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Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a mateřská škola, Dolní Cerekev, příspěvková
organizace
Adresa školy
588 45 Dolní Cerekev 26
IČ
71002651
DIČ
CZ 71002651
RED IZO ředitelství (resortní 600 117 049
identifikátor právnické osoby)
Telefon
567 315 007
E-mail
zsdcerekev@zsdcerekev.cz
Adresa internetové stránky
www.zsdcerekev.cz
Datová schránka
mt7mkus
Právní forma
příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol
25. 3. 1996
Název zřizovatele
Městys Dolní Cerekev
IČ zřizovatele
00 285 765
Součásti školy
Základní škola IZO 102 443 670
(IZO - identifikační znak
Školní družina IZO 118 700 120
organizace)
Školní jídelna IZO 118 700 138
od 1. 7. 2013
Mateřská škola IZO 107 608 031
Vedoucí pracovníci
Ředitel školy:
Mgr. Petr Šilhart
Přehled hlavní činnosti školy základní vzdělávání, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti,
školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců
od 1. 7. 2013 předškolní vzdělávání
Kapacita školy
Základní škola:
200 žáků
Školní družina:
50 žáků
Školní jídelna:
250 žáků
Mateřská škola:
53 dětí
Doplňková činnost
vaření pro cizí strávníky
Od ledna 2005 ve škole pracuje školská rada, která má devět členů.
Ve škole pracuje Unie rodičů.
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Charakteristika školy
Základní škola v Dolní Cerekvi je plně organizovanou základní školou s mateřskou školou.
Ve škole je devět tříd, ve kterých se učilo celkem 103 žáků (červen 2019), průměr byl 11,4
dětí ve třídě. Ve škole se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu „Společně
to dokážeme“, který nabízí možnosti všem žákům.
Škole byla udělena zřizovatelem výjimka z počtu žáků pro školní rok 2018/2019.
Škola má devět učeben, odbornou učebnu informatiky a cvičnou kuchyňku.
Součástí školy je školní družina, ve které bylo zapsáno 48 dětí. Pro svoji činnost využívá
dvou družinových tříd v suterénu školy.
Ve škole je školní jídelna s kuchyní, kde se vaří pro základní školu, mateřskou školu
a zajišťuje závodní stravování zaměstnanců školy. V rámci své doplňkové činnosti vaří i pro
cizí strávníky.
Základní školu v Dolní Cerekvi navštěvují žáci z Dolní Cerekve, Spělova, Kostelce, Dvorců,
Batelova a Cejle.
Dobrá je spolupráce se zřizovatelem Městysem Dolní Cerekev. Pan starosta se účastní
významných školních akcí, např. slavnostního zahájení a ukončení školního roku, rozloučení
s vycházejícími žáky, které se koná v obřadní síni Městyse Dolní Cerekev.
Výuku ve škole doplnila řada aktivit, vzájemné návštěvy se školkou, exkurze, besedy…
Škola využívá školní budovu, přilehlý dvůr, školní zahrádku, sportovní halu pro výuku tělesné
výchovy. Při slavnostních příležitostech využívá škola i obřadní síň městyse a kulturní dům.
Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Jedná se o víceletý tematický program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky
z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Náš projekt má název „SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME – ŠABLONY DOLNÍ CEREKEV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007466“. Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím naplnění indikátorů v MŠ
v podobě proškolení vybraných pedagogů v oblastech rozvoje čtenářské pregramotnosti
v praxi MŠ a v matematické pregramotnosti v praxi MŠ, sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a dále dočasnou personální podporou
školky v podobě školního asistenta; v ZŠ v podobě doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem a dočasnou personální podporou školy v podobě školního asistenta.
Personální zajištění provozu školy
Ve škole pracovalo průběžně celkem 12 učitelů, 2 vychovatelé (z toho 1 na částečný
úvazek), 1 ekonomka na částečný úvazek, 1 uklízečka a 4 pracovnice školní jídelny (z toho
1 s částečným úvazkem), 4 učitelky mateřské školy, 4 asistenti pedagoga (1 na celý úvazek,
1 na tříčtvrtinový úvazek, 1 na poloviční úvazek a 1 na čtvrtinový úvazek) a jedna školnice
mateřské školy.
Ve škole je:
5 tříd - 1. - 5. ročník
4 třídy - 6. - 9. ročník
2 oddělení školní družiny
2 třídy mateřské školy
Přehled oborů vzdělávání
Ve škole je vyučován obor vzdělávání:
kód oboru - 79-01-C/01, popis oboru – Základní škola
Přehled učebních plánů
Ve škole se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu:
„Společně to dokážeme“, č. j. ZŠDC/118/2018.
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Údaje o pracovnících školy

Titul

Jméno

Příjmení

Funkce

Kvalifikace Aprobace:

Mgr.

Petr

Šilhart

ředitel

VŠ

Tv

Mgr.
Mgr.

Jana
Pavlína

Hrevúšová
Třísková

ekonomka, učitelka
učitelka, VP

VŠ
VŠ

FG, EK
NŠ (Pv)

Mgr.

Světlana

Příhodová

učitelka, ICT

VŠ

M-Dg, Nj

Mgr.

Bláhová
Straková

učitelka
učitelka

VŠ

NŠ (Tv)

Mgr.

Jitka
Petra

VŠ

Mgr.

Blanka

Fialová

učitelka, EVVO

Mgr.

František

Pitner

učitel

VŠ
VŠ

Rj-Nj-Ov
Př, M

Mgr.

Hana

Pitnerová

učitelka, K

VŠ

D, Rj, Nj, Rv

Eva

Lausová

učitelka

Mgr.

Veronika

Svobodová

učitelka

SŠ
VŠ

SZZ Aj
NŠ (Vv, SPG)

Mgr.

Lucie

Vejtasová

učitelka (mateřská
dovolená)

VŠ

Bi, Ch

RNDr.

Jiří

Hiess

učitel

VŠ

učitelství
všeobecných
předmětů, M, Z,

Michaela

Sopko

učitelka (zástup za
nemoc od června
2019)

VŠ

Bi

Vendulka

Vláčilová

Iva

Vláčilová

Kristýna

Taclíková

asistent pedagoga

SŠ

asistent
pedagoga

Julie

Pádivá

školní asistent,
asistent pedagoga

SŠ

asistent
pedagoga

Mgr.

Bc.

SŠ
vychovatelka
vychovatelka, školní
asistent, asistent
VŠ
pedagoga
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NŠ, Čj, Vv

SPgŠ
vychovatelství

Provozní pracovníci
Jméno a příjmení:
Jarmila Musilová

Pracovní zařazení:
uklízečka

Pracovnice školní jídelny:
Jméno a příjmení:
Irena Kameníková
Marie Havlová
Radka Peštová
Alena Konířová

Pracovní zařazení:
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Pracovnice mateřské školy:
Jméno a příjmení:
Vladimíra Svobodová
Jana Michalková
Alena Hašková
Iveta Konířová
Mgr. Karin Janoušková
Hana Pernová Málková

Pracovní zařazení:
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistent pedagoga
školnice MŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali
vzdělávání:
Odborné
Mgr. Petr Šilhart
- Reforma financování škol
Mgr. Jana Hrevúšová
- Personalistika a mzdy
- Účetnictví příspěvkových organizací
Mgr. Pavlína Třísková
- Systém vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v ČR
- Plán pedagogické podpory (PLPP) a Individuální vzdělávací plán (IVP)
- Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP, autismem, tělesným postižením
Oblast didaktiky a metodiky
Mgr. Petra Straková
- Vysočina Education - Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností,
odstranění obtíží
Mgr. Jitka Bláhová
- Vysočina Education - Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností,
odstranění obtíží
Eva Lausová
- Reálie anglicky mluvících zemí
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Mgr. Světlana Příhodová:
- Abaku ve výuce matematiky
- Matematika pro život
Oblast prevence, zdraví, výchovného poradenství
Mgr. Hana Pitnerová:
- Školení MP (listopad, duben) – činnost organizací, které se zabývají prevencí
Mgr. Pavlína Třísková
- Školení - VP– výchovné poradenství
Oblast ICT
Mgr. Světlana Příhodová:
- ICT konference
- systém Bakaláři

Zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení
Do 1. třídy ve školním roce 2018/2019 nastoupilo 15 žáků. Dne 19. 9. 2019 rodiče jednoho
žáka požádali o dodatečný odklad povinné školní docházky.
Dne 25. dubna 2019 proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
K zápisu se dostavilo 14 dětí. Bylo zapsáno 11 žáků, kteří nastoupí do 1. třídy, rodiče 3 dětí
požádali o odklad povinné školní docházky.
Přehled přijatých žáků na střední školy
Docházku v ZŠ Dolní Cerekev ukončilo 10 žáků devátého ročníku.
Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku školního roku 2019/2020

počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

1

Stř zdrav škola

Praktická sestra

Brno

1

SŠP, techn. a automobilní

Strojní mechanik (zámečník)

Jihlava

1

ŠECR

Ekonomika a cest. ruch

Jihlava

2

VOŠ a SŠVZZ

Veterinářství

Třebíč

1

SŠ stavební

Zedník

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

Automechanik

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

Autotronik

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

Obráběč kovů

Jihlava

1

Gymn., a JŠsPSJZ

Gymnázium se sport. přípravou

Zlín

Slavnostní přijetí vycházejících žáků proběhlo 28. června 2019 v obřadní síni Městyse Dolní
Cerekev.
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Výsledky vzdělávání

Z toho chlapci

Z toho dívky

prospěl

Z toho
s vyznamenáním

nedostatečně

Opravné zkoušky

1.

14

3

11

14

14

0

0

2.

12

6

6

12

12

0

0

3.

16

10

6

16

15

0

0

4.

10

3

7

10

7

0

0

5.

14

8

6

14

7

0

0

celkem 1. - 5.

66

30

36

66

55

0

0

6.

10

4

6

10

8

0

0

7.

7

5

2

7

2

0

0

8.

10

6

4

10

6

0

0

9.

10

5

5

10

4

0

0

celkem 6. - 9.

37

20

17

37

20

0

0

Celkem

103

50

53

103

75

0

0

ročník

počet žáků

Přehled klasifikace – konec školního roku 2018/2019
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Hodnocení výuky
Výuka na prvním i druhém stupni probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem.
Zájmové útvary
Ve škole probíhaly zájmové kroužky pod vedením učitelek a vychovatelek, do kterých
se přihlásilo celkem 64 žáků:
Dyslexie: Mgr. Pavlína Třísková
Práce s žáky 1. a 2. stupně - speciální metody pomáhají žákům zvládnout lépe čtení, psaní
a gramatické jevy (navštěvovalo 5 žáků)
Informatika: Mgr. Pavlína Třísková
(navštěvovalo 8 žáků)
Hra na flétnu: Vendulka Vláčilová
(navštěvovalo 11 žáků)
Taneční kroužek: Bc. Iva Vláčilová
(navštěvovalo 17 žáků)
Informatika: Kristýna Taclíková
(navštěvovalo 7 žáků)
Střelecký kroužek: Jiří Hiess
(navštěvovalo 5 žáků)
Sborový zpěv: Mgr. Veronika Svobodová
(navštěvovalo 11 žáků)
Žáci naší školy jsou zapojeni i do činnosti a soutěží v oddílech a zájmových útvarech mimo
školu.
K nejpopulárnějším patří aktivity přímo v obci, jakými jsou:
Hasiči, které vede Oldřich Kotoun, Bc. Andrea Dopitová a David Podhorský, schází se
zdarma jedenkrát týdně.
Velmi oblíbená je házená, kterou mohou děti navštěvovat zdarma dvakrát týdně. Házenou
vedou pan Ing. Zdeněk Dvořák, Mgr. Zdeněk Veselý a paní Ing. Eva Navrátilová.
Rybářský kroužek, který vede Ing. Eva Navrátilová, schází se jedenkrát za 14 dní.
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Soutěže a olympiády
Většině soutěží a olympiád předcházela školní kola. Nejlepší žáci reprezentovali školu
v okresních a oblastních kolech, jak uvádí přehled.
Soutěže a olympiády
Matematický klokan:
Cvrček:
Jméno a příjmení

Třída

Počet
bodů

Šimon Jůda

3.

58

Jan Vacek

3.

52

Leona Francálková

3.

50

Stella Danielová

3.

50

Radim Strnad

3.

50

Třída

Počet
bodů

Petr Kotouček

4.

77

Jan Procházka

5.

60

Karolína Judová

4.

59

Třída

Počet
bodů

Zdeněk Palán

6.

91

Jan Zástěra

7.

67

Jan Strnad

6.

50

Třída

Počet
bodů

Tereza Šindelářová

9.

54

Jakub Košťál

9.

54

Radim Tichánek

8.

53

Tereza Cahová

8.

52

Klokánek:
Jméno a příjmení

Benjamín:
Jméno a příjmení

Kadet:
Jméno a příjmení

Soutěž Ministerstva obrany – POKOS: výherce - Jana Kratochvílová – 6. třída (květen 2019)
Krajská soutěž „Poznej Vysočinu“ – bez umístění
Krajská soutěž „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – Diplom za zdařilou soutěžní práci – 3. třída
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Sportovní soutěže
Okresní kolo v přespolním běhu
Mladší žáci 16. místo
Starší žákyně 11. místo
Starší žáci
18. místo
Minifotbal – okresní kolo starších žáků
9. - 12. místo
Florbal – okresní kolo mladších žáků
13. - 16. místo
Florbal – okresní kolo starších žákyň
7. - 8. místo.
Florbal – okresní kolo starších žáků
17. - 20. místo
Házená – okresní kolo starších žáků
1. místo v okrese
Házená – krajské kolo starších žáků
2. místo v kraji
Házená – okresní kolo starších žákyň
1. místo v okrese
Házená – krajské kolo starších žákyň
4. místo v kraji
Házená – okresní kolo mladších žáků „Novinářský kalamář“
1. místo v okrese.
Házená – krajské kolo mladších žáků „Novinářský kalamář“
3. místo v kraji.
Sportovní liga škol okresu Jihlava
V dlouhodobé soutěži sportovních soutěží ve školním roce 2018/2019 obsadila naše škola
celkové 13. místo z 28 zúčastněných škol okresu Jihlava.
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Aktivity školy, spolupráce s dalšími organizacemi, prezentace školy
Škola pořádá řadu akcí, které doplňují výuku a spojují vyučovací proces s praxí, v dalších
aktivitách spolupracuje s ostatními organizacemi.
Vystoupení pro seniory v rámci „Setkání seniorů v kulturním domě“ – pásmo říkanek,
písniček – vystoupení dětí z MŠ (září 2018).
Podzimní tvoření - projektové vyučování 2. třídy – žáci se koncem září vydali na vycházku
po okolí Dolní Cerekve. Cílem bylo pozorovat všechny změny, které probíhají v přírodě
v tomto období. Cestou sbírali vše, co mohli zpracovat v hodinách výtvarné výchovy. Celý
říjen až do poloviny listopadu z toho vyráběli výrobky (např. pavoučky, ježky „Podzimáčky“,
mandaly, stromy a strašáčky). Výsledky jejich snažení jsou uveřejněny na webových
stránkách školy (září – listopad 2018).
Dopravní hřiště v Jihlavě – nácvik 4. třídy – žáci se naučili pravidla silničního provozu
pro cyklisty, bezpečné chování na silnici, dopravní značky, vybavení jízdního kola, zvládnutí
situací, které je mohou na silnici potkat. Získané znalosti použili při praktické zkoušce - jízdě
na kole na dopravním hřišti (podzim 2018, zima, jaro 2019).
Vítání občánků – vystoupení dětí z MŠ (říjen 2018 a červen 2019).
Den stromů – projektové vyučování žáků 1. a 4. třídy spočívající v poznávání stromů, listů,
plodů. Vycházka do přírody, plnění úkolů, stavění domečků pro lesní skřítky (říjen 2018).
Hry našich babiček a dědečků – sportovní dopoledne ve sportovní hale. Žáci z 1. a 4. třídy
si zasportovali v disciplínách, např. skákání přes švihadlo, skákání panáka a trénování
školky s míčem (podzim 2018).
Keramická dílna – pro žáky 3., 5., 7. a 8. třídy čekala práce s keramickou hlínou a následné
vypálení jejich výrobků v keramické peci (listopad 2018).
Návštěva Horáckého divadla – představení „O Perníčkovi“ – návštěva žáků 1. a 4. třídy
(listopad 2018).
Exkurze na SŠ a SOU ve spolupráci s výchovnou poradkyní – žáci 8. a 9. třídy –
SOŠ a SOU Pelhřimov, SOŠ a SOU Třešť, SŠ stavební Jihlava, SOŠ uměleckoprůmyslová
Světlá nad Sázavou (podzim 2018).
Úřad práce Jihlava - žáci 8. a 9. třídy – akce v rámci profesní orientace (podzim 2018).
Rozsvícení Vánočního stromu – v rámci projektu Prorodinné politiky Městyse Dolní
Cerekev vystoupili s programem žáci školy a děti mateřské školy u příležitosti slavnostního
rozsvícení vánočního stromu u místního kostela sv. Maří Magdalény (prosinec 2018).
Čertíci ve 2. třídě – 5. prosince se děti 2. třídy i paní učitelky převlekly za čerty a probíhala
výuka v „pekle“. Matematika a čeština byla pekelně lehká, plná kouzel a zábavy. Ve VV
vyráběli masky a papírové loutky – čerty (prosinec 2018).
Vánoční dílničky – žáci 2. třídy namalovali enkaustikou vánoční přáníčka a zimní krajinu
(prosinec 2018).
Vánoční trhy – žáci vyráběli výrobky s vánoční tématikou, které byly určeny k prodeji
na „Vánočních trzích“ (listopad a prosinec 2018).
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Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ ve spolupráci
s Městysem Dolní Cerekev a s místní knihovnou (prosinec 2018).
Mikulášská nadílka – žáci 9. třídy zorganizovali pro spolužáky všech tříd a děti z mateřské
školy Mikulášskou nadílku v maskách (prosinec 2018).
Filmové představení „Cesta za králem Trollů“ – pro všechny žáky školy (prosinec 2018).
Vánoční besídky ve třídách – žáci uspořádali vánoční besídky, přinesli napečené cukroví,
rozdali si dárky a společně se bavili. Proběhla i společná besídka na chodbě. Žáci 3. třídy
uspořádali besídku i pro své rodiče (prosinec 2018).
Grónsko – projekt 2. třídy - děti se v hodině HV naučily píseň Grónská písnička, v prvouce
si povídali o severských zemích, promítali si obrázky a videa z Grónska, ve VV ve skupinách
namalovali obrázky s tématikou polárních krajin, Eskymáky…(leden 2019).
Zdravý životní styl – projektové vyučování 2. třídy – celý měsíc si žáci vedli každodenní
záznamy o aktivitách během celého dne. Cílem bylo zmapovat pohybový a klidový režim dětí
a docílit toho, aby si uvědomily, jak důležité je aktivně prožít život a co nejméně vysedávat
u počítače a televizoru (únor 2019).
Týden zdravé svačinky – projektové vyučování 2. třídy – celý týden si děti nosily do školy
na svačinu zdravé potraviny a pití včetně ovoce a zeleniny. Povídali jsme si o tom, jak se
správně stravovat, jaké hygienické návyky při jídle dodržovat (březen 2019).
Právní povinnost občana – beseda určená žákům 9. třídy (březen 2019).
Kyberšikana – přednáška pro žáky 6. a 7. třídy (březen 2019).
První pomoc do škol – určená pro žáky 8. ročníku. ČČK Jihlava proškolil žáky
v problematice první pomoci a k tomu si mohli prohlédnout vybavení vozu lékařské
záchranné služby (březen 2019).
Lyžařský výcvikový kurz – žáci z 6. - 9. třídy naší školy absolvovali ve spolupráci se
Základní školou Jihlava, Demlova 32 pětidenní lyžařský výcvikový kurz v Deštné v Orlických
horách (březen 2019).
Prezentace hokejového klubu Dukla Jihlava ve sportovní hale – setkání hráčů s dětmi
MŠ a žáky 1. třídy (březen 2019).
DKO Jihlava – divadelní představení v anglickém jazyce LAST WISH pro 2. stupeň ZŠ
(březen 2019).
Jarní inspirace – výstava pořádána Klubem seniorů v Hostinci U Mayerů ve spolupráci se
ZŠ, na výstavě žáci vystavovali své velikonoční výrobky, které byly určené k prodeji (březen
2019).
Jarní dílničky – žáci 2. třídy pracovali s technikou Quilling nebo také papírový filigrán. Je to
umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného
tvaru. Díky správné kompozici jednotlivých tvarů lze ve výsledku vytvořit krásný a originální
obrazec (duben 2019).
Čistá Vysočina – ke Dni Země v patronaci Kraje Vysočina proběhlo v rámci městyse Dolní
Cerekev a jeho okolí sběr odpadků (duben 2019).
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Den otevřených dveří – jarní tvořivé dílny pro žáky i veřejnost na téma „Jaro je tu“,
prohlídka prostor školy pro veřejnost, výstava fotografií a kronik školy a svačinový den
(duben 2019).
74. výročí osvobození naší vlasti – vystoupení při vzpomínkové akci u pomníku padlých,
přednes poezie žáky ZŠ (květen 2019).
Den s IZS – dopoledne ke Dni dětí (květen 2019).
Školní výlet – 1. – 4. třídy do Robinsona v Jihlavě (květen 2019).
Recyklohraní – jedná se celoroční sběr malých elektrospotřebičů a baterií.
Celoroční projekty
Už šestým rokem je škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, kde žáci
dostávají pravidelně dvakrát měsíčně ovoce, zeleninu nebo ovocné nápoje zdarma.
V rámci Doprovodných programů byly objednány pro 1. stupeň sady na pěstování drobné
zeleniny. Žáci si sami vypěstovali červené a žluté ředkvičky a mix salátů. Žáci 2. stupně
dostali ochutnávkové koše s ovocem – mix speciál. Ochutnávkový den proběhl 21. května
2019. Fotodokumentace z této akce je prezentována na stránkách o. p. s. LAKTEA. Škola
využila i nabídku dárkových balíčků pro budoucí prvňáky.
Naše škola stále pokračuje v projektu „Mléko do škol“, pro žáky 1. i 2. stupně zdarma.
Dne 22. května proběhl ochutnávkový den mléčných výrobků, ochutnávkové koše dodala
o. p. s. LAKTEA.
Normální je nekouřit – program pokračoval v 1. a 4. třídě.
Žáci 1. – 4. třídy absolvovali desetitýdenní plavecký výcvik, který probíhal v plaveckém
bazénu E. Rošického v Jihlavě.
Soutěž s panem Popelou - většina dětí školy sbírá použitý papír a snaží se třídit odpad
do připravených kontejnerů ve škole a v okolí. Žáci nasbírali 7 060 kg starého papíru.
Exkurze, výstavy, kulturní akce – Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava,
ZOO Jihlava, Muzeum v Dolní Cerekvi, Úřad práce Jihlava, návštěva SŠ a SOU Třešť, SŠ
a SOU Pelhřimov, SŠ stavební Jihlava, SŠ Světlá nad Sázavou.
Výzdoba školy
Žákovské práce se staly převažující výzdobou školních chodeb.
Žáci školní družiny se starali o výzdobu v suterénu školy.
Činnost školy je celoročně prezentována na webových stránkách www.zsdcerekev.cz.
Dovednosti a úspěchy dětí i práci svých učitelů škola prezentuje i při vhodných příležitostech
a je otevřena veřejnosti.
Spolupráce s organizacemi:
Městys Dolní Cerekev, Unie rodičů při ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, Místní knihovna Dolní
Cerekev, BESIP, Kraj Vysočina, Policie ČR, Klub seniorů v Dolní Cerekvi, Český
zahrádkářský spolek v Dolní Cerekvi, ČČK Jihlava, složky IZS Vysočina, FCC Česká
republika, s.r.o., Magistrát města Jihlava, Základní škola Jihlava – Demlova, PPP a SPC
Jihlava.
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Prezentace školy na veřejnosti
Kulturní vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu u místního kostela sv. Maří
Magdalény (listopad 2018).
Prezentace vánočních a velikonočních výrobků na výstavách pořádaných Klubem seniorů
v Dolní Cerekvi (prosinec 2018, březen 2019).
Výzdoba školních i veřejných prostor výtvarnými pracemi žáků.
Přednes poezie k výročí konce 2. světové války.
Školní Akademie – vystoupení žáků školy (červen 2019).

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Dne 25. 4. 2019 proběhla na škole inspekce zaměřená na kontrolu a dodržování vybraných
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, zaměřená na zápisy do 1. ročníku
základního vzdělávání.
Výsledkem inspekce bylo kontrolní zjištění, kde bylo konstatováno, že nebylo zjištěno
porušení příslušných právních předpisů.
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Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Dolní Cerekvi

Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Dolní Cerekvi ve školním roce 2018/2019 finančně podpořila tyto akce:
Částka v Kč

Akce
Dopravní hřiště - úhrada dopravy (ZŠ)

126,00

Členské příspěvky ZŠ a MŠ do Všesportovního kolegia

7 500,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Jihlava a zpět (ZŠ)

2 068,00

Mikulášské balíčky (MŠ)

1 540,00

Mikulášské balíčky (ZŠ)

5 625,40

Úhrada filmového představení - kino "Vánoce u zvířátek" (MŠ)
Úhrada filmového představení - kino "Cesta za králem Trollů“ (ZŠ)
Odměny žákům za vystoupení

600,00
4 040,00
151,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Hradec Králové (ZŠ)

8 338,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Jihlava (MŠ)

2 600,00

Šerpy pro 9. třídu

2 429,00

Květiny pro 9. třídu

572,00

Dopravní hřiště - úhrada dopravy (ZŠ)

140,00

Beseda "Zvyšování právního vědomí mladých lidí"

700,00

Čistá Vysočina - občerstvení (MŠ a ZŠ)

2 490,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Jihlava (ZŠ)

2 842,00

Den IZS - občerstvení

1 640,00

Den IZS - koláče

1 575,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Nový Rychnov (ZŠ)

4 743,00

Úhrada dopravy Dolní Cerekev - Telč (MŠ)

3 630,00

Dopravní hřiště - úhrada dopravy (ZŠ)

140,00

Příběhy před spaním (MŠ)

1 379,00

Úhrada filmového představení - kino "Švec a čert“ (MŠ)

1 100,00

Školní akademie - občerstvení

421,00

Kouzelnická produkce (MŠ)

585,00

Konec školního roku - odměny žákům a žákyním ZŠ
CELKEM

6 026,00
63 000,40
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Hospodaření školy
Příjmy organizace 2018
Název

Kč

Stravné

951 756,63

Kroužky

37 280,00

Školné

131 906,00

Úroky

0

Použití fondů

119 851,51

Ostatní příjmy

12 429,00

Dotace obec

2 038 072,00

Dotace NIV

10 262 094,00

Dotace ESF

525 743,89

Celkem

14 079 133,03

Náklady organizace 2018
Název

Kč

Materiál

1 253 946,26

Náklady DDM

150 566,86

Opravy a údržba

37 606,53

Cestovné

17 377,00

Služby

300 952,43

Mzdové náklady

9 043 164,00

Zdravotní a sociální pojištění celkem

2 985 557,00

Jiné sociální pojištění

36 883,00

Fksp

185 673,00

Ostatní náklady z činnosti

14 258,00

Jiné pokuty a penále

0

Spotřeba energie

25 888,00

Celkem

14 051 872,08

Hospodářský výsledek činil v roce 2018 celkem 27 260,95 Kč. Kladný hospodářský výsledek
byl vytvořen nedočerpáním dotace od zřizovatele a byl převeden do rezervního fondu.
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Mateřská škola
Provoz mateřské školy byl zajištěn od 6.00 do 16.00 hodin.
Počet tříd – 2
Počet zapsaných dětí 45 (z toho 1 dítě se SVP)
Počet pedagogických pracovníků – 4 (včetně vedoucí učitelky)
Asistent pedagoga – 1
Školní asistent – 1
Počet provozních pracovníků – 1
V I. oddělení bylo zapsáno 24 dětí.
V I. oddělení pracují dvě učitelky a jeden školní asistent.
Ve II. oddělení bylo zapsáno 21 dětí (včetně 1 dítěte se SVP).
Ve II. oddělení pracují dvě učitelky a jeden asistent pedagoga.
Ve školním roce 2018/2019 odešlo do ZŠ 14 dětí.
Nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 je 7.
Základním dokumentem, podle kterého učitelky naplňují vzdělávací cíle - je ŠVP s názvem
„Barevný svět“. Plánem tohoto dokumentu je kvalitní pedagogická diagnostika dětí, inkluze
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí sociálně znevýhodněných, multikulturní
vzdělávání a rozvoj komunikačních schopností.
Na to navazuje i další vzdělávání pedagogů.
Ve školním roce 2018/2019 absolvovaly učitelky tyto semináře:
 Zpívánky aneb hudební činnosti v mateřské škole
 Polytechnická výchova v MŠ
 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 Dny pokusů k poznání neživé i živé přírody
 Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ
 Společné vzdělávání – inkluze v MŠ
Poslední dva jmenované semináře byly v rámci projektu Šablon.
Materiální i personální podmínky pro rozvoj a práci s dětmi se SVP jsou dobré. Učitelky
i asistent pedagoga pracují dle IVP. Pro práci s těmito dětmi má mateřská škola k dispozici
také tablet.
Dvě učitelky mají kurz logopedické asistence a zajišťují logopedickou péči ve spolupráci
s SPC Březejc, které k nám posílá kvalifikované klinické logopedy na pravidelné depistáže
a garantuje práci učitelek.
Vzdělávání v mateřské škole je propojeno jak s rodinou, tak i s dalšími institucemi jako je
SPC, PPP nebo odbor sociálních věcí při Magistrátu města Jihlava.
Stále pokračují projekty „Mrkvička“ a „Živá
environmentální a ekologickou výchovu dětí.

zahrada“,

které

jsou

zaměřené

na

Opět jsme přispěli spolu s rodiči na veřejnou sbírku pro společnost Fond Sidus, z.ú. Výnos
této sbírky je určený na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK
2. LF v Praze Motole, dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.
Na letošní sbírku č. S-MHMP/1476620/2015 naše mateřská škola přispěla částkou 1.600 Kč.
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Akce MŠ V průběhu školního roku


































Schůzky s rodiči (začátek školního roku, informace pro rodiče nově přijatých dětí)
Kino – každý měsíc
Drakiáda
Fotografování s Photodienstem
Vystoupení na „Setkání seniorů“
„Babí léto“ v MŠ – ukázka živých zvířátek
Podzimní dílny
Sezonní výzdoba úřadu městyse
Divadlo Štenberk
U krmelce – zásoby pro zvířata na zimu
Logodepistáže
Vítání občánků
Výstava seniorů „Vánoční inspirace“ – spolupráce
Prodejní výstava u „Rozsvícení vánočního stromku“
Program k akci „Rozsvícení vánočního stromu“
Mikulášská besídka
Vánoční besídka
Prohlídka kostela sv. Máří Magdalény
Plavecký kurz
Vyšetření školní zralosti - PPP
Divadlo Malvína
Karneval v MŠ
Pouštění Morany – jarní zvyky v MŠ
Účast s dětskými výrobky na výstavě klubu seniorů – „Jarní inspirace“
Horácké divadlo – Maxipes Fík
Čistá Vysočina
Brigáda – údržba školní zahrádky – ve spolupráci s rodiči
Beseda se spisovatelkou dětských knih
Besídka ke Dni matek
Vystoupení k výročí ČSOP
Fotografování – konec školního roku
Výlet – Panský dvůr Telč
Rozloučení s předškoláky – odpolední akce s rodiči

Zúčastnili jsme se těchto výtvarných soutěží:
47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019
 Holcová Lucie – čestné uznání
 Kolář Michal – čestné uznání
XVII.ročník vytvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti – „Školka plná dětí“
1. účast
ČMJ – XVII. Ročník výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“
2. Jabůrková Klára – 3. místo (výtvor „Na poli“)
Český zahrádkářský svaz – výtvarná soutěž „Moje oblíbená rostlina“
Obor – polytechnické práce
3. Dvořáková Aneta – 4. místo
4. Nováková Anděla – 7. místo
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NIDV a Český národní komitét – literární a výtvarná soutěž „Evropa ve škole“
28. ročník – 2018/2019
 Kolektivní práce – 2. místo: Jůda Matyáš – Opera v Sydney
Fišer Tomáš – Eiffelova věž
Nováková Anděla – Karlův most
Šeniglová Julie – Pyramida
Kotoučková Šárka – Ruský palác
Krutišová Magdaléna – Velká čínská zeď
V posledních letech jsou přijímány do MŠ i děti mladší tří let. Všichni zaměstnanci mateřské
školy se snaží vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro děti i jejich rodiče.
Mateřská škola nabízí co nejširší škálu vhodných aktivit tak, aby se docílilo co možná
nejpřirozenějšího začlenění dětí dvouletých, dětí se SVP i dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí do kolektivu mateřské školy.
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Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 25. 9. 2019.

Na základě podkladů jednotlivých vyučujících, vychovatelek a vedoucí mateřské školy
zpracoval.
Mgr. Petr Šilhart
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Přílohy
Výchovné a profesní poradenství
Zhodnocení MPP (minimální preventivní program)
Hodnocení EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
Školní družina
Vysvětlivky zkratek
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Výchovné a profesní poradenství
Výchovné poradenství:
V rámci péče o integrované žáky spolupracujeme s PPP a SPC Jihlava. Výchovný poradce
vede přehled o kontrolních vyšetřeních a platnosti posudků, společně s TU podává návrhy
na vyšetření. Dohlíží na povinnou dokumentaci (Žádost rodičů, Rozhodnutí ředitele školy,
IVP, Informovaný souhlas).
Hodnocení dětí s podpůrnými opatřeními bylo na konci školního roku zasláno PPP.
Proběhla návštěva p. J. Lázničky a p. E. Libáňské z SPC Jihlava – posouzení diagnózy
jednoho žáka (náslechy v hodinách).

Profesní poradenství:
Vycházející žáci navštívili společně s žáky 8. ročníku ÚP v Jihlavě, individuálně se poté
zúčastnili společně s rodiči burzy SŠ v Jihlavě.
Proběhly exkurze na SŠ: Střední škola stavební Jihlava (společně s 8. třídou), Střední
průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, SOŠ a SOU Třešť, SOŠ
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.
Naši školu navštívili zástupci Manažerské akademie Jihlava.
VP pomáhala žákům s výběrem vhodných SŠ - individuální konzultace, pomoc při
vyplňování a odesílání přihlášek, vydávání Zápisových lístků, odvolání, tabulka přehledu
umístění žáků na SŠ a SOU.
Sumář přijatých žáků na SŠ a SOU:
Umístění na SŠ s maturitou: 6 žáků.
Umístění na SOU: 4 žáci.
Zhodnocení MPP (minimální preventivní program)
Při plnění MPP jsme opět vycházeli ze Strategie prevence rizikového chování na období
2017 – 2018 /MŠMT/ a z dlouhodobých úkolů našeho programu. Plnění těchto úkolů bylo
podle možnosti začleňováno do vyučovacích hodin a také do akcí TU se třídou.
TU na 1. stupni se opět zaměřili na včasné odhalování specifických poruch učení
a doporučení k odbornému vyšetření. TU a VP vypracovali individuální plány pro žáky se
SPU, se kterými byli seznámeni ostatní vyučující v dané třídě.
Žáci 1. stupně se zapojili do volnočasových aktivit, které jim byly nabídnuty na začátku
školního roku.
Žáci 4. ročníku absolvovali kurz dopravní výchovy.
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Žáci 9. ročníku v rámci volby povolání navštívili úřad práce a několik středních škol
a odborných učilišť.
Pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií v Jihlavě a navázali jsme nově spolupráci
s hasičským sborem.
Žáci 8. ročníku absolvovali 3 bloky přednášek s praktickými ukázkami zásad první pomoci
a ochrany zdraví.
Žáci 9. ročníku absolvovali přednášku s besedou na téma „ Zvyšování právního vědomí.“
Pro žáky 6. a 7. ročníku jsme uspořádali besedu na téma: „Nebezpečí internetu
a kyberšikany“.
Žáci 8. a 9. ročníku shlédli nové školní filmy s preventivní tématikou šikany, kyberšikany,
mentální anorexie.
I nadále budeme usilovat o bezpečné a přívětivé prostředí pro naše žáky, jsme připraveni
řešit všechny projevy šikany, násilí a netolerance mezi dětmi v naší škole.

Hodnocení EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
EVVO je na naší škole součástí vzdělávacího program již řadu let. I ve školním roce
2018/2019 učitelé zařadili pestrou škálu témat do vyučovacích hodin i na mimoškolní akce.
Proběhla řada akcí: návštěva elektrárny Temelín, Čistá Vysočina. Škola celoročně podpořila
pitný režim programem „Mléko do škol“ a zdravou výživu programem „Ovoce do škol“.
Odměnou pak byl dětem ochutnávkový den mléčných výrobků a ovoce a zeleniny.
EVVO - I. stupeň
V Čj ekologické pojmy, básničky, vyprávění, v Aj překlady, v M slovní úlohy s tematikou
ochrany ŽP, v prvouce a výchovách - zdravý životní styl a vztah člověka k přírodě.
EVVO – II. stupeň
Důraz kladen na výchovu v globálních souvislostech, na ochranu ŽP ve všech oblastech.
Žáci se zapojili do třídění odpadu, pracovali na řadě projektů týkajících se ochrany ŽP.
V jednotlivých předmětech se učitelé často věnovali problémům souvisejícím s ochranou ŽP
a s globálními problémy na Zemi.
EVVO jsou na velmi dobré úrovni.
Plán EVVO se podařilo splnit, výchova je na velmi dobré úrovni.

24

Školní družina
Ve školním roce 2018/2019 byla dvě oddělení školní družiny. Celkem školní družinu
navštěvovalo 48 dětí. Práce s dětmi probíhala podle plánu ŠVP. Vždy jeden týden v měsíci
jsme se věnovali danému tématu. Toto téma se prolínalo ve všech činnostech školní družiny.
Témata na školní rok 2018/2019 byla:
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

AKTOVKY NA ZÁDA
LES
HRÁTKY S PLODY PODZIMU
ADVENTNÍ ČAS
NEDÁM ŠANCI BACILŮM
ZIMNÍ SPORTY
KDO TO ŤUKÁ NA DVEŘE?
HODY HODY DOPROVODY
KYTIČKA PRO MAMINKU
HRAJEME SI BEZPEČNĚ

A) Odpočinková činnost
1) činnost vedená vychovatelkou (didaktické hry, soutěže, hry s vychovatelkou...)
2) činnost individuální dle vlastního výběru dítěte (stolní hry, hračky, četba, PC, modelování,
kreslení, poslech hudby, zpěv, tanec...).
B) Zájmová činnost
1) Pracovní a výtvarná výchova
Pracovní a výtvarná výchova patří mezi nejoblíbenější zájmovou činnost. Děti měly
celoročně k dispozici podněty k rozvoji svých dovedností. Pracovaly s různými materiály
(papír, plsť, látky, přírodniny, barvy, dřevo...).
Děti se zasloužily o výzdobu družiny, školních prostor, zdravotního střediska, obecních
prostor a svými výrobky zdobily i veřejné výstavy.
2) Přírodovědná výchova
Prováděla se hlavně formou besed, při kterých děti získávaly nové poznatky a zkušenosti od
vychovatelek a zároveň se zapojovaly do besedy svými znalostmi a zkušenostmi.
Dětem napomáhaly knihy, encyklopedie, videa a především vycházky do přírody.
3) Dopravní výchova
Ve školní družině jsme se snažili o to, aby se děti vyznaly v dopravních značkách,
předpisech a dopravních situacích. Vyhodnocovaly se dopravní testy, které si děti vyplňovaly
po společných besedách. Hry s dopravní tématikou byly využívány i v odpočinkové
a rekreační činnosti. Využívali jsme deskové dopravní hry, dřevěné dopravní značky, domino,
pexeso.
4) Hudební výchova
Náplní této výchovy byl především zpěv za doprovodu kytary, klavíru a flétny. Děti se naučily
mnoho nových písniček, které také samy doprovázely dalšími hudebními nástroji (xylofon,
triangl, dřívka, bonga...). V rámci výchovy se děti učily noty a poznávaly nové hudební
nástroje. V jedné z družin je dětem k dispozici klavír.
Děti ke zpěvu využívaly Orffovy nástroje. Další součástí byl tanec, děti tancovaly na hudbu
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a písničky z klipů na PC.
5) Společenská výchova
Prvky etické výchovy byly začleňovány do všech činností v ŠD. V rámci společenské
výchovy jsme využívali prostor kuchyňky, kde se děti učily přípravě pokrmů, stolování
a bezpečnosti při samotné práci. Děti byly vedeny ke slušnému chování. Problémy vzniklé při
hádkách jsme společně řešili.
C) Rekreační činnost
Pracovníci městysu upravili prostor za školou a vytvořili tak krásné a bezpečné prostředí
pro činnost dětí.
Pokud nebyl tento prostor nevyužit, pobyt venku byl dán vycházkami do přírody, pobytem
na dětském hřišti u kulturního domu, na louce za školou nebo na školním dvoře. Děti mohly
využívat programu, který byl pro ně přichystán vychovatelkami nebo se věnovaly své
individuální činnosti.
K dispozici měly míče, švihadla, tenisové pálky...
V zimě se chodilo sáňkovat ze svahu za školou.
Akce pořádané školní družinou:
CESTA LESEM - 9. 10. 2018
VÝROBA DÁRKŮ NA VÁNOČNÍ TRH - listopad 2018
VÁNOČNÍ BESÍDKA - 19. 12. 2018
KARNEVAL - 18. 2. 2019
VYNÁŠENÍ MORANY - 21. 3. 2019
VÝROBA DÁRKŮ NA VELIKONOČNÍ TRHY - březen, duben 2019
Akce, kde vystupovala školní družina
TANEČNÍ A PĚVECKÁ VYSTOUPENÍ- SENIOŘI - září 2018
DECHOVKY - září 2018
KRÁLIČÍ HODY - říjen 2018
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - prosinec
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA-březen 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- duben 2019
FESTIVAL Z KOPCE-červen 2019
Závěr:
V letošním roce jsme pracovali jako každý rok podle plánu ŠVP a to na rok 2018/2019.
1. oddělení navštěvovaly děti z 3., 4., 5. a 7. třídy.
2. oddělení navštěvovaly děti z 1. a 2. třídy.
Dodržovali jsme provozní řád ŠD a dbali na bezpečnost žáků.
Počet dětí v družinách byl vyrovnán.
Fotografie - viz internetové stránky školy
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Vysvětlivky zkratek

MPP
EVVO
IZO
ZŠ
OP VVV
MŠ
VŠ
Tv
FG
EK
VP
NŠ
Pv
ICT
M
Dg
Nj
Rj
Ov
Př
Čj
Vv
D
Rv
SŠ
SZZ
Aj
SPG
Bi
Ch
Z
SPgŠ
PLPP
IVP
LMP
MP
SOU
SŠP
ŠECR
VOŠ a SŠVZZ
Gymn. a JŠsPSJZ
SOŠ
ČČK
ISZ
ČR
PPP SPC
SPC
NIV
ESF
DDM
Fksp
SVP

Minimální preventivní program
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Identifikační znak organizace
Základní škola
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mateřská škola
Vysoká škola
Tělesná výchova
Finanční gramotnost
Ekonomika
Výchovný poradce
Národní škola
Pracovní výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika
Deskriptivní geometrie
Německý jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Český jazyk
Výtvarná výchova
Dějepis
Rodinná výchova
Střední škola
Státní závěrečná zkouška
Anglický jazyk
Speciální pedagogika
Biologie
Chemie
Zeměpis
Střední pedagogická škola
Plán pedagogické podpory
Individuální vzdělávací plán
Lehké mentální postižení
Metodik prevence
Střední odborné učiliště
Střední škola průmyslová
Škola ekonomická a cestovního ruchu
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární zemědělská
zdravotnická
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Střední odborná škola
Český červený kříž
Integrovaný záchranný systém
Česká republika
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciálně pedagogické centrum
Neinvestiční výdaje
Evropské sociální fond
Drobný dlouhodobý majetek
Fond kulturních a sociálních potřeb
Speciální vzdělávací potřeby
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ŠVP
UK
LF
FN
PPP
ČSOP
NIDV
TU
MŠMT
SPU
ŽP
PC
ŠD

Školní vzdělávací program
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice
Pedagogicko-psychologická poradna
Český spolek ochránců přírody
Národní institut dalšího vzdělávání
Třídní učitel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Specifická porucha učení
Životní prostředí
Personal computer (Osobní počítač)
Školní družina
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