředění se zabývají zlepšování fyzické kondice. Jedná se například o 
kroužky rybářský, atletika, volejbal, hasiči a šermíři. Novým kroužkem, který si získává postupně 
oblibu je kroužek střelecký, hitem je střelba s pistolí Nerf. Tento kroužek zaznamenal velký nárůst 
členů a doufáme, že i nadále zájem neopadne.  
 Během roku probíhají soustředění instruktorů, kde se mládež účastní školení a přípravy 
táborového programu. Tato soustředění probíhají o jarních prázdninách o sobotách a nedělích. 
Zájem o práci na táborech upadá a budeme muset provést nábor nových pracovníků. Probléme je 
nutnost projít kurzem pedagogické způsobilosti a my tak přicházíme o dobré zkušené vedoucí.  
 Probíhají i akce pro organizace, kluby a školská zařízení například pořádání minikarnevalů 
pro MŠ, účast na mikulášských besídkách, vánočních, výroba pro maminky z keramiky. Výtvarné 
kurzy, např. výroba šperků z fima, drátkování a jiné výtvarné a rukodělné techniky. Kurzy probíhají 
v dopoledních, odpoledních hodinách, na žádost i o víkendu po celém mikroreginu města Jemnice.  

Všechny uvedené akce většího nebo menšího rozsahu pořádáme za pomoci externistů, 
dobrovolných pracovníků a zvláštní poděkování patří vždy našim nejmladším kamarádům 
z klubu instruktorů. 

Samozřejmě všechny významné jmenované akce příležitostného charakteru by nemohly 
být úspěšné bez finanční podpory sponzorů a Města Jemnice. Problémem je získat vedoucí 
technických a přírodovědných kroužků.  V dnešní době není zájem pracovat s dětmi v této 
oblasti, i když zájem od dětí by byl. 
 
 

Máme sestaven schválený školní vzdělávací program pro roky 2015/2019, přičemž si 
ujasňujeme ve své práci, jaké je hlavní poslání našeho školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 
co naše středisko volného času dělá, kam chce dojít, co budoucí účastníci činností chtějí. V září 
provádíme analýzu stávajícího školského zařízení. Je nutností stanovit správnou strategii řízení 
SVČ. Musíme si stanovovat dlouhodobé i krátkodobé cíle, vyhodnocovat programy a aktivity, které 
naše zařízení nabízí dnes i s výhledem do budoucnosti. 

 
 
Vypracovala: Jarmila Furdanová 
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13.2. Hospodaření školy za rok 2015 
 
 

I. VÝNOSY ORGANIZACE 
Kč 

Transfer zřizovatele 4 606 000 

Zájmové a sportovní aktivity žáků  84 062 

Příspěvek zřizovatele na činnost mažoretek 50 000 

Stravné 1 437 417 

Zápisné – družina 96 320 

Zápisné – DDM kroužky 134 100 

Ostatní výnosy 447 030 

Výnosy z pronájmu 215 340 

Výnosy z RF 385 682 

Doplňková činnost – služby 49 180 

Výnosy celkem 7 505 131 

 
II. NÁKLADY ORGANIZACE 

Kč 

Oprava a údržba 1 272 970 

Potraviny 1 580 197 

Všeobecný materiál 951 068 

Knihy, časopisy 14 600 

DDHM 572 299 

Ochranné pomůcky, obuv, ošacení 15 872 

Elektrická energie 506 018 

Voda 183 556 

Teplo 1 203 352 

Služby a práce nevýrobní povahy (softwar,  vzdělávání, per.prohlídky) 135 050 

Telefonní poplatky 85 115 

Bankovní a poštovní poplatky 34 379 

Cestovné  56 634 

Pojištění majetku, zákonná odpovědnost 94 077 

Dary (náklady na občerstvení) 1 786 

Ostatní služby 642 611 

Nájemné 77 676 

Odpisy DHM 77 871 

Náklady celkem 7 505 131 
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VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – státní rozpočet 
            Kč 

Výnosy celkem – příspěvek (UZ 33 353, UZ 33 052)  
20 800 132 

 

Učebnice, školní potřeby, knihy, učební pomůcky 594 032 

Odvody do FKSP 218 435 

Odvody – zdravotní, sociální 4 945 936 

Finanční prostředky na platy včetně odstupného 14 939 193 

Cestovné  2 400 

Další vzdělávání učitelů 4 010 

Přímé náklady na výuku plavání 33 000 

Dočasná pracovní neschopnost 63 126 

Náklady celkem 20 800 132 

 
 
Vypracovala: Zuzana Smolejová 


