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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky. 

Škola byla otevřena 1. září 1962 jako druhá škola v Náměšti nad Oslavou. Právní subjektivita 
byla škole udělena 1. ledna 1993. Zřizovatelem školy je Město Náměšť nad Oslavou. Škola je 
sídlištní. Do školy dojíždějí i žáci z okolních obcí Ocmanice, Naloučany, Vícenice, Sedlec, 
Častotice, Kralice nad Oslavou, Zňátky, Hartvíkovice, Třesov, Zahrádka, Jinošov, Pyšel, 
Studenec a Okarec. Pro zabezpečení větší a průběžné informovanosti rodičů a veřejnosti jsou 
k dispozici webové stránky školy s pravidelnou aktualizací (www.zshusova.cz). E-mailová 
adresa školy je info@zshusova.cz.  

 
Kapacita školy je 560 žáků, kapacita školní družiny byla v letošním roce navýšena na 

80 žáků. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 310 žáků, z toho 160 děvčat. Ve 
srovnání s loňským školním rokem navštěvovalo v letošním roce naši školu o 1 žáka méně. 
Na I. stupni plnilo školní docházku 157 žáků, z toho 76 děvčat a na II. stupni 153 žáků, z toho 
84 děvčat. 

 

Třída Počet chlapců Počet dívek Počet žáků Počet žáků 

1. a 15 8 23 

157 

2. a 10 15 25 

3. a 9 11 20 

3. b 9 10 19 

4. a 11 6 17 

4. b 9 7 16 

5. a 10 8 18 

5. b 8 11 19 

6. a 13 18 31 

153 

7. a 10 12 22 

7. b 11 9 20 

8. a 9 13 22 

8. b 7 14 21 

9. a 9 10 19 

9. b 10 8 18 

Celkem 150 160 310 310 

 
Škola má 22 učeben. V tomto počtu jsou zahrnuty odborné pracovny – učebna 

chemie a fyziky, učebna hudební výchovy, počítačová učebna s internetem a 2 učebny pro 
výuku cizích jazyků a multimediální učebna. Dále škola disponuje žákovskou kuchyní a 
konferenčním sálem. Tělocvična je součástí školy. Dvě stě metrů od školy je školní pozemek. 
Ve dvoře je multifunkční sportovní a dopravní hřiště. Ve škole je organizovaná školní družina 
se třemi odděleními (z toho jedno se zkrácenou provozní dobou). Školní družina zajišťuje 
také dozor nad žáky 1. stupně v době před zahájením ranního vyučování. Dozor nad žáky II. 

http://www.zshusova.cz/
mailto:info@zshusova.cz
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stupně byl před vyučováním a před odpoledním vyučováním zajištěn v multimediální 
učebně. 

Stravování žáků zajišťuje soukromá firma Scolarest. Tato firma zabezpečuje také pitný 
režim a svačiny. 

Všechny učebny (s výjimkou hudebny) jsou vybaveny didaktickou technikou. Osm 
učeben má interaktivní tabuli a dataprojektor, 13 učeben má dataprojektor a promítací 
plátno. Ve sborovnách jsou umístěny počítače s tiskárnami a internetem sloužící k přípravě 
učitelů na vyučování. Vybavení kabinetů didaktickou technikou, učebními pomůckami a 
metodikami je odpovídající, jejich modernizace je však pozvolná.  

Při škole pracuje Školská rada složená ze zástupců zřizovatele, rodičů a pedagogů. 
Školská rada nyní pracuje ve složení: 

 

Zástupci zřizovatele 
Ing. Jan Kotačka 
Ing. Monika Vítková 

Zástupci rodičů 
 Mgr. et Mgr. Hana Švecová 

Mgr. Simona Kamasová 

Zástupci pedagogů 
Mgr. Soňa Burianová 
Mgr. Darja Němcová 

 
 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
 
Vyučování ve školním roce 2015/2016 probíhalo na základě schválených plánů a 

učebních osnov, a to podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ZŠ 
Náměšť nad Oslavou, Husova 579 schváleného dne 28. 8. 2013 Školskou radou. 

Žáci získávají základní poznatky z oblasti humanitních, přírodovědných a 
společenskovědních předmětů a základní pracovní návyky spolu se zásadami správného 
chování a společenského vystupování. Získávají základní jazykové vybavení se zaměřením na 
konverzační zdatnost v jazyce anglickém, německém a ruském. Všichni žáci II. stupně 
absolvují výuku informatiky a osvojují si tak základy práce s výpočetní technikou. Výuka 
cizího jazyka je zavedena jako povinná od 3. třídy. Disponibilní hodiny na II. stupni byly 
využity na posílení matematiky a českého jazyka (jako cvičení z M a cvičení z Čj), na posílení 
jazykových dovedností (konverzace v anglickém jazyce, druhý cizí jazyk) a praktických 
dovedností (zeměpisný seminář, sportovní aktivity, výtvarná výchova a informatika). Od 7. 
ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Mají možnost výběru mezi jazykem německým a ruským, 
přičemž otevřeny byly obě skupiny. 

Žáci s doporučením k integraci jsou na základě individuálních učebních plánů 
integrováni a výuka je zohledňována včetně používání speciálních učebních pomůcek. 
V letošním roce na škole pracovaly 2 asistentky pedagoga pro žáky s těžkým zrakovým 
postižením, a to v 8. A a v 8. B a 1 asistentka pedagoga pro žáka s poruchou chování, a to v 7. 
A. 

Žáci mají možnost se svým způsobem podílet na organizaci školních akcí a obecném 
provozu školy svou činností v žákovském senátu školy. Senát se schází pravidelně 1x měsíčně 
s výchovným poradcem a zastupujícím pedagogickým pracovníkem za 1. stupeň. Snaží se 
řešit problémy, na které upozorní žáci z jednotlivých tříd, přispět k dobré vzájemné 
komunikaci mezi žáky a vyučujícími, k vytvoření příjemného školního prostředí, k aktivnímu 
zapojení do mimoškolní činnosti.  

 



 4 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2015/2016 vyučovalo na I. stupni školy 10 učitelů včetně zástupce 

ředitele a ředitele školy, na II. stupni školy 12 učitelů, dále 3 vychovatelky školní družiny a 3 
asistenti pedagoga. Z hlediska aprobovanosti nám chybí učitelé výtvarné výchovy, výchovy k 
občanství a pracovních činností.  

Provoz školy zajišťovalo 6 správních zaměstnanců včetně hospodářky a mzdové 
účetní. Mzdová účetní zpracovává mzdovou agendu pro další subjekty ve městě (ZŠ 
Komenského nám. 53, ZUŠ, DDM, MŠ Třebíčská a MŠ Husova).  

 
Pedagogičtí pracovníci 
 

 žena muž celkem celkový úvazek 

Učitel I. stupně 9 1 10 10,000 

Učitel II. stupně 8 4 12 11,3183 

Vychovatel ve ŠD 3 0 3 1,9863 

Asistent pedagoga 3 0 3 1,775 

 
Nepedagogičtí pracovníci 
 

 žena muž celkem celkový úvazek 

Hospodářka 1 0 1 0,9375 

Mzdová účetní 1 0 1 0,500 

Uklízečky 3 0 3 2,3787 

Školník 0 1 1 0,500 

 
 
Aprobovanost výuky 

I. stupeň      II. stupeň 
 

předmět % předmět % 

Český jazyk 100 Český jazyk 100 

Cizí jazyk 100 Cizí jazyk 100  

Matematika 100 Matematika 100 

Prvouka 100 Chemie 100 

Přírodověda 100 Fyzika 100 

Vlastivěda 100 Zeměpis 100 

Hudební výchova 100 Dějepis 86 

Výtvarná výchova 100 Přírodopis 100 

Tělesná výchova 100 Hudební výchova 57 

Pracovní činnosti 100 Výtvarná výchova 0 

Informatika 100 Tělesná výchova 100 

  Pracovní činnosti 0 

  Výchova k občanství 0 

  Výchova ke zdraví 100 

  Informatika 100 
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Volitelné předměty 
 

předmět  % ročník, ve kterém se předmět vyučoval 

Konverzace v AJ 100 6., 7., 8. 

Sportovní aktivity 100 6., 7., 8., 9. 

Německý jazyk 100 7., 8., 9. 

Cvičení z matematiky 100 8., 9. 

Cvičení z českého jazyka 100 7., 9. 

Ruský jazyk 60 7., 8., 9. 

Zeměpisný seminář 0 9. 

 
Údaje o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců: 
 
V září 2015 byli na naši školu přijati do pracovního poměru: 
Kateřina Rybnikářová (asistent pedagoga) 
Bc. Pavla Kittlerová (asistent pedagoga) 
Mgr. Alena Doležalová (asistent pedagoga, vychovatelka) 
 
V lednu 2016 byla na naši školu přijata do pracovního poměru: 
Ing. Veronika Bartůňková (učitelka I. stupně). 
 
V srpnu 2016 byla na naši školu přijata do pracovního poměru: 
Tereza Černá (uklízečka). 
 
Dále byla prodloužena smlouva těmto zaměstnancům: 
Mgr. Michal Sobotka (učitel II. stupně – aprobace TV) 
Bc. Petr Voneš (učitel II. stupně – aprobace M, Z, Inf) 
Mgr. Lucie Blahynková (učitelka I. stupně) 
Antonín Soucha (školník) 
 
Pracovní poměr ukončili (do konce školního roku): 
Kateřina Rybnikářová (asistent pedagoga) – smlouva na dobu určitou 
Bc. Pavla Kittlerová (asistent pedagoga) – smlouva na dobu určitou 
Mgr. Alena Doležalová (asistent pedagoga, vychovatelka) - smlouva na dobu určitou 
Milena Šmardová (uklízečka) – odchod do důchodu 
Mgr. Naděžda Dvořáková (učitelka I. stupně) – odchod na jinou školu 
 
Na mateřskou dovolenou nastoupily: 
Mgr. Dana Dobrovolná 
Mgr. Kristýna Marková 
 
Ke dni  31. 7. 2016 se vzdal funkce ředitele školy Mgr. Pavel Hudeček. Zřizovatel následně 
vyhlásil konkurz na místo ředitele/ředitelky  ZŠ. Na základě konkursního řízení rada města 
Náměště nad Oslavou jmenovala od 1. 8. 2016  ředitelkou ZŠ Husova Mgr. Věru Špačkovou. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
 
Zápis do 1. tříd proběhl dne 5. února 2016. Bylo zapsáno 36 dětí, z toho bylo uděleno 

7 odkladů povinné školní docházky. Odklady byly uděleny na základě žádosti rodičů a 
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Jeden žák do 1. třídy 
přestupuje na naši školu z důvodu stěhování. Do 1. třídy ve školním roce 2016/17 nastoupí 
30 prvňáčků. 

Přijímací řízení na gymnázia, SOŠ a SOU proběhlo ve stanovených termínech. Žáci si 
podávali ve většině případů 2 přihlášky ke studiu a po obdržení rozhodnutí o přijetí se 
rozhodli pro zvolenou školu pomocí zápisového lístku.  Z 37 žáků 9. tříd bylo 8 žáků přijato ke 
studiu na čtyřletém gymnáziu, 20 ke studiu na SOŠ a 9 žáků bude pokračovat na středním 
odborném učilišti. Dva žáci 8. ročníku ukončili 9 let povinné školní docházky a budou 
pokračovat na středním odborném učilišti. Dva žáci 7. ročníku byli přijati ke studiu na 
šestiletém gymnáziu v Zastávce u Brna a jedna žákyně 5. ročníku byla přijata ke studiu na 
osmiletém gymnáziu v Třebíči. 

 
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Z celkového počtu 310 žáků v závěrečném hodnocení prospělo 306 žáků (z toho 174 

s vyznamenáním). Jedna žákyně nebyla hodnocena z důvodu vysoké absence a bude konat 
komisionální zkoušky z matematiky a českého jazyka. Dva žáci neprospěli z matematiky a 
jeden žák z anglického jazyka, proto budou konat opravné komisionální zkoušky. 

Pochvala ředitele školy byla udělena 27 žákům. Pochvala třídního učitele byla udělena 
61 žákům. Z kázeňských opatření bylo uděleno napomenutí třídního učitele 41 žákům, důtka 
třídního učitele 13 žákům, důtka ředitele školy byla udělena 8 žákům, 4 žáci byli hodnoceni 
druhým stupněm z chování a dva žáci třetím stupněm z chování. 
V listopadu se naše škola zúčastnila testování společností SCIO. Testování se zúčastnilo 
17313 žáků 9. tříd, včetně našich deváťáků. Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, 
anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V matematice dosáhli žáci naší školy 
průměrných výsledků, v českém jazyce a obecně studijních předpokladech měli lepší 
výsledky než 80% zúčastněných škol. V anglickém jazyce dosáhli 2 naši žáci úrovně A0, 17 
žáků úrovně A1 a 9 žáků úrovně A2, 7 žáků úrovně B1 a jeden žák úrovně B2 podle 
společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Špičkový výkon mezi žáky 9. ročníků 
podalo v obecně studijních předpokladech celkem 6 žáků, v českém jazyce 7 žáků, 
v matematice 3 žáci a v anglickém jazyce 3 žáci. Sebastián Okruhlica měl stoprocentní výkon 
v obecně studijních předpokladech, jeho percentil v českém jazyce byl 98 a v matematice 
dosáhl hodnoty 97. Sebastián byl oceněn jako nejúspěšnější žák v rámci kraje Vysočina. 

Rodiče deváťáků obdrželi podrobný rozbor jednotlivých předmětů, porovnání svého 
dítěte v rámci třídy, kraje i republiky. Součástí výstupů bylo i doporučení vhodné školy pro 
další studium. Sedmi žákům naší školy bylo doporučeno studium na gymnáziu, 18 žákům 
studium na střední odborné škole, 8 žákům na střední škole s praktickým zaměřením a 4 
žákům na středním odborném učilišti. 
V dubnu se naše škola zúčastnila testování společností SCIO pro žáky 5. ročníku. Testování se 
zúčastnilo 10938 žáků, včetně našich páťáků. Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, 
anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V anglickém jazyce dosáhlo 18 našich 
žáků úrovně A0, 15 žáků úrovně A1 a 4 žáci úrovně A2 podle společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. V českém jazyce a obecně studijních předpokladech měla 
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naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol, v matematice se naše škola zařadila 
mezi průměrné školy.  
V jednotlivých výkonech exceloval David Galvánek, který matematiku zvládl bez chyby (tedy 
na 100%), jeho percentil v českém jazyce byl 86 a v obecně studijních předpokladech dosáhl 
hodnoty 99. David byl oceněn jako nejúspěšnější žák v rámci kraje Vysočina. 

Špičkový výkon mezi žáky 5. ročníků podalo v obecně studijních předpokladech 
celkem 6 žáků, v českém jazyce 6 žáků a v matematice 3 žáci.  

V květnu proběhlo na naší škole výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníků v oblasti 
matematické gramotnosti, které organizovala Česká školní inspekce. Výsledek naší školy se 
pohyboval nad republikovým průměrem. 

V rámci udržitelnosti projektu „Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu.“ se na 
škole vyučovaly tyto nepovinné předměty:  

 Chemické pokusnictví 

 Praktická angličtina 

 Zdravotní tělesná výchova 

 Čeština v praxi 

 Svět čísel 
Na škole probíhala také výuka náboženství. 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Průběh školního roku 2015/2016 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, 
školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky. Tým pedagogů 
přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole.  

V letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci rizikového chování na 
principech, které jsme si stanovili v letech předchozích. Za prioritní hlediska pro efektivní 
primární prevenci považujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Velký důraz klademe na 
kvalitní a podnětné využívání volného času, a proto i v letošním školním roce měli žáci 
možnost vybírat si z velké nabídky volnočasových aktivit organizovaných DDM nebo 
žákovským senátem. Abychom co nejvíce podporovali pozitivní vztahy nejen v třídních 
kolektivech, ale i mezi žáky z různých tříd, pořádáme v průběhu roku mnoho akcí a aktivit. 
Aby byla primární prevence co nejúčinnější, je potřeba, aby se nejednalo pouze o 
jednorázové akce, ale aby se stala součástí každodenního působení na žáky. Proto je na naší 
škole začleněna do vzdělávacího programu a je přirozenou součástí výuky.  

Za podstatnou součást primární prevence považujeme i podporování pozitivních 
vztahů mezi rodiči a školou, a proto během roku zajišťujeme různé neformální akce: Den 
otevřených dveří, Husovka má talent, Strašidelná škola, školní akademie, třídní besídky a 
mnoho dalších. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména 
prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách jsou 
informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost 
využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovného poradce, samozřejmě využít i 
telefonický nebo osobní kontakt s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. 
V kabinetu metodika prevence jsou pro rodiče k dispozici informační letáky s radou, jak 
postupovat, když mají podezření, že jejich dítě kouří, užívá drogy atd. Všechny výchovné 
problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, metodikem prevence a 
s vedením školy. O pohovoru je učiněn zápis. 
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Přínosná je také komunikace na úrovni škola – rodič – zřizovatel. Tu zajišťují schůzky 
Školské rady, které probíhají 2x za rok. 

 
Podle plánu minimálně preventivního programu se uskutečnily jednorázové akce, 

které pro žáky připravili buď vyučující, nebo odborníci, kteří se zabývají problematikou 
sociálně patologických jevů. 

 Adaptační kurz – 6. ročník 

 Přednáška – Přehled kategorií drog a jejich rizika – 7. ročník 

 Přednáška – Marihuana – 8. a 9. ročník 

 První pomoc do škol - 8. ročník 

 Beseda „Život za mřížemi“ 8. -9. ročník 

 Úřad práce – 8. – 9. ročník 

 Šikana – 1. - 9. ročník 

 Zdraví životní styl – 1. – 5. ročník 
 

Přednášky byly vhodné a přiměřené věku, splnily svůj účel.  
Šikana je celosvětový problém a i při účinné prevenci jí nelze zabránit. Děti jsou 

ovlivňované médii a negativním jednáním a chováním adolescentů a dospělých. Proto je 
potřebné v oblasti primární prevence patologických jevů stálé působení na žáky. Je důležité, 
aby byla nedílnou součástí výchovně vzdělávacího plánu a každodenního působení na žáky 
ve smyslu posilování harmonických vztahů v třídním kolektivu, vzájemné spolupráce a 
pomoci. 
Z toho vyplývá doporučení pro příští školní rok: 

 pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi všemi 
členy společenství školy 

 nadále uplatňovat aktivity podporující zdravý životní styl  

 stálé monitorování výskytu patologických jevů, zejména šikanování  

 zajistit programy zabývající se problematikou šikany 
              
Proběhly také akce, kterých se účastnila celá škola (viz akce školy). Školní senát navíc 
zorganizoval tyto akce: 

 září – úvodní setkání senátorů  
 říjen – logické odpoledne se senátem  
 listopad – hod vlaštovkou  
 prosinec - filmová noc  
 leden - turnaj v ping pongu a výtvarná soutěž 
 únor - strašidelná škola  
 březen - Husovka má talent  
 duben – burza pro Patrika 
 květen – animační program pro děti z Medzilaborců 
 červen – charitativní koncert pro Patrika  

 
Výtěžek z těchto akcí byl určen na financování adopce na dálku.  
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Většina vzdělávacích seminářů byla hrazena z ONIV. První školní den proběhlo periodické 
školení všech zaměstnanců na BOZP a PO. Na konci října proběhl jednodenní seminář pro 
všechny pedagogické pracovníky. Seminář s názvem Současný žák a úkol učitele na ZŠ 
lektoroval PhDr. Jan Svoboda. O velikonočních prázdninách proběhl seminář s názvem 
Týmová spolupráce, který lektoroval Mgr. Jiří Halda. 
 

 V rámci Výzvy 56 byly hrazeny z prostředků ESF tyto vzdělávací semináře: 

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ v praxi (2) 
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech (2) 
Čtenářské dílny (1) 
Čtrnáctidenní jazykový kurz v Newcastlu (3) 
Čtrnáctidenní jazykový kurz v Berlíně (1) 
Shadowing na Slovensku (2) 
Shadowing v Bruselu (2) 
 

 V rámci Výzvy 57 byl hrazen z prostředků ESF vzdělávací seminář Zvyšování 
technických dovedností žáků II. stupně ZŠ. 
 

 Vedení školy se zúčastnilo seminářů v oblasti managementu: 

BOZP a PO pro vedoucí pracovníky (1) 
Školní zralost (1) 
Zápis do 1. třídy (1) 
Ředitelský trojboj – cyklus 3 seminářů (2) 
Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících - aktuální změny (1) 
Inkluzivní vzdělávání (1) 
Primární logopedická prevence (1) 
Hodnocení pracovníků (1) 
Úpravy RVP a ŠVP (1) 
POKOS – příprava občanů k obraně státu (1) 
 

 Výchovný poradce se zúčastnil cyklu seminářů: 

Čtení zpráv z pedagogicko - psychologických poraden 
Jednotlivé fáze psychosomatického vývoje dítěte I. 
Jednotlivé fáze psychosomatického vývoje dítěte II. 
Jednotlivé fáze psychosomatického vývoje dítěte III. 
Inkluzivní vzdělávání 
 

 Dále se pracovníci školy zúčastnili těchto individuálních seminářů: 

Karel IV. (1) 
Odpady a obaly (1) 
Jak přilákat užitečné živočichy (1) 
Vánoční čarování (1) 
Učíme se navzájem (1) 
Zápis do 1. třídy (1) 
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Talent a jeho základní atributy (1) 
Mám ve třídě cizince (1) 
Doškolovací kurz instruktora lyžování (1) 
Alternativní metoda výuky psaní u leváka (1) 
Sloh bez obav (1) 
Konference Aj (2) 
Proč je důležitá anglická výslovnost (1) 
Primární logopedická prevence (1) 
Rozvoj grafomotorických dovedností (1) 
Týmové dny (1) 
Hudební výlet do ZOO (1) 
Moderní směry ve výuce TV (1) 
Poezie ve škole i mimo ni (1) 
Co mám dělat, když nejsem výtvarník (1) 
Matematika pro život (2) 
Úpravy RVP a ŠVP (1) 
Žák s problémovým chováním (1) 
Základy finanční gramotnosti finanční nástroje (1) 

 
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Divadelní představení  

 Divadlo Radost v Brně (Tři čuníci, Mach a Šebestová, Malý princ, Bylo nás pět, 
  Čarodějná škola – 12 tříd) 

 Divadlo Třebíč (Čertův švagr – 1 třída) 

 Večerní představení v Brně pro žáky II. stupně (Duch) 
Exkurze 
 1. ročník 

 ZOO Jihlava 

 Zámek v Náměšti nad Oslavou 

 Knihovna v Náměšti nad Oslavou 
 2. ročník 

 ZOO Jihlava 

 Ostrůvek Velké Meziříčí 

 Bazilika Třebíč 

 Policie Náměšť nad Oslavou 
 3. ročník 

 Městský úřad v Náměšti nad Oslavou 

 Planetárium Brno 

 Eskot Třebíč 
 4. ročník 

 Eskot Třebíč 

 Policie ČR 

 Cesta ze Karlem IV.  
 5. ročník 

 Mohelská hadcova step 

 Záchranná stanice první pomoci 

 Muzeum nové generace v Náměšti nad Oslavou  
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 6. ročník 

 Umělecké kovářství Chlanda a řeznictví Pavlíček 

 Knihovna v Náměšti nad Oslavou 

 Vojenské letiště v Náměšti nad Oslavou 
 7. ročník 

 HZS, ČOV Náměšť nad Oslavou 

 teplárna Třebíč, Alternátor 
 8. ročník 

 Úřad práce Třebíč, Alternátor 

 Domov bez zámku 
 9. ročník 

 Úřad práce 
Besedy a preventivní programy 

 Beseda s Janem Opatřilem (spisovatel) 

 Tonda obal (beseda o odpadech) 

 Zdravá pětka 

 Zdravý živitní styl 

 Šikana 

 Dopravní výchova pro 4. ročníky 

 Den s policií ČR – dopravní prevence pro 5. ročník 

 První pomoc – preventivní program pro 3. ročník 

 První pomoc do škol (8. roč.) 

 Život za mřížemi (8., 9. ročník) 

 Lesní pedagogika 

 Čistá Vysočina 
Výstavy, koncerty 

 Vánoční koncert s cimbálovou skupinou Réva 

 Zpívání s Jaroslavem Uhlířem 

 Charitativní koncert pro Patrika 

 Stálá výstava žákovských prací v potravinách Vildomcová 

 Výstava žákovských výtvarných prací na radnici 
Ostatní akce 

 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

 Hry bez hranic 

 Didakta 

 Keramika s DDM 

 Mikulášská nadílka a čertovská škola 

 Den otevřených dveří a setkání bývalých zaměstnanců 

 Filmová noc 

 Ozdravný pobyt pro žáky 5. tříd (Jeseníky) 

 LVK 7. tříd (Jeseníky) 

 Návštěva předškoláků ve škole 

 Netradiční den pro předškoláky 

 Strašidelná škola 

 Zápis do 1. třídy 

 Předplavecká výuka 1. a 2. tříd 

 Plavecký výcvik 3. a 4. tříd 
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 Netradiční den učitelů 

 Den učitelů na MěÚ 

 Sběr starého papíru (2xročně) 

 Sběr pomerančové kůry 

 Pasování čtenářů 

 Liga proti rakovině 

 Miniškolička pro předškoláky 

 Projektový den Přivítejme masopust (1. stupeň) 

 Projektový den Severské země (2. stupeň) 

 Bruslení 

 Týden s rodilým mluvčím (English week) 

 Výměnný pobyt žáků z Medzilaborců 

 XIV. školní akademie 

 Zájezd do Anglie 

 Zájezd do Vídně 

 Projektový den Branný den (1. a 2. stupeň) 

 Žákovské prezentace Čím budu (9. ročník) 

 Přespání ve škole 

 Přespání ve školní družině 

 Rozloučení se žáky 9. tříd 
Školní vlastivědná putování 

 Náměšťský zámek (1. A) 

 Vícenický žleb (2. A) 

 Pernštejn (3. A, B) 

 Permonium Oslavany (4. A, B) 

 Lednice (5. A, B) 

 Permonium Oslavany (6. A) 

 Permonium Oslavany (7. A, B) 

 Jihlava (8. A, B) 

 Permonium Oslavany (9. A, B) 
Soutěže    
republikové kolo 

 RF v atletickém čtyřboji (Třebíč) 

 Česko se hýbe (Praha) 

 Jaroměřský kros 
krajské kolo 

 Zimní čtyřboj (Havlíčkův Brod) 

 Matematická olympiáda (Jihlava) 

 Přebor ve SG (Chotěboř) 

 Dějepisná olympiáda (Pelhřimov) 

 Česko se hýbe (Brno) 

 Běháme s BK tour (Žďár nad Sázavou) 

 Dopravní soutěž (Havlíčkův Brod) 

 Odznak všestrannosti olympijských vítězů (Třebíč)    
 
okresní, okrskové a školní soutěže - sportovní 

 Běh M. Žďárského (ČASPV) 
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 Atletický trojboj 

 Přespolní běh AŠSK 

 Běh Libušiným údolím 

 Coca cola cup 

 Mikulášská laťka (okresní kolo) 

 Zimní čtyřboj (školní a okresní kolo) 

 Halové závody atletických přípravek 

 Přebor v plavání 

 Florbalový turnaj (okresní kolo) 

 Halové závody atletických přípravek 

 Turnaj v přehazované (okrskové a okresní kolo) 

 Turnaj ve vybíjené (okrskové kolo) 

 Přehlídka pódiových skladeb (okresní kolo) 

 Turnaj v bowlingu 

 Přebor ve SG 

 Přebor v přespolním běhu 

 Přebory v lehké atletice 

 Pohár rozhlasu (atletická soutěž) 

 Atletický čtyřboj ČASPV 

 Odznak všestrannosti olympijských vítězů (okresní kolo) 

 Dopravní soutěž - Mladý cyklista (okrskové a okresní kolo) 

 Běh do schodů 
okresní, okrskové a školní soutěže – vědomostní a umělecké 

 Konverzační soutěž v AJ (školní a okresní kolo) 

 Recitační soutěž (školní a okresní kolo) 

 Pěvecká soutěž (školní kolo) 

 Zeměpisná olympiáda (školní a okresní kolo) 

 Dějepisná olympiáda (školní a okresní kolo) 

 Dějepravné soutěžení 

 Matematický oříšek 

 Matematická soutěž Klokan 

 Matematická olympiáda (školní a okresní kolo) 

 Matematická pythagoriáda (školní a okresní kolo) 

 Olympiáda z Čj (okresní kolo) 

 Labyrint 

 Přírodovědný klokan (školní kolo) 

 Výtvarné soutěže  
 
 

 
INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Běžnou kontrolní a hospitační činnost prováděl ředitel školy a zástupce ředitele školy.  
Proběhly také veškeré plánované revize: 

 revize tělocvičného nářadí 

 revize plynových zařízení  

 revize tlakových nádob  
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 revize ručních hasicích přístrojů  

 revize elektrického zařízení  

 revize požárního vodovodu (hydrantů) 

 revize vchodových dveří 
 

Dále byla v červnu provedena veřejnosprávní kontrola na místě. Kontrolu provedl finanční 
výbor zastupitelstva města Náměšť nad Oslavou. Cílem kontroly bylo především prověření 
hospodárného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. 
Závěr: Provedenou namátkovou kontrolou účetnictví a účetních dokladů za rok 2015 nebyly 
zjištěny nedostatky. 

 
VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 
Z prostředků ONIV byly zakoupeny učebnice a učební pomůcky pro prvňáčky, školní 

zeměpisné atlasy, učebnice anglického jazyka, učebnice přírodovědy a vlastivědy. Pro žáky 
ostatních tříd jsme pouze dokoupili chybějící počet kusů učebnic. Pracovní sešity hradí v plné 
výši rodiče žáků. Dále byly zakoupeny různé didaktické hry a pomůcky do výuky.  

Finanční prostředky od zřizovatele byly použity na výmalbu tří tříd, chodby v přízemí, 
výmalbu šaten, kanceláří a III. oddělení školní družiny, dále na nákup linolea do čtyř tříd, 
pořízení nových učitelských židlí, žákovské lavice do 6. třídy, výměnu obkladů, umyvadel a 
baterií ve třídách I. stupně, dále na pokrytí nákladů na provoz školy (elektřinu, vodu, plyn, 
kancelářské potřeby, revize, drobné opravy, telefony, PC údržbu, aj). Byly zakoupeny knihy 
do žákovské a učitelské knihovny. Bylo pořízeno nové PVC a nové pracovní stoly do třetího 
oddělení školní družiny. 

Z finančních prostředků správy majetku města byla provedena renovace podlahy 
v tělocvičně a rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny včetně výmalby chodby a šaten u 
TV.  

 
ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
Škola se v tomto školním roce zapojila do rozvojového programu Bezplatná výuka 

přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí. Program byl určen na výdaje na školní 
potřeby, učebnice a školní pomůcky pro žáky cizince, na DVPP související se vzděláváním 
cizinců a na částečnou úhradu nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání 
v přípravných jazykových kurzech pro žáky cizince. Celkové náklady činily 24 908 Kč. 

Dále naše škola získala dotaci ve výši 38.000,- Kč v rámci  rozvoje polytechnichnických 
dovedností žáků na nákup stavebnic Merkur za podpory Kraje Vysočina a MŠMT ČR. Dalšími 
partnery jsou PBS Velká Bíteš, Pretol, PSJ, Chládek a Tintěra, Frankische a Wikov. Tyto 
stavebnice budou využívat žáci 1. i 2. stupně základní školy. 

V rámci mezinárodní spolupráce se naší škole podařilo ve spolupráci s Městem 
Náměšť nad Oslavou, a ZŠ Komenského obnovit partnerskou spolupráci s městem 
Medzilaborce. Naše škola podepsala partnerskou smlouvu se ZŠ Duchnovičova 
v Medzilaborcích. V Rámci uzavřené spolupráce proběhl v květnu také první výměnný pobyt 
žáků. 
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
V rámci celoživotního učení si jeden pedagog doplňuje potřebné vzdělání v magisterském 
studiu. 

 
PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Škola v tomto školním roce získala finanční podporu z OP VK (oblast podpory 
Počáteční vzdělávání). Z této finanční podpory realizovala projekt Výzva č. 56 – Zvýšení 
motivace pro jazykové vzdělávání, jehož prostřednictvím byly realizovány čtenářské dílny pro 
žáky I. i II. stupně, poznávací a vzdělávací pobyt pro 20 žáků do Anglie, jazykový kurz pro 4 
učitele cizích jazyků a shadowing v zahraničních školách pro 4 pedagogy (2 v Belgii a 2 na 
Slovensku). Celkové náklady tohoto projektu byly ve výši 869 836 Kč. 

Dále škola z této finanční podpory realizovala projekt Výzva č. 57 – Rozvoj 
technických dovedností žáků, jehož prostřednictvím byla vybudována žákovská dílna a 
uskutečněno další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování technických 
dovedností pedagogů. Celkové náklady tohoto projektu byly ve výši 212 481 Kč. 

Dále škola získala finanční podporu z Kraje Vysočina na grantový program Informační 
a komunikační technologie. Projekt byl zaměřen na vytvoření nových webových stránek 
školy. Ty byly spuštěny k 1. 9. 2015. Celkové náklady činily 26 088 Kč, z toho dotace z Kraje 
Vysočina 10 436 Kč. Webové stránky byly vytvořeny ve spolupráci se společností just4web. 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Cílem školy je umožnit žákům celkový harmonický rozvoj jejich osobnosti mimo uvedené i 
formou zájmové činnosti, rozvojem komunikačních schopností a vytvářením zdravého 
sebevědomí. Uvedené obecné záměry a cíle jsou uplatňovány v úzké spolupráci vedení školy 
s pedagogickými pracovníky, třídními učiteli, výchovným poradcem a velmi úzkou spoluprací 
s rodiči, pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPODem, Městským úřadem v Náměšti 
nad Oslavou a ostatními zainteresovanými složkami veřejného a společenského života 
zejména s DDM. 

Mimoškolní činnost škola zajišťovala kroužky vedenými našimi pedagogickými 
pracovníky ve spolupráci s DDM. V letošním školním roce mohli žáci navštěvovat tyto 
zájmové kroužky: 

 Atletická přípravka 

 Hudební kroužek 

 Gymnastika pro začátečníky 

 Gymnastika pro pokročilé 

 Sportovní kroužek (1. - 3. ročník) 

 Sportovní kroužek (4. - 5. ročník) 

 Atletika (6. - 9. ročník) 

 Šikovné ruce 

 Aerobic 
 

Výroční závěrečná zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 a Školskou 
radou dne 26. 8. 2016.  

        ……………………………….. 
        Mgr. Věra Špačková 


