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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:   Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou 

Adresa školy:   Pavlínov 44, 594 01 Velké Meziříčí                         

Ředitelka:   Mgr. Lenka Lišková 

Telefon:   566 544 363, 777753975 

E-mail:   zs.pavlinov@centrum.cz 

Web:   www.zspavlinov.cz 

 

Zařazení do sítě škol: 

IZO:   102931631                                                                           

RED IZO:  600130789                                                        

IČO:   70992070    

Datová schránka: 8xzmq2m 

      

Zřizovatel – Obec Pavlínov 

Adresa:    Pavlínov 100, 59401 Velké Meziříčí  

Telefon, Fax:  566 544 364 

E-mail:   obec@pavlinov.cz   

starosta:   Karel Peterka 

E-mail starosta:  karelpavlinov@seznam.cz 

 

Údaje o zaměstnancích školy 

ředitelka:   Mgr. Eva Požárová (do 31. 12. 2020), Mgr. Lenka Lišková (od 1. 1. 2021) 

učitelky:   Mgr. Lenka Lišková, Mgr. Iveta Letmajerová, Mgr. Blanka Janová 

asistentka pedagoga:  Eva Peterková 

vychovatelky:   Mgr. Iveta Letmajerová, Eva Peterková 

školnice, kuchařka:  Alena Šantrůčková 

katechetka:   Anna Čermáková 

dovoz obědů:   Rudolf Jobánek 

 

https://www.zspavlinov.cz/
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PŘEHLED O VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou sdružuje: 

 

❖ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:   "Školou ke vzdělávání" 

Obor vzdělávání uvedený ve školském rejstříku: 79-01-C/01  Základní škola 

Podle školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání „Školou ke vzdělávání,“ se v tomto 

školním roce vzdělávalo 10 žáků pro 1., 3. a 5. ročníku 

❖ Školní vzdělávací program pro základní školu speciální:  „Společně“ 

Obor vzdělávání uvedený ve školském rejstříku: 79-01-B/01  Základní škola speciální /od roku 1. 

9. 2015/ 

Podle školního vzdělávacího plánu pro základní školu speciální „Společně“ pro děti s postižením, 

nebyl v tomto roce nikdo vzděláván. 

❖ Žáci s poruchami učení byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto školním 

roce podle tohoto plánu byli vzděláván 1 žák. 

❖ Školní družinu navštěvovalo 10 žáků a pracovala podle Vzdělávacího programu školní družiny.   

 

Všechny dokumenty školy jsou k dispozici v ZŠ Pavlínov. 

 

Náboženství 

 1. 9. 2019 byl žákům nabídnut nepovinný předmět – náboženství pro žáky 1. až 5. ročníku, který 

navštěvovalo 5 žáků a byl vyučován každé úterý 1 hodinu. 

 

Výuka cizích jazyků: 

Ve školním roce 2020/2021 se na škole vyučoval ve 3. a 5. ročníku anglický jazyk. Mezipředmětově byl 

anglický jazyk zařazován do ostatních předmětů. V oblasti zájmové činnosti probíhal kroužek Anglického 

jazyka.  
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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 

komunikace 

47 Český jazyk a lit. 9 9 9 9 8 44 

Cizí jazyk (Aj) - - 3 3 3 9 

Matematika a její 

aplikace 

22 Matematika 4 5 5 5 5 24 

Člověk a jeho svět 12 Prvouka 2 2 2 - - 6 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Přírodověda - - - 1 2 3 

Umění a kultura 12 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 7 

Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce 5 Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 

 1 Informační a 

komunikační 

technologie 

- - - - 1 1 
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PROJEKTY ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Celoroční školní projekt - „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ 
 

Cílem projektu byl rozvoj dětské fantazie a kreativity, vzbudit zájem o nové zážitky a s nimi spojené 

informace, naučit děti spolupráci a lepší komunikaci, motivovat děti hledat kolem sebe přátelství, úsměv, 

toleranci k druhým, vlídná slova, propojit téma pohádky se všemi předměty ve škole. Projekt byl 

dlouhodobý a rozpracován do 10 měsíců školní docházky. Místem realizace byly prostory školy, okolí 

školy, výjezdové akce školy, besedy atd. Formy práce individuální, skupinové i hromadné. Za metody 

práce se osvědčily kreslení a malování, přednášky a besedy, vycházky do přírody, hledání informací v 

knihách, encyklopediích, časopisech, internetu, zábavné hry a soutěže a v neposlední řadě také školní 

výuka. Očekávanými výstupy byly rozvoj znalostí – dozvídat se nové informace a umět s nimi pracovat, 

mít povědomí o pohádkách i pohádkových postavách, tvořivě pracovat s fantazií, umět naslouchat, 

vyprávět a spolupracovat s ostatními 

Motto: „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim 

více pohádek.“ Albert Einstein 
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Projekt Celé Česko čte dětem  

I v letošním školním roce jsme byli zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem, díky kterému je dětem 

zdůrazňována důležitost čtení, podporována čtenářská gramotnost a zájem o knihy.  V týdnu od 1.10. do 

7.10. 2020 proběhl jubilejní desátý ročník tradičního svátku dětí a literatury. Naše škola s dětmi se do 

tohoto projektu také zapojila. Pro děti jsme připravili čtenářské soutěže, hry. Jako dárek jsme dostali 

speciální záložky s celostátní grafikou 10. Týdne čtení dětem v ČR. 

V pátek 9.10. 2020 proběhl na naší škole projektový den, který je spojen se čtením. Děti si donesly do školy 

svoji oblíbenou knížku. Spolužákům svoji knihu přestavili a řekli nám všem, co se jim na dané knize líbí. 

Ukázali jsme si stránky www.celeceskoctedetem.cz a pustili si audiopohádku. Potom každá třída plnila 

pracovní list. Prvnáčky prováděli „Knihožrouti“, kteří jim zadávali úkoly. Všichni si hravě s úkoly poradili. 

Žáky třetí třídy prováděl Chrujda, který s nimi cestoval vesmírem. Kluky z páté třídy prováděli 

Simpsonovi. Společně s nimi hledali anglická slovíčka, která si trénovali. Další část dne jsme věnovali hrám 

na naši pozornost. A nakonec jsme se byli projít k naší knihovně.  

 

 

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
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Projekt Záložky do knih spojují školy 

Letošní školní rok jsme se opět zapojili do 11. 

ročníku česko – slovenského projektu: 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. 

Letošní téma bylo: Radost ze čtení ukrytá ve 

verších básní nebo v próze. Minulý školní rok 

jsme si záložky vyměnili s žáky ze Slovenska, 

a to přímo z Bacúchu. S touto školou byla 

velmi dobrá spolupráce, tak jsme se letos 

společně domluvili, že si záložky opět 

vyměníme. Naše škola má 10 dětí a jejich 9. 

Téma bylo velmi pěkné. S dětmi jsme si 

společně přečetli básničky. Prvňáčci pracovali 

s básničkou: Malovaná pohádka od Jiřího 

Žáčka, třetí třída měla básničku: Óda na 

lelky od Emanuela Frynty a páťáci si hravě 

poradili s básničkou od Jana Vodňanského: 

Moje tužka ušatá. Paní učitelku napadlo 

vyrobit šálek nebo hrneček od kávy. Vše jsme 

vyráběli z plstě. Jednotlivé ročníky na svůj 

hrneček vytvořili něco z dané básničky. Na 

lísteček od čaje napsaly děti svoje jméno, 

název básničky a autora a celý lísteček 

dozdobily. Děti to velmi bavilo a dokončení 

jsme spojili i s projektem: Celé Česko čte 

dětem. Záložky paní učitelky zabalily, přidaly 

k tomu nějaké dárečky pro děti na Slovensko, 

a i pro jejich paní učitelky a balík odeslaly. 

Teď už míří na Slovensko a my budeme 

netrpělivě očekávat balíček od nich. 
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Projekt Sazka Olympijský víceboj 

Naše škola je již několik let zapojena do celorepublikového projektu Sazka Olympijský víceboj, který je 

podrobně popsaný na www.ceskosportuje.cz. Soustřeďuje se 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 

tzv. 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. Žáci každoročně na konci 

školního roku získávají své diplomy a odznaky, za splnění těchto disciplín: 

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 

 

 

 

Za výhru v loňském školním roce jsme do školy obdrželi sportovní vybavení od společnosti HERVIS v 

hodnotě 10000 Kč. Do školy jsme vybraly: boxovací tréninkový vak, posilovací gumu, masážní válec, 2 

balanční podložky, 3 karimatky a 3 spací pytle. Vybrané produkty – využijeme při hodinách tělesné 

výchovy nebo jako odměny pro děti do sportovních soutěží. 

Na sport a posilování imunity jsme nezapomínali i během celostátní karantény, díky které jsme dané 

podmínky soutěže a naše výsledky podaných výkonů nestihly splnit a zapsat na web Sazky. Žáci přesto na 

konci školního roku dostali DIPLOM v neúplné podobě s výzvou pro žáky a rodiče k dokončení 

chybějících disciplín o prázdninách, aby na jejich konci získaly děti analýzu sportovních předpokladů a 

tipy na sportovní kluby. 

 

http://www.ceskosportuje.cz/
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Projekt Mléko do škol 

Naše škola je také již několikátým rokem zapojena do projektu Mléko do škol. Žáci v průběhu roku dostávají 

krabičku neochuceného mléka - 250 ml. Několikrát do roka mají žáci i jejich rodiče možnost zdarma ochutnat a 

následně objednat mléčné produkty za výhodné ceny. Podporujeme tak zdravou stravu žáků. 

Webové stránky: laktea@laktea.cz, ovoce@laktea.cz                   

 

Projekt 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: http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/ 

 

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE: 

září – hruška, rajče; říjen – jablko; 

listopad – 1 ks HELLO 100% 

jablko/BROSKEV 250 ml ; prosinec 

– dočasné přerušení dodávek; 

leden – dočasné přerušení 

dodávek; únor – 2x hruška, 2x 

jablko, 2x rajčata; březen – dočasné 

přerušení dodávek; duben – 1 ks 

HELLO 100% jablko BROSKEV 250 

ml, 2x hruška, 2x jablka; květen – 

2x pomeranč, 2x jablko, 2x 

pomeranč; červen – rajče, 2x jablko, 

broskev, 2 ks HELLO 100% ovocná 

šťáva, 2x jablko 

Ke konci roku jsme dostali 

ochutnávkový koš.                   

mailto:laktea@laktea.cz,
mailto:ovoce@laktea.cz
http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

 Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace poskytuje základní 

vzdělávání žáků. Připravuje žáky pro další studium na spádové škole v Měříně, popř. ve Velkém Meziříčí. 

Škola patří mezi málotřídní školy s prvním stupněm. V současnosti má 10 žáků prvního stupně z 

Pavlínova i okolí a 3 pedagogické zaměstnance. Výuka probíhá v jedné třídě. Poskytujeme vzdělávání ve 

všech směrech. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku. Žákům je umožněna i výuka náboženství.  

 

Ve výuce se objevují aktivity zaměřené na čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost. 

Zaměřujeme se nejvíce na vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a praktické činnosti. Do výuky 

zařazujeme různé praktické úkoly, se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě. Podporujeme 

pracovní a manuální dovednosti žáků, návrat k přírodě a zaměřujeme se na nadání a kreativitu žáků. 

 

K činnosti školy slouží budova školy a nedaleká zahrada i hřiště Malá internetová učebna mezi 

jednotlivými třídami je velice využívána. Při výuce je k dispozici 6 počítačů, všechny s výukovými 

programy a připojením na internet, což je možno co využívat při vlastní výuce i o přestávkách. Velice se 

osvědčila čítárna, kam si žáci chodí půjčovat knihy do hodin čtení i pro domácí četbu. Při škole funguje 

také školní družina pro pobyt dětí mimo vyučování, kde je žákům nabízeno několik zájmových aktivit, 

práce na školní zahrádce i chození do okolní přírody. Slouží k výchově, vzdělávání, relaxaci a rekreaci 

žáků. Vzhledem k malému počtu žáků se k tomuto účelu využívá malá dolní učebna. Žáci si zde také 

mohou číst knihy, časopisy a hrát stolní hry. K výdeji obědů slouží školní výdejna. Obědy jsou přiváženy ze 

ZŠ Měřín a vydávány přímo ve škole. Díky spolupráci s Obecním zastupitelstvem Pavlínov je mají všichni 

žáci školy zdarma. 

 

Školu navštěvují různí zajímaví lidé, spolupracujeme s ostatními školami v okolí, pořádáme různá 

tvořivá odpoledne, besídky pro rodiče a širokou veřejnost, sportovní aktivity a besedy. Každoročně jezdíme 

se všemi na plavecký výcvik a na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí. 

 

 

 



 - 11 - 

Školní rok 2020/ 2021: 

Údaje o vedení školy 

 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka. Do prosince 2020 jí byla Mgr. Eva Požárová. Od ledna 2021 

tuto funkci zastává Mgr. Lenka Lišková. Plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech 

věcech jménem této organizace. Ředitelka školy organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a 

dává pokyny k chodu školy v době své nepřítomnosti.  

Učitelka Mgr. Blanka Janová je v současnosti na RD. Od září 2020 ji zastupovala Mgr. Lenka Lišková, od 

ledna 2021 pak Mgr. Iveta Letmajerová. V červnu 2021 se pak paní Janová vrátila do funkce. Jako 

vychovatelky ve školní družině působily Mgr. Iveta Letmajerová a Eva Peterková. Asistentku pedagoga 

zastávala Eva Peterková. 

 

Údaje o školské radě 

 

Při základní škole je zřízena školská rada, jako předsedkyně školské rady pracuje paní Eva Peterková, 

která byla delegována do rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, dále za ZŠ Pavlínov Mgr. Iveta 

Letmajerová a za obec Alena Toufarová. 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. 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Pavlínov okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace pro školní 

rok 2021/ 2022 se konal 16. 4. 2021. Od 1. 9. 2021 do 1. ročníku nastoupí 3 žáci.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Vzdělávání všech žáků probíhá velice kvalitně. Žáci se v hodinách aktivně zapojují do výuky, výsledky jsou 

velmi dobré.  

 

 



 - 12 - 

Klasifikační porady ve školním roce 2020/ 2021 

 

Neřešili jsme žádné závažné výchovné přestupky ani šikanu. Nebyly řešeny žádné závažné sociálně 

patologické jevy. Nebyl žádný případ záškoláctví u žáků školy ani úraz. Všichni žáci byli klasifikováni. 

Nebyly žádné neomluvené hodiny. Z chování byli všichni žáci klasifikováni stupněm 1.  

 

 

Spolupráce s psychologem 

 

Ve školním roce 2020/2021 škola spolupracovala se pedagogicko-psychologickou poradnou v Březejci a ve 

Velkém Meziříčí. Pracovnice centra metodicky vedly pedagogy při výchově a vzdělávání a při práci s dětmi, 

které mají problémy ve výuce. 1. ročník v rámci integrace a inkluze navštěvuje žák s diagnózou Downova 

syndromu.  

   

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

 

V tomto školním roce se díky dlouhodobému nouzovému stavu neuskutečnila žádná hromadná schůzka 

s rodiči, pouze individuální setkání. Spolupráce s rodiči byla dobrá. Škola reaguje na podněty ze strany 

rodičů i žáků otevřeně a aktuálně. Podporuje komunikaci s rodiči. O všech aktivitách a akcích školy rodiče 

písemně informujeme. Důležité informace jsou také přístupné na webových stránkách, ve vestibulu školy 

a na nástěnce v obci. 

 

v ročníku počet žáků celkový prospěch 

1. 4 Prospěli s vyznamenáním 

2. 0  

3. 3 Prospěli s vyznamenáním 

4. 0  

5. 3 
1 žák prospěl s vyznamenáním 

2 žáci prospěli 
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 Spolupráce s obcí 

 

S obcí je velmi dobrá spolupráce jak v oblasti materiální, tak kulturně-společenské, stejně tak spolupráce 

se členy zastupitelstva obce Pavlínov.  Aktivně komunikujeme a pořádáme akce pro děti i dospělé. 

Společně jsme řešili opravy školy – částečnou rekonstrukci školy. Obec podporuje činnost školy a podílí se 

na různých školních aktivitách. 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, Návštěva čerta a 

Mikuláše ve škole, Dětský den 

 

 

Spolupráce se ZŠ Měřín a MŠ Uhřínov a ostatními málotřídními školami 

 

Aktivity v tomto školním roce byly výrazně ovlivněny nouzovým stavem. Přesto jsme i v tomto školním 

roce spolupracovali se 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. Děti z MŠ Uhřínov u nás byly 

s předškoláky na akci „Zážitkový stan“.  Každoročně jezdíme společně na plavecký výcvik do Třebíče.  

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Během školního roku 2020/ 2021 pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz práce s aplikací Microsoft Teams, 

dále pak akreditovaný vzdělávací program Písmo, jako začátek experimentu a školení spisové služby 

VERA. Vzdělávaly se individuálně v samostudiu. Hledaly si inspirace a materiály pro výuky a vědomosti 

čerpaly z různých zdrojů MŠMT a jiných.  
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Aktivity pro školní rok 2020/2021  

 

Dne 1. září 2020 se v naší škole sešlo 10 žáků 1. až 5. ročníku, aby společně s paní ředitelkou Evou 

Požárovou, paní učitelkou Lenkou Liškovou, paní asistentkou Evou Peterkovou, paní vychovatelkou Ivetou 

Letmajerovou, zahájili nový školní rok. Některé žáky doprovodili do školy rodiče, a tak i ti se s námi 

podíleli na zahájení nového školního roku. Úvodní slovo měla paní ředitelka, která přivítala všechny žáky i 

rodiče a seznámila všechny přítomné s potřebnými informacemi. Pak dostal slovo pan starosta Karel 

Peterka, který dětem popřál krásný vstup do nového školního roku. Jako dárek dostali všichni žáci od obce 

dětské šampaňské a paní učitelky dostaly něco dobrého na zub. Povídali jsme si, zahráli hry a dostali 

dobroty. Byla to příjemná první vyučovací hodina plná zážitků, úsměvů a očekávání, co nám letošní školní 

rok přinese.  

 

 
 

I tento školní rok byl opět významně ovlivněn koronavirovou pandemií v ČR. Výuka byla od října 

do listopadu, a pak také od března do půlky dubna vedena distančně. Využívali jsme webové aplikace 

Teams a Facebook. Ačkoliv to bylo velice složité období, jak pro žáky, tak i pro učitele, vše jsme zvládli 

výborně. Pro lepší procvičování učiva jsme pro žáky naší školy zřídily online přístup k výukovým 

programům.  

 

Do školy byl také pořízen nový školní nábytek. Postupně byly přikupovány encyklopedie, knížky, 

nástěnné mapy, pomůcky a výukové materiály. Na podzim jsme si za výhru v Olympijském víceboji vybrali 
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náčiní pro TV. Budova je plně zrekonstruována a opravena, přesto jsme v průběhu hlavních prázdnin 

řešili rozsáhlé opravy elektrických rozvodů v budově ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem Pavlínov.  

Zlepšily se tak podmínky pro vzdělávání žáků.   

 

Díky nouzovému stavu proběhlo málo mimoškolních aktivit. Přesto jsme pro ně připravily 

spoustu projektových a zábavných dní plných didaktických a výukových aktivit i her. Některé ze 

společných školních akcí: 

 

V říjnu jsme si užili drakiádu… 
 

 

… a v rámci pracovních činností děti vyráběly mandaly z přírodnin, které si donesly do školy. Všechny děti 

to hodně bavilo. 
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V prosinci nechyběly zimní radovánky… 
 

 
 

 

… navštívil nás jako každoročně Mikuláš, čert i anděl… 
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… a nezapomněli jsme ani rozdávat přáníčka do schránek důchodců v obci, a nakonec si s dětmi udělali 

Vánoce ve škole, kde byl prostor pro předávání dárečků a společné posezení. 
 

 

V lednu jsme se zapojili do sbírky pyžámek pro dětskou nemocnici v Brně.  

V únoru k nám do školy přijelo 3D promítání - Podmořský svět. 
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V březnu jsme kouzlili pohádkovou knížku Medvídek Vilda tvořenou z pohádek a 

ilustrací našich žáků.  

 

 

 
 

 

V dubnu jsme společně čistily Vysočinu a prožili čarodějnický rej s příjemným zakončením. 
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V květnu prožili soutěživé odpoledne… 
 

 

… a rozloučili se s milou paní učitelkou. 
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V červnu jsme pro žáky uspořádali den dětí – pohádkové cvičení a soutěže ve škole i v přírodě…  
 

 

… také se měli možnost online setkat s autorkou dětských knih, či nechat vést při malbě profesionální 

malířkou… 
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… dozvědět se více o vesmíru v Zážitkovém stanu, zaskotačit si ve sportovním centru a poznat krásy okolní 

přírody v Bílých skalách. 
 

 

 

Zájmové aktivity v rámci družiny     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Zájmové aktivity družiny   

Pondělí 13:30-14:30 Angličtina  

Mgr. Iveta Letmajerová 

od 24. 5. 2021 Eva Peterková 

11:25 – 15:00 

od 1. 1. 2021 11:35 – 14:30 

Úterý 13:00 – 14:00  

Mgr. Iveta Letmajerová 

od 1. 1. 2021 Eva Peterková 

11:25 – 15:00 

od 1. 1. 2021 11:35 – 14:00 

Středa 13:30 – 14:30 Sportovní aktivity 

Mgr. Iveta Letmajerová 

od 1. 1. 2021 Eva Peterková 

12:20 – 15:00 

od 1. 1. 2021 11:35 – 14:00 

Čtvrtek 13:00 – 14:00 Badatelský klub 

Mgr. Iveta Letmajerová 

od 1. 1. 2021 Eva Peterková 

11:25 – 15:00 

od 1. 1. 2021 11:35 – 14:00 

Pátek 12:20 – 13:00   

Mgr. Iveta Letmajerová 

od 1. 1. 2021 Eva Peterková  11:35 – 13:05 

 

Dne 2. 9. 2020 zahájila školní družina svoji činnost. Žáci v ní mohly trávit čas formou různých činností a 

aktivit včetně hraní her, stavění stavebnic, čtení knih a časopisů, kreslení, vyrábění, vaření, pečení, zpívání, 
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sportování, vycházek do přírody a odpočinku v různé podobě. V každé zájmové aktivitě družiny byl pro 

žáky připraven pěkný program, do kterého se rádi a s chutí zapojili. Program byl vždy zpestřen relaxací a 

hrou.  

Letošní rok nás družinou provázel celoroční projekt Detektivní kancelář komisaře Vrťapky.  
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2020/2021 

 

Na naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována pozornost převážně 

v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům 

patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, 

vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem. 

 

Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování 

pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, 

toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým 

trávit volný čas. 

 

Dále byla věnována pozornost především člověku jako osobnosti a vztahům mezi lidmi – pozitivním i 

negativním. Formou prožitku si žáci zkoušeli vcítit se do pozice druhého, nacvičovali techniky naslouchání 

jinému člověku a trénovali zvládání krizových situací, věnovali se i lidským právům s důrazem na dětská 

práva, a to opět formou prožitku, který zažívali v aktivitách spojených vždy s určitým dokumentárním 

filmem. 

 

Žáci se zúčastnili besedy O nevidomých s autorkou dětské literatury, kde se dozvěděli více o životě 

nevidomých lidí. Zapojili jsme se do dne Downova syndromu, kdy si žáci symbolicky oblékly každou 

ponožku jinou a vyfotografovali se na znamení podpory lidí s handicapem. Zapojili se i do sbírky pyžámek 

pro děti do brněnské nemocnice. 

Dále pak formou interaktivních výukových programů prozkoumali tématiku mimořádných 

situací a dalších stejně důležitých témat.  

Jako každoročně se zúčastnili akce Čistá Vysočina, kde si žáci fixují vztah k přírodě a postoj 

k uvědomělému životu. V rámci projektů Ovoce do škol a Mléko do škol si osvojují správné stravovací 

návyky a s projektem Sazka olympijský víceboj zdravý životní styl. Díky projektu Celé Česko čte dětem se 

učí pracovat s informacemi a spolu s volnočasovými aktivitami naší školní družiny smysluplně trávit volný 

čas. 
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Pro vyrovnání se s nelehkými podmínkami dnešní doby jsme se s žáky zapojili do literární soutěže 

„Život v době korony“ a vykouzlili pohádkovou knížku – medvídek Vilda. Zapojili jsme se také do výtvarné 

soutěže – Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče.  

Pro zlepšení a zkvalitnění vztahů ve třídě bylo uspořádáno několik projektových dní – Drakiádu, 

Čarodějnický rej, Soutěžní odpoledne, Pohádkové cvičení a soutěže v přírodě, Zážitkový stan a školní výlet. 

 

Rodičům bylo nabídnuto několik webinářů s danou tématikou prevence. Spolupráce s rodiči se 

uskutečnila na individuálních schůzkách, kde se projednávaly nejen úspěchy a neúspěchy žáků, ale 

individuálně se řešily i problémy dětí. 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

V roce 2021 byla provedena veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace a kontrola existence a 

dodržování interních směrnic členy zastupitelstva obce Pavlínov. Vše bylo v pořádku. 

Výdaje za rok 2020: 

 
 

Dotace EU 
 

MŠMT 
 

zřizovatel 
 

Celkem: 0,- Kč Celkem:   2.487. 374,- Kč 
  
 

Celkem:  324.000,- 
 

 
Vyčerpáno: 0,- Kč 

Vyčerpáno: 2.487.374 Kč 
 

Vyčerpáno: 324.000,- 
 

 
Zůstatek: 0,- Kč 
 

Zisk: 0,-Kč Zisk: 0,- Kč 

Zůstatek v rezervním 
fondu školy k 31. 12.2020: 

137.432,36 Kč      

Fond odměn:  
31.856,99 Kč 

 

Celkem:  169.289,35,-Kč 

 

V Pavlínově 31. 7. 2021 

Číslo jednací: 33/2021 

Zpracovala: Mgr. Lenka Lišková, ředitelka školy 


