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

Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou

Výroční zpráva o činnosti
školy ve školním roce
2018/2019

-1-

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

566 544 363, 777753975

E-mail

zs.pavlinov@centrum.cz

Web

https://www.zspavlinov.cz/

Zařazení do sítě škol:
IZO

102931631

REDIZO

600130789

IČO

70992070

Datová schránka

8xzmq2m

Zřizovatel

Obec Pavlínov 100, Velké Meziříčí 59401

Telefon

566 544 364

Fax

566 544 364

E-mail obec

zs.pavlinov@centrum.cz

E-mail starosta:

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

Údaje o škole pro školní rok 2018 - 2019
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: https://www.zspavlinov.cz/
Ve školním roce 2018 - 2019 naši školu navštěvovalo 14 žáků 1., 3., 4., 5.
ročníku.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
"Školou ke vzdělávání"
Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Společně“
Zřizovatel
zřizovatel: Obec Pavlínov, Pavlínov 100
starosta: Karel Peterka
telefon pevná linka: 566544364
emailová adresa: karel.peterka@pavlinov.cz

Údaje o zaměstnancích školy
ředitelka: Mgr. Eva Požárová
učitelé: Mgr. Marešová Miluše, Mgr. Lenka Lišková
asistent pedagoga: Alena Čermáková
vychovatelka: Mgr. Lenka Lišková, Alena Čermáková
vychovatelka: Alena Čermáková
školnice: Alena Šantrůčková
katechetka: Anna Čermáková
Všechny dokumenty školy jsou k dispozici v ZŠ Pavlínov.
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Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou
Pavlínov 44, Velké Meziříčí 59401

Projekty školního roku 2018 – 2019
Projekt „Šablony 2017“
Název projektu:
registrační číslo projektu:

Šablony 2017
CZ.02.3X/0.0/0.0/16_022/0005777

Od 6. 6. 2017 Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace čerpá
finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:
 Vzdělávání pedagogických pracovníků – inkluze, čtenářská a
matematická gramotnost
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv
 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 Příprava žáků ZŠ na vyučování
 Matematický klub pro žáky ZŠ

Celkem jsme získali 231 211,00 Kč. Zbylé peníze využijeme na zakoupení nových knih, knihovny na
knihy a matematické hry. V tomto roce byla zaslána závěrečná monitorovací zpráva. Čekáme na její
schválení.
Projekt Záložky do knih spojují školy
"Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvořily záložky do knihy libovolnou technikou a
vyměnily si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek jsme využili k navázání
spolupráce, kontaktů a k poznání života dětí na Slovensku."
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Pavlínov 44, Velké Meziříčí 59401

„Celé Česko čte dětem“
Opět
zapojili
do
celorepublikové
kampaně
„Celé
Česko
čte
dětem“
více
na: http://www.celeceskoctedetem.cz. Kampaň Celé Česko čte dětem, vznikla proto, aby si společnost
uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení pro děti a jejich emocionální vývoj a pro
formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání
učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je
spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě
přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit
mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. V rámci kampaně jsou nabízeny některé
knihy, se kterými žáci po přečtení mají možnost přes internet soutěžit.
Informace o projektu Sazka Olympijský víceboj
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 snažili 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 a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a
zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém
volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín
totiž žáci dostanou 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. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2017/2018, bylo po
splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro
trénink.
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1. pololetí
Za první pololetí šk.r. 2018/19 jsme splnili dané podmínky soutěže a naše výsledky podaných výkonů
zapsali na web Sazky. Díky tomu jsme byli zařazeni do slosování o "Trénink s olympionikem". I když
jsme nebyli vylosováni, nevzdáváme se a budeme se snažit sportovat dál. Díky účasti v soutěži sbíráme
pro naši školu body a zapojujeme se tak do celkové soutěže - možnost nákupu sportovních pomůcek
pro vylosované školy.
2. pololetí
Na konci školního roku dostali žáci sportovní vysvědčení, kde měli kromě svých získaných výkonu
celkové zpracování svých sportovních schopností. Každý žák se dozvěděl, jaký je sportovní typ, a které
sporty jsou mu doporučeny. Získali jsme stříbrnou medaili.

Informace o projektu Ovoce do škol
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 - jablko, bluma
říjen – mandarinka, hruška
listopad - paprika, jablko, kaki
prosinec – rajče, mandarinka, jablečná šťáva
leden - nápoj Hello, hruška a pomeranč
únor – 2x mandarinka, jablečná šťáva
březen – ovocná šťáva, pomeranč, paprika
duben – kubík ovoce mix, ovocno - zeleninová šťáva, rajče

květen – ovocná šťáva, hruška, meruňka
červen – jablečná šťáva, broskev
Na konci roku jsme dostali ochutnávkový koš.
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.
LAKTEA, o.p.s.
Krajní 680
252 42 Jesenice u Prahy

laktea@laktea.cz, ovoce@laktea.cz
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Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou
Pavlínov 44, Velké Meziříčí 59401

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,
matematickou i finanční gramotnost. Škola patří mezi málotřídní školy s prvním stupněm a má jednu
kmenovou třídu s 1., 3., 4. a 5. ročníkem. Na některé hodiny Českého jazyka, Matematiky a Člověk
a jeho svět, byli žáci rozděleni na 1., 3., ročník a 4. a 5. ročník. Ve škole je zřízena školní družina pro
pobyt dětí mimo vyučování, která slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. K činnosti školy slouží
budova školy a nedaleká zahrada a hřiště. Malá internetová učebna mezi jednotlivými třídami byla
velice využívána, žáci mohli využívat počítače při vlastní výuce a o přestávkách. K výuce se používalo 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. Byl pořízen nový nábytek a nová knihovna včetně zakoupení
nových literárních titulů. 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. Byl zakoupen výukový materiál. V rámci projektu byla
zakoupena nová sedací souprava do družiny pro relaxaci a odpočinek. Budova byla plně
zrekonstruována a nyní je zcela opravena. Zlepšily se tak podmínky pro vzdělávání žáků. Jsou vydávány
obědy v naší výdejně pro všechny žáky zdarma.
Ve školním roce 2018/ 2019 byl v:

ročníku

počet žáků

1.

3

2.

0

3.

4

4.

5

5.

2

Do 5. ročníku přibyla od března jedna žákyně.
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 je na RD
zastupovala ji Mgr. Andrea Nahodilová, která však v průběhu prázdnin také otěhotněla
a zastupovala ji do října Mgr. Marešová a po té Mgr. Lišková. Jako vychovatelka ve školní
družině pracovala Mgr. Lišková a Alena Čermáková, která zároveň pracovala jako asistentka
pedagoga.
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
Svobodová Liba, která byla delegována do rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, dále za
ZŠ Pavlínov Mgr. Lenka Lišková a za obec Iveta Letmajerová. Školská rada schvaluje: Výroční
zprávu školy, výsledky hospodaření, školní řád, vyjadřuje se ke Školnímu vzdělávacímu
programu a koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností. Schází
se nejméně 2 x do roka.

II. PŘEHLED O VZDĚLÁVÁNÍ
Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou sdružovala:
1. Základní školu, kde se v tomto roce vzdělávalo 14 žáků podle vzdělávacího programu:
„ Školní vzdělávací plán „ Školou ke vzdělávání “ pro 1., 3., 4. a 5. ročník

Školní vzdělávací plán pro základní školu speciální „Společně“ pro děti s postižením, podle
kterého byla vzdělávána jedna žákyně.

2. Školní družinu s 14 žáků, která pracovala podle Vzdělávacího programu školní družiny.
Žáci s poruchami učení byly vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto
školním roce podle tohoto plánu nebyl vzděláván 2 žáci. Dva žáci byli s poruchou učení.
Obor vzdělávání uvedený ve školském rejstříku:
79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální /od roku 1. 9. 2015/
V školním roce 2018/2019 byla provedena kontrola ČŠI. Výsledky předloženy Obecnímu
zastupitelstvu v Pavlínově, školské radě a jsou uloženy ve škole.
Ve školním roce 2018/2019 začala fungovat školní výdejna. Žákům hradil obědy obecní úřad
Pavlínově, mají je zdarma.
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Učební Plán
1. stupeň 1. – 5. roční
Celkem povinně hodin

19+1

20+2

23+2

23+3

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

9

9

8

44

Cizí jazyk (Aj/Nj)

-

-

3

3

3

9

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
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Zájmové aktivity v rámci družiny
Na naší škole byly tyto zájmové aktivity:
1. stupeň 1. – 5. ročník
Od 1. 9. 2018 byly zavedeny v rámci družiny zájmové aktivity pro žáky školy a navštěvovalo ji
14 žáků:

Zájmové aktivity družiny
Alena
Čermáková
Alena
Čermáková
Alena
Čermáková

Pondělí

13,30 - 14,30 Malý přírodní badatel

Úterý

13,00 - 14,00 Logika a hry

Středa
Čtvrtek

13,30 - 14,30 Pohybové hry
13.00 až
14.00
Šikovné ručičky

Mgr. Lišková

Pátek

11,30 - 13,00

Mgr. Lišková

12.30- 15.30
12.30- 15.30
12.30- 15.30
12.30- 15.30

Náboženství
1. 9. 2016 byl žákům nabídnut nepovinný předmět-náboženství pro žáky 1. až 5. ročník,
náboženství navštěvovalo 12 žáků
Čas v družině jsme trávili v podobě různých činností a aktivit. Žáci v ní mohou trávit čas
formou různých aktivit včetně hraní her, stavění stavebnic, čtení knih a časopisů, kreslení,
vyrábění, zpívání, sportování, vycházek do přírody a odpočinku v různé podobě. V pondělí se
žáci mohli věnovat aktivitě "Čteníčko", v úterý aktivitě "Sportování", ve středu aktivitě
"Šikulky" a ve čtvrtek aktivitě "Ruční práce". V každé aktivitě byl pro žáky připraven pěkný
program, do kterého se rádi a s chutí zapojili. Program byl vždy zpestřen relaxací a hrou.
Probíhal projekt „Putování s veverkou Zrzečkou“ a různé jednodenní projekty spojené s projektem
Ovoce do škol a Mléko do škol.
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III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
- pedagogičtí pracovníci:
- ředitelka:

Mgr. Eva Požárová 1. stupně ZŠ, 26let praxe
Mgr. Blanka Janová učitelství pro 1. stupeň, 11 let praxe /RD/
Mgr. Andrea Nahodilová učitelství pro 1. stupeň, 9 let
Mgr. Marešová Miluše
Mgr. Lenka Lišková /5 let praxe/

- ostatní učitelé:

Anna Čermáková kvalifikovaná, 14 let praxe,
náboženství - katechetka,

- vychovatelka:
- asistent pedagoga:

Mgr. Lenka Lišková, Čermáková Alena
Čermáková Alena

- nepedagogičtí pracovníci:

školnice (úvazek 0, 5) od 28. 8. 2018 p. Šantrůčková Alena

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Zápis do 1. ročníku Základní školy Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace
pro školní rok 2019/ 2020 se konal 3. 4. 2019,
Ředitelka školy od 1. 9. 2019 do 1. ročníku nezapsala žádného žáka. Jeden žák má odklad
povinné školní docházky.
jméno, příjmení dítěte

bydliště
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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 2018/ 2019:
v ročníku

počet žáků

1.

3

2.

0

3.

5

4.

5

5.

2

celkový prospěch
Prospěl s vyznamenáním

Prospěl s vyznamenáním 3
Prospěl 2
Prospěl s vyznamenáním 3
1 prospěl
1 slovní hodnocení
Neprospěla 2

Výuka cizích jazyků:
Ve školním roce 2018/2019 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 zájem. Výuka anglického
jazyka se prolínala všemi předměty.
Klasifikační porady
13. 9., 8. 11, 17. 1., 12. 4., 13. 5.
Záškoláctví: ve školním roce 2018/ 2019 nebyl žádný případ záškoláctví u žáků školy,
Počet neomluvených hodin v roce 2018/ 2019: 0
Úraz ve školním roce 2018/2019 : 0
Ve školním roce 2018/ 2019 byli všichni žáci klasifikováni z chování: stupněm 1
Počet žáků se druhým a třetím stupněm z chování v roce 2018/ 2019: 0
Všichni žáci byli klasifikováni, jedna žákyně měla slovní hodnocení, 1 žákyně neklasifikování
z TV, M, ČJ, VL, PŘ ze zdravotních důvodů a jedna žákyně propadla z AJ, dělala opravné
zkoušky. Obě tyto žákyně budou opakovat 5. ročník.
Neřešili jsme žádné závažné výchovné přestupky ani šikanu.
Nebyly řešeny žádné závažné sociálně patologické jevy, jeden žák měl důtku ředitele školy.
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Spolupráce s psychologem
Ve školním roce 2018/2019 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. 3. ročník v rámci integrace a inkluze navštěvuje žákyně
s diagnózou středně mentálně postižení. Proto jsme navázali bližší spolupráci s Mgr. Fraiovou
s PPP Žďár nad Sázavou. Spolupracovali jsme také SPC Jihlava.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
V tomto školním roce se uskutečnilo 4 schůzky s rodiči 5. 9., 8. 11, 17. 1., 9. 4.,
spolupráce s rodiči byla dobrá, podíleli se na různých akcích školy /Den dětí, Podzimní
čarování, Drakiáda a výlet/. Dále každou první středu v měsíci byly konzultační odpoledne pro
rodiče. Případné problémy jsme řešili individuálně. 12. 3. 2018 proběhl ve škole „Den
otevřených dveří“, kdy se rodiče přišli podívat na výuku svých dětí a na zrekonstruovanou
budovu. Škola reaguje na podněty ze strany rodičů i žáků otevřeně a aktuálně. Podporuje
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 nástěnce u
prodejny Jednota v obci.

Spolupráce s obcí
S obcí je velmi dobrá spolupráce jak v oblasti materiální, tak kulturně společenské. Spolupráce
se členy zastupitelstva obce Pavlínov je velice dobrá a operativně řešíme situace ve škole.
Aktivně komunikujeme a pořádáme akce pro děti i dospělé. Společně řešíme drobné opravy
školy a bylo vyřešeno ohřívání vody mimo topnou sezónu zakoupením topného tělesa. Obec
podporovala činnost školy a podílela se na různých školních aktivitách. Velice si této
spolupráce vážíme. Každoročně přispívá obec nemalou finanční částkou na provozní výdaje
školy a na drobné dárky pro naše žáky.
„Pavlínovská drakiáda“
Rozsvícení vánočního stromečku u Obecního úřadu v Pavlínově

Posezení pro důchodce v ZŠ Pavlínov
Návštěva čerta a Mikuláše ve škole
Dětské šibřinky
Pomoc při akci Čistá Vysočina
Besídka v Kulturním domě Pavlínov
Den dětí s pirátskou tématikou

Spolupráce se ZŠ Měřín a MŠ Uhřínov a ostatními málotřídními školami
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Aktivně jsme i v tomto školním roce spolupracovali se ZŠ Měřín, MŠ Uhřínov a dalšími
málotřídními školami /ZŠ a MŠ Moravec/. 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 Pavlínov. Spolupráce s MŠ Uhřínov stále pokračuje v tom, že jezdíme společně na plavecký
výcvik do Třebíče.
Hravá školička 1
Hravá školička 2
Návštěva ZŠ Měřín - v rámci tělesné výchovy a projektu Sazka olympijský víceboj sportování v
tělocvičně
8.2. Zahájení 10 lekcí plaveckého výcviku - plavecký bazén Laguna v Třebíči, společně s MŠ Uhřínov

VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Během školního roku 2018/ 2019 pedagogičtí pracovníci absolvovali tyto semináře a kurzy:
Všechny kurzy jsou zdarma, nebo si je účastník hradí sám. Některá školení jsou hrazena
z projektu „Šablony 2017“. Učitelé si tak rozšiřují mimo pracovní dobu své vědomosti
v různých oblastech výuky. Seminářů se zúčastnili většinou o víkendu, nebo v odpoledních
hodinách. Většina kursů byla zdarma, nebo hrazena z projektu. Jeden byl formou web
semináře a byl hrazen z prostředků školy. Získané praktické znalosti a vědomosti si navzájem
předáváme a využíváme při výuce.
pedagogický pracovník

název semináře nebo kurzu

Mgr. Eva Požárová

Společné bourání bariér
Čteme s nečtenáři
Klub zábavné logiky a her
Čtyři kroky k inkluzivní škole
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2018/2019
Prevence rizikového chování žáků probíhá podle školního minimálního preventivního programu a
strategie prevence rizikového chování žáků. Tyto dokumenty vycházejí z pokynů MŠMT a byly
schváleny pedagogickou radou. Zaměřují se na prevenci rizikového chování – kouření, alkohol, drogy,
záškoláctví, týrání a zneužívání, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikanu atd. Na realizaci
programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s vedením školy, rodiči, odbornými lektory.
Program koordinovala ředitelka školy. Prolínal výchovně vzdělávacím procesem během celého
školního roku. Třídní učitel sledoval a koordinoval dění ve svých třídách, eliminoval výskyt
rizikového chování. Případné problémy řešila výchovná komise ve složení třídní učitel/učitelka,
ředitelka školy. Základem prevence byly vyučovací hodiny zaměřené na zdravý životní styl. Všichni
vyučující věnují pozornost preventivním tématům. Žáci nacvičují komunikaci, schopnosti vyjadřovat
spoje pocity a postoje, učí se diskutovat, prosazovat svůj názor, odmítat drogy, relaxovat, poznávat
sami sebe i druhé lidi, rozeznávat životní hodnoty, bránit se manipulativnímu chování i kyberšikaně.
Tyto dovednosti si osvojují průběžně v rámci všech vyučovacích hodin. Do vyučovacích hodin byly
zařazovány projekty zaměřené na vzájemnou spolupráci žáků a uplatnění individuálních schopností.
Na navazování vztahů mezi žáky navzájem, návštěvou ZŠ Měřín, ZŠ Moravec a v průběhu další akcí
konaných na naší ZŠ Pavlínov. Žáci přinášeli nápady, prezentovali stížnosti a přání, která byla – byloli to v reálných možnostech – plněna. Žáci jednotlivých tříd byli pravidelně informování o plánech
akcí ve škole. Žáci organizovali sběr víček k charitativním účelům, organizovali soutěž s podtextem
pomoci druhým /Větrníkový den, Ponožkový pes aj./. Tyto akce byly úspěšné. Na začátku školního
roku si žáci za pomoci třídního učitele sestavili pravidla chování, podle kterých v následujících
měsících fungovala. Naše pravidla jsme dodržovali, pokud ne, řešilo se jejich porušování. Velký důraz
byl kladen na zdravé vztahy mezi žáky a prevenci proti šikanování. Pracovali jsme podle vlastního
programu, který odpovídá pokynu MŠMT. Ve školním řádu jsou jasně vymezena pravidla pro
nakládání s návykovými látkami ve škole včetně postihů za jejich porušení. Ve školním roce
2017/2018 jsme projevů rizikového chování žáků neřešili. Byly řešeny drobné přestupky v chování
žáků mezi sebou. Pokračovala spolupráce s PPP a SPC, s odborem sociální péče, policií a dětskou
lékařkou. Při řešení trestů jsme dávali přednost vysvětlení a domluvě před výchovnými opatřením a
snižováním známky z chování. V nutných případech doporučujeme rodičům návštěvu psychologa. Pro
všechny pedagogické pracovníky byl uspořádán vzdělávací seminář z Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Byla 3 pracovní dopoledne, kdy žáci řešili různé situace a skupinové úkoly. Vše se
souhlasem rodičů. V rámci výuky byly využity dokumentární filmy, vhodné pro žáky I. stupně a
proběhla následná reflexe k nim. Žákům přinášely nejen ponaučení, ale i silný citový prožitek.
Pokračovali jsme ve spolupráci s odbornými lektory z různých organizací zaměřených na prevenci
rizikového chování žáků. Většina žáků prvního stupně přispívá do školní kroniky. Dále zde funguje
schránka důvěry v klasické podobě. Byly stanoveny konzultační hodiny ředitelky školy každou první
středu v měsíci. V letošním roce se rodiče i žáci dozvědět všechny důležité informace o dění ve škole,
seznámit se s dokumenty a s aktivitami školy na našich webových stránkách, které jsou neustále
aktualizovány. Během školního roku proběhly tradiční a oblíbené akce: Mikulášská besídka, výtvarné
soutěže, výtvarné dílny pro děti i rodiče, dopravní výchova, environmentální projekty apod. Všechny
akce jsou zachyceny ve školní kronice. Děti dostaly širokou nabídku využití volného času formou
zájmových aktivit a akcí, ve kterých mohou zažít úspěch i ti, kteří v každodenním vyučování příliš
úspěchů nezažívají. Velmi oceňujeme zájem rodičů o dění ve škole, který se projevuje sledováním
webových stránek, účastí na školních akcích apod. Prevence rizikového chování žáků se stala nedílnou
součástí našeho nového školního vzdělávacího programu. Naším cílem je vést žáky ke zdravému a
plnohodnotnému životu.
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Aktivity pro školní rok 2018/2019 přehled

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc září
Datum

Název akce

3. 9. 2018

Zahájení školního roku

Informace,
zodpovídá
Třídní učitelka

5. 9. 2018

„Neformální rodičovská schůzka“ od 15. 00 v budově školy

ředitel

4. – 7. 9. 2018

Třídnické hodiny, seznámení se školním řádem, chodem školy,
tvoření třídních pravidel, adaptace nových žáků a učitelů.

Třídní učitelka,
ředitel

26. 9. 2018

Akce „Kdo si hraje, nezlobí“- venkovní zábavné hry, stolní hry a
aktivity pro širokou veřejnost dětí a rodičů

ředitel

28. 9. 2018

Státní svátek

ředitel

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc říjen
Datum

Název akce

19. 10. 2018

„Pavlínovská drakiáda“

Informace,
zodpovídá
ředitel

3. 10. 2018

Konzultační odpoledne pro rodiče

ředitel

23. 10. 2018

Jednodenní projekt Mléko do škol

učitelé

29. 10. až 30. 10.

Podzimní prázdniny
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Akce ZŠ Pavlínov – měsíc listopad
Datum

Název akce

7. 11. 2018

Konzultační odpoledne

Informace,
zodpovídá
ředitel

8. 11. 2018

Rodičovská schůzka od 15. 00 do 17. 00 v budově školy

ředitel

15. 11. 2018

Návštěva knihovny Velké Meziříčí, Trampolíny Velké Meziříčí
informace budou ve vzkazech

Třídní učitelka,
ředitel

průběžně

Příprava výrobků na Vánoční výstavu.

Třídní učitelka,
ředitel

Domlouváme návštěvu tělocvičny v ZŠ Měřín

ředitel

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc prosinec
Datum

Název akce

Informace,
zodpovídá
učitelé

2. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromečku.

5. 12. 2018

Projektová výuka s Mikulášem.

Obec
učitelé

11. – 13. 12. 2018

Vánoční výstava v Jupiter Klubu ve Velkém Meziříčí

učitelé

19. 12. 2018

Posezení s dětmi a rodiči ve škole, koledování pro důchodce v obci
Pavlínov

učitelé

21. 12. 2018

Předávání dárečků pro žáky ve škole.

učitelé
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Akce ZŠ Pavlínov – měsíc leden
Datum

Název akce

Informace,
zodpovídá

3. 1. 2019

Znovu ve škole po vánočních prázdninách.

9. 1. 2019

Návštěva tělocvičny ZŠ Měřín, bruslení, zimní sporty.

učitelé

17. 1. 2019

Rodičovská schůzka.

Ředitel, učitelé

23. 1. 2019

Hravá školička z MŠ Uhřínov

učitelé

Během měsíce

Sazka sportujeme….ukončení prvního pololetí

Uč. Lišková

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc únor
Datum

Název akce

6. 2.

Konzultace od 15 do 17 hodin

Informace,
zodpovídá
ředitel

6. 2.

Plavecký výcvik 2

učitelé

12. 2.

Fotografování našich žáků v ZŠ Pavlínov při výukových aktivitách

ředitel

13. 2.

Plavecký výcvik 3

učitelé

20. 2.

Plavecký výcvik 4

učitelé

21. 2.

Posezení pro seniory od 16h, literární vystoupení našich žáků od 16
do 17 hodin

ředitel, učitelé

26. 2.

Hudební program pro žáky I. stupně 60 minut v době dopoledního
vyučování „Hudební abeceda“

ředitel, učitelé

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc březen
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Jarní prázdniny

12. 3. 2019

Hravá školička s MŠ Uhřínov

Ředitel, učitelé

celý měsíc

Březen – měsíc knihy

učitelé

celý měsíc

Plavecký výcvik – vždy ve středu, učíme 1 hodinu

učitelé

12. 3. 2019

Den otevřených dveří ZŠ Pavlínov

ředitel

Akce ZŠ Pavlínov – měsíc duben
Velikonoční výstava v Jupiter Klubu Velké Meziříčí

učitelé

2. 4. 2019

Zápis do ZŠ Pavlínov

ředitel

3. 4. 2019

Poslední plavecký výcvik v Třebíči

učitelé

9. 4. 2019

Třídní schůzka pro rodiče

Učitelé, ředitel

10. 4. 2019

Jarní tvoření pro děti i rodiče

učitelé

18. 4. – 22. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

23. 4. 2019

Dopravní hřiště Velké Meziříčí

učitelé

24. 4. 2019

Akce „Čistá Vysočina“

učitelé

1. až 3. 4.
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Akce ZŠ Pavlínov – měsíc květen
Konzultační odpoledne pro rodiče

ředitel

Besídka v Kulturním domě Pavlínov

ředitel

13. 5. 2019

Soutěž Mladý zahrádkář

učitelé

30. 5. 2019

TV s profesionálem – projekt Zdravé sportování

učitelé

4. 5. 2019
12. 5. 2019

Akce ZŠ Pavlínov - červen
 5. 6. konzultační odpoledne pro rodiče
 10. 6. v rámci TV a přírodovědy pochod Balinským údolím,
spojený s projektem naší přírodou
 10. 6. spaní ve škole, spolupráce s malotřídní školou
Moravec
 11. 6. 2 hodiny sportovní aktivity a skupinové hry se ZŠ
Moravec, vyučování dle rozvrhu, plnění projektu Sazka
olympijský víceboj
 12. 6. společné fotografování
 16. 6. zábavný program ke Dni otců, výroba dárečků aj.
 17. 6. v rámci přírodovědy a prvouky projekt Den
s mazlíčky, vyprávění a výuka o našich zvířatech doma
 19. 6. odevzdávání učebnic
 20. 6. školní výlet
 24. 6. v rámci školního vzdělávacího programu „Ochrana
člověka za mimořádných okolností“ ZŠ Měřín
 28. 6. předávání vysvědčení, pasování žáků
I. ročníku na čtenáře a rozloučení se žáky 5. ročníku
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IX.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

- výdaje za rok 2018
- informace o výsledcích kontrol hospodaření:
Dotace EU

MŠMT

zřizovatel

Celkem: 92.484,40 Kč

Celkem: 1.679.842 Kč

Celkem: 379.914,66 Kč

Vyčerpáno: 1.679.842 Kč

Vyčerpáno: 360.935,85 Kč

0

Zisk: 18.978,81 Kč

Fond odměn:
31.856,99 Kč

Celkem: 331.699,20 Kč

Vyčerpáno: 109.794 Kč
Zůstatek: 99.605 Kč
Zůstatek v rezervním
fondu školy k 31. 12.2018:
299.842,21 Kč

V roce 2018 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. 2019
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