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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 do 14. 02. 2020
statutární zástupce ředitele školy:
Mgr. Světlana Příhodová od 16. 02. 2020
ředitel školy:
Mgr. Lubomír Krátký od 01. 08. 2020
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. V květnu 2020 proběhly
volby a nyní má nové složení.
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 108 žáků (červen 2020), průměr byl 12 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 2019/2020.
Škola má devět učeben, odbornou učebnu informatiky a cvičnou kuchyňku, která byla na
náklady zřizovatele zcela zrekonstruována.
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 - 2021 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 do 30. 04. 2020, od 01. 03. 2020 externí pracovnice na
zpracování účetní agendy školy a externí pracovnice na zpracování mzdové agendy,
1 uklízečka a 4 pracovnice školní jídelny (z toho 1 s částečným úvazkem), 4 učitelky mateřské
školy, 2 asistenti pedagoga (na tříčtvrtinový 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

Mgr.

Petr

Šilhart

Mgr.

Jana

Hrevúšová

Mgr.

Pavlína

Třísková

ředitel do 14. 02. 2020 VŠ
ekonomka, učitelka, do
VŠ
30. 04. 2020
učitelka, VP,
VŠ
(dlouhodobá nemoc)

Kvalifikace Aprobace:

Mgr.

Světlana

Příhodová

učitelka, ICT, statutární
zástupce ředitele školy
VŠ
od 16. 02. 2020 do
31. 07. 2020

Mgr.
Mgr.

Jitka
Petra

Bláhová
Straková

učitelka
učitelka

Mgr.

Blanka

Fialová

Mgr.

František

NŠ (Pv)

M-Dg
NŠ (Tv)

VŠ

Rj, Nj, Ov

učitelka, EVVO, do
09. 06. 2020

VŠ

Př, M

Pitner

učitel do 30. 06. 2020

VŠ

NŠ, Čj, Vv

VŠ

D, Rj, Nj, Rv

Mgr.

Hana

Pitnerová

Mgr.

Monika

Kremláčková

učitelka (zástup za
nemoc od ledna 2020) VŠ

Mgr.

Miroslava

Poláčková

učitelka

Mgr.

Veronika

Svobodová

učitelka

Mgr.

Lucie

Vejtasová

Mgr.

Lucie

Janíčková

Mgr.

Michaela

Sopko

Vendulka

Vláčilová

Iva

Vláčilová

Kristýna

Mgr.

FG, EK

VŠ

učitelka, metodik
prevence, do
30. 06. 2020

Bc.

Tv

NŠ

VŠ
VŠ

Aj, Ov
NŠ (Vv, SPG)

učitelka (rodičovská
dovolená)
učitelka
učitelka (zástup za
nepřítomnost od září
2019)

VŠ

Bi, Ch

VŠ

Nj, D

VŠ

Bi

vychovatelka
vychovatelka, školní
asistent

SŠ

SPgŠ

VŠ

vychovatelství

Taclíková

asistent pedagoga do
31. 12. 2019

SŠ

asistent
pedagoga

Marie

Plachá

asistent pedagoga od
03. 02. 2020

SŠ

asistent
pedagoga

Alex

Denev

učitel (zástup za nemoc
VŠ
od března 2020)
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management, Tv

Provozní pracovníci
Jméno a příjmení:
Jarmila Musilová

Pracovní zařazení:
uklízečka

Pracovnice školní jídelny:
Jméno a příjmení:

Pracovní zařazení:

Irena Kameníková

vedoucí školní jídelny

Marie Havlová

kuchařka (dlouhodobá nemoc)

Radka Peštová

vedoucí kuchařka

Hana Klubalová

kuchařka (zástup za nemoc)

Alena Konířová

kuchařka

Pracovnice mateřské školy:
Jméno a příjmení:

Pracovní zařazení:

Vladimíra Svobodová

vedoucí učitelka MŠ do 30. 10. 2019

Marie Antoňů Králová
Jana Michalková

vedoucí učitelka od 1. 11. 2019 do
6. 12. 2019
učitelka MŠ do 10. 09. 2019

Bc. Andrea Podhorská

učitelka MŠ od 11. 9. 2019

Alena Hašková

učitelka MŠ, vedoucí učitelka od
06. 12. 2019
učitelka MŠ

Iveta Konířová (mateřská, následně
rodičovská dovolená)
Kristýna Taclíková
Bc. Gabriela Koubková

učitelka MŠ, zástup za Ivetu Konířovou od
01. 01. 2020
učitelka MŠ

Markéta Polívková

asistent pedagoga MŠ, od 03. 03. 2020

Hana Pernová Málková

školnice MŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali
vzdělávání, vzhledem k epidemiologické situaci je seznam kratší:

Učíme se venku

Mgr. Michaela Sopko

ICT konference

Mgr. Světlana Příhodová

Syndrom vyhoření – přednáška

Mgr. Jitka Bláhová, Mgr. Petra
Straková

Školení výchovných poradců

Mgr. Pavlína Třísková

Německý jazyk – obrázky, vizuální
impulsy

Mgr. Hana Pitnerová

I němčina může bavit

Mgr. Lucie Janíčková
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Kritéria školní zralosti – Vysočina
Education

Mgr. Petra Straková, Mgr. Jitka
Bláhová

systém Bakaláři

Mgr. Světlana Příhodová

AMOS – soubor vzdělávacích
materiálů pro 1. ročník
Webinář MŠMT-Legislativní změny
související s COVID 19

Mgr. Jitka Bláhová
Mgr. Světlana Příhodová, Alena
Hašková

Léto s matematikou

Mgr. Michaela Sopko

Letní vědecký kemp

Mgr. Michaela Sopko

Zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení
Do 1. třídy ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 12 žáků.
V průběhu dubna 2020 proběhl online zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Přihlášku podali rodiče 13 dětí. Bylo zapsáno 10 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 a jedna žákyně 5. ročníku.
Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku školního roku 2020/2021
počet

střední škola

obor

sídlo SŠ

1

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS
a JŠ s právem státní
jazykové zkoušky

kadeřnice

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

provozní elektrotechnik

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

strojírenství

Jihlava

1

SŠP, techn. a automobilní

mechanik elektrotechnik

Jihlava

1

SŠ stavební

stavebnictví

Jihlava

1

Akademie, VOŠ,
Gymnázium a SOŠ
uměleckoprůmyslová

výtvarné zpracování skla a
světelných objektů

Světlá nad Sázavou

1

SŠP, techn. a automobilní

automechanik

Jihlava

1

Gymnázium Otokara
Březiny a SOŠ

ekonomika a podnikání

Telč

1

SŠP, techn. a automobilní

IT technologie

Jihlava

1

SŠ VZZ

veterinářství

Třebíč

1

Gymnázium Ad Fontes

osmileté gymnázium

Jihlava

Slavnostní přijetí vycházejících žáků 9. ročníku proběhlo 26. června 2020 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.

12

6

6

12

12

0

0

2.

17

3

14

17

17

0

0

3.

13

7

6

13

13

0

0

4.

15

10

5

15

11

0

0

5.

10

3

7

10

5

0

0

celkem 1. - 5.

67

29

38

67

58

0

0

6.

13

8

5

13

1

0

0

7.

10

3

7

10

6

0

0

8.

8

6

2

7

4

1

0

9.

10

6

4

10

5

0

0

celkem 6. - 9.

41

23

18

40

16

1

0

Celkem

108

52

56

107

74

1

0

ročník

počet žáků

Přehled klasifikace – konec školního roku 2019/2020
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Hodnocení výuky
Výuka na prvním i druhém stupni probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem.
V době uzavření školy z důvodu epidemiologické situace probíhala distanční výuka, do které
se bohužel některé žáky nepodařilo zapojit. Po otevření školy v květnu 2020 využilo možnost
navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám 8 žáků z 9. ročníku. Následně se omezené
výuky účastnilo cca 75% žáků prvního stupně.
Zájmové útvary
Ve škole probíhaly zájmové kroužky pod vedením učitelek a vychovatelek, do kterých
se přihlásilo celkem 71 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), probíhala do onemocnění paní učitelky
Hra na flétnu: Vendulka Vláčilová
(navštěvovalo 13 žáků)
Taneční kroužek: Bc. Iva Vláčilová
(navštěvovalo 20 žáků)
Informatika: Kristýna Taclíková
(navštěvovalo 7 žáků)
Sborový zpěv: Mgr. Veronika Svobodová
(navštěvovalo 11 žáků)
Přírodovědný kroužek: Mgr. Jitka Bláhová, Mgr. Petra Straková
(navštěvovalo 20 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.
Soutěže a olympiády
Většina soutěží a olympiád letos neproběhla. Přesto někteří žáci reprezentovali školu, jak
uvádí přehled.
Soutěž Ministerstva obrany – POKOS: výherci Zdeněk Palán (listopad 2019)
Václav Valenta (prosinec 2019)
Jana Kratochvílová (leden 2020)
Jana Kratochvílová (březen 2020)
Krajská soutěž „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – Diplom za zdařilou soutěžní práci – 3. třída
9

Sportovní soutěže
Florbal – okresní kolo starších žákyň
13. – 14. místo
Florbal – okresní kolo starších žáků
17. – 19. místo
Sportovní liga škol
18. místo v okrese Jihlava
Házená – okresní kolo mladších žáků „Novinářský kalamář“
1. místo v okrese.
Ostatní sportovní soutěže neproběhly z důvodu epidemiologické situace.
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Aktivity školy, spolupráce s dalšími organizacemi, prezentace školy

Akce se třídou ve školním roce 2019/2020
měsíc

září 2019

říjen 2019

listopad 2019

prosinec 2019

leden 2020

akce
Fotografování pro Jihlavský deník

účastnila se třída
1. třída

Zahajovací táborák

2. třída

Dolnocerekvické bejbykešky

2., 4. třída

Houbaření a škola v přírodě
Dopravní hřiště

4. třída

Úřad práce

8., 9. třída

Mazlíčci – výukový program v ZOO Jihlava
Den stromů – projektové vyučování v lese

1., 2. třída

Drakiáda s MŠ
Projektový den Pátek s Lichožrouty (Pavel Šrut –
Lichožrouti)
Návštěva Legiovlaku v Telči
Podzimní tvoření – dopolední práce s přírodninami
Hry našich babiček a dědečků
Výroba vánočních dekorací u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu
Přednáška Tonda obal na cestách
SPŠ a SOU Pelhřimov
SŠ Světlá nad Sázavou
Florbal turnaj dívky i hoši
Nebezpečí číhá všude – prevence dětských úrazů

1. třída

Vycházka ke krmelci – vánoční nadílka zvířátkům

1. a 2. třída

Vánoční besídka pro rodiče

4. třída

Vystoupení u rozsvícení vánočního stromečku
Návštěva filmového představení
Vánoční besídka
Preventivní program s pracovníky z PPP zaměření
na zlepšení vztahů ve třídě

pěvecký sbor

SŠ stavební Jihlava
Ježíškova vnoučata – návštěva Alzheimer centra
Jihlava
Návštěva Horáckého divadla –
„O pejskovi a kočičce“

8., 9. třída

„ Normální je nekouřit“ – program podpory zdraví
a prevence kouření
Preventivní program s pracovníky z PPP zaměření
na zlepšení vztahů ve třídě
Soutěž RAP BATTLE
Kurz 1. pomoci
Plavecký výcvik

únor 2020

Lyžařský výcvikový kurz – Čeřínek
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4. třída
7., 8., 9. třída
1., 2. třída
všechny třídy
8., 9. třída
2. třída

všechny třídy
7. třída

9. třída
1. a 2. třída
1. třída
7. třída
8. třída
1. – 4. třída, MŠ
přihlášení žáci 1. a 2.
stupně, děti MŠ

březen 2020

červen 2020

Okresní kolo ve florbalu

6., 7. třída – vybraní žáci

Vesmír – projektový den
Okresní kolo v házené – 1. místo v okrese, postup
do kraje
Veselé zoubky – preventivní program
Léto na louce – projektové vyučování v přírodě
Normální je nekouřit – program podpory zdraví a
prevence kouření
Léto na louce a v lese – dopoledne v přírodě
Člověk – projektový den

3. třída

Přírodovědná exkurze Čeřínek

4. třída

6., 7. třída – vybraní hoši
1. třída
2. třída
3. třída

Celoroční projekty
Recyklohraní – jedná se celoroční sběr malých elektrospotřebičů a baterií.
Naše škola se účastní Školních projektů Evropské unie s finanční podporou EU „Ovoce
a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Všichni žáci školy dostávají jednou týdně zdarma
čerstvé ovoce, zeleninu, případně ovocné a zeleninové šťávy a neochucené mléko.
Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka,
vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity
a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Dne 18. června obdrželi žáci v rámci projektu – Doprovodná vzdělávací opatření
ochutnávkový balíček – sáček s ovocem (grep, kiwi, kumquat) a proběhl ochutnávkový den
mléčných výrobků – Skyr – vanilka, plátkový sýr Gouda a Bobík Drink Milk. Ochutnávkové
balíčky dodala o. p. s. LAKTEA.
Škola i letos využila nabídku dárkových balíčků pro budoucí prvňáky.
Normální je nekouřit – program pokračoval v 1. a 2. třídě.
Žáci 1. – 4. třídy absolvovali pouze 4 lekce z desetitýdenního plaveckého výcviku, které
proběhly v plaveckém bazénu E. Rošického v Jihlavě. Následně byl výcvik vzhledem k nastalé
situaci ukončen.
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 8 727 kg starého papíru, v regionu
Jižní Čechy a Vysočina se škola umístila na 24. místě v průměrném množství na jednoho žáka.
Exkurze, výstavy, kulturní akce – 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.
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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.
Prezentace školy na veřejnosti
Kulturní vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu u místního kostela sv. Maří
Magdalény (listopad 2019).
Prezentace vánočních výrobků na výstavě pořádané Klubem seniorů v Dolní Cerekvi (prosinec
2019).
Výzdoba školních i veřejných prostor výtvarnými pracemi žáků.
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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 2019/2020 z důvodu „covidových
prázdnin“ finančně podpořila pouze tyto akce:
Akce
Částka v Kč
Dopravní hřiště – úhrada dopravy (ZŠ)
640,8., 9. třída – doprava do Jihlavy (ÚP)
1 534,Mikulášské balíčky (ZŠ)
6 241,Příspěvek do všesportovního kolegia
7 000,Nákup knížek pro 1. stupeň – zvyšování čtenářské gramotnosti
5 122,Šerpy pro deváťáky
2 039,Knížky pro předškoláky
935,Ceny do tomboly Josefovské zábavy – ponecháno do r. 2021
1 604,Celkem
25 115,Zůstatek finančních prostředků Unie rodičů z roku 2018/2019 byl 36 423,- Kč, příspěvky od
žáků na školní rok 2019/2020 činily 16 800,- Kč, výdaje za školní rok 2019/2020 byly
25 115,- Kč. Do školního roku 2020/2021 je převedeno 28 108,- Kč.
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Hospodaření školy
Příjmy organizace 2019
Název

Kč

Stravné

997 314,03

Kroužky

47 700,00

Školné

156 420,00

Úroky

0

Použití fondů

35 228,00

Ostatní příjmy

4 850,00

Dotace obec

1 917 341,50

Dotace NIV

11 733 161,00

Dotace ESF

228 894,11

Celkem

15 120 908,64

Náklady organizace 2019
Název

Kč

Materiál

1 090 085,78

Náklady DDM

18 475,00

Opravy a údržba

16 450,00

Cestovné

15 039,00

Služby

350 413,44

Mzdové náklady

9 725 397,00

Zdravotní a sociální pojištění celkem

3 199 851,00

Jiné sociální pojištění

39 619,00

FKSP

203 877,00

Ostatní náklady z činnosti

14 458,00

Jiné pokuty a penále

0

Spotřeba energie

27 688,00

Celkem

14 701 353,22

Hospodářský výsledek činil v roce 2019 celkem 419 555,42 Kč. Kladný hospodářský výsledek
byl vytvořen nedočerpáním dotace od zřizovatele a byl převeden do rezervního fondu.
Usnesením Zastupitelstva městyse Dolní Cerekev č. 2 - 2020 konaného dne 26. 2. 2020 byl
schválen tento výsledek hospodaření a možnost jeho využití pro vyřešení personálních
záležitostí při změně vedení příspěvkové organizace a následně na dovybavení/ modernizaci
IT vybavení školy.
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Mateřská škola
Provoz mateřské školy byl zajištěn od 6.00 do 16.00 hodin.
Počet tříd – 2
Počet zapsaných dětí 41 (z toho 1 dítě se SVP)
Počet pedagogických pracovníků – 4 (včetně vedoucí učitelky)
Asistent pedagoga – 1
Počet provozních pracovníků – 1
V oddělení „Broučci“ bylo zapsáno 16 dětí.
V tomto oddělení pracují dvě učitelky.
V oddělení „Motýlci“ bylo zapsáno 25 dětí (včetně 1 dítěte se SVP).
V tomto oddělení pracují dvě učitelky a jeden asistent pedagoga.
Ve školním roce 2019/2020 odešlo do ZŠ 10 dětí, tři děti ukončily docházku do MŠ.
Nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 je 18.
Učitelky vzdělávaly děti podle ŠVP “Barevný svět”, který je v souladu s RVP PV.
Při své práci spolupracovaly s městysem Dolní Cerekev – návštěva místostarostky v MŠ
a předání vánočních dárků, spolupráce na kulturních akcích v obci, pravidelná výzdoba
v budově městyse.
Úzce spolupracujeme s klubem seniorů – senioři čtou dětem, účastnily jsme se jejich výstavy.
V rámci environmentální výchovy spolupracujeme s místním Mysliveckým spolkem – setkání,
zakrmování, krmítka pro ptactvo.
Naše MŠ pokračuje v projektu “Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání” –
dvakrát ročně byla provedena depistáž kvalifikovanými logopedy s SPC Březejc a byla dána
doporučení pro práci asistentce logopeda. V současnosti zůstala v MŠ jedna asistentka
logopeda.
Dlouhodobě se věnujeme projektu “Živá zahrada” a “Mrkvička”.
Využíváme poradenské služby s rámci spolupráce s SPC a PPP. Pro rodiče předškolních dětí,
kteří projevili zájem, jsme zajistili odborné vyšetření školní zralosti. Pro zájemce tu byla též
možnost screeningového vyšetření zraku v rámci prevence zrakových vad dětí.
Neméně důležitá je spolupráce s rodiči, kteří nám věnovali výtvarný materiál a hračky. Tento
rok nebylo možno organizovat jarní dílny ani jarní brigádu na školní zahrádce z důvodu
omezení koronavirem. Tyto akce totiž obvykle probíhají za přítomnosti rodičů, což nebylo
možné.
Jarní brigádu – úklid školní zahrádky a úpravy nábytku provedly učitelky v době uzavření MŠ.
V období od března do června probíhalo distanční vzdělávání formou zasílání emailů dětem,
které přerušily docházku z důvodu opatření proti koronaviru.
Tradičně i tento rok jsme zorganizovaly Veřejnou sbírku pro Fond Sidus a byl nám udělen
certifikát S – MHMP/1476620/2015, výnos sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým
dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich života.
Letos jsme se zúčastnili těchto soutěží:
4. ročník Festival o dětech “Velká vánoční soutěž”
48. ročník MDVV Lidice
XVIII. ročník výtvarné soutěže ”Školka plná dětí” – umístění v kategorii 5leté – Lucie Holcová
ČSOP ”Živá zahrada” – zimní kolo výtvarné soutěže 3. místo Zuzana Landová
Výtvarná soutěž ZOO Jihlava – PodPovrch ”Víte, co jíte? věnovaná kampani "Which fisch”
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Eco project ZOO Jihlava ”Mobily pro gorily” – sbírka společnosti REMA
Zapojili jsme se do sběru starého papíru v rámci projektu ZŠ.
Sociokulturní oblast PV naplňujeme také při pravidelných návštěvách místního kina nebo při
divadelních představeních.
Pro zájemce o pohybové aktivity byl tento rok poprvé realizován lyžařský kurz v areálu Čeřínek.
Kurz plavání nebyl bohužel dokončen (opatření proti COVID-19).

Akce MŠ V průběhu školního roku

Akce se třídou ve školním roce 2019/2020
měsíc

akce

účastnila se třída

září 2019

Vystoupení pro seniory

Odd. Motýlci

říjen 2019

Drakiáda
Setkání s myslivci
Podzimní výzdoba na městyse

celá MŠ
celá MŠ
odd. Broučci

listopad 2019

prosinec 2019

Vítání občánků
Výstava seniorů –Vánoční
inspirace
Prodejní výstava u Rozsvěcení
vánočního stromku
Logodepistáž
Mikulášská besídka
Senioři čtou dětem v kostele
Vánoční besídka
Vycházka ke krmelci
Výstava Betlémů
Zimní výzdoba městysu a muzea

Odd. Motýlci
celá MŠ
celá MŠ
pro přihlášené děti
celá MŠ
celá MŠ
celá MŠ
celá MŠ
celá MŠ
odd. Broučci

Divadlo Pernštejni
Vyšetření školní zralosti PPP

celá MŠ
přihlášené děti

Vyšetření zraku Prima Vizus
Plavecký výcvik
Lyžařský výcvik
Karneval
Photodienst – fotografování

přihlášené děti
přihlášené děti odd. Motýlci
přihlášené děti od 4 let – MŠ
celá MŠ
přihlášené děti

březen 2020

Druhé čtení seniorů v MŠ

celá MŠ

červen 2020

Den dětí – dopravní hřiště
Den dětí – cesta za pokladem
Setkání s učitelkou z 1. třídy
Rozloučení s dětmi – tančírna

odd. Motýlci
odd. Broučci
odd. Motýlci – rodiče předškoláků
odd. Motýlci

leden 2020

únor 2020

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.
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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. 2020.

Na základě podkladů jednotlivých vyučujících, vychovatelek, vedoucí učitelky mateřské
školy, hospodářky Unie rodičů a účetní zpracovala.
Mgr. Světlana Příhodová
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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.
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 (společně s 8. třídou): Střední škola stavební Jihlava, Střední
průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, SOŠ a SOU Třešť, SOŠ
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.
Práci VP v oblasti další profesní orientace suplovala třídní učitelka 9. ročníku – výběr vhodných
SŠ – individuální konzultace, pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek, vydávání Zápisových
lístků, žádosti o vydání nového rozhodnutí o přijetí, tabulka přehledu umístění žáků na SŠ a
SOU.
Sumář přijatých žáků na SŠ a SOU:
Umístění na SŠ s maturitou: 7 žáků.
Umístění na SOU: 3 žáci.
Osmileté gymnázium: 1 žákyně.
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 první část kurzu dopravní výchovy.
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.
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Žáci 8. ročníku absolvovali 2 bloky přednášek s praktickými ukázkami zásad první pomoci
a ochrany zdraví.
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 2019/2020
učitelé zařadili pestrou škálu témat do vyučovacích hodin i na mimoškolní akce. Škola
celoročně podpořila pitný režim programem „Mléko do škol“ a zdravou výživu programem
„Ovoce do škol“. Odměnou pak byly dětem ochutnávkové balíčky 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.
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Školní družina
Ve školním roce 2019/2020 byla dvě oddělení školní družiny. Celkem školní družinu
navštěvovalo 50 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

ZAČALA ŠKOLA
BARVY
PODZIMNÍ SKLIZEŇ
PŘIJDE K NÁM JEŽÍŠEK
SNĚŽÍ
MALUJEME – KDE SE DÁ
PŘIŠLO JARO

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 a písničky z klipů na PC.
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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 ŠD ve školním roce 2019/2020
říjen 2019

Program pro seniory v Kulturním zařízení (Láska, aneb
koulelo se koulelo…)

listopad 2019

Návštěva místního kostela
Rozsvícení vánočního stromečku v obci
Program: Stínové divadlo – narození Ježíše Krista
Taneční výstup v rytmu koled
Prodej vánočních výrobků na trzích

prosinec 2019

Vánoční besídka ve školní družině
(stromeček, Ježíšek)
Vánoční veselení se na chodbě
pro celou ZŠ
(výstupy dětí ze školy – tance, divadlo, zpěv, básně, společné
koledy,..)

leden 2020

Projekt –„ Josef Lada“
(charakteristika, malba, povídky, pohádky, příběhy,…v suterénu
výstava)

únor 2020

Masopustní rej –
„maso pusť a masku drž“
ve školní družině

červen 2020

Indiánský týden
(tvorba kostýmů, čelenek, Velká výprava do týpí, hra o přežití,
pozdrav Bohům, přivolání deště a slunce, lov bizona,…)

Závěr:
V letošním roce jsme pracovali jako každý rok podle plánu ŠVP a to na rok 2019/2020.
1. oddělení navštěvovaly děti z 3., 4., 5. třídy.
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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

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

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
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SŠP
ŠECR
VOŠ a SŠVZZ
Gymn. a JŠsPSJZ
SOŠ
ČČK
ISZ
ČR
PPP SPC
SPC
NIV
ESF
DDM
Fksp
SVP
ŠVP
UK
LF
FN
PPP
ČSOP
NIDV
TU
MŠMT
SPU
ŽP
PC
ŠD

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
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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