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Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou
Pavlínov 44, Velké Meziříčí 59401

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou

Adresa školy :

Pavlínov 44, 594 01 Velké Meziříčí

Ředitel:

Mgr. Eva Požárová

Kontakty:
Telefon

pevná linka: 566 544 363, mobil: 777753975

E-mail

zs.pavlinov@centrum.cz

Web

http://zspavlinov.svet-stranek.cz/

Zařazení do sítě škol:
IZO

102931631

REDIZO

600130789

IČO

70992070

Zřizovatel

Obec Pavlínov, Pavlínov

Telefon

566 544 364

Fax

566 544 364

E-mail obec

obecpavlinov@tiscali.cz

E-mail starosta: Jiří Jaša

jasa.jiri@seznam.cz
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Údaje o škole pro školní rok 2015 - 2016
název školy: Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou
IČO: 70992070
telefon pevná linka: 566544363
telefon mobil: 777753975
adresa: Pavlínov 44, Velké Meziříčí 59401
emailová adresa: zs.pavlinov@centrum.cz
webové stránky: http://zspavlinov.svet-stranek.cz/
Ve školním roce 2015 /2016 naši školu navštěvovalo 15 žáků 1., 3., 4., 5. ročníku.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školou ke vzdělávání
Školní vzdělávací program „Společně“
Zřizovatel
zřizovatel: Obec Pavlínov, Pavlínov 100
starosta: Jiří Jaša
telefon pevná linka: 566544364
emailová adresa: obecpavlinov@tiscali.cz
Údaje o zaměstnancích školy
ředitelka: Mgr. Eva Požárová
učitelé: Mgr. Andrea Nahodilová
asistent pedagoga: Ing. Iveta Nedomanská
vychovatelka: Ing. Iveta Nedomanská, Mgr. Andrea Nahodilová
školnice: Alena Zachová
katechetka: Anna Čermáková
Všechny dokumenty školy jsou k dispozici v ZŠ Pavlínov.
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Projekty školního roku 2015 - 2016

Ovoce do škol
Informace o projektu
Naše škola je již několikátým rokem zapojena do projektu Ovoce do škol. V rámci podpory zdraví
žáků odebíráme dvakrát do měsíce svačiny v podobě ovoce nebo zeleniny. Žáci svůj příděl vitamínů
posvačí ve škole nebo si odnesou domů.
V rámci tohoto projektu objednáváme do školy několikrát do roka větší balíčky ovoce a zeleniny a
dalších produktů, které žáci o přestávce ochutnávají a které ve školní družině zpracováváme a
využíváme jako tvůrčí materiál. Projevujeme tak naše kulinářské dovednosti.
Webové stránky Ovoce a zelenina do škol:http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/
PŘEHLED ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:
září - hruška, jablko
říjen - hrozny bílé, mandarinka
listopad - nápoj Hello, kaki
prosinec - banán, nápoj Hello
leden - mandarinka, grep červený
únor - mrkev, jablko, džus
březen - hrášek, nápoj Kubík
duben – hruška
květen - meruňka
červen – jablko, Hello jablko-broskev
13. 4. ochutnávkový koš

Mléko do škol
Projekt podporuje žáky při správném stravování a nabízí mléčné a jiné výrobky
Informace o projektu
Naše škola je také již několikátým rokem zapojena do projektu Mléko do škol. Žáci a jejich rodiče
mají možnost několikrát do roka objednat mléčné produkty za výhodné ceny. Podporujeme tak
zdravou stravu žáků.

Celé Česko čte dětem
Kampaň zdůrazňuje důležitost čtení žákům, podporuje čtenářskou gramotnost a zájem o knihy
Ve školním roce 2015/16 přečetli naši žáci v rámci kampaně tyto knihy:
Bílý tygr
Zpívající kuchyň
Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
Ukradená písmenka
Skřítek Nils
Pro holky...
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Pro kluky...
Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
Pohrátky aneb...
Zlaté dno
Berta a UFO: Neobyčejné přátelství
Expedice z pohlednice
K této aktivitě patří i psaní kroniky, čtenářské sešity, akce „Čtení pod peřinou“, návštěva knihovny
v Pavlínově a ve Velkém Meziříčí, beseda „Krysáci“ a jiné malé projekty v rámci výuky.

Sazka Olympijský víceboj
Celorepubliková sportovní soutěž mezi školami, podporuje zdraví a sportovní nasazení žáků, žáci se
snaží překonat sami sebe
Informace o projektu
Letošní školní rok jsme pokračovali v zapojení do projektu Sazka Olympijský víceboj.
Celorepublikový projekt, do kterého jsme se zapojili, je popsaný na tomto
odkaze:http://www.ceskosportuje.cz/. Žáci měli Tréninkové deníky, pracovali na své kondici a
celkovém tělesném rozvoji a snaží se splnit tyto disciplíny:
1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
7. Výbušnost: Skok z místa
8. Síla: Hod basketbalovým míčem
Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není
soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na
základních školách do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve
svém volném čase. Po splnění všech osmi disciplín žáci dostali sportovní vysvědčení – unikátní
analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je
mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat.
Sportovní odpoledne pro rodiče a veřejnost
V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj jsme na podzim zorganizovali Sportovní odpoledne v
Kulturním domě v Pavlínově, kdy nejen žáci, ale také rodiče a ostatní zájemci, sportovali se Sazkou.
Všichni si vyzkoušeli šest disciplín Sazky a snažili se podat co nejlepší výkony za velkého
povzbuzování ostatních zúčastněných sportovců. Sportovali jsme celé odpoledne a kromě daných
disciplín jsme si zahráli míčové hry a řádně se proběhli.
Sportování v tělocvičně ZŠ Měřín
Již tradičně jsme v rámci tělesné výchovy jeli do tělocvičny ZŠ Měřín. Zde jsme využili příležitosti
zacvičit si celé dopoledne ve velké tělocvičně. Využili jsme velkého prostoru, zaběhali si, zahráli hry,
zacvičili na nářadí - skákali přes kozu, cvičili na kruzích, trénovali basketbal a splnili tři disciplíny
Sazky - sprint 60 m, T-běh, Zátopkův běh na 50 metrů. Procvičili jsme to, co vzhledem k chybějící
tělocvičně v naší škole nemůžeme.
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Na jaře opět se Sazkou
Po splnění 10 lekcí plaveckého výcviku jsme se opět navrátili ke klasické vyučovací hodině tělesné
výchovy, do které zahrnujeme "sportování se Sazkou". Během měsíce dubna a května jsme si tedy
opět dali do těla a plnili disciplíny Sazky Olympijského víceboje a nejen to. Všichni žáci naší školy
splnili během letošního školního roku všech 8 disciplín Sazky a v daném termínu jsme stihli vložit
naše výkony do administrace webových stránek tohoto projektu. Jelikož jsme splnili veškeré
podmínky, byli jsme zapojeni i do soutěže o několikadenní pobyt na Lipně a do soutěže o sportovní
vybavení pro naši školu.
Kromě těchto disciplín jsme sportovali také v netradičních disciplínách z Tréninkového deníku.
Tréninkovým deníkem nás doprovázeli kamarádi ze Čtyřlístku. Za splnění Tréninkového deníku jsme
získali od Sazky odměny.
Vysvědčení od Sazky
Jak již bylo zmíněno, všichni žáci naší školy sportovali se Sazkou a splnili všechny disciplíny, proto
na konci školního roku získali Vysvědčení Sazky Olympijského víceboje s analýzou sportovních
výkonů. A jelikož i každý z žáků splnil daný počet disciplín z Tréninkového deníku, všichni získali
dárek - pastelky s logem tohoto projektu. Pro školu jsme získali certifikát, samolepku v podobě zlaté
medaile a trikot pro ambasadora.

Charakteristika školy
Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace poskytuje základní
vzdělání, zabezpečuje rozumovou, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, dopravní a
ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu, připravuje žáky pro další
studium na spádové škole v Měříně popř. ve Velkém Meziříčí. Ve výuce se objevují aktivity
zaměřené na čtenářskou a finanční gramotnost. Škola patří mezi málotřídní školy s prvním
stupněm a má jednu kmenovou třídu s 1., 2., 3., 4. a 5. ročníkem. V tomto školním roce jsme
neměli žádného žáka ve 2. ročníku. Na některé hodiny českého jazyka, matematiky a Člověk a
jeho svět, byli žáci rozděleni na 1., 5., ročník a 3. a 4. ročník. 2 žákyně přestoupily na jinou školu
z rodinných důvodů. Ve škole byla zřízena školní družina pro pobyt dětí mimo vyučování, která
slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. K činnosti školy slouží i nedaleká zahrada a hřiště.
Malá internetová učebna mezi jednotlivými třídami byla velice využívána, žáci mohli počítače
použít při vlastní výuce a o přestávkách. K výuce se sloužilo 6 počítačů, počítačová učebna byla
inovována v rámci projektu EU Peníze do škol. Na všechny počítače byly nainstalovány všechny
výukové programy tak, aby je bylo možno co nejvíce využívat pro výuku v jednotlivých ročnících.
Velice se osvědčila čítárna, kam si žáci chodili půjčovat knihy pro domácí četbu a využívali ji
v hodinách čtení. Postupně byly přikupovány některé encyklopedie a knížky. Vzhledem k malému
počtu žáků jsme využívali dolní učebnu jako hernu, kde žáci relaxovali, četli časopisy a hráli stolní
hry. Bylo nakoupeno další náčiní pro TV. Byla vybavena nábytkem i druhá učebna a zakoupen
výukový materiál pro děti s handicapem. Vytvořily se tak podmínky pro inkluzi žáků se
zdravotním postižením. Do zřizovací listiny jsme žádali zapsat nový obor vzdělávání 79-01-B/01
Základní škola speciální. Byl vytvořen nový Školní vzdělávací program „Společně“ pro vzdělávání
žáků s vývojovou poruchou. Ve škole proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Byla vybudována nová
střecha, nová sociální zařízení, kompletně byla celá budova zateplená /fasáda, okna/, k topení
slouží kotel na ekologická paliva. Byla zrekonstruována ředitelna, třídy i chodby byly vymalovány.
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Škola dostala novou podobu a žáci i pedagogové mohou využívat nově vylepšené prostory
k relaxaci a hlavně ke vzdělávání. Využívali jsme i školní zahradu, kde žáci pěstovali ovoce i
zeleninu. Zasadili jsme nové stromy a zvelebili okolí budovy. Takto rozsáhlá rekonstrukce
proběhla naposledy v roce 1970 za vedení p. ředitelky Sedlákové. Podařilo se nám ke Dni
otevřených dveří zapsat do nové kroniky období od roku 2007 až po současnost a seřadit a
založit dokumenty z dění ve škole i z let dávno minulých. Žáci se aktivně podílí na dění ve škole i
mimo ni. V rámci školy zapojujeme aktivně rodiče i ostatní obyvatele Pavlínova. Zlepšujeme
kvalitu vzdělávání žáků a každým rokem organizujeme několik zajímavých mimoškolních aktivit,
které se dostanou do podvědomí veřejnosti i v blízkém okolí.
Ve školním roce 2015/ 2016 byl v:
ročníku

počet žáků

1.

4

2.

0

3.

5

4.

1

5.

4

Údaje o vedení školy
Statutárním orgánem organizace je ředitelka, která byla do funkce jmenovaná obcí na dalších 6
let, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem této
organizace. Ředitelka školy organizovala, řídila a kontrolovala práci jiných zaměstnanců a dávala
pokyny k chodu školy v době její nepřítomnosti. Mgr. Blanka Janová byla na RD zastupovala ji
Mgr. Andrea Nahodilová. Jako vychovatelka ve školní družině pracovala Ing. Iveta Nedomanská,
která zároveň pracuje jako asistentka pedagoga.
- adresa pro dálkový přístup:
Eva.POZAROVA@seznam.cz

zs.pavlinov@centrum.cz
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Údaje o školské radě
Při základní škole je zřízena školská rada, jako předsedkyně školské rady pracuje paní Březková
Lada, která byla delegována opět po nových volbách do rady za zákonné zástupce nezletilých
žáků, dále za ZŠ Pavlínov Mgr. Andrea Nahodilová a za obec Karel Peterka. Rada se schází 2x
ročně a schvaluje Výroční zprávu školy, projednává a schvaluje Školní řád a koordinuje
spolupráci mezi zřizovatelem, školou a rodičovskou veřejností.
II. PŘEHLED O VZDĚLÁVÁNÍ
Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace sdružovala:
1. Základní školu, kde se v tomto roce vzdělávalo 14 žáků. Vzdělávali se podle vzdělávacího
programu:
Školní vzdělávací plán „ Školou ke vzdělávání “ pro 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.

2. Školní družinu se 17 žáky, která pracovala podle Vzdělávacího programu školní družiny,
v tomto školním roce navštěvovali družinu 2 žáci 2. stupně ze ZŠ Měřín a to jeden den
v týdnu.
3. Školní vzdělávací plán pro Základní školu speciální „Společně“. Obor byl s platností od 1.
9. 2015 zapsán do rejstříku školy.

Žáci s poruchami učení byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto
školním roce podle tohoto plánu nebyl vzděláván žádný žák. Jeden žák navštěvuje PPP ve Žďáru
nad Sázavou.
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Učební Plán
1. stupeň 1. – 5. roční
Celkem povinně hodin

19+1

20+2

23+2

23+2

24+2

118

oblasti

předměty

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

součet

Jazyk a jazyková 47
komunikace

Český jazyk a lit.

9

9

10

7

7

42

Cizí jazyk (Aj/Nj)

-

-

3

4

4

11

Matematika a její 22
aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Člověk

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

2

1

2

1

7

10

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

5

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

1

Informační a
komunikační
technologie

-

-

-

-

1

1

12

a jeho svět

Umění

12

a kultura
Člověk
a zdraví
Člověk
a svět práce

Žáci se podíleli v rámci svých ročníků na třídních projektech v jednotlivých vyučovacích
předmětech a navrhovali mimoškolní aktivity.
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Zájmové aktivity v rámci družiny
Na naší škole byly tyto zájmové aktivity:
1. stupeň 1. – 5. ročník
Odpolední aktivity v rámci družiny

1. roč.

Fotografování

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Součet

2

3

+2, 7

1

8

3

9

3

10

Divadelně - tanečmí dílna
Vaření a ruční práce

5

2

Sportování

2

3

4

3

1

Od 5. 10. 2015 byly zavedeny v rámci družiny zájmové aktivity pro žáky školy:
Divadelně - taneční dílna
- Ing. Nedomanská
Vaření
- Ing. Nedomanská
Sportování
- Ing. Nedomanská
Šikulky
- Ing. Nedomanská
Fotografování
- Mgr. Nahodilová
- od 5. 10. 2015 pracovala školní družina /počet žáků 17/
- od 5. 10. 2015 byl žákům nabídnut nepovinný předmět-náboženství pro žáky 1. až 5. ročník,
náboženství navštěvovalo 17 žáků
Školní družina nabízela žákům mimo relaxace a odpočinku tyto zájmové aktivity:

Čas v družině jsme trávili v podobě různých činností a aktivit. V pondělí činnost dramatickou a
taneční. V úterý fotografování. Zde žáci fotografovali v interiéru a v přírodě, stahovali fotky a
pracovali na počítači. Ve středu jsme měli rukodělné a tvořivé aktivity v Šikulkách. Zde jsme vyráběli
výrobky z různých materiálů, kreslili a malovali. Vařili jsme zde především zdravé pokrmy a různé
pomazánky. Zpracovávali jsme zeleninu a ovoce v rámci projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Ve
čtvrtek jsme měli převážně sportovní aktivity. Žáci zde cvičili, hráli různé pohybové a míčové hry.
Tento rok se ve školní družině věnovali tématu „Zdravý životní styl“.
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III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
- pedagogičtí pracovníci:
- ředitelka:

Mgr. Eva Požárová 1. stupně ZŠ, 24 let praxe
Mgr. Blanka Janová učitelství pro 1. stupeň, 9 let praxe /RD/
Mgr. Andrea Nahodilová učitelství pro 1. stupeň, 7 let

- ostatní učitelé:

Anna Čermáková kvalifikovaná, 13 let praxe,
náboženství - katechetka,

- vychovatelka:
- asistent pedagoga:

Ing. Iveta Nedomanská
Ing. Iveta Nedomanská

- nepedagogičtí pracovníci:

školnice (úvazek 0, 5) do března 2016

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Zápis do 1. ročníku Základní školy Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace
pro školní rok 2015/ 2016 se konal 3. 2. 2016.
Ředitelka školy přijala od 1. 9. 2016 do 1. ročníku 3 žáky. Jeden žák z Otína a ostatní žáci
z Pavlínova. Z toho dva žáci byli přijati po odkladu školní docházky. V dubnu byla podána žádost
na přijetí žákyně se středním mentálním postižením, která nastoupila k nám do ZŠ Pavlínov a
pracovala podle školního vzdělávacího plánu Školní vzdělávací plán Společně od 1. 9. 2015
jméno, příjmení dítěte

bydliště

Martin Řezníček

Pavlínov 14, Velké Meziříčí 59401

Marek Sysel

Pavlínov 42, Velké Meziříčí 59401

Adam Kittner

Otín 26, Velké Meziříčí 59401

Barbora Požárová

Černá 2, Měřín 59401
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V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Vzdělávání všech žáků probíhá velice dobře. Žáci se aktivně zapojují v hodinách do výuky,
výsledky jsou velice dobré, v tomto školním roce byli dva žáci hodnoceni na konci roku známkou
3 a 4 v ČJ. Ostatní žáci měli hodnocení známkou 1 nebo 2. Žáci, kteří odešli do ZŠ Měřín a mají
také dobré výsledky. Z rozhovorů s učiteli vyplynulo, že znalosti a dovednosti žáků jsou lepší, než
tomu bylo v minulých letech.
- ve školním roce 2015/ 2016:
v ročníku

počet žáků

celkový prospěch

1.

4

3 prospěli s vyznamenáním
1 hodnocen slovně

2.

0

0 prospěl s vyznamenáním

3.

5

3 prospěli s vyznamenáním
2 prospěli

4.

1

1 prospěl s vyznamenáním

5.

4

4 prospěli s vyznamenáním

Výuka cizích jazyků:
Ve školním roce 2015/ 2016 se na škole vyučoval ve 3., 4. a 5. ročníku anglický jazyk.
Mezipředmětově byl anglický jazyk zařazován do ostatních předmětů. V oblasti zájmové činnosti
byl nabídnut kroužek Anglického jazyka, ale nebyl o něj projeven zájem. Výuka anglického jazyka
prolínala všemi předměty.
Klasifikační porady
26. 8. 2015, 9. 9. 2015, 11. 11. 2015, 20. 1. 2016, 27. 4. 2016, 20. 6. 2016
- záškoláctví: ve školním roce 2015/ 2016 nebyl žádný případ záškoláctví u žáků školy,
- počet neomluvených hodin v roce 2015/ 2016:
0,
- ve školním roce 2015/2016 žádný úraz
- ve školním roce 2015/ 2016 byli všichni žáci klasifikováni z chování: stupněm 1,
- počet žáků se druhým a třetím stupněm z chování v roce 2015/ 2016: 0
- byly uděleny v I. pololetí žákům pochvaly za reprezentaci školy v soutěžích, důtky
a napomenutí byly uděleny Ladě Březkové, Václavu Ochranovi /ředitelská důtka/
- všichni žáci byli klasifikováni, jedna žákyně měla slovní hodnocení
- neřešili jsme žádné výchovné přestupky ani šikanu
- nebyly řešeny žádné sociopatické jevy
- byla zabezpečena bezpečnost žáků ve škole dozory u hlavního vchodu a zabezpečením lepšího
zamykání budovy školy, kdy byl instalován v rámci rekonstrukce bezpečnostní zámek a zvonek
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Spolupráce s psychologem
Ve školním roce 2015/2016 škola spolupracovala se pedagogickou poradnou ve Žďáru nad
Sázavou, pracovnice centra metodicky vedla pedagogy při výchově a vzdělávání a při práci
s dětmi, které mají problémy ve výuce. Do prvního ročníku byla v rámci integrace a inkluze
přijata žákyně s diagnózou středně mentálně postižení. Proto jsme navázali bližší spolupráci
s Mgr. Fraiovou s PPP Žďár nad Sázavou.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
V tomto školním roce se uskutečnily 3 schůzky s rodiči 9. 9. 2015, 11. 11. 2015, 20. 1. 2016,
27. 4. 2016, spolupráce s rodiči byla dobrá, podíleli se na různých akcích školy /Den dětí,
Podzimní čarování, Drakiáda a výlet/. Případné problémy jsme řešili individuálně. 15. 6. 2016
proběhl ve škole „Den otevřených dveří“, kdy se rodiče přišli podívat na opravenou školu. Škola
reaguje na podněty ze strany rodičů i žáků otevřeně a aktuálně. Podporujeme komunikaci s rodiči.
O všech aktivitách a akcích školy rodiče informujeme individuálně, na webových stránkách a další
informace si mohou přečíst ve vestibulu školy a na informační tabuli u smíšených potravin v
obci. Pořádali jsme pro ně odpolední tvoření a besídky.

Spolupráce s obcí
V tomto kalendářním roce proběhla kompletní rekonstrukce budovy školy. Budova má nová
okna, zateplení, fasádu, sociální zařízení, topení, kotel. Nově byla vymalovaná a byla zřízena malá
ředitelna a malá sborovna pro zázemí zaměstnanců školy. Jelikož se vše nestihlo opravit do
začátku školního roku, výuku jsme po dohodě se zřizovatelem zahájili v prostorách obecního
úřadu. Velice dobrá je spolupráce se členy zastupitelstva obce Pavlínov. Aktivně komunikujeme a
pořádáme akce pro děti i dospělé. Každoročně přispívají škole na dopravu na plavání a drobné
opravy školy. Podporují činnost školy a podílejí se na různých aktivitách a při řešení problémů.
Velice si této spolupráce vážíme.
29.11. Rozsvícení vánočního stromečku - na 1. adventní neděli zpívání u vánočního stromečku na obci
4.12. Mikuláš s andělem a čerty
Únor – Dětské šibřinky
21.4. Kavárnička pro seniory
5.6. Dětský den v Pavlínově – Myslivecké odpoledne
29. 5. Vítání občánků
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Spolupráce se ZŠ Měřín a MŠ Uhřínov a ostatními málotřídními školami
Aktivně jsme i v tomto školním roce spolupracovali se ZŠ Měřín, MŠ Uhřínov a dalšími
málotřídními školami. Společně plánujeme akce, komunikujeme v důležitých otázkách přestupu
žáků. Navazujeme další spolupráci a rozšiřujeme společně pořádané akce, což přispívá k lepší
adaptaci dětí na změnu prostředí. V ZŠ Měřín jsme absolvovali se žáky Den ochrany člověka za
mimořádných událostí. Děti z MŠ Uhřínov u nás byly s předškoláky. Zahájili jsme opět společně
„Hravou školičku“, nejen pro budoucí školáky ZŠ Pavlíno. Navázali jsme spolupráci se ZŠ
Moravec, žáci z této školy byli u nás na návštěvě.

4. 9. MŠ Uhřínov Planetárium
27. 1. MŠ Uhřínov u nás ve škole
20.10. Návštěva ZŠ Měřín - v rámci tělesné výchovy a projektu Sazka olympijský víceboj sportování v
tělocvičně
3.2. Zahájení plaveckého výcviku - plavecký bazén Laguna v Třebíči, společně s MŠ Uhřínov
12.1. Návštěva ZŠ Měřín - v rámci tělesné výchovy a projektu Sazka olympijský víceboj sportování v tělocvičně
23.4. Hravá školička 1 - pro předškoláky nabízíme možnost si vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích
21. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí ZŠ Měřín
25.5. Hravá školička - předškoláci opět usedli do školních lavic
27.6. Spaní ve škole - celý den a celou noc ve škole s různorodým programem společně se ZŠ Moravec
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VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Během školního roku 2015/ 2016 pedagogičtí pracovníci absolvovali tyto semináře a kurzy:
Všechny kurzy jsou zdarma, nebo si je účastník hradí sám. Učitelé si tak rozšiřují mimo pracovní
dobu své vědomosti v různých oblastech výuky. Seminářů se zúčastnili většinou o víkendu, nebo
v odpoledních hodinách. Získané praktické znalosti a vědomosti si navzájem předáváme a
využíváme při výuce.

pedagogický pracovník

název semináře nebo kurzu

Ing. Iveta Nedomanská

Kurs logopedické prevence pro pedagogické pracovníky
MŠ a I. stupně ZŠ (akreditace MŠMT)

Mgr. Andrea Nahodilová

leden 2016 Využití interaktivní tabule v praxi málotřídních
škol (akreditace MŠMT)

Mgr. Eva Požárová

duben 2016 Inkluzívní vzdělávání – vzdělávání pro všechny
(akreditace MŠMT)
březen 2016 Účast na přednášce s názvem Agresivita dětí
(Paed. Dr. Zdeněk Martínek)
leden – březen 2016 Ředitelský trojboj (cyklus přednášek,
akreditace MŠMT)
leden 2016 Využití interaktivní tabule v praxi málotřídních
škol (akreditace MŠMT)
listopad 2015 Čertovské dovádění – Vánoční hudební nadílka
(akreditace MŠMT)
září 2015 Profesionální rozvoj začínajícího učitele
prostřednictvím mentoringu (akreditace MŠMT)
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Aktivity pro školní rok 2015/2016 přehled

Září
1.9. Zahájení školního roku
2.9. Dopravní hřiště Velké Meziříčí - výuka dopravní výchovy, jízda na kole a
koloběžce
3.9. Velké Meziříčí a jeho historie - výukový program "Znáš svoje město?" spojený s
vycházkou městem, seznámení s památkami, četbou pověstí, návštěvou zámku
4.9. Pojízdné planetárium - v MŠ Uhřínov, shlédnutí výukového programu o vesmíru a
planetách
15.9. Vyber - změň - zkombinuj - soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku v rámci "Evropského
týdne mobility", v Jupiter clubu pořádal DDM Velké Meziříčí
28.9. Státní svátek

Říjen
5.10. Zahájení činnosti školní družiny a zájmových útvarů
9.10. Zahájení výuky Náboženství
14.10. Sportovní odpoledne "Sazka Olympijský víceboj" - sportovní odpoledne pro
rodiče a veřejnost, sportování se Sazkou v netradičních disciplínách v Kulturním domě
v Pavlínově
20.10. Výuka tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ Měřín - cvičení na nářadí, hry,
sportování se Sazkou
28.10. Státní svátek
29. - 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad
2.11. Škola strašidel - dopolední výuka a program ve strašidelných kostýmech,
připomenutí významného dne Památka zesnulých a anglického svátku Halloween
11.11. Rodičovská schůzka
17.11. Státní svátek
20.11. Vodnická pohádka - divadelní představení v Jupiter Clubu Velké Meziříčí
25.11. Zimní čarování - zimní tvoření pro veřejnost
29.11. Rozsvícení vánočního stromečku u Obecního úřadu - na
1. adventní neděli zpívání u vánočního stromečku na obci

Prosinec
1. - 3.12. Vánoční výstava v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí - spolupodílení se na
realizaci výstavy, instalace prací žáků a maminek
- vždy v pondělí zpívání u adventního věnce ve škole, prskavky a rozdávání dárků z
adventního kalendáře
4.12. Mikulášská besídka - návštěva Mikuláše a jeho družiny ve škole
17.12. Koledování po obci - návštěva starších obyvatel Pavlínova s koledou a vánočním
přání
22.12. Vánoční den ve škole - předvánoční tvoření a pohoda ve škole, rozdávání
dárečků a zpívání u stromečku
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny
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Leden
5. - 7.1. Bruslení na rybníku v Pavlínově v rámci školní družiny
7.1. Zimní sporty - hry na sněhu, stavění sněhuláka, sáňkování v rámci TV
12.1. Výuka tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ Měřín - cvičení na nářadí, hry, šplh,
společná hodina s 1. ročníkem ZŠ Měřín
13.1. V rámci výuky výtvarné výchovy zapojení do výtvarné soutěže pro Konto bariéry
na téma "Kouzlo a půvaby zimy očima dětí"
20.1. Rodičovská schůzka
27.1. Návštěva předškoláků z MŠ Uhřínov v naší škole
28.1. Pololetní vysvědčení a "Sportovní pětiboj"
29.1. Pololetní prázdniny

Únor
3.2. Zahájení plaveckého výcviku pro všechny žáky naší školy společně s MŠ Uhřínov plavecký bazén Laguna v Třebíči
3.2. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017
8. - 14.2. Jarní prázdniny
19.2. Vycházka do lesa ke krmelci

Březen
7.3. Jarní tvoření - jarní vyrábění pro rodiče a veřejnost
15. - 17.3. Velikonoční výstava "Přijde jaro přijde..." v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
- spolupodílení se na realizaci výstavy, instalace prací žáků
17.3. Městská knihovna Velké Meziříčí - program „Macourkoviny aneb Se sluchátkem
tvorbou Miloše Macourka“
17.3. Návštěva Velikonoční výstavy v Jupiter clubu
18.3. Matematický klokan - celosvětové testování žáků z matematických znalostí
18.3. Program ekologické výchovy - vedený vysokoškolačkou Kateřinou Čermákovou
24.3. Velikonoční prázdniny
25.3. Státní svátek
28.3. Státní svátek
31.3. Všeználek - soutěž všeobecných znalostí pro žáky 5. ročníku, pořádalo středisko
volného času DÓZA Velké Meziříčí

Duben
13.4. Ukončení plaveckého výcviku - 10. lekce
20.4. Akce Čistá Vysočina - úklid v okolí školy a obce, práce na školní zahradě
21.4. "Kavárnička pro seniory" - odpolední posezení pro naše babičky a dědečky ve
škole
26.4. Pohádka o vodnících - divadlo v ZŠ Měřín
27.4. Rodičovská schůzka
28.4. "Čarodějnický rej" - odpolední program s čarodějnicemi ve školní družině
29.4. Beseda s p. Podolským - autor večerníčku "Krysáci"
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Květen
1.5. Státní svátek
6.5. "Čtení pod peřinou" - akce v rámci čtenářské gramotnosti, celý den věnovaný
knihám, spisovatelům, ilustrátorům, čtení knih, interpretace příběhů, práce ve
skupinách, návštěva místní knihovny, hosté p. Moravová a p.uč. Sedláková
8.5. Státní svátek
16.5. Mladý zahrádkář - soutěž přírodovědných znalostí pro žáky 4. a 5. ročníku
19.5. Šperkování - odpolední akce pro rodiče a veřejnost, vyrábění šperků
25.5. Hravá školička - předškoláci z MŠ Uhřínov u nás ve škole
29.5. Vítání občánků - spolupodílení se na kulturním programu

Červen
1.6. Oslava Dne dětí s překvapením
5.6. Dětský den s myslivostí
8.6. Školní výlet ZOO Jihlava - výukový program Naši mazlíčci a prohlídka ZOO
10.6. Školní fotografování
15.6. Jarní besídka "Tak jde čas..."
16.6. Výuka dopravní výchovy - výuka s lektorem z Dopravního hřiště ve Velkém
Meziříčí
21.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí v ZŠ Měřín - soutěž ve zdravovědě
22.6. Informativní schůzka pro budoucí školáčky
27.6. Spaní ve škole se ZŠ Moravec - odpoledne, večer a noc ve škole s programem
28.6. Den s mazlíčky - se zvířátky ve škole a za zvířátky k nám domů
30.6. Slavnostní ukončení školního roku a předávání vysvědčení

Září
1.9. Zahájení školního roku
Po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku jsme opět v září zahájili školní docházku. Přivítali jsme
pět žáků prvního ročníku. S nimi tvoříme partu patnácti žáků. Nový školní rok jsme odstartovali s
úsměvem na tváři a plni očekávání a těšení se, co nás během celého roku čeká a co nového se
naučíme. Zahájení proběhlo na Obecním úřadě v Pavlínově, kde jsme se učili ještě 2 měsíce vzhledem
k rekonstrukci školy.
2.9. Dopravní výchova
Dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí
V září jsme vyjeli v rámci dopravní výchovy a tělesné výchovy do Velkého Meziříčí na dopravní
hřiště. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na kole nebo koloběžce. Pan instruktor nás seznámil s
dopravními značkami, vysvětlil, jak máme řešit situaci na křižovatce, a kdo dával velký pozor, dobře
zvládal i železniční přejezd. O přestávce jsme se proběhli a protáhli na průlezkách a vyzkoušeli svoji
zdatnost v "lanovém centru". V rámci dopravní výchovy jsme také dobře zvládli cestování autobusem
a pohyb po městě.
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Výuka dopravní výchovy
V červnu k nám do školy zavítal lektor z Dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí pan Prudík s výukou
dopravní výchovy. Zkoušel nás ze základních pravidel silničního provozu, seznamoval s dalšími
předpisy a změnami, promítal názorná videa a nechyběly ani názorné situace, ve kterých jsme si sami
zahráli účastníky silničního provozu. Pro žáky 5. ročníku měl připravené "Průkazy cyklisty".
3.9. Velké Meziříčí a jeho historie - výukový program "Znáš svoje město?" spojený s vycházkou
městem, seznámení s památkami, četbou pověstí, návštěvou zámku
V září jsme podruhé zavítali do Velké Meziříčí. Tentokrát jsme poznávali jeho historii a město jako
takové. Pod vedením zaměstnankyně Muzea Velké Meziříčí paní Ripperové jsme se vydali na
procházku městem. Prošli jsme náměstí a přilehlé ulice, kde nás paní průvodkyně upozornila na
významné historické domy a jiné stavby a řekla nám o nich několik zajímavých informací. Pro lepší
orientaci a výhled na město jsme vyšli na kostelní věž a na město pohlédli i z ptačí perspektivy. Byl to
pro nás velký zážitek. Po posilnění se svačinou a odpočinkem v místním parku jsme zamířili po
zámeckých schodech na zámek. Tam nás čekalo čtení z Povídání pro kocoura Matlafouska, které jsme
doplnili scénkami, ve kterých jsme stavěli hrad a připomněli si pověsti z minulosti Velkého Meziříčí.
Celý program se jmenoval "Znáš svoje město?“ Navazoval na vyučovací předmět prvouka - Místo,
kde žijeme. Dnes jsme se tedy celý den učili v rámci prvouky, vlastivědy, dramatické výchovy. Při
nakupování suvenýrů a občerstvení jsme také využívali znalosti z matematiky a finanční gramotnosti.
4.9. Pojízdné planetárium - v MŠ Uhřínov, shlédnutí výukového programu o vesmíru a planetách
V rámci prvouky a přírodovědy jsme se v září zúčastnili programu zaměřeného na vesmír. Zavítali
jsme na MŠ Uhřínov, kde se pořad uskutečnil v pojízdném planetáriu. V rámci pořadu jsme sledovali
hvězdnou oblohu plnou souhvězdí a postupně navštívili všechny planety, o kterých jsme se dozvěděli
několik zajímavostí. Zároveň jsme pozvali předškoláky do naší školy.
15.9. Vyber - změň - zkombinuj - soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku v rámci "Evropského týdne
mobility", v Jupiter clubu pořádal DDM Velké Meziříčí
V září jsme se zúčastnili soutěže s názvem Vyber-změň-zkombinuj. Soutěž byla pořádána DDM Velké
Meziříčí v rámci Evropského týdne mobility. Soutěž se konala v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí a
účastnilo se jí sedm družstev žáků 4. a 5. ročníků. Naše škola sestavila dívčí družstvo v čele s
chlapeckým trenérem. Družstva se utkala ve třech sportovních disciplínách a jedné vědomostní.
Děvčatům se dařilo dobře, ale ostatní družstva byla holt rychlejší, a tak jsme obsadili krásné páté
místo. Tři družstva, která společně obsadila čtvrté místo, nás předběhla pouze o jeden bod.
Žáci 1. ročníku se v rámci tohoto dne zúčastnili výtvarné soutěže, ve které obsadili 4. místo.

Říjen
Na podzim jsme tvořili z různých materiálů, kreslili jsme, vyráběli a na chvíli se stali architekty, kdy
jsme se pokusili navrhnout fasádu naší školy.
To jsem já
Ve výtvarné výchově jsme výtvarně zpracovali pojmovou mapu "To jsem já", kde jsme se zamysleli
nad tím, co umíme, co se chceme naučit, co nás baví atd.
Stali jsme se architekty
Naše škola prožívala rekonstrukci z vnitřní i venkovní strany. Dostali jsme příležitost podílet se na její
budoucí podobě tím, že jsme nakreslili návrhy, jak by se nám škola líbila barevně. A opravdu, žáci
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malovali školu nejvíce do zelena a tento návrh i uspěl, naše nová škola je zelená.

Podzimní tématiku zahrnujeme do všech vyučovacích předmětů, a tak nejen ve výtvarné výchově a
pracovních činnostech, ale také v českém jazyce, matematice, prvouce, anglickém jazyce, hudební
výchově prožíváme podzimní období.
V pracovních činnostech jsme využili dary přírody, které jsme si předem nasbírali, a vyrobili z nich
roztomilé podzimní skřítky a krásné věnce.
Stavebnice Roto
Do školy jsme obdrželi stavebnici Roto a během prvních dní jsme již sestrojili několik dopravních
prostředků a další díla podle návodů.
Listopad
2.11. Škola strašidel - dopolední výuka a program ve strašidelných kostýmech, připomenutí
významného dne Památka zesnulých a anglického svátku Halloween
Sešlo několik krásných strašidýlek, aby si společně nejen zastrašila, ale především připomněla význam
významného dne Dušičky a v rámci anglického jazyka anglický svátek Halloween. Strašidýlka se nám
představila, ukázala, jak umí strašit, pracovala ve skupině, kdy zvládala různé úkoly z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka, výtvarné výchovy, pracovních činností a dramatické výchovy, kdy
vymyslela, secvičila a zahrála scénky, jak jinak než se strašidelnou tématikou. V závěru dopoledne
proběhlo zvolení nejoriginálnějšího strašidýlka, které se napilo kouzelného lektvaru ze začarované
číše. Každé strašidýlko bylo odměněno sladkou odměnou a domů odcházelo s úsměvem na tváři.
Během týdne byl program doplněn prací na interaktivní tabuli a zpěvem písní.
20.11. Vodnická pohádka - divadelní představení v Jupiter Clubu Velké Meziříčí
V listopadu jsme zavítali do Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí na divadelní představení s názvem
Vodnická pohádka. Pohádka byla moc pěkná. Dva herci dokázali ztvárnit několik rolí, byli moc
šikovní, měli pěkné kulisy a písničky. Ocitli jsme se v tůňce u mlýna, kam kromě vodníka zavítal také
podmořský král. A jak to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a nakonec vše dobře dopadlo.
25.11. Zimní čarování - zimní tvoření pro veřejnost a Vánoční výstava
Proběhlo v naší škole "Zimní čarování a tvoření pro veřejnost". Letos jsme byli mile překvapeni,
kolik maminek a dětí přišlo s námi do školy tvořit. Vyráběl se polystyrenový stromeček, dekorace na
vánoční stromek z tvrdnoucí hmoty a svícínek z ruličky od toaletního papíru. Děti si odnesly nejen své
krásné výrobky, ale také si zacvičily, zazpívaly a společně zahrály hry ve třídě.
Již tradičně jsme se spolupodíleli na realizaci Vánoční výstavy ve Velkém Meziříčí. Samotné výstavě
předcházely dva dny tvoření tzv. Předvánoční dílničky, tvoření ve výtvarné výchově, pracovních
činnostech a školní družině. Vznikly moc pěkné práce, např. lucerničky, zasněžené městečko v lesní
krajině, věneček z ruliček od toaletního papíru, zasněžená okýnka, sněhuláci ze dřívek, stromeček,
Betlém na Dědkově hoře, Zimní paní.
http://www.novinyvm.cz/9532-tradicni-vanocni-vystava-privitala-prvni-navstevniky.html
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29.11. Rozsvícení vánočního stromečku u Obecního úřadu
Prožíváme předvánoční období, kdy se připravujeme a těšíme na Vánoce. S blížícím se adventním
časem nás čekalo nacvičování na besídku, se kterou vystupujeme v rámci kulturního programu na
první adventní neděli spojenou s jednou z tradic v Pavlínově - "Rozsvícení vánočního stromečku na
obci". Ve škole jsme v rámci hudební výchovy a školní družiny nezaháleli a nacvičili několik
vánočních písniček spojených s hrou na hudební nástroje a pohybem. Jelikož nám počasí opět vůbec
nepřálo, je obdivuhodné, s jakým nasazením naše děti zpívaly nové vánoční písničky a koledy s
doprovodem netradičních malých hudebních nástrojů, které jsme do školy nakoupili. I přes déšť si
zatancovaly a zahrály na flétnu i varhany. Jsme moc rádi, že k nám do Pavlínova opět po roce zavítal
„Nebeský pošťák“ a odvezl si přání, která velké i malé děti napsaly Ježíškovi.
Prosinec
4.12. Mikulášská besídka - návštěva Mikuláše a jeho družiny ve škole
Mikuláš s čertem a andělem k nám chodí každý rok. Ani tentokrát na nás nezapomněli a začátkem
prosince nám přinesli velkou nadílku dobrot. Z „Knihy hříchů“ vyčetli vše potřebné o našich dětech a
uznali, že ani letos nikoho do pekla neodnesou, a neodnesli.
17.12. Koledování po obci - návštěva starších obyvatel Pavlínova s koledou a vánočním přání
Leden
27.1. Návštěva předškoláků z MŠ Uhřínov v naší škole
Ani letos nás nezapomněli navštívit budoucí předškoláci. Tentokrát na ně čekalo "Večerníčkové"
překvapení. Všech 13 dětí z MŠ Uhřínov si v lednu prohlédlo naši nově opravenou školu za
přítomnosti p. ředitelky Moravové a p. učitelky Laňkové. Dokázaly pracovat na interaktivní tabuli,
vytvořily si krásný výkres, zasportovaly si a nezapomněly s námi psát a počítat. Děti byly moc
šikovné, nestačili jsme je chválit. Naši žáci zase velmi dobře radili a pomáhali, zahráli si i na učitele a
asistenty.
28.1. Pololetní vysvědčení a "Sportovní pětiboj"
Letošní rok proběhlo předávání pololetního vysvědčení netradičním způsobem. Žáci celé dopoledne
sportovali, kdy si v rámci "Sportovního pětiboje" poměřovali síly v hodu (míčem do koše, toaletním
papírem do otevřené pusy klauna, krabičkou od sýru co nejblíže k čáře), skoku (přes kozu, na
trampolíně, přes švihadlo), běhu (starty z různých pozic, ve dvojicích, v družstvu), tanci (ve skupině
vymýšleli tanec na danou lidovou písničku), obratnosti (zdolali překážkovou dráhu). A právě na konci
překážkové dráhy, kdy prolézali tunelem, je čekalo překvapení v podobě pololetního vysvědčení.
Všichni
si
dobře
zasportovali
a
z
vysvědčení
měli
náležitou
radost.
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Únor
Zahájení plaveckého výcviku pro všechny žáky naší školy společně s MŠ Uhřínov - plavecký bazén
Laguna v Třebíči
Během měsíce února, března, dubna zvládli žáci naší školy v rámci tělesné výchovy deset lekcí
plaveckého výcviku v plaveckém areálu Laguna v Třebíči. Plavecký výcvik byl zahájen 3. 2. 2016 a
ukončen 13. 4. 2016. Mladší žáci (1. ročník) společně s dětmi MŠ Uhřínov měli výuku tři čtvrtě
hodiny v malém bazénu, kde se snažili získat kladný vztah k vodě, plavali s pomůckami, hráli různé
hry, učili se básničky spojené se cvičením v bazénu, učili se spolupracovat. Starší žáci (3., 4. a 5.
ročník) plavali společně s žáky ZŠ Želetava ve velkém bazénu a jejich lekce trvala dvakrát tři čtvrtě
hodiny. Starší žáci se učili všechny plavecké techniky, správné dýchání, plavali bez pomůcek, i s
pomůckami, skákali do vody, soustředili se na správnou techniku plavání, plavali také na čas.
3.2. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017
V únoru proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2016/2017. Budoucí školáci si
prošli několik řemeslných stanovišť, kde za pomoci paní učitelek a žáků pátého ročníku zvládli různé
manuální a logické úkoly. Nechybělo ani představení se, recitace básně nebo zpěv písně.

Březen
7.3. Jarní tvoření - jarní vyrábění pro rodiče a veřejnost
V březnu se v naší škole opět sešlo několik šikovných dětí, maminek a babiček, aby společně tvořily v
jarní náladě. Vyráběli jsme jarní dekoraci z proutí a kuřátka z papíru, dále šili květiny z látky. Pro děti
byl připraven také sportovní program, kdy cvičily na míčích, s padákem a zvládly zdolat překážkovou
dráhu. Všem se práce vydařila, vzniklo několik rozmanitých jarních dekorací, které jistě budou
příjemně zdobit domovy.
15. - 17.3. Velikonoční výstava "Přijde jaro přijde..." v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí spolupodílení se na realizaci výstavy, instalace prací žáků
17.3. Městská knihovna Velké Meziříčí - program „Macourkoviny aneb Se sluchátkem tvorbou
Miloše Macourka“
Březen je měsíc knihy a my ho oslavili, tak jako vloni, návštěvou Městské knihovny Velké Meziříčí,
kde nás čekal program „Macourkoviny aneb Se sluchátkem tvorbou Miloše Macourka“. Seznámili
jsme se s osobností Miloše Macourka a jeho tvorbou, plnili jsme různé úkoly - zodpovídali otázky,
luštili křížovky, skládali puzzle, trénovali naši soustředěnost, pozornost a paměť. V soutěži družstev
jsme si ověřili naše získané znalosti a schopnost spolupráce. Paní lektorce děkujeme za pěkně
připravený program! Žáci byli moc hodní a šikovní, proto je paní lektorka a paní učitelky moc
chválily. Po skončení programu jsme měli příležitost si prohlédnout prostředí knihovny, podívat se,
jaké knížky lze v knihovně zapůjčit a mohli jsme se do nich i začíst. Někteří z nás zvažují, že by se do
knihovny přihlásili, a tak jim paní lektorka dala přihlášku. Ve vedlejší výstavní místnosti probíhala
výtvarná výstava prací studentů Gymnázia V.M., kterou jsme si nenechali ujít a zašli se podívat nejen
na abstraktní tvorbu. Po rozchodu na náměstí, které jsme si tak mohli prohlédnout a zavítat do
místních obchodů, jsme zavítali do Jupiter clubu, kde právě probíhala velikonoční výstava "Přijde jaro
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přijde...", na které jsme také vystavovali naše práce. Celou výstavu jsme si prohlédli, obdivovali jsme
krásné práce z různého materiálu, ochutnali klíčící luštěniny, vyzkoušeli si malovat kraslice a měli
jsme možnost si z prodejních věcí koupit něco pro radost. Celé dopoledne nás provázelo slunečné jarní
počasí, program dne byl pestrý, a tak jsme si odnesli několik získaných informací a zážitků.
18.3. Matematický klokan - celosvětové testování žáků z matematických znalostí
Je dobré, když si žáci ověřují své znalosti a dovednosti, nebo získávají informace, i jiným způsobem,
než v klasické vyučovací hodině při výuce v různé podobě. Žáci si tak ověřují nejen své znalosti, ale
také se učí respektovat pravidla akcí, své protihráče, prožívají pocity soutěživosti, pocity úspěchu a
naopak se učí přijmout porážku a vzdát čest výherci. Na veřejných akcích poznávají své vrstevníky z
dalších obcí ze svého blízkého i širšího okolí.
Matematický klokan
V březnu jsme se účastnili celorepublikového testování žáků z matematických znalostí. Testování
Matematický klokan je rozděleno do několika kategorií. Žáci naší školy se účastnili těchto kategorií:
kategorie Cvrček se účastnili žáci 3. ročníku, kategorie Klokánek se účastnili žáci 4. a 5. ročníku. Pro
žáky byl připraven test s několika úkoly, který museli zvládnout za určitý čas. V testu se objevily
nestandartní úlohy, a tak se žáci řádně zapotili. Zapojili se všichni žáci a snažili se, za to je moc
chválíme!
A TADY JSOU TI NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ Z NAŠÍ ŠKOLY:
KATEGORIE CVRČEK
1. Lada Březková
2. Václav Ochrana
3. Jana Svobodová
KATEGORIE KLOKÁNEK
1. Adéla Peterková
2. Simona Valíková
3. František Zacha
Ekologická výchova
Péče o životní prostředí je věčný problém lidstva. S žáky se o této problematice učíme a diskutujeme v
rámci prvouky a přírodovědy, účastníme se různých akcí a exkurzí. V březnu k nám do školy zavítala
vysokoškolačka Kateřina Čermáková, která pro naše žáky měla v rámci své seminární práce
připravený program ekologické výchovy. Mluvila s žáky o třídění odpadků a řešila s nim různé situace
týkající se této problematiky. V závěru programu si žáci ověřili získané znalosti v připraveném testu,
který vypracovali ve skupinách.
Všeználek
V březnu si žáci pátého ročníku ověřili své znalosti v soutěži s názvem Všeználek, kterou pořádalo
středisko volného času DÓZA Velké Meziříčí. Soutěžilo čtyřčlenné družstvo, které společně
zodpovídalo na sedmdesát otázek v připraveném testu, který byl zaměřen na přírodopis, vlastivědu,
český jazyk, hudební výchovu, sport atd., prostě na všeobecné znalosti. Na test byl vymezen určitý
čas. Avšak všechna družstva stihla test dříve, a tak porota ihned testy opravila a vyhodnotila výsledky.
Tato soutěž byla rozdělena do dvou dnů. V jeden den se sešly školy z Velkého Meziříčí. Soutěž
navštívili žáci okolních škol. Naši žáci obsadili 4. místo.

Duben
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20.4. Akce Čistá Vysočina - úklid v okolí školy a obce, práce na školní zahradě
Jedničku za třídění odpadů si určitě zaslouží všichni naši žáci. Každoroční úklid v okolí Pavlínova nás
zastihl 20. 4. 2016 po 2. vyučovací hodině, kdy dvě skupiny žáků a učitelů v rukavicích a reflexních
vestách vyrazily do terénu. Zároveň jsme připravili malou zahrádku před školou, kterou jsme zbavili
plevelu, okopali, shrabali a vyseli semínka. Do květináčů jsme přesadili zakrslá rajčata, o která se ve
škole budeme starat.
21.4. "Kavárnička pro seniory" - odpolední posezení pro naše babičky a dědečky ve škole
Jednou z nových akcí naší školy je "Kavárnička pro seniory". Nápad vznikl i jako poděkování starším
obyvatelům Pavlínova za každoroční příspěvek při "koledování" našich žáků a jako projev úcty. Jedno
dubnové odpoledne přišlo 18 babiček a dědečků, kteří si chtěli popovídat, zavzpomínat a prohlédnout
si opravenou školu. Došlo i na prohlížení albumu s fotkami a "slivovičku s buchtičkou" :). Jsme moc
rádi, že se akce líbila, a že se stane snad tradicí. Příští setkání bude s krátkým programem dětí a s
hudebním doprovodem.
26.4. Pohádka o vodnících - divadlo v ZŠ Měřín
Spolupráce se ZŠ Měřín pokračuje. V dubnu jsme opět zavítali do jejich velké tělocvičny. Tentokrát
jsme však nesportovali, ale zavítali za kulturou. Podařilo se nám společně navštívit krátké divadelní
představení dvou herců, kteří nám zahráli pěknou pohádku. Pohádka byla opět o vodnících, tentokrát
však nejen s jiným příběhem a hereckým a loutkovým obsazením, ale také s poučnou myšlenkou.
Divadlo bylo vtipně pojaté, a tak o legraci nebyla nouze. Všem se nám to moc líbilo, proto herci
sklidili velký potlesk.
28.4. "Čarodějnický rej" - odpolední program s čarodějnicemi ve školní družině
Koncem dubna, čtvrteční odpoledne, se slétlo několik čarodějnic ke škole v Pavlínově. Byl pro ně
připravený "Čarodějnický pětiboj", kde plnily tyto disciplíny:
1. Let na koštěti
2. Hod koštětem do dálky
3. Pavoučí trasu
4. Přeskok přes oheň
5. Kouzelný pytlík.
Vyráběly kouzelný lektvar, soutěžily v družstvech vyplňováním kvízu a opekly si špekáčky.
Zpět ke svým domovům odlétaly kolem 16.00 hodiny se sladkou odměnou a úsměvem na své
"překrásné" tváři. Za rok na shledanou!
29.4. Beseda s p. Podolským - autor večerníčku "Krysáci"
V dubnu k nám do školy zavítal pan Cyril Podolský - autor večerníčku Krysáci se svoji besedou právě
o této pohádce. Seznámil nás s průběhem natáčení loutkového filmu, včetně výroby loutek, zachycení
jejich pohybu, prostředí a přiblížil nám tak práci animátorů, kameramanů, režisérů a vysvětlil veškerá
úskalí a náročnost této práce, což si běžný divák ani nedovede představit. Promítal nám ukázky
z večerníčku, fotografie a měl s sebou i některé loutky a rekvizity, které jsme si mohli prohlédnout.
Nechyběla ani autogramiáda. Beseda byla krátká, poučná a poutavá, a my jsme rádi, že se nám
podařilo v malé školičce přivítat tak zajímavou osobnost.
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Květen
6.5. "Čtení pod peřinou" - akce v rámci čtenářské gramotnosti, celý den věnovaný knihám,
spisovatelům, ilustrátorům, čtení knih, interpretace příběhů, práce ve skupinách, návštěva místní
knihovny, hosté p. Moravová a p.uč. Sedlákovou

1. a 2. hodina Ludmila Sedláková – historie v literatuře a Pavlínov. Úsměvné a poučné vyprávění o
knížkách napsaných p. Alžbětou Malou - Vidlákovou: Horáci – Doláci a Bohuslavem Pernicou: Rok
na Moravském Horácku a Podhorácku, kde má i několik písní autorka předešlé knihy. Úryvky z těchto
knih přednesli naši žáci na školní besídce 15. 6. 2016.
2. hodina Věra Moravová – knihovna v Pavlínově, návštěva a krátký program s doplňováním
pracovních listů a zábavného kvízu.
3. hodina Iveta Nedomanská – kniha dle vlastního výběru - Erich Kästner: Luisa a Lotka, úryvek,
pracovní list a čtení s porozuměním.
4. hodina Eva Požárová – kniha dle vlastního výběru - Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová: Zlatý
poklad – nejnovější knížka určená pro žáky I. stupně týkající se finanční gramotnosti. Závěr celého
dopoledne.
Program probíhal formou 45 minutových jednotlivých vstupů se zachováním krátkých přestávek pro
žáky. Kniha dle vlastního výběru zahrnovala čtení učitelem, zábavné aktivity týkající se obsahu
zvolené knihy.
Doprovodné akce:
1. Výstavka oblíbených knih žáků
2. Čtenářský deník, kam si žáci zapíší aktivity tohoto dne
3. Začneme společně psát knihu...
16.5. Mladý zahrádkář - soutěž přírodovědných znalostí pro žáky 4. a 5. ročníku
V květnu se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do Žďáru nad Sázavou na soutěž Mladý zahrádkář. Na tuto
soutěž jezdíme již několik let. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár
nad Sázavou. Žáci psali test a poznávali rostliny.
V této přírodovědné soutěži byly tedy zahrnuty tyto oblasti:
1. Botanika
2. Ekologie
3. Zelinářství
4. Okrasné rostliny
5. Ovocnářství
6. Pokojové rostliny
7. Poznávání okrasných rostlin
8. Poznávání ovoce (plodů)
9. Poznávání zeleniny
10. Poznávání pokojových rostlin
11. Poznávání semen
12. Poznávání klíčících rostlin
Žákům se dařilo velmi dobře a obsadili pěkná místa. Letošní ročník se nejlépe vydařil Simoně
Valíkové, která obsadila krásné 5. místo.
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19.5. Šperkování - odpolední akce pro rodiče a veřejnost, vyrábění šperků
Jedno květnové odpoledne se v naší škole opět sešlo několik šikovných zájemců o vyrábění. Tentokrát
jsme se pod vedením paní Aleny Čermákové pustili do vyrábění šperků. Všichni byli moc šikovní,
každý měl jiný vkus a volil jiný způsob tvorby z různých korálků, a tak vzniklo několik krásných
náušnic.
25.5. Hravá školička - předškoláci z MŠ Uhřínov u nás ve škole
Předškoláci z MŠ Uhřínov zavítali v květnu na dvě vyučovací hodiny do naší školy, aby si vyzkoušeli,
jak se sedí ve školních lavicích, píše na tabuli, pracuje s interaktivní tabulí... Všech osm předškoláků
se s námi zapojilo do výuky, kde byl pro ně připravený program v rámci českého jazyka, matematiky,
výtvarné výchovy a tělesné výchovy. O velké přestávce s námi také zavítali do kuchyňky, kde jsme
společně posvačili.
Červen
1.6. Oslava Dne dětí s překvapením
Asi každý z nás má rád překvapení. Naše školní aktivity jsou většinou naplánované rok dopředu a mají
spojitost s výukou či jinými výchovnými kompetencemi či výstupy, které jsou povinné a vyplývají z
obsahu RVP pro základní vzdělávání. Proto nám snad všichni odpustí, když jednou za rok připravíme
neplánované překvapení pro děti. I když jim nemůžeme splnit vše, co by si ve škole přály dělat,
snažíme se najít takovou činnost, aby se jim oči rozzářily a hlavně, aby měly radost. Snad se nám to
touto akcí nazvanou "Putování za skřítky" povedlo a podle reakcí dětí soudíme, že ano. P. ředitelka si
ráno nechala zavolat žáky 5. ročníku a řekla jim, že půjdeme do Bílých skal schovat poklad. Potichu
jsme odešli ze školy. P. školnice zatím přišla za ostatními žáčky do třídy a přinesla jim nalezený dopis
od skřítků. Po vyluštění šifry všichni společně vyrazili za hledáním pokladu. Po cestě plnili
jednoduché úkoly, fotografovali a zdolávání nerovností terénu jim nedělalo problém. Žáci 5. ročníku
zatím dorazili s předstihem do Bílých skal, schovali poklad i sebe a netrpělivě čekali na své spolužáky.
Když ostatní dorazili na místo, začalo dlouhé hledání, nejdřív hledali své kamarády, pak poklad, který
nemohli najít. Nakonec vše dobře dopadlo, poklad byl nalezen a my se ve zdraví vrátili do školy.
8.6. Školní výlet ZOO Jihlava - výukový program Naši mazlíčci a prohlídka ZOO
V rámci školního výletu jsme v červnu zavítali do ZOO Jihlava, kde nás čekal program "Naši
mazlíčci" a volná prohlídka ZOO. Během programu jsme se dozvěděli a vyzkoušeli si, jak se starat o
různé domácí mazlíčky, včetně křečka, andulky, gekončíka atd. Nezapomněli jsme ani nakrmit
rybičky. Paní lektorka některá zvířátka přinesla, tak jsme měli možnost si je prohlédnout a pohladit. Po
programu jsme vyrazili na prohlídku ZOO, kterou jsme si důkladně prošli. Nechyběl ani rozchod a
relaxace v dětském koutku. Jelikož jsme letos na školní výlet jeli linkovým autobusem, v daný čas
jsme ZOO opustili a zamířili k nejbližší zastávce autobusu. S přestupem v Měříně jsme se ve zdraví
dopravili do Pavlínova. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, nikomu se nic nestalo, a tak jsme mohli
zakřičet
"sláva
nazdar
výletu".
15.6. Jarní besídka "Tak jde čas..."
Protože jsme chtěli udělat radost našim maminkám, tatínkům a všem ostatním a chtěli jsme ukázat, že
se kromě klasické výuky dokážeme také naučit i další věci a udělat si legraci, na červen jsme připravili
jarní besídku. Během měsíce května a června jsme v rámci školní družiny nacvičovali tanečky,
básničky, cvičení s hudbou, scénky a v hudební výchově písničky a hru na drumbeny. Nechybělo ani
pózování před fotoaparátem, kdy jsme ze sebe udělali studenty, rodiče a důchodce a moc nám to
slušelo. Díky tomu všemu vznikl pěkný program s názvem "Tak jde čas...", ve kterém jsme se snažili
zachytit "průlet" naším životem. Jak to bylo, než jsme se narodili, když jsme chodili do školky, a
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zkusili si představit, jaké to bude, až budeme dospělí a důchodci. Jednotlivé výstupy básniček, tanečků
a písniček byly uvedeny návodnou scénkou právě z daného období a umocněny promítáním našich
fotografií. Snažili jsme se o vtipné podání. Promyslet, nacvičit a uskutečnit takový program byl pro
nás všechny dost náročný. A tak nám bylo velkou odměnou, když se 15.6. sešlo v Kulturním domě v
Pavlínově několik našich nejbližších, kteří nás přišli podpořit a shlédli naši besídku. A ještě větší
odměnou bylo pro nás vidět jejich úsměv na tvářích, slyšet hlasitý smích a z jejich tváří vyčíst, že se
jim besídka opravdu líbila, což potvrdili hlasitým potleskem. Děkujeme jim za to, nás to opravdu moc
potěšilo, a jsme rádi, že se nám podařilo připravit pestrý a zábavný program. Nechyběla ani menší
tombola, drobné občerstvení a výstava prací a fotografií žáků. A protože besídka byla věnována z větší
části našim rodičům, měli jsme pro ně připravené menší dárečky. Několik dní nacvičování a příprav,
potom ten "onen" velký den besídky a už je po všem... Člověk si pak jen vše v hlavě promítá a
vstřebává dojmy a pocity ze všeho... a zamýšlí se nad tím, že ten čas tak opravdu rychle letí! Tak ať ho
nepromarníme, smysluplně využijeme a máme na co vzpomínat! Děkujeme všem, kteří nám při
přípravách a realizaci besídky pomáhali! A největší poděkování patří našim žákům, kteří pilně
nacvičovali, snažili se a byli moc šikovní!
21.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí v ZŠ Měřín - soutěž ve zdravovědě
Již tradičně jsme v červnu zavítali do ZŠ Měřín, abychom si ověřili své znalosti a dovednosti ve
zdravovědě. Účastnili jsme se soutěže "Ochrana člověka za mimořádných událostí", kde jsme museli
vykonat první pomoc při různých dopravních nehodách a zraněních. Ve skupinkách jsme museli
vyhodnotit situaci, postarat se o zraněné, poskytnout první pomoc, zavolat záchrannou službu atd.
Soutěž připravili žáci Zdravotnického kroužku pod vedením paní vychovatelky Evy Rozmarýnové.
Měli vše moc pěkně připravené, nehody vypadaly jako reálné a žáci zraněné hrály věrohodně. Podle
toho, jak jsme situaci vyřešili a dokázali pomoci, jsme byli bodováni. Organizátorům děkujeme za
pěkně připravený program a za spolupráci s naší školou.
28.6. Den s mazlíčky - se zvířátky ve škole a za zvířátky k nám domů
V posledním školním týdnu jsme jedno dopoledne navázali na náš školní výlet a věnovali se opět
zvířátkům. Tentokrát přímo těm, které máme doma. Obešli jsme naše domovy a své spolužáky
seznámili s našimi zvířátky, které máme na dvoře, ve chlévě, v kurníku, v králíkárně atd. Potom jsme
si do školy přinesli ty drobnější mazlíčky, se kterými jsme si ve škole hráli a ukázali svým
spolužákům, jak se o ně staráme. A tak do školních lavic usedli králíci, morčata, křeček, andulka a
šnek africký. Zvířátka vypadala spokojeně, zřejmě se jim ve školním prostředí s námi líbilo :)
30.6. Slavnostní ukončení školního roku a předávání vysvědčení
Poslední den letošního školního roku! A tak se naší školou nesla ta sváteční atmosféra. Spolu s žáky a
učiteli se na ni podílela i paní školnice, pan starosta, pan farář, pan kaplan, paní katechetka, paní
knihovnice a rodičové. Všichni měli k žákům milá slova a přáli jim krásné, ve zdraví prožité
prázdniny. Žáci obdrželi kromě klasického vysvědčení, také vysvědčení ze Sazky Olympijského
víceboje, vysvědčení z Náboženství, pamětní list na školní družinu, knížky a drobné dárečky. Žáci
prvního ročníku byli pasováni na čtenáře a s žáky pátého ročníku jsme se rozloučili promítáním
prezentace jejich fotografií za celých pět let školní docházky na naší škole. Atmosféra byla příjemná,
prolínaly se pocity radosti z těšení se na prázdniny s pocity smutku konce dalšího roku a loučením se s
šikovnými žáky. Žáci nás obdarovali květinami a jinými dárečky. Žáci pátého ročníku pro nás měli
překvapení v podobě dárků na památku.
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IX.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

- výdaje za rok 2015

Dotace EU

MŠMT

Celkem: 0

Celkem:

zřizovatel
1054666,- Kč Celkem: 386261,29,- Kč

Vyčerpáno: 1054666,- Kč Vyčerpáno: 320762 Kč
Vyčerpáno: 0
0

Zisk: 65499,29 Kč

Fond odměn:
48356,99,- Kč

Celkem:
219082,97 Kč

Zůstatek: 0,Zůstatek v rezervním
fondu školy k 2015:
170725,98 Kč

- informace o výsledcích kontrol hospodaření:
V roce 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace a kontrola
existence a dodržování interních směrnic členy zastupitelstva obce Pavlínov. Vše v pořádku
Zpracovala: Mgr. Eva Požárová
/ředitelka ZŠ/

v Pavlínově 10. 9. 2015
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