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Úvod 
 

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace leží v okrajové části 

Jihlavy, poblíž sídlišť Březinova a Demlova. Škola je obklopena zelenými plochami a přilehlým 

lesem, součástí areálu je velká školní zahrada, hřiště s umělým povrchem, přestávkové dvory. 

Všechny tyto plochy a prostory jsou využívány při vyučování i při organizování 

volnočasových aktivit dětí. 

V současné době jsou všechny učebny a pracovny školy maximálně využívány         

pro výuku žáků, v odpoledních hodinách pro činnost školní družiny. 

Naše škola poskytuje vzdělání žákům prvního i druhého stupně. Navštěvují ji i děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány v běžných třídách.  

V rámci poskytování předškolního vzdělávání se mohou děti v posledním roce           

před zahájením školní docházky vzdělávat v přípravné třídě. 

Škola každoročně nabízí širokou škálu nepovinných předmětů a kroužků zaměřených 

na různé oblasti zájmů žáků. Organizace kroužků byla v tomto školním roce výrazně 

ovlivněna omezujícími hygienickými opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Vedení školy aktivně spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel dětí školy i se Školskou 

radou. Na pravidelných schůzkách konzultuje podněty a připomínky jejich členů. 

Snažíme se ve škole děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat a naplňovat jejich volný čas 

nabídkou kvalitních volnočasových aktivit. 

Průběh školního roku 2021/2022 byl ovlivněn pandemií Covid-19 a vojenským 

konfliktem na Ukrajině. Život ve škole se postupně vracel k společným akcím tříd i celé školy, 

které napomáhají dětem se socializací. Zároveň bylo důležité začlenit nově příchozí žáky a 

pomoci jim překonat jazykovou bariéru.  

I přes všechny problémy současného světa, které se odrážejí i ve vzdělávání, se k nám 

naši bývalí žáci rádi vracejí a říkají, že jsme opravdu škola, do které stojí za to chodit. 

 

                                                                             Mgr. Andrea Medunová 

                                                                                                                ředitelka školy 
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Kontaktní údaje školy          

Název školy:                   Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace 

Adresa školy:                   Demlova 32, 586 06 Jihlava 

Telefon:                             567 579 021, 567 579 020   

Web:  www.zsdemlovaji.cz  

E-mail:  skola@zsdemlovaji.cz 

IČO: 47366257 

Identifikátor právnické osoby:   600 117 286 

Vedení školy 

Ředitelka školy:    Mgr. Andrea Medunová 

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Veronika Burianová 

Pedagogický zástupce ředitelky školy: Mgr. Stanislav Novotný, MBA 

Zřizovatel 

Statutární město Jihlava 

Právní forma: obec, IČO: 286 010 

Další identifikační údaje 

Škola hospodaří formou příspěvkové organizace a je v právní subjektivitě                 

od 1. 1. 1993. 

Škola byla zařazena do sítě škol 25. 3. 1996; následně 26. 6. 2001. 

Součástí školy je školní družina a školní klub, školní knihovna. 

Základní škola IZO:   108 047 610 

Školní družina a školní klub IZO:   118 700 081 

Knihovna IZO:   170 100 464 

Bankovní spojení 

Česká spořitelna         1467537359/0800   

 

Základní údaje o škole 

http://www.zsdemlovaji.cz/
mailto:skola@zsdemlovaji.cz
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Charakteristika školy 

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace  je školou plně 

organizovanou.                

Škola se zaměřuje na všeobecnou tělesnou přípravu, výuku informačních a 

komunikačních technologii a na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve školním roce 2021 / 2022 měla škola 25 tříd, které navštěvovalo 537 žáků. 

Ve škole pracovalo 6 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. Škola 

měla jednu přípravnou třídu, kterou navštěvovalo 14 dětí.  

Škola byla provozně zajišťována touto strukturou pracovníků: 

a) pedagogičtí pracovníci 

   39 učitelů (z toho 1 ředitelka, 2 zástupci ředitele)  

        6 vychovatelek  

         14 asistentů pedagoga (15 asistentů pedagoga od 1. 4. 2022) 

b) nepedagogičtí pracovníci 

 1 sekretářka – mzdová účetní 

 1 ekonomka – hospodářka 

 1 školník, údržbář  

 5 uklízeček  

 

 Škola pracovala po celý školní rok 2021/2022 podle plánu práce, který vycházel 

ze stanovených úkolů, jež vyplývaly z hodnocení a závěrů školního roku 2020/2021.  

Rozborem práce z předmětových týmů a metodického sdružení 1. stupně byly 

úkoly rozpracovány a následně vyhodnocovány v termínech stanovených plánem.  

V průběhu školního roku vedení školy vycházelo ze čtvrtletních úkolů, byly 

delegovány kompetence, zodpovědnost a provedení vlastních úkolů a stanovení 

závěrů a opatření.  

Celoroční hodnocení je analýzou a syntézou prací všech pracovníků školy, 

které byly realizovány v předmětových týmech a metodickém sdružení 1. stupně.   
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Spádové obvody školy 

Arbesova 

Brněnská od ulice Hradební po ulici 

Stará cesta                                     

Březinova                                                                                          

Dělnická 

Demlova  

Družstevní 

Hálkova 

Hauptova 

Helenínská 

Hůlová 

Handlovy Dvory 

Chodská 

Chelčického 

Ječná 

Kmochova 

Lesní 

 

Školská rada 

Na Člunku 

Nad Řekou 

Na Kalvárii 

Na Kopci 

Na Samotě 

Okružní 

Osvobození 

Purkyňova 

Stará Cesta 

Stavbařů 

Soukenická 

Šrámkova 

Tkalcovská 

U Břízek 

Vlnařská 

Žitná 

Části města: Henčov, Kosov 

 

Jmenný seznam členů Školské rady zvolených při Základní škole Jihlava, 

Demlova 32, příspěvkové organizaci na volební období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 

Členové jmenovaní zřizovatelem: 

1. Mgr. Jan Spěváček 

2. Bc. Daniel Škarka 

Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: 

1. Mgr. Pavel Tůma 

2. Mgr. Alexandra Pátková 

Členové zvolení z řad zákonných zástupců žáků: 

1. Ing. Petra Černá  

2. Mgr. Dita Kasalová 
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 Školská rada se schází dvakrát ročně. Ředitelkou školy je seznámena s činností 

školy pro školní rok a vyjadřuje se k problematice školy (schválení výroční zprávy, 

schválení rozpočtu…). Zápisy z jednání Školské rady jsou předávány zřizovateli 

školy. 

 

 

 

Obor vzdělání:  Základní škola 

Kód oboru vzdělání: 79-01-c/01  

ŠVP pro 1. – 9. ročník: Škola, do které stojí za to chodit 

ŠVP pro 0. ročník:  Přípravná třída 

 

 

Nepovinné předměty  1. stupeň (počet žáků) 2. stupeň (počet žáků 

Výtvarný seminář 0 13 

Dramatika 0 8 

Florbal 34 0 

 
 

 

 

 

 

Kroužky  
Přípravná třída 

(počet žáků) 

1. stupeň 

(počet žáků) 

2. stupeň 

(počet žáků) 

Logopedie I. 0 8 0 

Logopedie II. 2 3 0 

Logopedie III. 0 5 0 

Keramika 0 12 6 

Tvoření z různých materiálů 0 12 0 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání 
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Kroužky v rámci ŠD  
Přípravná třída 

(počet žáků) 

1. stupeň 

(počet žáků) 

2. stupeň 

(počet žáků) 

Keramika 0 7 0 

Deskové hry 0 8 0 

Jóga 0 8 0 
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Učitelé 

jméno a příjmení úvazek kvalifikace aprobace 

Mgr. Andrea Medunová 1 VŠ M, Z 

Mgr. Stanislav Novotný 1 VŠ F, ZT, ICT 

Mgr. Veronika Burianová 1 VŠ M, OV 

Mgr. Stanislava Mauleová 1 VŠ ČJ, OV 

Mgr. Zdeněk Nosek 0,5 VŠ 1. st., HV 

Mgr. Daniel Špejtek 1 VŠ TV, VKZ 

Mgr. Karla Svobodová 0,41 VŠ M, PČ 

Ing. Jiří Beneš 1 VŠ Učitelství pro 2. st. ZŠ  

Mgr. Tereza Pokorná 1 VŠ F, CH 

Mgr. Dagmar Homová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Věra Růžičková 1,4 VŠ 1. st. + spec. ped. 

Mgr. Alexandra Pátková 1 VŠ 1. st 

Ing. Ivana Cejpková 1 VŠ VV 

Mgr. Andrea Navrátilová  (do 30. 11. 2021) 1 VŠ 1. st. 

Bc. Marika Dirbáková (1. 12. 2021 - 31. 1. 2022) 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Marcela Daňková (od 1. 2. 2022) 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Jana Jiráková 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Sylva Tomanová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Naděžda Kokešová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Jaroslava Kokešová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Jana Kasáčková 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Sylvie Hájková 1 VŠ AJ, NJ 

Personální složení školy        
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Bc. Kamila Bánovská Růžičková 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Šárka Kosinová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Vladimíra Procházková 0,77 VŠ RJ 

Mgr. Martina Varhaníková 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Pavel Tůma 1 VŠ D, AJ 

Mgr. Iva Janoušková 1 VŠ ČJ, HV 

Mgr. Jana Vydrářová 1 VŠ NJ, D 

Mgr. Jitka Traganová 1 VŠ 2. st, HV, NJ 

Mgr. Jovanka Špinarová 1 VŠ 1. st. 

Mgr. Dita Kasalová 1 VŠ D, ČJ 

Mgr. Eva Babková 1 VŠ Př, CH, VKZ 

Mgr. Renáta Hovoříková 0,91 VŠ AJ, NJ 

Mgr. Petra Tišlová 1 VŠ F, ICT, 

Mgr. Soňa Novotná 1 VŠ Př, M, ICT 

Mgr. Martina Svobodová 1 VŠ TV 

Mgr. Petra Hamáčková 1 VŠ Učitelství pro SŠ 

Mgr. Lucie Ficencová 1 VŠ 1. st. + spec. ped. 

Mgr. Jana Blažková 1 VŠ ČJ, OV 
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Asistenti pedagoga 

 

jméno a příjmení úvazek kvalifikace 

Alena Charvátová 0,75 SŠ 

Michal Lagron 1 ZŠ 

Jarmila Hubáčková DiS. 0,75 VOŠ 

Iva Křížková 0,5 SŠ 

Markéta Freyová 0,75 SŠ 

Michaela Pospíšilová 0,75 SŠ 

Božena Solařová 0,75 SOŠ 

Pavla Vaňková 1 SŠ 

Lucie Pisková 0,75 SŠ 

Dagmar Kadrnošková (od 1. 4. 2022) 0,5 SŠ 

Andrea Malečková 0,75 SŠ 

Petr Šána 0,75 SŠ 

Ing. Libuše Nosková 0,75 VŠ 

Ing. Romana Lišková 0,75 VŠ 

Tamara Koutná 0,5 SŠ 
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Vychovatelky školní družiny 

jméno a příjmení úvazek kvalifikace zařazení 

Renata Michnová 1 SŠ + DPS ved. vychovatelka 

Bc. Alena Gerbrichová, DiS. 0,78 VŠ vychovatelka 

Simona Součková 0,67 SŠ vychovatelka 

Renáta Dudová 0,77 SŠE + DPS vychovatelka 

Lenka Procházková 0,45 SŠ vychovatelka 

Iva Křížková 0,55 SŠ vychovatelka 

Lucie Pisková 0,15 SŠ  informační centrum 

Michaela Pospíšilová 0,13 SŠ informační centrum 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

jméno a příjmení úvazek kvalifikace pracovní zařazení 

Marcela Krhánková 0,9 SPŠT - DPS hospodářka 

Jindra Makovcová 1 SŠ ekonomka 

Stanislav Balík 1 SŠ školník 

Vlasta Ratajová 0,81   uklízečka 

Dana Pačísková 0,93   uklízečka 

Simona Müllerová (do 31. 10. 2021) 1   uklízečka 

Ilona Vrzalová (od 1. 11. 2021) 1   uklízečka 

Marie Křížová 0,75   uklízečka 

Monika Holubová 0,5   uklízečka 
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Organizační struktura školy 

 



  

14 
 

 

 

 

 

 
 

Víceleté gymnázium 

V letošním školním roce se z naší školy ke studiu na víceletém gymnáziu 

hlásilo 14 žáků. Bylo přijato 10 z nich. 

 

Střední školy, SOŠ, SOU 

Přijímacího řízení se zúčastnili všichni žáci 9. ročníku a jeden žák 8. ročníku. 

Všichni žáci byli přijati k dalšímu studiu. 

 

Klady 

 2 přihlášky pro žáka 

 většina žáků byla přijata během 1. kola přijímacího řízení (i na odvolání – 

autoremedura) 

Zápory 

 na obory s maturitou byli přijatí i žáci s velmi slabým prospěchem 

 distanční výuka 

Ke konci školního roku 2021/2022 bylo 60 žáků, kteří splnili devítiletou povinnou 

školní docházku, přijato na zvolený obor SŠ nebo SOU. 

  

po odkladu 

z roku 2021/2022 
řádně přijatých 

s odkladem školní 

docházky 

nastoupí ve 

školním roce 

2022/2023 

19 106 25 57 

Výsledky přijímacího řízení   

Zápis k povinné školní docházce 



  

15 
 

 

 
 

Přehled klasifikace – konec školního roku 2021/2022 

ročník počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli 

0. 15 - - - 

1. 50 50 - - 

2. 49 48 1 - 

3. 51 45 6 - 

4. 62 57 5  

5. 69 37 31 1 

6. 80 43 36 1 

7. 60 27 32 1 

8. 76 45 31 - 

9. 59 22 37 - 

Celkem 571 374 179 3 

 

Přehled výchovných opatření a klasifikace chování 
 

 důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. pololetí 10 2 0 1 

2. pololetí 14 5 1 3 

Výsledky vzdělávání žáků 
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Přehled čerpání finančních prostředků pro DVPP a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

datum konání název semináře (školení) účastníci č. faktury cena zdroj financování 

18.11.2021 webinář - Praktická aplikace DPH  Makovcová 112100354 1 490,00 Kč provoz 

10.11.2021 seminář - Aktuální právní problémy ve školství Mgr. Medunová 112100355 1 490,00 Kč přímé náklady 

10.11.2021 seminář - Aktuální právní problémy ve školství Krhánková 112100355 1 490,00 Kč provoz 

19.11.2021 
seminář - Robert Čapek - Aktivizující výuka 

aneb didaktická strategie "Líného učitele" 
40 pedagogů 112100360 34 700,00 Kč 

navýšený provoz - 

školení pedagogů 

16.11.2021 
webinář - Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. 

ročníku 
Mgr. Tišlová 112100365 850,00 Kč přímé náklady 

16.11.2021 
webinář - Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. 

ročníku 
Mgr. Novotná 112100365 850,00 Kč přímé náklady 

2.12.2021 
webinář - Účetnictví školských příspěvkových 

organizací 
Makovcová 112100388 1 490,00 Kč provoz 

26.1.2022 
webinář - Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb Matematika v praxi 
Mgr. Tišlová 112100413 1 590,00 Kč provoz 

26.1.2022 
webinář - Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb Matematika v praxi 
Mgr. Novotná 112100413 1 590,00 Kč provoz 

DVPP a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
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30.5.2022 
seminář - Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb Matematika v praxi 
Mgr. Tišlová 112100414 1 790,00 Kč provoz 

30.5.2022 
seminář - Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb Matematika v praxi 
Mgr. Novotná 112100414 1 790,00 Kč provoz 

21.1.2022 webinář - Chronicky nemocné dítě na ZŠ Mgr. Medunová 112200004 500,00 Kč přímé náklady 

11.2.2022 webinář - Logopedie každý den cíleně a hravě Mgr. Růžičková 112200019 1 590,00 Kč přímé náklady 

25.1.2022 
webinář - Uzávěrka roku 2021 - program 

PERM 
Krhánková 112200020 2 299,00 Kč provoz 

31.1.2022 webinář - Roční zúčtování daně za rok 2021 Krhánková 112200021 2 057,00 Kč provoz 

10.3.2022 
seminář - Inovativní metody výuky cizích 

jazyků na základní škole - AJ a NJ 
Mgr. Vydrářová 112200024 1 590,00 Kč přímé náklady 

10.3.2022 
seminář - Inovativní metody výuky cizích 

jazyků na základní škole - AJ a NJ 
Mgr. Tůma 112200024 1 590,00 Kč přímé náklady 

16.2.2022 
webinář - Phmaxy a finanční výkaznictví ve 

školách 
Mgr. Medunová 112200044 1 681,90 Kč provoz 

15.2.2022 
webinář - Jak být autoritou z cyklu 

Systematická pedagogika 
Mgr. Jiráková 112200052 980,00 Kč přímé náklady 

14.3.+28.3.2022 webinář - Hejného metoda Mgr. Novotná 112200107 2 400,00 Kč přímé náklady 

31.3.2022 
seminář - Metody čtenářské gramotnosti ve 

výuce literatury na II. stupni ZŠ 
Mgr. Mauleová 112200121 950,00 Kč přímé náklady 

15.3.-26.4.2022 on-line kurz - Učíme badatelsky - Jaro 2022 Mgr. Babková 112200058 3 150,00 Kč přímé náklady 

15.3.-26.4.2022 on-line kurz - Učíme badatelsky - Jaro 2022 Mgr. Hovoříková 112200058 3 150,00 Kč přímé náklady 
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11.4.2022 
školení - Zacházení s chemickými látkami a 

směsmi 
Mgr. Babková 112200125 650,00 Kč provoz 

11.4.2022 
školení - Zacházení s chemickými látkami a 

směsmi 
Mgr. Pokorná 112200125 650,00 Kč provoz 

20.4.2022 
webinář - Zlomky a desetinná čísla - Tvořivá 

škola 
Mgr. Tišlová 112200132 850,00 Kč provoz 

12.4.2022 školení - Čtenářská gramotnost reálného života Mgr. Blažková 112200129 950,00 Kč provoz 

1.6.2022 
webinář - Sebepoškozování a sebevražedné 

jednání u dospívajících a jejich prevence 
Mgr. Burianová 112200175 550,00 Kč provoz 

celkem 
  

  74 707,90 Kč 
 

 

 

 V letošním školním roce jsme zahájili, za finanční podpory zřizovatele, skupinové supervize pedagogů školy. Protože se 

supervizní setkávání osvědčila, plánujeme v nich pokračovat i ve školním roce 2022/2023. 

 V rámci projektu PSIV se čtyři pedagogové školy zúčastnili studijního pobytu v zahraničí (Finsko, Německo).  

 Mimo uvedených seminářů využila většina zaměstnanců školy i zdarma vedené webináře. Témata webinářů volí každý 

pracovník školy dle vlastního uvážení. 

 Všichni zaměstnanci školy byli rovněž průběžně seznamováni s aktuálními hygienickými opatřeními v souvislosti s pandemií 

Covid-19. 

 Pedagogickým pracovníkům byly po zahájení války na Ukrajině doporučovány vhodné materiály pro snadnější začleňování 

žáků s dočasnou ochranou do české školy. 
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 Další vzdělávání všech pracovníků školy vycházelo z aktuálních potřeb školy v daném období. 

  
  

 zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí 

 výstavy vánočních a velikonočních výzdob pro veřejnost 

 dny otevřených dveří školy pro rodiče a budoucí prvňáčky - on-line 

 kulturní program - vítání občánků - Magistrát města Jihlavy 

 vydávání školního časopisu „Všímálek“ 

 sázení stromků pod záštitou společnosti Kronospan (GROW) – 8. a 9. ročníky 

 Simulované zastupitelstvo (Magistrát města Jihlava) – účast žáků 9. ročníku – článek v místních periodikách 

 spolupráce s MŠ – vynášení Morany, akce pro budoucí prvňáčky, prezentace školy v MŠ 

 Tematická výuka – pilotní projekt (žáci 3.B) – články v místních periodikách 

 návštěva žáků 9. ročníku na soudním přelíčení v rámci hodiny občanské výchovy 

 Pohádky pro malé kutily – žák ze 4.A Jindra Hederer je autorem této knihy o tvoření (představení v Městské 

knihovně Jihlava) 

 prezentace videa o škole na webových stránkách školy 

 úspěchy žáků ve výtvarných, vědomostních i sportovních soutěžích 

 

Prezentace školy na veřejnosti 
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V období 9. – 20. 9. 2021 proběhla následná veřejnosprávní kontrola 

provedená útvarem interního auditu a kontroly zřizovatele. Předmětem kontroly 

byla tvorba a čerpání peněžních fondů a kontrola přijatých darů, vše podle zákona 

o rozpočtových pravidlech. Protokol o výsledku kontroly je k dispozici u ředitelky 

školy. 

V období 15. – 23. 3. 2022 proběhla následná veřejnosprávní kontrola 

provedená útvarem interního auditu a kontroly zřizovatele. Předmětem kontroly 

byla tentokráte zřizovací listina příspěvkové organizace, doplňková činnost, fond 

kulturních a sociálních potřeb a přijaté dary peněžní a věcné.  Protokol o výsledku 

kontroly je k dispozici u ředitelky školy. 

V období 27. 10. – 24. 11. 2021 proběhla kontrola provedená Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou. Předmětem kontroly byla především kontrola plateb 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného. Protokol o výsledku kontroly je k dispozici u sekretářky školy. 

 

 

 

 V období 11. 1. – 4. 2. 2022 se škola účastnila inspekčního elektronického 

zjišťování ČŠI. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na prevenci rizikového chování 

(kyberšikana) a na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných 

žáků.  

 V období 16. – 18. 5. 2022 navštívil školu inspekční tým ČŠI. Předmětem 

inspekční činnosti bylo zjišťování a analyzování podmínek, průběhu a výsledků 

Výsledky kontrolní činnosti 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
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vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona se zaměřením na 

vzdělávání žáků s dočasnou ochranou. 

 Žáci 8. ročníku se účastnili online dotazníkového šetření TIMSS (přírodovědná 

a matematická gramotnost). 

 

 

Zhodnocení roku 2021 

V roce 2021 jsme hospodařili s těmito přidělenými dotacemi: 

1) z rozpočtu zřizovatele   

a) provozní příspěvek (4 000 000 Kč) 

b) navýšený provozní příspěvek  

 náklady na pořádání semináře pro učitele (81 000 Kč)  

 žákovský parlament (20 000 Kč) 

 náklady na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami               

(87 000 Kč) 

2) z MŠMT ČR 

a) rozpočet přímých NIV (44 722 000 Kč)  

nevyčerpáno a vráceno 8 250 Kč – doučování žáků 

b) finanční prostředky na neinvazivní PCR testy pro žáky a zaměstnance 

školy (297 000 Kč)  

nevyčerpáno a vráceno 2 680 Kč 

3) z Evropských fondů 

a) projekt Šablony II. (759 000 Kč) 

b) projekt Šablony III. (209 000 Kč) 

Dále naše organizace hospodařila s příjmy: 

1) z hlavní činnosti  

a) poplatky za ŠD (167 000 Kč) 

Základní údaje o hospodaření školy 
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b) kreditní úroky od banky (1 000 Kč) 

c) příjmy z přípravy a provozu místností k volbám (19 000 Kč) 

d) bezúplatný převod – respirátory, roušky, testy (365 000 Kč) 

2) z doplňkové činnosti  

a) poplatky za zájmové kroužky (71 000 Kč) 

b) příjmy z pronájmu nebytových prostor (106 000 Kč) 

 

Naše organizace v letošním roce nedočerpala celkový provozní příspěvek od 

zřizovatele ve výši 4 188 000 Kč, a tudíž z hlavní činnosti vykazuje zisk ve výši        

286 000 Kč. Tímto ziskem plánuje naplnit fond odměn a rezervní fond.  

Naše vlastní příjmy, celkem 552 000 Kč, byly použity na nákup spotřebního 

materiálu do ŠD, učebních pomůcek, her a materiálu pro výuku ve ŠD, pronájem 

bazénu pro ŠD, ostatní služby a bankovní poplatky. 

Příjmy z doplňkové činnosti, celkem 177 000 Kč, pokryly mzdy zaměstnanců 

v doplňkové činnosti a další náklady související s provozem doplňkové činnosti jako 

je spotřeba energií, nákup potřebného materiálu i ostatní služby (čištění venkovního 

hřiště, údržba a drobné opravy). 

Všechny položky doplňkové činnosti byly ziskové. Hospodářským výsledkem 

doplňkové činnosti byl zisk 126 000 Kč.  

Celkový rozpočet jsme v roce 2021 nedočerpali, a proto je hospodářský 

výsledek z hlavní činnosti kladný a to 286 000 Kč. Hospodářský výsledek z 

doplňkové činnosti je také kladný a to 126 000 Kč. Naše organizace tedy vykazovala 

k 31. 12. 2021 celkově kladný hospodářský výsledek ve výši 412 000 Kč.  
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Naše škola se ve svém školním vzdělávacím programu „Škola, do které stojí 

za to chodit“ opírá o 4 základní pilíře. I přes omezené podmínky vzdělávání 

z důvodu pandemie Covid-19 se dařilo ve školním roce 2021/2022 dílčí cíle ŠVP 

plnit. 

1. výuka informačních a komunikačních technologií  

 výuka informatiky od 4. ročníku 

 výuka základů robotiky 

 využívání interaktivní tabule v každé učebně 

 elektronické podklady pro výuku na webových stránkách školy – Moodle 

 profil školy na Facebooku 

 elektronická žákovská knížka (Bakaláři) 

 účast žáků v soutěži Bobřík informatiky 

2. dramatická výchova 

 výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky 

přímo ve školním divadle 

 nepovinný předmět Dramatika 

3. všeobecná tělesná příprava 

 kroužek Jóga v rámci školní družiny 

 spolupráce školy se ŠSK Demlova Jihlava – volejbal 

 kroužek Florbal 

 plně vybavená tělocvična 

 aktivně využívané venkovní hřiště s umělým povrchem 

 nepovinné plavání, plavání dětí v rámci školní družiny  

4. příprava předškoláků v přípravné třídě 

 předškolní vzdělávání dětí v plně vybavené přípravné třídě  již 10. rokem 

 kroužek logopedie 

Naplňování cílů ŠVP 
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Při plnění jednotlivých cílů se snažíme zároveň dosáhnout příjemné atmosféry 

při vzdělávání ve škole i mimo ni a vychovávat z našich žáků osobnosti připravené 

na praktický život 21. století. 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Burianová 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Blažková 

Speciální pedagog: Mgr. Věra Růžičková 

 Školní poradenské pracoviště se pravidelně jedenkrát týdně setkává 

s vedením školy a hledá řešení případných problémů (vzdělávání a chování žáků). 

Jednotliví členové ŠPP spolupracují na řešení aktuálních problémů s ostatními 

pracovníky školy. 

Při prevenci rizikového chování vychází pedagogové z cílů Minimálního 

preventivního programu školy: 

1. monitorování výskytu rizikového chování u žáků  

 spolupráce se zákonnými zástupci žáků (pedagogické informační 

odpoledne, rodičovské schůzky, Bakalář, doporučení spolupráce s 

odborníky) 

 spolupráce s OSPOD Jihlava, Policií ČR 

 evidence neomluvených hodin 

 spolupráce všech pedagogických pracovníků s vedením školy (měsíční 

hodnocení) 

 spolupráce se SPC a PPP Vysočina Jihlava – konzultace PhDr. Proškové 

 spolupráce se SVP Jihlava 

 výchovné komise, případové konference – řešení záškoláctví 

Prevence rizikového chování 
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2. operativní reagování na aktuální problémy  

 úprava forem vzdělávání v souvislosti s pandemií Covid-19 a válkou na 

Ukrajině 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

 pomoc žákům s dočasnou ochranou 

 třídnické hodiny 

3. práce s problematickými třídami  

 práce se třídou 2.B (nastavení a respektování pravidel třídy), práce se 

třídou 4.C (zaměření na vztahy mezi žáky) 

 třídnické hodiny 

 spolupráce s centrem primární prevence Vrakbar 

 spolupráce se SPC Jihlava (psycholog ve třídě) 

4. nabídka volnočasových aktivit  

 možnost využívání informačního centra pro žáky školy 

 kroužky 

 nepovinné předměty 

5. vzdělávání pedagogických pracovníků  

 spolupráce se SPC Jihlava (proškolení všech pedagogických pracovníků 

v tématu šikany v rámci projektu PSIV)  

6. zapracování témat prevence do plánů školy 

 v rámci předmětů OV, VkZ (promítání filmu V síti doplněné o diskusi  

s autory dokumentu) 

 cíl týdne 

 třídnické hodiny  

7. vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách i celé škole  

 podpora třídních akcí – vánoční besídka, MDD, kulturní akce a 

sportovní akce, výlety a exkurze, sportovní kurzy 

 akce Žákovského parlamentu (Lovelyday, No BackPack Day, Černobílý 

den) 
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 soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 

 soutěžní vánoční a velikonoční výstava výrobků žáků 

 sportovní turnaje žáků i učitelů 

 rozloučení žáků 9. ročníků s vyučujícími 

 aktivní trávení volného času o přestávkách – stolní tenis, přestávkový 

dvůr, herní prvky na chodbách  

8. výchova ke zdravému životnímu stylu  

 v rámci předmětů – VkZ, PČ, TV 

 sportovní kurzy – lyžařský kurz pro žáky 2. a 7. ročníku, stmelovací 

outdoorový kurz pro žáky 6. ročníku, běžkařský kurz pro žáky 8. 

ročníku, vodácký kurz pro žáky 9. ročníku 

 tematická výuka  

 vánoční bruslení  

I když školní rok 2021/2022 významně ovlivnila pandemie Covid-19 a válka 

na Ukrajině, snažili se všichni pedagogičtí pracovníci školy aktivně předcházet 

rizikovému chování žáků.  

 

 

 

Práci s nadanými žáky zaštiťuje výchovná poradkyně. 

Ve školním roce 2021/2022 nebylo žádnému žákovi školy diagnostikováno 

mimořádné nadání. 

Na konci června žáci 5. D ukončili své působení ve třídě pro nadané žáky. 

Většina z nich úspěšně složila přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, zbývající žáci 

budou od školního roku 2022/2023 přeřazeni do běžné třídy. I nadále budou 

rozvíjeny jejich studijní předpoklady.  

Podpora nadaných a mimořádně nadaných 
žáků 
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Žák ze 4.A, u kterého výrazně převyšují matematické schopnosti, byl se 

souhlasem ředitelky školy vzděláván v matematice ve vyšším ročníku.  

Pedagogové aktivně spolupracují se žáky, kteří vykazují znaky nadání. 

Zadávají jim rozšiřující úkoly a motivují je k účasti ve vědomostních, sportovních i 

výtvarných soutěžích. 

 

 

 

Garantem péče o žáky se specifickými výukovými potřebami je speciální 

pedagog Mgr. Věra Růžičková. V průběhu školního roku naše škola spolupracuje 

s poradenskými pracovišti (PPP a SPC Vysočina Jihlava a SPC Jihlava). Průměrný 

podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami činil 13,44 %.  

U těchto žáků využíváme individuální přístup, individuální vzdělávací plány, 

plány pedagogické podpory, kompenzační pomůcky, pedagogickou intervenci, 

sebehodnocení, formativní hodnocení, doučování, individuální konzultace a 

podporu asistenta pedagoga. 

 

 

 

Od března do června 2022 jsme přijali do školy 21 žáků s dočasnou ochranou.  

Všem žákům byla poskytnuta podpora ve výuce českého jazyka (F-POINT, 

doučování vedené ukrajinskou studentkou).  

Školní koordinátorkou pro vzdělávání cizinců byla ředitelka školy, která při 

přijímání nových žáků spolupracovala se zřizovatelem školy. 

Podpora žáků s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
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Žáci s dočasnou ochranou byli osvobozeni z platby za školní družinu a ve 

spolupráci se zřizovatelem se mohli zdarma stravovat ve školní jídelně. 

Žáci byli do tříd zařazeni dle věku. Socializační procesy s českými žáky 

probíhaly i v rámci odpoledních aktivit ve školní družině. 

Na konci školního roku byli žáci hodnoceni kombinací slovního hodnocení a 

klasifikačních stupňů. 

Z důvodu vysokého počtu žáků cizinců bude škola od školního roku 

2022/2023 zařazena do seznamu určených škol k poskytování bezplatné jazykové 

přípravy žáků. 

 

 

 

Materiální zabezpečení 

 oprava sprch u tělocvičny 

 postupná výměna dveří u tříd školy 

 výmalba tříd, úprava a nátěr zárubní 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 využití interaktivní tabule ve výuce - přípravy učitelů 

 vzdělávání dle nabídek NIDV, Vysočina Education, APLA Vysočina, 

Multikulturního centra… 

 průběžné školení pedagogických pracovníků v systému Bakalář 

 skupinová supervize 

Vzdělávací a výchovné úkoly                                                                                           

 začleňování nových žáků do kolektivu tříd 

 čtenářská, matematická a digitální gramotnost ve všech oblastech vzdělávání 

 efektivní využívání PC, interaktivních tabulí a dataprojektorů 

 prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problémů ve škole 

Hlavní úkoly školy na školní rok 2022/2023 
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 podpora a upevňování čtení s porozuměním 

 účast dětí na olympiádách a soutěžích 

 hodnocení a sebehodnocení žáků 

 ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 obrana vlasti 

 etická výchova 

 finanční gramotnost  

 Obecné úkoly 

 propagace školy - zápis do 1. tříd, den otevřených dveří 

 vydávání školního časopisu Všímálek 

 třídění odpadů - sběr baterií, hliníku 

 spolupráce s centrem prevence DOK 

 projektové vyučování                    

 srovnávací testy  

 spolupráce s MŠ 

Spolupráce s rodičovskou veřejností 

 rozvíjení spolupráce na webových stránkách školy, profilu na Facebooku 

 schůzky SRPDŠ, pedagogická informační odpoledne  

 akce pro veřejnost - Vánoce, Velikonoce 

 seminář pro rodiče – Bezpečnost v kyberprostoru 

 školní časopis Všímálek 

 

          Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová 

ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla předložena členům Školské rady 

ke schválení dne: 15. 10. 2022 

 

Následně byla Školskou radou schválena dne 20. 10. 2022. 
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