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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, 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 je 75 žáků. Ve školním roce 

2013/2014 navštěvovalo školu 313 žáků, z toho 159 děvčat. Ve srovnání s loňským školním 
rokem navštěvovalo v letošním roce naši školu o 21 žáků více. Na I. stupni plnilo školní 

docházku 166 žáků, z toho 85 děvčat a na II. stupni 147 žáků, z toho 74 děvčat. 

 

Třída Počet 

chlapců 

Počet 

dívek 

Počet 

žáků 

Počet 

žáků 

1. A 9 11 20 

166 

1. B 9 11 20 

2. A 11 6 17 

2. B 9 5 14 

3. A 10 9 19 

3. B 8 11 19 

4.    A 9 14 23 

5. A 7 10 17 

5.   B 9 8 17 

6. A 9 12 21 

147 

6. B 9 14 23 

7. A 9 10 19 

7. B 10 8 18 

8. A 10 8 18 

8. B 9 9 18 

9. A 17 13 30 
celkem 166 147 292 313 

 

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. Tělocvična je 

součástí školy. Dvě stě metrů od školy je školní pozemek. Ve dvoře je nové 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 

v době před zahájením ranního vyučování. Dozor nad žáky II. stupně byl před vyučováním a 
před odpoledním vyučováním zajištěn v multimediální učebně. 

Stravování žáků zajišťuje soukromá firma Scolarest. Pitný režim a svačiny 

zabezpečuje také bufet v prostorách školy. 

Všechny učebny jsou vybaveny didaktickou technikou. Sedm učeben má interaktivní 

tabuli a dataprojektor, osm učeben má dataprojektor a promítací plátno, zbývající učebny mají 

barevnou televizi a videorekordér. Některé učebny mají k dispozici DVD přehrávač. Ve 

http://www.zshusova.cz/
mailto:info@zshusova.cz
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sborovnách jsou umístěny počítače s tiskárnami a internetem sloužící k přípravě učitelů na 

vyučování. Vybavení kabinetů didaktickou technikou a učebními pomůckami je odpovídající, 

jejich modernizace je však z finančních důvodů velmi pozvolná. Byly zakoupeny učebnice a 

učební pomůcky pro prvňáčky, učebnice českého jazyka pro žáky 2. ročníku, přírodověda pro 

4. a 5. ročník, nové učebnice do chemie pro 8. a 9. ročník, přírodopis pro 8. ročník a učebnice 

pro výuku cizích jazyků. Pro žáky ostatních tříd jsme pouze dokoupili chybějící počet kusů 

učebnic. Pracovní sešity hradí v plné výši rodiče žáků. Z ostatních pomůcek byly zakoupeny 3 

CD přehrávače, soubory geometrických těles pro 1. stupeň, lupy a didaktické hry.  

Finanční prostředky od zřizovatele byly použity na výmalbu tříd a chodby 1. stupně, 

nákup linolea do čtyř tříd, výměnu oken v multimediální učebně, koberce do 1. tříd, nákup 

kotle a pořízení licencí na PC, učitelské židle, dále na pokrytí nákladů na provoz školy 

(elektřinu, vodu, plyn, kancelářské potřeby, revize, drobné opravy, telefony, PC údržbu,…). 

Byly zakoupeny knihy do žákovské a učitelské knihovny.  
Škola po celý rok čerpala finanční prostředky z grantů v rámci Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Díky těmto projektům byla vybudována multimediální učebna („Co se 

ve škole naučím, v životě jako když najdu.“) a konferenční sál („Život na Vysočině aneb 

kalendářové putování s Bětkou a Otíkem.“). Byl také zakoupen metodický materiál do 

různých předmětů a proběhla řada plánovaných aktivit (exkurze pro žáky, žákovské 

minikonference, projektové dny, aj). Dále škola čerpala finanční prostředky na vzdělávání 

cizinců. V závěru školního roku byl naší škole schválen finanční příspěvek ve výši 45 000 Kč 

na projekt „Učíme se v přírodě“, jehož cílem je renovace školního pozemku.  

 

Při škole pracuje Školská rada složená ze zástupců zřizovatele, rodičů a pedagogů. 

Školská rada pracuje ve složení: 

 

Zástupci zřizovatele 
Ing. Jan Kotačka 

Ing. Monika Vítková 

Zástupci rodičů 
Ing. Martin Mihálik 

Andrea Vildomcová 

Zástupci pedagogů 
Mgr. Soňa Burianová 

Mgr. Darja Němcová 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA 

VYUČUJE  
 

Vyučování ve školním roce 2013 – 2014 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. 

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, Městským úřadem 

v Náměšti nad Oslavou a ostatními zainteresovanými složkami veřejného a společenského 

života zejména s DDM. 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 6. A a v 6. B. 

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, zastupujícím pedagogickým pracovníkem za 1. stupeň a vedením 

školy. 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. Senát uspořádal několik akcí na podporu 

vzdělání afrického chlapce Patrika, např. hod koštětem, jarní burzu aj. Pravidelně 1 x měsíčně 

pořádal také dovednostní soutěže. 

Během školního roku jsme uspořádali také tradiční akce – Běh do schodů, pasování 

prvňáčků na čtenáře, den otevřených dveří, ozdravný pobyt na horách, lyžařský výcvikový 

kurz aj.  
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo na I. stupni školy 11 učitelů včetně zástupce 

ředitele a ředitele školy, na II. stupni školy 12 učitelů, dále 3 vychovatelky školní družiny a 2 

asistenti pedagoga. Z hlediska aprobovanosti nám chybí učitelé informatiky, 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 10 1 11 11,000 

Učitel II. stupně 10 2 12 10,6817 

Vychovatel ve ŠD 3 0 3 1,9863 

Asistent pedagoga 2 0 2 1,125 

 

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 100 

Výtvarná výchova 100 Přírodopis 100 

Tělesná výchova 100 Hudební výchova 100 

Pracovní činnosti 100 Výtvarná výchova 0 

Informatika 0 Tělesná výchova 100 

  Pracovní činnosti 0 

  Výchova k občanství 0 

  Výchova ke zdraví 66 

  Informatika 0 
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Volitelné předměty 

 

předmět  % ročník, ve kterém se předmět vyučoval 

Konverzace v AJ 100 6., 7., 8., 9. 

Sportovní aktivity 100 6., 7., 9. 

Německý jazyk 100 7., 8., 9. 

Cvičení z matematiky 100 9. 

Cvičení z českého jazyka 100 9. 

Ruský jazyk 100 7., 8. 

Zeměpisný seminář 100 9. 

 

Údaje o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců: 
 

V září 2013 byli na naši školu přijati do pracovního poměru: 

Kateřina Pánková (asistent pedagoga) 

Mgr. Martin Nováček (učitel II. stupně – aprobace TV) 

Mgr. Tereza Brachetková (asistent pedagoga, vychovatelka, učitelka II. st. – aprobace M, Ch) 

 

Dále byla prodloužena smlouva těmto zaměstnancům: 

Mgr. Jitka Matoušková (učitelka I. stupně) 

Mgr. Olga Juránková (učitelka II. stupně  - aprobace Čj, D) 

Mgr. Jana Drozdová (učitelka II. stupně – aprobace Z, D) 

Mgr. Marek Seifer (učitel II. stupně ZŠ)  

Mgr. Ivana Pavelková (učitelka II. stupně ZŠ)  

Mgr. Dana Dobrovolná (učitelka I. stupně ZŠ)  

Mgr. Lucie Polehlová (učitelka II. stupně)  
 

Pracovní poměr ukončili (do konce školního roku): 

  

Kateřina Pánková (asistent pedagoga) – smlouva na dobu určitou 

Mgr. Tereza Brachetková (asistent pedagoga, vychovatelka, učitelka II. stupně) - smlouva na 

dobu určitou 

Mgr. Jitka Matoušková (učitelka I. stupně) – smlouva na dobu určitou 

Vlasta Michalíková (uklízečka) – odchod do předčasného starobního důchodu 

Ing. Milan Černý (školník) – smlouva na dobu určitou 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE 
 

 

Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 7 a 8. února 2014. Bylo zapsáno 32 dětí, z toho byly 

uděleny 2 odklady povinné školní docházky. Odklady byly uděleny na základě žádosti rodičů 

a doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Jeden žák přestoupil 

před nástupem do 1. třídy do ZŠ Vícenice. Do 1. třídy ve školním roce 2014/15 nastoupí 29 

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 30 žáků 9. tříd byli 3 žáci přijati ke 

studiu na čtyřletém gymnáziu, 22 ke studiu na SOŠ a 5 žáků bude pokračovat na středním 

odborném učilišti. Dva žáci 8. ročníku ukončili povinnou školní docházku a budou 

pokračovat na středním odborném učilišti. Jedna žákyně 7. ročníku byla přijata ke studiu na 

šestiletém gymnáziu v Zastávce u Brna. 

 

 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Z celkového počtu 313 žáků v závěrečném hodnocení prospělo 308 žáků (z toho 174 

s vyznamenáním). Neprospělo 5 žáků, z toho 1 žák ze 3 předmětů, tudíž bude opakovat ročník 

bez opravných zkoušek. 

 

 

Přehled nedostatečných 

 

třída český jazyk matematika prvouka 
Celkový počet 

neprospívajících 

6

1. 
1 1 1 1 

8

4. 
- 1 - 1 

9

7. 
1 - - 1 

8

8. 
- 1 - 1 

9

9. 
- 1 - 1 

 

 

 

Pochvala ředitele školy byla udělena 20 žákům. Pochvala třídního učitele byla udělena 

55 žákům. Z kázeňských opatření bylo uděleno napomenutí třídního učitele 33 žákům, důtka 

třídního učitele 32 žákům, důtka ředitele školy byla udělena 10 žákům, 4 žáci byli hodnoceni 

druhým stupněm z chování. 
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V listopadu se naše škola zúčastnila testování společností SCIO. Testování se 

zúčastnilo 17899 žáků 9. tříd, včetně našich deváťáků. Žáci psali testy z českého jazyka, 

matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V českém jazyce a 

matematice dosáhli žáci naší školy nadprůměrných výsledků, výsledky v ČJ byly lepší než 

70% zúčastněných škol, v matematice byly lepší než 80% zúčastněných škol. V anglickém 

jazyce se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy. Naše výsledky byly lepší než 60 % 

zúčastněných škol. 

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. Pěti žákům naší školy bylo doporučeno studium na gymnáziu, 16 žákům 

studium na střední odborné škole, 7 žákům na střední škole s praktickým zaměřením a 1 

žákyni na středním odborném učilišti. 

V dubnu se naše škola zúčastnila testování společností SCIO pro žáky 5. ročníku. 
Testování se zúčastnilo 6442 žáků, včetně našich páťáků. Žáci psali testy z českého jazyka, 

matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve všech sledovaných 

oblastech dosáhli naši žáci vyrovnaných výsledků. Na jejich základě se naše škola řadí mezi 

průměrné školy, neboť polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. 

 

Mimoškolní činnost škola zajišťovala nepovinnými předměty na škole (realizovanými 

za finanční podpory v rámci projektu „Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu.“) a 

kroužky vedenými našimi pedagogickými pracovníky ve spolupráci s DDM. 

 

Nepovinné předměty Kroužky ve spolupráci s DDM 

Náboženství Anglická přípravka 

Rozumím si s počítačem Hra na klávesy 

Praktická angličtina Gymnastika 

Poslouchám, a proto rozumím - Rj Sportovní kroužek  

Technicko – ekonomická příprava Zdravotnický kroužek 

Svět čísel Šikovné ruce 

Svět barev Míčové hry 

Přírodovědec – ochránce přírody Flétna 

Zdravotní tělesná výchova Taneční 

Čeština v praxi  

Mediální výchova  

Chemické pokusnictví  

Svět kolem nás  
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

V přípravném týdnu proběhlo periodické školení všech zaměstnanců na BOZP a PO. 

První školní den se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili vzdělávacího semináře na téma 

Klima školy vedené Mgr. Karlem Opravilem. Pedagogičtí pracovníci II. stupně se v době 

podzimních prázdnin zúčastnili semináře na téma Projektové vyučování – Metody a formy 

práce na II. stupni ZŠ. Tento seminář byl hrazen z prostředků ESF. Dále proběhlo školení na 

práci ve Wordu 2010 pod vedením pana Svobody. O velikonočních prázdninách proběhlo 

školení učitelů 1. stupně a školní družiny na téma Projektové vyučování – možnosti, výhody, 

úskalí a omyly této metody. Tento seminář byl hrazen z prostředků ESF. 

Jeden pracovník školy úspěšně ukončil studium v rámci rozšiřujícího studia na MU 
v Brně. Část vzdělávacích seminářů byla hrazena z ONIV a část z ESF. 

 

Vedení školy se zúčastnilo seminářů v oblasti managementu: 

 Bez předsudků - o romské komunitě (2) 

 Obtížné manažerské rozhovory (1) 

 Systém péče o žáky s SPU (2) dvoudenní 

 Nový občanský zákoník v praxi (1) 

 Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ a ŠD (1) 

 Testování ČŠI Niqes (2) 

 Karierní řád (2) 

 Řešení stížností (1) 

 Součinnost OSPOD se školskými zařízeními v regionu (2) 
 

Dále se naši pedagogičtí pracovníci účastnili jednodenních seminářů: 

na podporu cizích jazyků: 

 Music in the classroom (1) 

 Konference učitelů anglického jazyka (3) 

 Aktivizační metody ve výuce Aj na 1. stupni (1) 

 Angličtina s dětmi od začátku (1) 

 English park – Spring konference (1) 

 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit (1) 

 Tandem – animační technika ve výuce NJ (1) 

 Výuka RJ a reálie (1) 
 

 

V rámci aprobace a zájmů: 

 Energie pro budoucnost (1) 

 Hry, nápady a náměty o přírodě (2) 

 Metodika TV a školská legislativa (1) 

 Novinky v biologii (1) 

 Konference učitelů 1. stupně (2) 

 Třídní učitel jako tvůrce dobrého kolektivu (2) 

 Vesmírné putování – práce s příběhem (2) 

 Dopravní výchova – Besip (2) 

 Zoologická zahrada elementárních funkcí (1) 

 Vánoční čarování (1) 
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 Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Čj (1) 

 Instruktor školního lyžování (1) 

 Matematický kabinet  - 2 x ročně (1) 

 Integrované dítě v MŠ a ZŠ, pozice asistenta pedagoga (1) 

 Motivační hry na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti (1) 

 Matematická gramotnost v praxi (2) 

 Efektivní učení žáka se speciálními potřebami (1) 

 Práce s chybou v českém jazyce (1) 

 Výtvarné inspirace – jaro a Velikonoce (1) 

 Cesty minulostí – metodické a didaktické postupy (1) 

 Uplatnění zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy (1) 

 Alternativní metody ve výuce Čj (1) 

 Poznávání živé a neživé přírody (1) 

 Výtvarné techniky – jarní nápady pro ZŠ (1) 

 Jak a co učit – ČSR a naše země ve 20. století (1) 

 Pohádka nás naučí (1)  

 Činnostní učení v geometrii ve 3. a 4. ročníku (2) 

 Zahradnické minimum – bylinky a jedlé květy (1) 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 

Divadelní představení  

 Divadlo Radost v Brně (Tři čuníci, Sněhurka, Broučci, Mach a  
  Šebestová, Bylo nás pět – 11 tříd) 

 Divadlo Jihlava (O perníkové chaloupce aneb jenom jako – 2 třídy) 

 Divadlo Polárka v Brně (Bořík a spol. – 2 třídy) 

 Divadlo Polárka v Brně (Robinson Crusoe – 3 třídy) 

 Divadelní představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce  
  divadelními žánry (7 tříd) 

Exkurze 

 1. ročník 

 ZOO Jihlava 

 Policie ČR 

 Ekologické centrum Ostrůvek 

 Zámek v Náměšti nad Oslavou 
 2. ročník 

 Kozí farma Ratibořice 

 Knihovna v Náměšti nad Oslavou 

 Hasiči  

 Ekologické centrum Ostrůvek 

 Zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

 3. ročník 

 Ekologické centrum Chaloupky 

 Městský úřad v Náměšti nad Oslavou 

 Letiště 

 Pohádková země Dukovany 

 Hrad Pernštejn 
 4. ročník 

 ZOO Jihlava 

 Čistička odpadních vod 

 Muzeum rekordů v Pelhřimově 

 Bible Kralická 

 Planetárium Brno 
 5. ročník 

 Mohelská hadcova step a JEDU Dukovany 

 Záchranná stanice 

 Muzeum knihy Žďár nad Sázavou 

 Telč 

 Planetárium Brno 

 6. ročník 

 Sklárna Karlov 

 Bast s.r.o., Muzeum řemesel a služeb v Moravských Budějovicích 

 Umělecké kovářství Chlanda a řeznictví Pavlíček 

 Vojenské letiště  

 7. ročník 

 Kamenolom Vícenice, kompostárna 
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 Huhtamaki Přibyslavice, teplárna Třebíč 

 Policie ČR, HZS Náměšť nad Oslavou 

 Včelařská farma Kurtin, rolnické muzeum Příložany 
 8. ročník 

 Bio farma Sasov 

 Domov bez zámku 

 Státní zámek Náměšť nad Oslavou 

 Úřad práce Třebíč, Třebíčský deník, Horácké noviny 

 Pekařství Hejátko a zemědělské družstvo Naloučany 
 9. ročník 

 KB, pošta, spořitelna 

 VD Dalešice, JEDU Dukovany 

 Hotelová škola, autoservis Dvořák 

 První brněnská strojírna Velká Bíteš 

 Domov pro seniory Třebíč, tiskárna Amaprint 

Besedy 

 Beseda s plukovníkem Schnellem (Aj) 

 O hadech a lidech (7. A, B) 

 O zdravém stravování (4. A) 

 Beseda o šikaně (preventivní program 7. roč.) 

 První pomoc do škol (8. roč.) 

 Kriminalita mládeže (preventivní program 9. roč.) 

 První pomoc (3. ročník) 

 Kouzelnické představení (1. stupeň) 

 Ústní hygiena v praxi (6. -7. ročník) 

Výstavy, koncerty 

 Koncert skupiny Marbo 

 Výstava žákovských prací na radnici 

 Stálá výstava žákovských prací v potravinách Vildomcová 

 Výstava trofejí 

Ostatní akce 

 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

 Žákovské minikonference 

 Didakta 

 Keramika s DDM 

 Mikulášská nadílka a čertovská škola 

 Projektový den Křížem, krážem 

 Den otevřených dveří a setkání bývalých zaměstnanců 

 Projektový den První republika 

 Rozsvícení vánočního stromku 

 Ozdravný pobyt pro žáky 5. tříd (Jeseníky) 

 LVK 7. tříd (Jeseníky) 

 Netradiční den pro předškoláky 

 Zápis do 1. třídy 

 Předplavecká výuka 1. a 2. tříd 

 Plavecký výcvik 3. a 4. tříd 

 Netradiční den učitelů 

 Burza hraček a oblečení 
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 Sběr starého papíru (2xročně) 

 Sběr pomerančové kůry 

 Pasování čtenářů 

 Dopravní výchova (4. roč.) 

 Den proti rakovině 

 Miniškolička pro předškoláky 

 Akce Čistá Vysočina 

 Návštěva Městské knihovny  

 Návštěva DD Náměšť nad Oslavou 

 Bruslení 

 Týden s rodilým mluvčím 

 Zájezd do Vídně 

 Žákovské prezentace Čím budu (9. ročník) 

 Rozloučení se žáky 9. tříd 
 

Školní vlastivědná putování 

 Zámek Náměšť nad Oslavou (1. A, B) 

 Březová (2. A, B) 

 Oslavany (3. A) 

 Lednice (4. A) 

 Lednice (5. A, B) 

 Oslavany (6. A, B) 

 Brno (7. A, B) 

 Jedov (8. A) 

 Brno (8. B) 

 Jihlava (9. A) 
Soutěže   republikové kolo 

 Recitační a pěvecká soutěž v Aj (Pardubice) 

 RF ve sportovní gymnastice (Doubí) 

 RF v atletickém čtyřboji (Brandýs nad Labem) 

    krajské kolo 

 Zimní čtyřboj (Havlíčkův Brod) 

 Matematická olympiáda (Jihlava) 

 Přebor ve SG (Chotěboř) 

 Přehlídka pódiových skladeb (Počátky) 

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

 Nejrychlejší Třebíčan 

 Běh M. Žďárského (ČASPV) 

 Běhej, házej, skákej (2x ročně) 

 Přespolní běh AŠSK 

 Běh Libušiným údolím 

 Mikulášská laťka (okresní kolo) 

 Zimní čtyřboj (školní a okresní kolo) 

 Florbalový turnaj (okresní kolo) 

 Florbal a vybíjená s DDM 

 Halové závody atletických přípravek 

 Turnaj v přehazované (okresní kolo) 
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 Turnaj ve vybíjené (okrskové kolo) 

 Pythagoriáda (školní a okresní kolo) 

 Konverzační soutěž v AJ (školní a okresní kolo) 

 Pretesting jazykové úrovně (zkoušky Yle/Ket) 

 Přehlídka pódiových skladeb (okresní kolo) 

 Recitační soutěž (školní a okresní kolo) 

 Zeměpisná olympiáda (školní a okresní kolo) 

 Biologická olympiáda (školní kolo) 

 Matematická soutěž Klokan 

 Matematická olympiáda a pythagoriáda (okresní kolo) 

 Olympiáda z Čj (okresní kolo) 

 Halové atletické závody 

 Běh Lorenzovými sady 

 Přebor ve SG 

 Pódiové skladby a taneční formace (okresní kolo) 

 Třebíčský vrabčák 

 Pohár rozhlasu (atletická soutěž) 

 Česko se hýbe 

 Atletický čtyřboj ČASPV 

 Dyslektická olympiáda 

 Odznak všestrannosti olympijských vítězů (okresní kolo) 

 Regionální olympiáda dětí a mládeže 

 Olympiáda 1. -3. tříd 

 Atletický trojboj 

 Štafetový pohár škol 

 Bowlingový turnaj  

 Sprintérský dvojboj 

 Běh do schodů 

 Dopravní soutěž 

 Labyrint 

 Výtvarné soutěže  
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PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ V OBLASTI ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
 

               Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo úspěšně zrealizovat většinu akcí 

z minimálního preventivního programu. Žáci i kolegové byli s programy spokojeni.  

   Díky akcím realizovaným v rámci minimálně preventivního programu si žáci 

vytvořili povědomí o oblasti sociálně patologických jevů. Znají rizika spojená s kouřením, 

alkoholem, drogami. Vědí jak se zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. Dali 
jsme jim možnost získat odpovědi na otázky v oblasti sexu i chorob, které s touto oblastí 

mohou souviset. V neposlední řadě jsme se snažili stmelovat a posilovat třídní kolektivy 

tam, kde se vyskytl nějaký problém, popř. kde byly děti nějakým způsobem z kolektivu 

vyčleněny. 

 Preventivní výchova byla začleněná do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni. 

Jedná se zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, rodinnou a občanskou výchovu, 

přírodopis, chemii, tělesnou výchovu. V těchto předmětech byly realizovány tematické 

bloky, které jsme si stanovili v minimálním preventivním programu. 

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, září 

 Komunikace (7. ročník) - 2x1 hodina 

 První pomoc do škol (8. ročník) - 10 hodin 

 První pomoc (3. ročník) – 4 hodiny 

 Na hranici zákona (9. ročník) - 3x2 hodiny 

 Anorexie, bulimie (8. ročník) - 2x1 hodiny 
 Úcta ke stáří (9. ročník) - 2x1 hodiny 

 Úřad práce - 8. – 9. ročník 

 Šikana - 1. ročník 

 Šikana – 7. ročník 

 Lyžařský výcvik – 7. ročník, leden 

 Ozdravný pobyt na horách  - 5. ročník, leden 

 

Proběhly také akce, kterých se účastnila celá škola (viz akce školy). Školní senát 

zorganizoval Mikuláše pro první stupeň ZŠ, filmovou noc, jarní burzu, hod koštětem. 

Výtěžek z těchto akcí byl určen na financování adopce na dálku. Školní senát dále 

zorganizoval 10 dovednostních soutěží (1x měsíčně) v rámci projektu „Co se ve škole 

naučím, v životě jako když najdu.“  

V průběhu celého školního roku se pravidelně scházel žákovský senát. Pod vedením 

výchovného poradce jsme pokračovali v projektu „Boj proti vulgaritě“. V realizaci tohoto 

projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce.  

Minimálně preventivní program se realizoval těmito způsoby  

 třídnické hodiny 
 třídní schůzky 

 žákovský senát 

 besedy 

 projekty 
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 skupinová práce 

 diskuse 

 nástěnky 

 školní výlety 

 individuální konzultace 

Ve volném čase mohli žáci navštěvovat kroužky organizované DDM. 

  Při realizaci minimálního preventivního programu měla své nezastupitelné místo 

spolupráce s rodiči. Probíhala na několika úrovních. Rodiče byli pravidelně informováni o 

dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na 

třídních schůzkách byli informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení 

problémů měli rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence a 

výchovného poradce, samozřejmě využili 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 dojem, 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. 

Přínosná je také komunikace na úrovni škola – rodič – zřizovatel. Tu zajišťuje schůzka 

Školské rady, která proběhla 1x za rok. 

      V uplynulém školním roce proběhly také akce, kterých se mohli zúčastnit i rodiče (den 

otevřených dveří, vánoční besídky, aj.). 

 

 
  

 

INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 
 

Běžnou kontrolní a hospitační činnost prováděl ředitel školy a zástupce ředitele školy.  

Proběhly také veškeré plánované revize. 

 
Dále byly provedeny tyto kontroly na místě: 

 

1) 

Ve smyslu § 119 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 

14 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 sb., o státní kontrole proběhla 

veřejnosprávní kontrola na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky 

ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole u ZŠ Husova – průběžná kontrola 

za rok 2013. 

Kontrola byla provedena v listopadu 2013. 

 

 

Závěr: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 

 

 
Výroční závěrečná zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 25. 8. 2014 a Školskou 

radou dne 27. 8. 2014.       

         ………………….. 

         Mgr. Pavel Hudeček 


