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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
ŠKOLA

Základní škola Nížkov
Nížkov 11
592 12 Nížkov
http://zs.nizkov.cz/
Vedení školy:
Ředitel školy

Mgr. František Sládek
Tel.: + 420 566 675 137, 731 507 274
e-mail: frantisek.sladek@zs.nizkov.cz
Zástupce ředitele
Mgr. Marta Novotná
Tel.: + 420 566 675 137, 731 507 274
e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz
Ekonomka
Ing. Miloslava Zikmundová
Tel.: + 420 566 675 137, 731 507 274
e-mail: miloslava.zikmundova@zs.nizkov.cz
Výchovná poradkyně, kariérní poradkyně:
Mgr. Petra Musilová
Tel.: + 420 566 675 137, 731 507 274
e-mail: petra.musilova@zs.nizkov.cz
Školní metodička prevence:
Mgr. Miluše Chalupová
Tel.: + 420 566 675 137, 731 507 274
e-mail: miluse.chalupova@zs.nizkov.cz
Školská rada:
David Toufar
Josef Vlček
Josef Pojmon
Petra Filová
Iva Dolská
Ivana Junová
1.2

předseda, zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce rodičů
zástupce rodičů
zapisovatelka, zástupce pedagogických pracovníků
zástupce pedagogických pracovníků

ZŘIZOVATEL

Obec Nížkov
Nížkov 107
592 12 Nížkov
Starosta obce

1.3

Josef Vlček
Tel.: + 420 566 675 136
e-mail: starosta@nizkov.cz
nizkov@nizkov.cz
obec@nizkov.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola splňuje podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání zajištěním:

vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace
a aktivního pohybu,

vhodným režimem vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků,

vhodným stravovacím a pitným režimem podle věkových a individuálních potřeb žáků,
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zdravého prostředí učeben a ostatních prostorů školy - odpovídající světlo, teplo,
bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů,

dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí,

ochrany žáků před úrazy, výrazného označení všech nebezpečných předmětů a částí
využívaných prostor, pravidelné kontroly zařízení z hlediska jejich bezpečnosti,

dostupnosti prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktické
dovednosti učitelů poskytovat první pomoc.
Škola splňuje psychosociální podmínky:

vytvářením pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky
a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy,

vzděláváním propojeným se skutečným životem - osvojováním si toho, co má pro žáky
praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti,

věkovou přiměřeností a motivujícím hodnocením - respektem k individualitě žáků,
hodnocením v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatkem zpětné vazby,
tolerantností k chybám a omylům,

naplněním potřeb žáků - všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě
a realizaci vzdělávání,

příznivým sociálním klimatem - otevřeností a partnerstvím v komunikaci, úctou, tolerancí,
uznáním, empatií, spoluprací a pomoci druhému, sounáležitostí se třídou, školou,

ochranou žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy,

spoluúčastí žáků na vzdělávání a životě školy - budováním komunity na principech
svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce,

včasnou informovaností o věcech uvnitř školy i mimo ni,

respektem k potřebám jedince a jeho osobním problémům.
Úplnost a velikost školy
Základní škola Nížkov je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky (osmi třídami). Kapacita
školy je 220 žáků. Ve školním roce 2014-2015 navštěvovalo školu 150 žáků.
Vybavení školy

Každý ročník má svou kmenovou učebnu.

Kmenové učebny jsou vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením.

Škola má k dispozici speciální učebny a prostory vybavené zařízením, audiovizuální
technikou, speciálním nábytkem, přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami pro jednotlivé
předměty:

učebnu cizích jazyků

počítačovou učebnu

učebnu fyziky, chemie a přírodopisu – vybavenou jako laboratoř

učebnu zeměpisu a matematiky – je zároveň i kmenovou učebnou

učebnu společenskovědních předmětů (dějepisu a výchovy k občanství) – je zároveň
i kmenovou učebnou

učebnu českého jazyka – je zároveň i kmenovou učebnou

učebnu pro hudební výchovu – je zároveň i kmenovou učebnou

učebnu výtvarné výchovy (a pracovních činností 1. stupně)

dílny – pro výuku pracovních činností

kuchyň – pro výuku pracovních činností

prostory pro zahradnickou činnost

venkovní učebny – na zahradě, v parku před školou a na školním pozemku.

Výuka tělocviku probíhá na hřišti za sokolovnou (hřiště na malou kopanou, na volejbal,
nohejbal a košíkovou, doskočiště na skok daleký, šplhadla), ve sportovním areálu u koupaliště
(travnaté a antukové hřiště, doskočiště pro skok daleký) nebo v sokolovně TJ Nížkov. Všechny
prostory jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním.
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Škola disponuje prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (čtyřmi kabinety),
vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích
oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek.

Ve škole jsou studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání
žáků i učitelů), knihovny (žákovská a učitelská).

Jako relaxační prostor je v dopoledních hodinách využívána školní družina, zahrada vedle
školy a asfaltové hřiště před školou. Tyto prostory jsou určeny i pro nenáročné pohybové aktivity,
pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci.

Škola disponuje prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd –
využívá k tomuto účelu školní jídelnu nebo sokolovnu TJ Sokol Nížkov, případně některý
z venkovních prostorů.

Ve škole je prostor pro zájmovou činnost po vyučování – školní družina vybavená
pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení. Školní
družina v odpoledních hodinách využívá při své činnosti i speciálních učeben a venkovní prostory.

Škola disponuje prostory pro odkládání oděvu a obuvi – každý žák má k dispozici skříňku,
prostory pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a pracovními činnostmi – šatna v přízemí je
pro chlapce, šatna v 1. patře pro dívky.

Ve škole jsou moderní a kvalitně vybavené prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů –
WC pro chlapce, dívky i učitele v každém patře, sprcha – v přízemí pro chlapce, v 1. patře
pro dívky a ve 2. patře pro učitele.

Počet hygienických zařízení odpovídá fyziologickým potřebám daného věku a příslušným
normám.

Škola vlastní prostory pro společné stravování – školní jídelnu, k tomuto účelu náležitě
vybavenou a respektující hygienické normy.

Úrazy jsou ošetřovány v kabinetech, ke krátkodobému pobytu zraněného je určena sborovna
nebo ředitelna.

Svou pracovnu má ředitel školy. Zástupce ředitele a hospodářka sdílejí společný prostor, vše
je vybavené účelným zařízením a komunikační technikou.

Škola je vybavena učebnicemi, didaktickými pomůckami, informační a komunikační
technikou a dalšími potřebami a pomůckami (např. pomůckami pro tělesnou výchovu, pracovní
činnosti, hudební a výtvarnou výchovu atd.) umožňujícími efektivní vyučování a podporujícími
aktivitu a tvořivost žáků.

Ve škole je sklad pomůcek a učebnic a prostory pro třídění odpadu.
2

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu oborů vzdělávání
u základní školy, jejíchž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Nížkov, identifikátor:
600 130 037, IČ: 43 37 86 76, adresa: Nížkov 11, 592 12, je do školského rejstříku zapsáno
s účinností od 1. 9. 2007:
Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C Základní škola
1. 79-01-C/01 Základní škola
studium denní, délka studia 9 r.
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu oborů vzdělávání
u základní školy, jejíchž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Nížkov, identifikátor:
600 130 037, IČ: 43 37 86 76, adresa: Nížkov 11, 592 12, je do školského rejstříku zapsáno
s účinností od 1. 9. 2010:
Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-B Základní škola
2. 79-01-B/01 Základní škola speciální
Základní škola Nížkov
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studium denní, délka studia 10 r.
Obory vzdělávání
79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola
speciální

Ročníky
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Počet žáků
149

5.

1

Součásti školy zařazené do sítě:
Základní škola

Kapacita 220 žáků

IZO 102 931 534

Školní družina

Kapacita 60 žáků

IZO 119 400 120

Školní jídelna

Kapacita 230 strávníků

IZO 170 101 533

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Vzdělávací
program

ŠVP

Škola pro život
Škola pro život

3

Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání čj.: 192/09
Školní vzdělávací program pro obor vzdělání
základní škola speciální čj.: 235/10

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Počet
V ročnících
žáků
1., 2., 3., 4., 5., 6.,
149
7., 8., 9.
5.

1

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Pořadové
Pracovní
Úvazek
Kvalifikace
číslo
zařazení,
funkce
VŠ, učitelství pro 6. - 9. ročník a
Ředitel
1
studium specializačních činností
1.
(koordinátor ŠVP)
VŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích
Zástupkyně
předmětů a studium specializačních
1
2.
ředitele
činností (studium pro ředitele škol,
koordinace v oblasti ICT)
Učitelka,
VŠ, učitelství pro 2. stupeň, speciální
výchovná a
1
pedagogika a studium specializačních
3.
kariérní
činností (studium pro ředitele škol)
poradkyně
Učitelka,
školní
1
VŠ, učitelství 1. stupně
4.
metodička
prevence
Učitelka
1
VŠ, učitelství 1. stupně
5.
6.

Učitelka

1

7.

Učitelka

0,818

8.

Učitelka

1

Základní škola Nížkov
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VŠ, učitelství 1. stupně
VŠ, učitelství pro základní školy
VŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ
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9.

Učitelka

1

10.

Učitelka

0,727

11. .

Učitelka

1

12.

Učitelka

1

VŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů
VŠ, učitelství pro střední školy
VŠ, učitelství pro MŠ, didaktické
studium cizího jazyka
VŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ

13.

Učitelka

1

VŠ, učitelství 1. stupně

14.

Vychovatelka
Asistentka
pedagoga

1

SŠPg
SEŠ a rekvalifikační kurz asistent
pedagoga

15.

0,6

16.

Učitel

0,18

VŠ

17.

Učitelka

0,09

SŠ

Učitelé
Asistenti pedagoga
Učitelé náboženství
Vychovatelky ŠD
Celkem

TU 7. ročníku
TU 8. ročníku

Zástup za RD
TU 5. ročníku

Učitel
náboženství
Učitelka
náboženství

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
13
12,5
1
0,6
2
0,27
1
1,4
17
14,77

Pedagogičtí pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené
1.
Učitelka
VŠ, učitelství pro 1. stupeň
2.
3.

Učitelka

VŠ, učitelství 1. stupně a speciální pedagogika

Učitelka

VŠ, učitelství 1. stupně

ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ

Poměr mužů a žen – pedagogičtí pracovníci
Ve sboru jsou pouze dva muži (ředitel a učitel náboženství).

Věková struktura – pedagogičtí pracovníci
Věková struktura pedagogických pracovníků
Věkové rozmezí
Počet pracovníků
Věkové rozmezí
Počet pracovníků
Do 24 let
0
40 – 45
2
25 – 29
4
46 – 49
1
30 – 35
2
50 – 55
2
36 – 39
4
56 – 60
0
nad 60 let
2
Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řešilo pouze zástupy spojené s odchodem
na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení
téměř všechny věkové kategorie. Věkové složení sboru se z našeho pohledu blíží téměř ideálnímu
stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důležitá střední generace. Považujeme za
výhodu, že kvůli věkovým důvodům nečeká pedagogický sbor v nejbližších letech žádná zásadní
obměna.
Základní škola Nížkov
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1. 9. 2015 odešel do starobního důchodu pan ředitel Mgr. František Sládek. Ve funkci ho nahradila
paní Mgr. Marta Novotná, která ve škole pracuje od roku 1992 a od roku 1999 zastává funkci
zástupce ředitele.

Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
Kromě jednoho pracovníka, který si v současné době doplňuje vzdělání (příprava na státní zkoušku
úrovně C1), splňují všichni pedagogičtí pracovní školy kvalifikační předpoklady dané Zákonem
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015
Počet fyzických osob
Interní pracovníci
4
Externí pracovníci
1
Celkem
5

Přepočtené úvazky
3,25
0,25
3,5

Další údaje o nepedagogických pracovnících
Pořadové číslo
Pracovní zařazení
Úvazek
Stupeň vzdělání
1.
Ekonomka
0,625
VŠ
2.
Uklízečka
1,0
SOU
3.
Školník
1,0
SOU
4.
Výdej obědů, úklid
0,625
SOU
5.
Uklízečka v sokolovně
0,25
ÚSO
Provozní zaměstnanci jsou již delší dobu stabilizovaní, od září 2011 (nástup nového školníka za
pracovníka, který odešel do starobního důchodu) nedošlo k žádné změně.
4

ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY

Zapsaní do
Nastoupili do
Počet žádostí
1. ročníku školního roku
1. ročníku školního roku
o odklad
2015/2016
2015/2016
19
2
18
K zápisu 23. 1. 2015 se dostavilo 19 dětí. Dva žáci prostřednictvím rodičů požádali o odklad a bylo
jim vyhověno, z loňského roku nastoupili 2 žáci, kteří měli odklad. Jedna žákyně se odstěhovala
a nastoupila do Základní a mateřské školy Velká Losenice. Celkem nastoupilo 1. září 2015 do
1. ročníku 18 žáků.
Z jednotlivých obcí nastoupili do 1. ročníku:
Nížkov
13
Buková 2
Sirákov 1
Poděšín 2
Špinov
0
5

POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM
ROCE 2014/2015

Povinnou školní docházku ukončilo 16 žáků devátých tříd, jeden žák 5. ročníku byl přijat na
víceleté gymnáziu.
PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL)
Gymnázia
2
Střední školy
s maturitou
Střední odborné školy
9
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Střední odborná učiliště
Osmileté gymnázium
Gymnázium Žďár nad Sázavou
2 žáci

5
1
Gymnázium

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
1 žák

Gymnázium

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav
1 žák
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
2 žáci
Strojírenství
1 žák
Mechanik elektrotechnik
1 žák
Elektrikář
1 žák
Strojní mechanik
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborní škola služeb a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
1 žák
Obchodní akademie
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
1 žák
Elektrotechnika
1 žák
Informační technologie
Střední průmyslová škola chemická Brno
1 žák

Analýza potravin

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
1 žák
Opravář lesnických strojů
1 žák
Truhlář
Střední škola obchodu a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o.
1 žák
Kosmetické služby
1 žák
Rekondiční a sportovní masér
Počet žáků, kteří odcházejí na školy s maturitou, se pohybuje již několik let kolem dvou třetin.
Tento trend pokračoval i v tomto školním roce.
V roce 2015 se ve vybraných školách pilotně ověřovaly jednotné přijímací zkoušky na střední
školy. Myslím, že zavedením jednotných přijímacích zkoušek řešíme problémy, které by zasloužily
jiné řešení. Přebytek míst na středních školách a zájem některých škol přijmout kohokoliv jednotné
přijímací zkoušky nevyřeší. Řešením je redukce nadbytku škol a následná motivace žáků
základních škol k učení, přípravě i výběru studijního oboru, na který stačí svými předpoklady
i pracovitostí.
6

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Počty žáků podle bydliště
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Přehled prospěchu
1. poletí školního roku 2014/2015
Ročník
Počet žáků
Prospěl s
Prospěl
vyznamenáním

Neprospěl

Nehodnocen

1.

17

17

0

0

0

2.

13

11

2

0

0

3.

18

15

3

0

0

4.

24

10

14

0

0

5.

17

10

7

0

0

6.

14

0

14

0

0

7.

16

2

14

0

0

8.

15

3

12

0

0

9.

16

3

12

1

0

150

71

78

1

0

celkem

2. poletí školního roku 2014/2015
Ročník
Počet žáků
Prospěl s
Prospěl
vyznamenáním

Neprospěl

Nehodnocen

1.

17

17

0

0

0

2.

13

11

2

0

0

3.

18

11

7

0

0

4.

24

9

15

0

0

5.

17

7

10

0

0

6.

14

0

14

0

0

7.

16

3

13

0

0

8.

15

3

12

0

0

9.

16

2

14

0

0

150

63

87

0

0

celkem

Zameškané hodiny
1. pololetí školního roku 2015/2016
Ročník
Omluvené

Neomluvené

Průměr na žáka

1.

485

0

28,529

2.

266

0

20,462

3.

601

0

33,389

4.

510

0

21,25

5.

280

0

16,471

6.

399

0

28,5

7.

255

0

15,938

8.

553

0

36,867
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577

0

36,063

3 926

0

26,173

Neomluvené

Průměr na žáka

2. pololetí školního roku 2015/2016
Ročník
Omluvené
1.

487

0

28,647

2.

266

0

20,462

3.

496

0

27,556

4.

1 083

0

45,125

5.

405

0

23,824

6.

519

0

37,071

7.

402

0

25,125

8.

981

0

65,4

9.

696

0

43,5

5 335

0

35,567

celkem
Hodnocení chování

1. pololetí školního roku 2014/2015Uložená výchovná opatření
Výchovné opatření

Počet

Napomenutí třídního učitele

2

Důtka třídního učitele

0

Důtka ředitele školy
 Udělené pochvaly
Pochvala

0
Počet

Třídního učitele

103

Ředitele školy

0

2. pololetí školního roku 2014/2015
 Uložená výchovná opatření
Výchovné opatření

Počet

Napomenutí třídního učitele

7

Důtka třídního učitele

2

Důtka ředitele školy
 Udělené pochvaly
Pochvala

1
Počet

Třídního učitele

130

Ředitele školy

25

Akce pro žáky
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V průběhu školního roku proběhla řada akcí pro žáky školy, Akce jsou plánovány a organizovány
podle cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu školy.
Akce pro žáky
Školní rok:
2014/2015
Datum

Třída

Popis

9. 9. 2014
15. 9. 2014
16. 9. 2014

1. ročník
4. a 7. ročník
8 žáků (5.,7., 8.,9.
roč.)
17. 9. 2014
1. ročník
22. 9. 2014
7. - 9. ročník
23. 9. 2014
5. ročník
24. 9. 2014
1. - 5.ročník
25. - 26. 9.2014
1. - 9. ročník
16. 9. 2014
6. ročník
29. 9. - 3.10. 2014 1. stupeň
9. 10. 2014
6. a 7. ročník
9. 10. 2014
14. 10. 2014
20. - 24. 10. 2014
20. 10. 2014
22. 10. 2014
23. 10. 2014

4. ročník
7. ročník
1. - 5. ročník
4. ročník
3.- 5. ročník
7. ročník

Říjen 2014
31. října 2014
6. 11. 2014

9. ročník
5. ročník
6. ročník

6. 11. 2014
11. - 12. 11. 2014
13. 11. 2014
19. 11. 2014

1. - 9. ročník
1. - 5. ročník
8. ročník
9. ročník

19. 11. 2014
25. 11. 2014
26.11.2014
28. 11. 2014
26. 11. 2014
26. 11. 2014
26. 11. 2014

2. - 5. ročník
8. a 9. ročník
8. ročník
3. - 5. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

1. 12. 2014
6. ročník
4. 12. 2014
6. ročník
4. 12. - 6. 12. 2014 7. - 9. ročník
14. 12. 2014
1. - 5. ročník
16. 12. 2014
1. - 5. ročník
18. 12. 2014
1. - 5. ročník
19. 12. 2014
1. - 9. ročník
9. 1. 2015
8. ročník
Základní škola Nížkov
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Divadelní představení – Zajíčkův zoubek
Preventivní program - zuby
Regionální a přírodovědná soutěž Jeřabinka
Focení prvňáčků
Památník Terezín – vzdělávací seminář
Adaptační kurz - Záseka
Divadelní představení – Jak šel Honza ...
Projekt Náš kraj
Ponorka – preventivní program
Bezpečný internet - projekt
Učíme se toleranci – Svět sluchově postižených –
návštěva studentky Masarykovy univerzity Brno
Dopravní hřiště – Žďár nad Sázavou
Výtvarná dílna v DPŽ Nížkov
Projekt dětská práva
Prevence dětských úrazů
Divadelní předplatné ve Žďáře nad Sázavou
DDM- výukový program Uganda, Keňa + Tvrz „ Fyzika hrou“
Příprava na soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“
Mini projekt „Halloween“
Exkurze ČOV Žďár nad Sázavou + Výstava „Fyzika
hrou“
Projekt Zelený balíček
Slepíši - preventivní program s nevidomými
Festival vzdělávání, výstava Fyzika hrou
Předávání cen v Praze – za soutěž Vícejazyčnost je
bohatství
Hodina házené s trenérem
Olympiáda v dějepise
Preventivní program ,,Můj život, můj svět“
Divadelní předplatné ve Žďáře nad Sázavou
Preventivní program „Ďáblíci a andílci“
Preventivní program „Můj život, můj svět“
Beseda v rámci projektu Jeden svět s p. Linhartem –
polit. vězněm
Vánoční Praha
Výtvarná dílna v DPŽ Nížkov
Vánoční burza
Vánoční besídka
Rádio Vysočina
Kino Žďár nad Sázavou
Vánoční besídka
Exkurze Brno – Bodies revealed
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12. 1. 2015
7. - 9. ročník - zájemci Olympiáda v zeměpise – školní kolo
12. 1. 2015
7., 8. ročník
Kurz první pomoci
26. 1. - 30. 1. 2015 7., 8. a 9. ročník
Lyžařský kurz
19. 1. 2015
9. ročník
Okresní kolo Olympiády v dějepise (M. Štohanzl)
27. 1. 2015
9. ročník - zájemci
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
29. 1. 2015
2. ročník
Pexesiáda
17. 2. 2015
7. + 9. ročník
Okresní kolo zeměpisné olympiády (E. Sekničková, M.
Štohanzl)
11. 2. 2015
4. - 9. ročník
Výukový pořad Jan Hus
1. 2. 2015
1.- 7. ročník
Školní kolo recitační soutěže
13. 2. 2015
1. ročník
Krteček a kamarádi – divadelní představení
18. 2. 2015
8. a 9. ročník
Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu
19. 2. 2015
3. - 5. ročník
Divadelní předplatné Žďár n/S
27. 2. 2015
1. - 9. ročník
Projekt- Ochrana člověka za běžných rizik i
mimořádných událostí
23. 3. 2015
reprezentanti
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (Jiří Pazour)
3. 3. 2015
reprezentanti
Oblastní kolo recitační soutěže (Eliška Košáková, Soňa
Vlčková, Eliška Klímová, Erika Sekničková)
5. 3. 2015
5. ročník
Všeználek
6. 3. 2015
9. ročník
Divadelní představení v anglickém jazyce (Žďár nad
Sázavou)
16. 3. 2015
7. - 9. ročník
Beseda se spisovatelem a záhadologem A. Vašíčkem
17. 3. 2015
reprezentanti
Okresní kolo recitační soutěže ve Žďáru nad Sázavou
18. 3. 2015
5. - 9. ročník
Divadlo nekouše – výukový pořad o dramat. žánrech
(Div. pro šk. - HK)
18. 3. 2015
1. - 4. ročník
Písnička pro draka – divadel. představení Divadélka pro
školy z HK
16. 3. 2015
6. ročník
Preventivní program – Centrum prevence Žďár nad
Sázavou
20. 3. 2015
9. ročník
Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu
18. 3. 2015
8. ročník
Preventivní program ,,Láska je láska“
19. 3. 2015
1. ročník
Výtvarná dílna v DPŽ
26. - 27. 3. 2015 1. - 5. ročník
Projekt – Dobrou noc s pohádkou
14. 3. 2015
7. a 8. ročník
První pomoc
16. 3. 2015
6. ročník
Preventivní program – virtuální realita
10. 4. 2015
1. - 9. ročník
Výukový program o houbách
16. 4. 2015
reprezentanti
Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
16. 4. 2015
1. - 9. ročník
Den Země
13. 4. 2015
1. - 5. ročník
Autorské čtení Jan Opatřil – Kapřík Metlík
22. 4. 2015
1. - 5. ročník
České pověsti, Žďár nad Sázavou
24. 4. 2015
2. a 5. ročník
Taneční soutěž Žďár nad Sázavou
28. 4. 2015
6. a 8. ročník
Program Odpady
30. 4. 2015
4. - 5.ročník
Školní výlet Lozice u Luže
4. 5. 2015
1. - 4. ročník
Bubny – výukový program
6. 5. 2015
4. ročník
Dopravní hřiště
7. 5. 2015
3. - 5. ročník
Turnaj Bum bác bal
24. 3. - 26. 5. 2015 2. a 3. ročník
Výuka plavání – relaxační centrum Žďár nad Sázavou
(každé úterý)
11. 5. 2015
3. ročník
Úrazy - preventivní program Státního zdravotního ústavu
11. - 13. 5. 2015 Zájemci ze 4. - 9.
Cyklistický kurz a školní kolo cyklistické soutěže
ročníku
Základní škola Nížkov
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14. 5. 2015
14. 5. 2015
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21. 5. 2015
28. 5. 2015
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1. a 2. 6. 2015
3. 6. 2015
5. 6. 2015
1.- 5. 6. 2015
15. - 16. 6. 2015
22. 6. 2015
23. 6. 2015
24. 6. 2015
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7. a 8. roč
1. - 3. ročník
Reprezentanti
7. ročník

Okresní kolo Pythagoriády
Školní výlet Žleby – obora
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Preventivní program – Centrum prevence Žďár n. S.
Rub a líc jedné mince – protidrog. problematika
7. ročník
Školní výlet Březová
1. - 5. ročník
Divadelní představení Popelka
3. - 5. ročník
4. divadelní předplatné ve Žďáře nad Sázavou
1. - 5. ročník
Policie – ukázka a výcvik psů
6. ročník
Školní výlet – Velké Dářko, Údolí řeky Doubravy
1. ročník
Divadlo v MŠ
7. a 9. ročník - zájemciExkurze Polná (+vyhlášení výsledků soutěže Matka
Země)
zájemci
Poznávací pobyt v Londýně
8. ročník
Školní výlet - Bystřicko
7. ročník
Exkurze do Centra Eden Bystřice
5. ročník
Regionální muzeum ZR – Osvobozování Žďáru,
Moučkův dům
6. a 8. ročník
Bazén Žďár nad Sázavou

Soutěže pro žáky
Pro žáky školy byla uspořádána celá řada různých sportovních a vědomostních soutěží. Proběhla
také řada školních kol olympiád, jejichž vítězové postoupili do oblastních a okresních kol.
Výsledky školních soutěží a školních kol olympiád:
Školní rok:
2014/2015
Datum a popis
Kategorie
Výsledky
16. 10. 2014 - Přírodovědný
Pazour Jiří - 9. roč. (89 bodů), Holcman Jan - 8.
Kadet
klokan
roč. (84 bodů), Sobotka Jan - 9. roč. (82 bodů)
25.11.2014 - Olympiáda z
8. a 9. ročník
Štohanzl Martin, postupuje do okresního kola
dějepisu
12. 1. 2015 - Olympiáda ze
Erika Sekničková (7. r.), Martin Štohanzl (9. r.) 7. - 9. ročník
zeměpisu
postup do okresního kola
27. 1. 2015 - Olympiáda v
Do okresního kola postupuje Jiří Pazour
II A (9. ročník)
anglickém jazyce
(náhradník Šimon Slabý)
18. 2. 2015 – Školní kolo
Do krajského kola postupují Chvátalová E. a
8. a 9. roč.
soutěže Poznej Vysočinu
Štohanzl M. (oba z 9. ročníku)
1. místo – Perničková Tereza
Cvrček (žáci 2. a
2. místo – Hošková Nikola
3. ročníku)
3. místo – Bartoníček Zdeněk
1. místo – Šorfová Nikola
Klokánek (žáci 4.
2. místo – Vlček Lukáš, Štohanzl Šimon
a 5. ročníku)
3. místo – Doležal Antonín
20. 3.2015 - Matematický
1. místo – Jeřábek Jiří
klokan
Benjamín (žáci 7.
2. místo – Holcman Václav
a 6. ročníku)
3. místo – Bartoníček Jakub
1. místo – Holcman Jan, Pejchalová Lucie, Jun
Kadet (žáci 8. a 9. Milan
ročníku)
2. místo – Pazour Jiří
3. místo – Jarošová Lenka
26. 3. 2015
matematická
Jeřábek, Marková, Rosecká – úspěšní řešitelé,
Pythagoriáda – 38. ročník
soutěž pro žáky postup do okresního kola
Základní škola Nížkov

Datum : 30. 9. 2015

Dokument : 2014-2015.doc

Strana / Stran : 14 / 29

Školní rok:

2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Nížkov

Žáci 4. - 6.
2. - 13. 5. 2015 – Školní kolo ročníku
Dopravní soutěže mladých
cyklistů
Žáci 7. - 9.
ročníku
12. 12.2014 – Vánoční turnaj
Žáci 4. - 9. r.
ve stolním tenise

1. 4. 2015 – Velikonoční turnaj
Žáci 1. a 2. st.
ve florbalu

dívky
7. 4. 2015 – Bum bác ballturnaj 2. stupně
chlapci

chlapci

7. 5. 2015 – Bum bác ball –
turnaj 1. stupně
dívky

7

1. místo - Jakub Rosecký (4. ročník)
2. místo – Jindřich Pernička (6. ročník)
3. místo – Antonín Doležal (4. ročník)
1. místo - Josef Vlček (9. ročník)
2. místo – Aneta Špačková (9. ročník)
3. místo – Jan Sobotka (9. ročník)
1. místo - Ondřej Melichar
2. místo - Martin Štohanzl
3. místo - Filip Frühbauer
4. místo - Pavlína Vlčková
1. místo - Martin Štohanzl, Jan Sobotka, Milan
Jun
2. místo – Josef Vlček, Jakub Chromý, Jaroslav
Dočekal
3. místo – Václav Holcman, Jakub Špatka,
Vojtěch Jun
1. místo - Aneta Špačková, Jaroslava Slámová,
Nikola Vlčková
2. místo - Bára Závodná, Lucie Sobotková, Jana
Marková
3. místo – Jana Bořilová, Pavlína Rosecká,
Daniela Landová
1. místo - Jan Sobotka, Martin Štohanzl, Patrik
Šurnický
2. místo - Milan a Vojtěch Junovi, Jan Holcman
3. místo - Josef Vlček, Jakub Chromý, Jaroslav
Dočekal
1.místo - Jakub Dočekal, Marek Neubauer,
Samuel Štohanzl, Šimon Štohanzl, Bohuslav
Musil
2. místo - Jan Chvátal, Lukáš Prchal, Lukáš Vlček,
Ondřej Melichar, Šárka Bláhová
3. místo - Tomáš Bořil, Filip Křesťan, Tomáš
Kellner, Matěj Danko, Jan Poul
1.místo - Adéla Marková, Tereza Marková,
Andrea Sekničková, Kateřina Špačková, Jana
Chvátalová
2. místo - Simona Danková, Natálie Velínová,
Erika Bartoníčková, Alžběta Jarošová, Karolína
Kasalová
3. místo - Natálie Sobotková, Soňa Vlčková,
Eliška Klímová, Lucie Poulová, Jana Landová

METODICKÁ SDRUŽENÍ A PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Ve škole pracují předmětové komise a metodická sdružení, které sdružují učitele stejných nebo
příbuzných vyučovacích předmětů, kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování,
koordinují své působení v pedagogické praxi a vytvářejí koncepci jednotlivých oborů.
Ve školním roce 2014/2015 byly zřízeny tyto předmětové komise a metodická sdružení:
 Metodické sdružení 1. stupně (vedoucí Ivana Junová)
 Předmětová komise humanitních předmětů (vedoucí Mgr. Hana Kučerová)
 Předmětová komise přírodovědných předmětů (vedoucí Mgr. Hana Svobodová)
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Předmětová komise předmětů s výchovným zaměřením (vedoucí Mgr. František Sládek)
Činnost předmětových komisí a metodického sdružení se řídí plánem práce na školní rok, kde jsou
stanoveny hlavní úkoly a úkoly předsedů. Každá komise a metodické sdružení pak podle těchto
úkolů vypracovává plán své činnosti. Na konci školního roku vedoucí komisí a metodického
sdružení zpracovávají hodnocení své činnosti.
Hodnocení činnosti:
 METODICKÉ SDRUŽENÍ 1. STUPNĚ
S kolegyněmi se scházíme 4 krát do roka na schůzkách sdružení, v osobním kontaktu jsme však
denně a aktuálně konzultujeme veškeré dění a vše potřebné.
V oblasti vzdělávání si vzájemně sdělujeme své poznatky a zkušenosti, využíváme co nejefektivněji
moderní metody práce a postupy, které oživí a zkvalitní výuku, pomáháme začínajícím učitelkám.
Navštěvujeme vzdělávací akce a semináře.
Od žáků vyžadujeme kvalitní a pokud možno bezchybný písemný projev ve větším rozsahu - nejen
doplňování v pracovních sešitech. Podporujeme čtenářské dovednosti a domácí čtení, dále pak
logický úsudek, tvořivost a schopnost dítěte vyjádřit své mínění.
V oblasti chování se snažíme vést děti ke slušnosti a toleranci a vzájemné spolupráci, upevňujeme
vztahy ve třídě a mezi kamarády. Snažíme se zlepšovat chování dětí o přestávkách.
Vyžadujeme důsledné plnění povinností a usměrňujeme nevhodné chování a vyjadřování dětí.
Žáci i v letošním roce prezentovali svoje dovednosti na veřejnosti - Vánoční zpívání, vánoční
vystoupení v DPŽ Nížkov, burza výrobků dětí, tvořivé dílny se seniory.
 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ
Členové Komise humanitních předmětů: Mgr. Klímová Martina, Mgr. Maloušková Martina, Mgr.
Musilová Petra, Mgr. Kučerová Hana pracovaly podle celoročního plánu a ve školním roce se sešly
oficiálně na čtyřech schůzkách. Předmětem společných setkání bylo plnění stanovených běžných
úkolů vyplývajících ze zaměření komise na oblast výuky jazyků a společenskovědních předmětů,
např. návrhy na vybavení učeben a jednotlivých ročníků novými pomůckami, učebnicemi
a pracovními sešity, diskuze o práci se žáky s SVP, jejich motivace k překonávání výukových
problémů, úpravy IVP, informace o přípravě žáků na školní olympiády v českém jazyce, dějepise,
anglickém jazyce a jejich výsledcích, příprava žáků 9. ročníku na testování, využití výukových
programů, hodnocení soutěží, divadelních představení, projektů a dalších akcí pořádaných
v průběhu roku. K dosaženým úspěchům v letošním školním roce patří 3. místo Martina Štohanzla
v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu. Hlavním úkolem v průběhu tohoto roku se staly úpravy
písemností, hodnocení grafického a pravopisného projevu žáků. Členky komise se shodují, že k
odstranění nedostatků jsme v tomto ohledu vykonaly řadu nezbytných opatření, ale zároveň nelze
říci, že by bylo dosaženo žádoucí úrovně u všech žáků. Proto se budeme kvalitě všech písemných
prací věnovat i v příštím školním roce. Dalším úkolem bude zaměřit se na sjednocení klasifikace
a společného postupu při odstraňování nedostatků v písemném a ústním projevu žáků. Při tom bude
nutná spolupráce i s vyučujícími 1. stupně. Závěrem lze konstatovat, že plán Komise humanitních
předmětů byl splněn, zejména díky výborné spolupráci všech členů komise.
 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
Jednotlivé schůzky: 27. 9. 2014, 27. 11. 2014, 5. 3. 2015, 3. 6. 2015
Složení komise přírodovědných předmětů:
Předseda: Mgr. Hana Svobodová
Členové: Mgr. Marta Novotná, Mgr. Martina Klímová, Mgr. Lucie Zezulová
Předmětová komise se scházela v pravidelných intervalech, oficiálně na 4 schůzkách,
a jednala o aktuálních problémech, požadavcích a akcích, které spadají pod její činnost. Celoročně
se projednávala výuka daných předmětů v jednotlivých hodinách, prospěch, průběžné pozorování
práce žáků a jejich připravenost na vyučování, analyzovaly se výsledky, aktivita žáků v hodinách,
probíhaly konzultace nad klasifikací.
Hlavní požadavky: v hodinách více využívat názorných pomůcek, užití demonstračních pokusů a
práce
s
učebnicí,
vytvořit
vztah
žáků
k praktické
činnosti
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a organizaci vlastní práce, udržovat mezipředmětové vztahy, klást důraz na vyvozování
samostatných závěrů žáků, jejich odborné vyjadřování, vzbudit u žáků samostatnost projevu
a v tvořivosti, správné vedení školních sešitů z hlediska gramatické stránky a úhlednosti, vzbudit
motivaci žáků k učení a zapojování se do soutěží a olympiád.
1. Plnění tématických plánů
Tématické plány byly v jednotlivých ročnících a příslušných předmětech splněny.
2. Výsledky v olympiádách a soutěžích
2.1
Olympiády
Zájem žáků o účast na olympiádách nevzrostla v porovnání s minulým školním rokem. Stále se
snažíme v rámci přírodovědné komise konzultovat a navrhovat zlepšení k vyzdvižení motivace žáků
k účasti.
V letošním školním roce se z důvodu nezájmu žáků nekonaly olympiády z těchto přírodovědných
předmětů: matematiky, fyziky, biologie, chemie.
Proběhla zeměpisná olympiáda. Účastnili se žáci Sekničková Erika (7. ročník), Štohanzl Martin (9.
ročník). 17. 2. 2015 proběhlo okresním kolo, kde se na 15. místě umístil Štohanzl M., na 16. místě
Sekničková E.
2.2
Soutěže
16. září 2014
Přírodovědná a regionální soutěž Jeřabinka
Družstvo mladší žáci (Vlček L., Prchal L., Vlčková S., Klímová E. – 5. ročník) – 7. místo
Družstvo starší žáci (Štohanzl M., Pazour J. (9. r.), Musil V. (8. r.), Marková J. (7. r.) - 6. místo
16. října 2014
Školní soutěž Přírodovědný klokan
Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníků v kategorii Kadet.
Nejlepší umístění:
1. místo Pazour J. (9. roč.)
2. místo Holcman J. (8. roč.)
3. místo Sobotka J. (9. roč.)
20. března 2015
Matematický klokan
Školní soutěž pro 2. – 9. ročník.
20. března 2015
Poznej Vysočinu
V krajském kole získal Štohanzl M. (9. ročník) nádherné 3. místo.
26. března, 13. května 2015
Pythagoriáda
Zúčastnili se tři žáci a to Rosecká P. (8.), Marková J. (7.), Jeřábek J. (7.)
Úspěšnou řešitelkou okresního kola se stala Marková Jana (7.)
3. Výsledky Testování ČŠI
Testování 9. ročníku v přírodovědné a společenskovědní oblasti.
Průměrná úspěšnost našich žáků byla 62 %.
Tab. průměrná úspěšnost žáků v porovnání s celkem (obtížnost 1)
9. ROČNÍK
CELEK
CELÝ TEST

57%

51%

CHEMIE

57%

50%

BIOLOGIE

57%

53%

FYZIKA

56%

50%

ZEMĚPIS
63%
53%
Ve školním roce 2015/2016 každý učitel v rámci svého předmětu vyhodnotí obtížnost otázek, jejich
úroveň a projde se současným 9. ročníkem často chybně zodpovězené otázky. Poté proběhne
společná diskuze a zhodnocení výsledků tohoto testování v rámci komise.
4. Exkurze a projekty
15. září 2014
Preventivní program Dental Prevention
Výuka proběhla ve 4. a 7. ročníku.
13. listopadu 2014
Interaktivní vzdělávací výstava Fyzika hrou
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Výstavu navštívil 8. ročník ve Žďáře nad Sázavou.
19. ledna 2015
Exkurze Bodies revealed
Výstavy v Brně se zúčastnil 8. ročník v rámci výuky přírodopisu o biologii člověka.
12. a 19. ledna, 14. března 2015
Projekt První pomoc ve škole
Projekt absolvoval 7. a 8. ročník.
Výuka proběhla celkem v 9 vyučovacích hodinách, jejíž náplní byla teorie, praktické ukázky
a komunikace s profesionály.
10. dubna 2015
Výukový program o houbách
28. dubna 2015
Program Odpady
Exkurze v Jihlavě se 6. a 8. ročníkem.
Každoročně na škole proběhly projekty jako Poznáváme náš kraj (25., 26. 9.)
Zelený balíček (6. 11.)
Ochrana obyvatelstva (27. 2.)
Den Země (16. 4.)
5. Pomůcky a učebnice
V tomto školním roce byly zakoupeny tyto pomůcky a učebnice:
vlastivědná mapa České republiky, mikroskop, model květu, výukové CD do matematiky, učebnice
přírodopisu pro 8. a 9. ročník od nakladatelství Fraus a předmětu chemie pro 8. a 9. ročník
z nakladatelství Nová škola.
6. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že plán Komise přírodovědných předmětů byl splněn, zejména díky
výborné spolupráci členů komise.
 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘEDMĚTŮ S VÝCHOVNÝM ZAMĚŘENÍM
Předmětová komise se zabývala především otázkami týkajícími se metodiky a didaktiky předmětů
s výchovným zaměřením a koordinovala nákup pomůcek a vybavení do hodin tělesné výchovy
a ateliéru pro výtvarnou výchovu.

8

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základem prevence rizikového chování na naší škole je realizace cílů Minimálního preventivního
programu ZŠ Nížkov. Dlouhodobým cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči
rizikovým jevům, snížení nebezpečí vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální rozvoj. Za
velmi důležité považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem,
posilování sebevědomí, vzájemné úcty a sebeúcty, soustavnou práci s kolektivem. Zaměřujeme se
na prevenci užívání volně dostupných návykových látek, jako jsou cigarety, alkohol, ale i další
návykové látky, na posilování pohodové atmosféry ve škole a rozvíjení sociálních dovedností
včetně odpovědnosti za své jednání. Znalost prostředí, důkladné a aktuální informace o problémech
jednotlivých tříd i žáků zjednodušuje výběr aktivit a umožňuje následné vyhodnocení a porovnání
změn ve vývoji třídního kolektivu. Škola spolupracuje s lektory Centra oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Ve školním roce 2014/2015 proběhly tyto preventivní programy.
6. třída – Startujeme. Vítejte ve virtuální realitě.
7. třída – Ďáblíci a andílci. Dvě strany mince.
8. třída - Můj život, můj svět. Láska je láska.
9. třída – Jsem online. Končím a začínám.
Na prvním stupni probíhal ve všech ročnících pod vedením třídních učitelek program podpory
zdraví a prevence kouření Normální je nekouřit, také program s Policií České republiky
a s nevidomými „Hele lidi“.
Pro závažné případy máme zpracovaný Krizový plán pro řešení šikany. Je sestaven tým pro řešení
krizových situací. V rámci prevence rizikového chování volíme běžné postupy – besedy, filmové
projekce, programy na PC, třídnické hodiny, v odpoledních hodinách nabízíme dětem různé
volnočasové aktivity. Pravidelně odebíráme časopis Prevence.
Základní škola Nížkov
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Důležitá je i práce žákovské rady. V ní se zástupci jednotlivých tříd pravidelně schází s metodikem
prevence, na schůzkách předkládají nové nápady, ale i připomínky, upozorňují na problémy. Učí se
při tom formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat názory, naslouchat druhým a navrhovat řešení.
Současně se podílí na spoluorganizování akcí pro veřejnost, pomáhají při charitativních sbírkách.
Prevenci rizikového chování zajišťuje na škole metodik prevence spolu s výchovným poradcem
a ostatními pedagogy školy, s vedením školy i s dalšími odborníky, institucemi a organizacemi.
Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků prevence, které pořádá
Pedagogicko – psycholog. poradna Žďár n. Sázavou. Během roku se pravidelně účastní seminářů
a konferencí z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Škola má zpracovaný Minimální
preventivní program, který je přístupný v budově školy či na webu.
9

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ABSOLVOVANÁ VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ:
1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy:
Druh
Účastník
Datum
Obsah (název vzdělávání)
vzdělávání
Informační
Marta Novotná 11. 2. 2015
Jaký bude kariérní systém učitelů
seminář
Marta Novotná 16. 2. 2015 seminář
Řešení problémových situací z pohledu práva
Informační
Národní systém inspekčního hodnocení
Marta Novotná 14. 4. 2015
setkání
vzdělávací soustavy v České republice
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních –
Marta Novotná 19. 5. 2015 seminář
Minimální standard bezpečnosti
2) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků:
Účastník

Maloušková
Martina
Zezulová Lucie
Maloušková
Martina
Zezulová Lucie
Maloušková
Martina
Maloušková
Martina

Datum

Druh vzdělávání

Obsah (název vzdělávání)

19. 3. 2014

seminář

Konference anglického jazyka

27. 4. 2015

seminář

Metoda CLIL

27. 4. 2015

seminář

Metoda CLIL

7. 5. 2015
7. 5. 2015
20. 5. 2015

Ukázkové hodiny
Metoda CLIL
s metodou CLIL
Ukázkové hodiny
Metoda CLIL
s metodou CLIL
Školení

Cambridge English

3) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky
ve vzdělávání:
Účastník
Datum
Druh
Obsah (název vzdělávání)
Mgr. Martina
Tvorba,
Vzdělávací program ČŠI- využívání nového
Klímová
14.01.2015 úpravy
elektronického systému InspIS ŠVP pro úpravy
Mgr. Marta
ŠVP
ŠVP
Novotná
4) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovného poradenství a
prevence sociálně patologických jevů:
Základní škola Nížkov
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Datum

Petra
Musilová
Miluše
Chalupová

20. 1.
2015
4. 6.
2015

Druh
vzděláv
ání
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Obsah (název vzdělávání)

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou
konferen Podpora zdravého životního stylu ve školách v kraji
ce
Vysočina
seminář

5) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání:
Účastník
Datum
Druh vzdělávání
Obsah (název vzdělávání)
Junová Ivana
23.10. 2014
seminář
Odpady-EKO-KOM+ třídící linka
6) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zájmového vzdělávání:
Druh
Účastník
Datum
vzdělává Obsah (název vzdělávání)
ní
Křehlíková Lenka,
20. 10. 2014
Seminář Dramatická výchova
Letmajerová Iveta
Regionální kulatý stůl – školní družiny
Radka Satrapová
19. 1. 2015
seminář
7) vzdělávání v ostatních oblastech:
Druh
Účastník
Datum
Obsah (název vzdělávání)
vzdělávání
Kučerová
10. 10.
seminář
Cesty minulosti - metod. a didak. postupy I
Hana
2014
Mgr. Hana 29. 10.
Obor
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
Svobodová 2014
Přírodopis
Mgr.
Obor
29. 10.
Martina
Zeměpis,
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
2014
Klímová
Dějepis
Mgr.
30. 10.
Obor VkZ,
Martina
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
2014
VkO, Tv
Klímová
Obor
Mgr. Hana 29. 10.
Zeměpis,
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
Kučerová
2014
Dějepis
Obor Vv,
Mgr. Hana 30. 10.
Hv,Poznává
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
Kučerová
2014
me svět
kolem nás
Kučerová
6.12.201
seminář
Český jazyk činnostně v 5.ročníku
Hana
4
Zezulová
9. - 10.
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Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávali prostřednictvím seminářů se zaměřením na zkvalitnění
své pedagogické práce na škole podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
10 AKTIVITY A REPREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Základní škola Nížkov vydává „Školní zpravodaj“, prostřednictvím kterého jsou rodiče a veřejnost
informováni o dění ve škole. Náklad zpravodaje je 420 výtisků a je s pomocí žáků distribuován do
všech domácností v obcích Nížkov, Špinov, Buková, Poděšín, Sirákov a Kopaniny.
Základní škola Nížkov každoročně vydává letáček se základními informacemi o škole.
Základní škola Nížkov má zpracovanou webovou prezentaci na http://zs.nizkov.cz/, která je
pravidelně doplňována a aktualizována.
Další informace jsou rodičům a veřejnosti k dispozici přímo v budově školy na nástěnkách
a informačních tabulích.
Akce pro veřejnost
2014/2015

Školní rok:
Datum
Popis
14. 10. 2014
Výtvarná dílna 7. ročníku v DPŽ Nížkov
3. - 5. 12. 2014
Vánoční burza
4. 12. 2014
Výtvarná dílna 6. ročníku v DPŽ Nížkov
5. 12. 2014
Mikulášská nadílka a rozsvěcování obecního vánočního stromu
14. 12. 2014
Vánoční zpívání (vánoční vystoupení žáků školy pro veřejnost)
15. 12. 2014
Vánoční vystoupení v DPŽ Nížkov
18. 1. 2015
Dětský karneval
19. 3. 2015
Výtvarná dílna 6. ročníku v DPŽ Nížkov
20. - 21. 4. 2015
Sběr papíru
24. 5. 2015
Divadlo Popelka divadelního kroužku Základní škola Nížkov
Žáci Základní školy Nížkov v průběhu školního roku připravili tři tvořivé dílny (většinou výtvarné)
pro obyvatele DPŽ Nížkov. Jedna proběhla ke Dni neziskovek, jedna před vánočními svátky a jedna
před Velikonoci. Kromě toho ještě pro obyvatele DPŽ připravili žáci 1. stupně vánoční pásmo
písniček a scének.
Škola zorganizovala prodej výrobků žáků na vánoční burze. Burza probíhala opět v prodejně Coop
ve spolupráci se zaměstnanci obchodu.
Ve spolupráci s Obecním úřadem Nížkov a panem starostou škola připravila slavnostní
rozsvěcování obecního vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.
Proběhlo také tradiční „Vánoční zpívání“ v sokolovně, během kterého vystoupili s pásmem
pohádek, písniček a básniček žáci 1. stupně. Žáci druhého stupně program uváděli a zahráli na
různé hudební nástroje.
Základní škola Nížkov pořádá již řadu let také dětský karneval. Připravena opět byla, kromě tance,
tombola, hry a občerstvení.
Již řadu let organizujeme v obci sběr papíru. Vedeme tím žáky k ekologickému chování a z výtěžku
platíme školné adoptovanému dítěti z projektu Adopce na dálku.
Ve školním roce 2014/2015 pracoval v Základní škole Nížkov divadelní kroužek. Výsledkem práce
bylo nastudování dramatizace pohádky Popelka. Členové divadelního kroužku pohádku zahráli
nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost.

Školní rok:
Datum
Základní škola Nížkov

Základní škola Nížkov
Akce pro žáky mateřské školy
2014/2015
Popis
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14. 1. 2014
Návštěva žáků MŠ Nížkov v 1. třídě
23. 1. 2014
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016
10. 2. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
17. 2. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
24. 2. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
3. 3. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
10. 3. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
17. 3. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
23. 3. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
30. 3. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
13. 4. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
20. 4. 2015
Školička pro budoucí žáky 1. ročníku
Základní škola Nížkov ve spolupráci s Mateřskou školou Nížkov a Mateřskou školou Poděšín již po
sedmé realizovala projekt „Školička“. Cílem projektu je připravit předškoláky z obou mateřských
škol na bezproblémový přechod do základní školy. Školičku vede většinou pedagog, který je pak
třídním učitelem v 1. ročníku. Ve školním roce 2014/2015 školičku vedla slečna učitelka Tereza
Valová, která ovšem odešla 1. 9. 2015 na mateřskou dovolenou. Budoucí žáci školy se nejen
seznamují s tím, co všechno by měli umět než půjdou do základní školy, ale poznají se i navzájem
a naučí se spolupracovat. Je-li to potřeba, jsou rodiče budoucí žáků Základní školy Nížkov
informováni o tom, co by jejich dítě mělo ještě docvičit a zvládnout než půjde do školy.
Schůzky s rodiči
2014/2015

Školní rok:
Datum
Popis
9. 12. 2015
Schůzka s rodiči žáků 8. a 9. ročníku k přijímacímu řízení na střední školy
19. 11. 2015
Individuální informace o prospěchu a chování
22. 4. 2015
Individuální informace o prospěchu a chování
20. 5. 2015
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
Proběhly pouze dvě organizované schůzky s rodiči, kde byli zákonní zástupci individuálně
informováni o prospěchu a chování žáků. Další individuální schůzky probíhaly dle potřeby rodičů
nebo učitelů. Tradicí je také schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Velkým úspěchem bylo umístění žáků 9. ročníku v celostátní soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“,
kde v kategorii kolektivní práce získali 3. místo.
Dalším velkým úspěchem byl postup Elišky Košákové do okresního kola recitační soutěže.
Ve školním roce 2014/2015 zabodovalo i družstvo žáků 5. ročníku ve složení Vlčková Soňa,
Poulová Lucie, Prchal Lukáš, Melichar Ondřej a v soutěži „Všeználek“ obsadilo 2. místo.
Mimořádným úspěchem bylo 3. místo Martina Štohanzla v soutěži „Poznej Vysočinu“.
Další úspěšnou účastí bylo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo
16. 4. 2015 na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. V této soutěži dosahujeme velmi dobrých
výsledků již několik let. Naši školu reprezentovala družstva mladších (Simona Danková, Lucie
Poulová, Jan Vlček, David Vlček) i starších (Natálie Poulová, Aneta Špačková, Jan Sobotka,
Milan Jun) cyklistů, která obě obsadila 2. místo a postoupila do okresního kola. V okresním kole
nahradil v družstvu mladších zraněného Davida Vlčka Lukáš Prchal. V okresním kole se družstvo
starších umístilo opět na 2. místě a postoupilo do soutěže „Cyklista Vysočiny“. Mladší žáci obsadili
velmi pěkné 4. místo. V soutěži „Cyklista Vysočiny“ byli naši žáci opět velmi úspěšní. Tým skončil
na 2. místě. Milana Juna, který se zúčastnil celostátního turnaje v házené, nahradil Josef Vlček,
který v jednotlivcích obsadil 1. místo.
V oblasti sportovních soutěží se pravidelně zúčastňujeme zejména turnajů v házené, florbalu a malé
kopané. Ve školním roce 2014/2015 jsme dosáhli velkého úspěchu v házené, když žáci naší školy
Základní škola Nížkov
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(Milan Jun, Vojtěch Jun, Vojtěch Musil, Jan Holcman, Jiří Jeřábek, Richard Vlček, Jan
Vlček, Tomáš Vlček, David Vlček) vyhráli krajské kolo „Novinářského kalamáře“ a postoupili do
celostátního finále. V konkurenci velkých sportovních škol nemá naše škola šanci na výraznější
úspěch, ale obrovským úspěchem byl už postup do celostátního kola. V celostátním kole nahradil
zraněného Davida Marek Chvátal. Družstva žáků 1. stupně se pravidelně zúčastňují ligy
základních škol v miniházené, kde jsme obsadili 2. místo.
Účast a umístění žáků Základní školy Nížkov v oblastních a vyšších kolech soutěží a olympiád
a v meziškolních soutěžích:
Školní rok:
2014/2015
Datum
Kategorie - účastníci
Popis
Výsledky
Mladší žáci (Vlčková S., Klímová
7. místo
E., Vlček L., Prchal L. - 5. ročník)
Regionální a přírodovědná
16. 9. 2014
Starší žáci (Pazour J., Štohanzl M.
soutěž Jeřabinka
- 9. roč, Musil V. - 8. roč.,
6. místo
Marková J. - 7. roč.)
Žáci 8. a 9. ročníku - Martin
Okresní kolo stolního
5. 11. 2014
Štohanzl, Jaroslav Dočekal, Milan
4. místo
tenisu
Jun
Žáci 6. - 7. ročníku - Marek
Chvátal, Jiří Landa, Jindřich
11. 11. 2014
Okrskové kolo florbalu 8. místo
Pernička, David Vlček, Jakub
Bartoníček, Jiří Jeřábek
Žáci 8. - 9. ročníku - Milan Jun,
Vojtěch Jun,Vojtěch Musil, Jan
12. 11. 2014
Holcman, Martin Štohanzl, Josef Okrskové kolo florbalu 7. místo
Vlček, Jaroslav Dočekal, Jan
Sobotka, Jakub Chromý
Okres. kolo olympiády
19. 1. 2015
Matrin Štohanzl
v dějepise
23. - 25. místo
Žáci 6. a 7. ročníku - Erika
Okres. kolo zeměpisné
17. 2. 2015
16. místo
Sekničková
olympiády
Okres. kolo zeměpisné
17. 2. 2015
Žáci 9. ročníku - Martin Štohanzl
15. místo
olympiády
Žáci 6. - 9. ročníku - Martin
Štohanzl, Josef Vlček, Jakub
Novinářský kalamář – 2. místo okresní
26. 2. 2015
Chromý, Jan Sobotka, Milan
starší žáci – házená kolo, 3. místo
Jun, Vojtěch Jun, Jan Holcman, okresní a krajské kolo krajské kolo
Jiří Jeřábek, Richard Vlček
Oblastní kolo recitační Postup do
3. 3. 2015
2. ročník – Eliška Košáková
soutěže
okresního kola
Okresní kolo olympiády v
23. 3. 2015
9. ročník – Jiří Pazour
11. místo
anglickém jazyce
Vlčková Soňa, Poulová Lucie, Všeználek – všeobecné
5. 3. 2015
2. místo
Prchal Lukáš, Melichar Ondřej znalosti žáků 5. ročníku
Poznej Vysočinu –
20. 3. 2015
Štohanzl Martin
krajské kolo soutěže pro 3. místo
žáky 8. a 9. ročníku
16. 4. 2015
I. kategorie – Simona Danková Oblastní kolo Dopravní 2. místo (171
(5. ročník), Lucie Poulová (4.
soutěže mladých cyklistů trestných bodů)
ročník), Jan Vlček (6. ročník),
David Vlček (6. ročník)
Základní škola Nížkov

Datum : 30. 9. 2015

Dokument : 2014-2015.doc

Strana / Stran : 23 / 29

Školní rok:

2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Nížkov

II. kategorie – Natálie Poulová
(8. ročník), Aneta Špačková (9.
2. místo (132
ročník), Jan Sobotka (9. ročník),
trestných bodů)
Milan Jun (8. ročník)
I. kategorie – Simona Danková
(5. ročník), Lucie Poulová (4.
4. místo (235
ročník), Jan Vlček (6. ročník),
trestných bodů)
Lukáš Prchal (5. ročník)
Okresní kolo Dopravní
14. 5. 2015
II. kategorie – Natálie Poulová soutěže mladých cyklistů
(8. ročník), Aneta Špačková (9.
2. místo (109
ročník), Jan Sobotka (9. ročník),
trestných bodů)
Milan Jun (8. ročník)
Žáci 3. - 8. ročníku - Vojtěch
1. místo okresní
Jun, Milan Jun, Vojtěch Musil,
Novinářský kalamář
kolo, 1. místo
Jan Holcman, Jiří Jeřábek,
26. 4. 2015
mladší žáci – okresní a krajské kolo,
Richard Vlček, David Vlček,
krajské kolo
postup do
Jan Vlček, Tomáš Vlček,
celostátního finále
Bohuslav Musil
II. kategorie – kolektivy Natálie Poulová (8. ročník),
Aneta Špačková (9. ročník), Jan
2. místo
27. - 28. 5. 2015
Cyklista Vysočiny
Sobotka (9. ročník), Josef Vlček
(9. ročník)
Jednotlivci – Josef Vlček
1. místo
Milan Jun, Vojtěch Jun,
Vojtěch Musil, Jan Holcman,
27. 5. - 29. 5.
Celostátní kolo v házené
Jiří Jeřábek, Richard Vlček,
8. místo
2015
mladších žáků
Jan Vlček, Tomáš Vlček, Marek
Chvátal
II. kat. - 7. a 8. ročník –
1. místo
jednotlivci – Jana Bořilová
II. kat. - 7. a 8. ročník – kolektivy- Výtvarná soutěž Matka
5. 6. 2015
Země
– Gabriela Rosecká, Richard
3. místo
Vlček, Daniela Landová, Renata
Němcová, Žaneta Velínová
Žáci 2. stupně - Jakub Chromý,
Josef Vlček, Martin Štohanzl,
O pohár ředitele Základní
Milan a Vojtěch Junovi, Jakub
5. 6. 2015
školy Nížkov – turnaj v 3. místo
Bartoníček, Jaroslav Dočekal, Jan
malé kopané
Holcman, Filip Frühbauer, Jan
Sobotka
Žáci 1. stupně - Jakub Dočekal,
Bohuslav Musil, Šimon a Samuel
O pohár ředitele Základní
Štohanzlovi, Radim Němec,
12. 6. 2015
školy Nížkov – turnaj v 1. místo
Matouš Sobotka, Lukáš Prchal,
malé kopané
Lukáš Vlček, Ondřej Melichar,
Antonín Doležal
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Jan Poul, Radim Němec, Filip
Chvátal, Lukáš Vlček, Antonín
Doležal, Josef Pernička, Bohuslav
Musil, Samuel a Šimon
Štohanzlovi, Jakub Dočekal,
Meziškolní liga minižáků Závěrečné kolo 2.
Lukáš Prchal, Jan Chvátal, Tomáš
v házené
místo
Kellner,Tomáš Bořil, Ondřej
Melichar, Richard Marek, Ondřej
Bláha, Matyáš Sobotka, Ondřej
Štohanzl, Julie Musilová, Patrik
Dvořák, David Vlček

11 VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství
Během školního roku 2014/2015 se výchovná poradkyně zaměřila především na problémové,
integrované a talentované žáky. Dále koordinovala činnost třídních učitelů a ostatních učitelů,
spolupracovala při tvorbě individuálních plánů a jejich konzultaci s pracovníky poradenských
zařízení, účastnila se výběru podpůrných a vyrovnávacích opatření. Mimo to VP sledovala platnost
vyšetření žáků, předávala ostatním vyučujícím informace poskytnuté rodiči a poradenskými
zařízeními, na poradách informovala ostatní učitele o vzniklých obtížích některých žáků. Součástí
práce VP byla také evidence veškeré dokumentace související s vyšetřeními žáků v poradenských
zařízeních a s prací s těmito žáky.
Byly prováděny individuální pohovory s rodiči i žáky zaměřené na včasné řešení problémů
výukových i problémů v chování. K nejčastěji řešeným patřily problémy s učením - zejména s
přípravou na výuku a problémy s chováním - především chování k ostatním žákům, výjimečně
nevhodné chování k vyučujícím.
Zejména se žáky 8. a 9. ročníku byly diskutovány otázky ohledně volby dalšího vzdělávání,
náležitostí přihlášek na střední školy a průběhu přijímacího řízení. Pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku
byla opět organizována informační schůzka.
VP byla žákům k dispozici kdykoliv o přestávce či po vyučování, případně
o konzultačních hodinách. Stejnou možnost měli i rodiče žáků, tj. domluvit se předem na jim
vyhovujícím terminu schůzky. Tato možnost byla nejvíce využívána, konzultační hodiny v
minimální míře.
Informace byly předávány VP žákům osobně, případně prostřednictvím e-mailu.
Spolupráce s PPP, SPC
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami ve Žďáře nas Sázavou a v
Havlíčkově Brodě. Jedná se zejména spolupráci při práci se žáky s poruchami učení, jejich
diagnostice a sledování. Žáci jsou zpravidla na základě doporučení školy svými zákonnými zástupci
objednáni k vyšetření v PPP, která pak prostřednictvím rodičů poskytne škole zprávu z vyšetření
žáka. Podle potřeby mohou vyučující využívat konzultačních služeb přímo na pracovišti PPP.
I v tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s SPC Žďár nad Sázavou a SPC Jihlava.
Rovněž s pracovníky těchto zařízení byla konzultována péče a výuka žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. Konzultace probíhají nejčastěji telefonicky, e-mailem nebo při návštěvách
specialistů přímo na škole. O návštěvě specialisty na škole jsou předem informováni rodiče žáka a
mají možnost osobně se zúčastnit.
Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Na škole bylo ve školním roce 2014/2015 vzděláváno 43 žáků, jimž byla diagnostikována porucha
učení, z toho 16 žáků bylo integrováno a vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. IVP
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vypracovali jednotliví vyučující ve spolupráci s VP, IVP byly konzultovány s pracovníky
poradenských zařízení a průběžně vyhodnocovány a upravovány. V souladu s platnou legislativou
byli s IVP seznámeni zákonní zástupci žáků. Všem integrovaným žákům byla dále poskytována
individuální pedagogická péče v rozsahu doporučením poradenským zařízením. Tuto péči
poskytovali jednotliví vyučující v době mimo vyučovací dobu. Do individuální práce se žáky bylo
zapojeno 8 vyučujících. Všem žákům s výukovými obtížemi nebo poruchami učení byla nabídnuta
možnost pracovat v dyslektickém kroužku. V uplynulém školním roce pracovaly na škole kroužky
tři.
Další skupinu žáků tvoří žáci se souběžným postižením více vadami – 1 žák a se zdravotním
znevýhodněním – 7 žáků.
Na škole dále vyučujeme žáky, u nichž nebyla diagnostikována porucha učení, nicméně vyžadují
zvýšenou pozornost a podporu – doporučeno PPP – 5 žáků.
Pro žáky s vadou řeči byl na škole zřízen logopedický kroužek.
Talentovaní žáci
Škola vytvářela i v tomto školním roce podmínky pro rozvoj a vzdělávání žáků s výbornými
vzdělávacími výsledky.
Těmto žákům byly zadávány specifické úkoly, byli zapojování do soutěží a olympiád, na škole byly
oceňovány jejich školní i mimoškolní úspěchy. V uplynulém školním roce zaznamenali naši žáci
výborné výsledky v oblastních, krajských i celostátních kolech několika soutěží – zejména v soutěži
„Poznej Vysočinu“, „Cyklista Vysočiny“ a v řadě sportovních soutěží – zejména házenkářských a
tanečních.
Výchovná opatření
I v tomto školním roce byly výchovné problémy evidovány centrálně na PC a konkrétní situace
byly pravidelně konzultovány na provozních poradách, případně individuálně s jednotlivými
vyučujícími dle potřeby. Byly zaznamenávána také setkání a jiné kontakty učitelů s rodiči nebo
žáky.
V průběhu školního roku jsme řešili tyto problémy:
 zapomínání učebních pomůcek
 nevhodné a agresivní chování vůči spolužákům
 vulgární vyjadřování
Během školního roku bylo pětkrát uděleno napomenutí třídního učitele, dvakrát důtka třídního
učitele a jedenkrát důtka ředitele školy.
Volba povolání
Někteří žáci využili možnosti vyšetření studijního zaměření v PPP.
O možnostech studia na středních školách a náležitostech a zásadách přijímacího řízení byli žáci
informování VP. Pro rodiče i žáky byla zorganizována informační schůzka. Žáci 8. ročníku měli
možnost společně navštívit Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou, žáci 9. ročníku využili
možnosti individuální návštěvy.
Žáci 8. ročníku se volbou střední školy a povolání zabývají v rámci výuky předmětu Pracovní
činnosti. Každoročně také navštěvujeme IPS při ÚP ve Žďáře nad Sázavou. Zájemci mají možnost
hovořit se zástupci některých středních škol našeho regionu během jejich prezentací. Žákům byly
pravidelně předávány aktuální informace ze středních škol.
V letošním školním roce vychází ze školy 16 žáků, všichni pokračují ve studiu na střední škole –
maturitní obory - gymnázium 2, průmyslová škola 6, pedagogická škola 1, odborná škola 2, učební
obory – 5. Jeden žák pátého ročníku odchází studovat na osmileté gymnázium.
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12 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2014/2015 se ve škole neuskutečnila kontrola České školní inspekce:
Další kontroly
Kontrolují
cí
Obec
Nížkov
Krajská
hygienická
stanice

Předmět kontroly

Závěry

Veřejnoprávní finanční kontrola

Účetní jednotka vede účetnictví
přehledným a průkazným způsobem

Kontrola podle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004 ze dne
29. 4. 2004

Nebyly zjištěny nedostatky

13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výroční zpráva o hospodaření školy je zpracována vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku
jako samostatný dokument.

14 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Škola je od 1. 9. 2009 zapojena do projektu „Zdravá škola“.
Ve školním roce 2014/2015 z tohoto programu nečerpala žádné finanční prostředky.
Škola je od 1. 11. 2012 zapojena do projektu „EU peníze školám“. Na základě projektové
žádosti se podařilo získat 955 034,- Kč. Finanční prostředky z projektu využíváme na modernizaci
a zkvalitnění výuky. Projekt probíhal do 30. dubna 2015.
Podpořené klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
základních škol.
Finanční prostředky získané z tohoto projektu využíváme následovně:
Bylo zakoupeno 30 nových počítačů.
Jedna učebna 1. stupně byla vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem.
Byl zakoupen nový server a příslušný potřebný software.
Pedagogové školy vytvořili 504 výukových materiálů tzv. DUMů, které budou žáky
motivovat k učení a pomohou jim dosahovat lepších studijních výsledků.
Závěrečná monitorovací zpráva tohoto projektu byla schválena dne 19. 8. 2015.
2. 10. 2015 došlo k finančnímu uzavření toho projektu.
Zbývá provést pouze finanční vypořádání ve smyslu vyhlášky č. 52/2008 Sb.

15 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Ve školní roce 2014/2015 škola nepořádala žádný kurz dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.
Základní škola Nížkov

Datum : 30. 9. 2015

Dokument : 2014-2015.doc

Strana / Stran : 27 / 29

Školní rok:

2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Nížkov

16 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ
Od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2015 probíhal projekt „Škola pro život a budoucnost“
CZ.1.07/1.4.00/21.3802.

17 SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Základní škola Nížkov spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s celou řadou partnerů.
Obec Nížkov
 Velice úzká spolupráce se starostou a obecním úřadem při zajišťování ekonomických otázek
školy.
 Účast starosty obce při zahájení a ukončení školního roku.
 Organizace společných akcí (rozsvěcování vánočního stromu).
 Spolupráce na projektu „Den Země“.
 Besedy na obci v rámci některých předmětů.
 Besedy o historii obce s místními pamětníky.
 Zapojuje do projektů a akcí obce.
PPP a SPC
 Návštěvy speciálního pedagoga, psychologa nebo etopeda podle potřeb a požadavků
vyučujících školy.
 Konzultace k IVP.
 Metodické návštěvy pracovníků SPC.
 Vyšetření žáků s problémy v chování nebo s výukovými obtížemi.
 Vyhodnocování dotazníků vztahů ve třídě a klimatu třídy aj.
Sportovní a zájmové organizace
 Škola úzce spolupracuje s TJ Sokol Nížkov. Základní škola Nížkov nemá vlastní tělocvičnu
a k výuce tělocviku využívá sokolovnu TJ Sokol Nížkov. V sokolovně probíhají i všechny
turnaje, které škola pořádá.
 Sokolovnu TJ Sokol Nížkov škola využívá i jako kulturní sál (divadelní představení,
prezentace projektů, slavnostní shromáždění).
 Žáci navštěvují místní oddíl stolního tenisu TJ SOKOL Nížkov, cvičení pro děti při TJ
Sokol.
 Spolupracujeme i se Svazem žen Nížkov.
 Úzká spolupráce s TJ Nové Veselí v oblasti házené, kde v poslední době dosahujeme
největších úspěchů.
Okolní školy
 Největší spolupráce je v oblasti sportovní – turnaj v malé kopané. Spolupracujeme zejména
se školami Velká Losenice, Bohdalov, Polnička, Sázava, Hamry nad Sázavou.
 Spolupracujeme i s mateřskými školami (Nížkov, Poděšín) zejména v oblasti nástupu žáků
na ZŠ.
 Se Základní školou Šlapanov spolupracujeme při organizování lyžařského výcviku.
Církevní organizace
 Vzhledem
k tomu, že Nížkov a okolí patří tradičně k silně religiózní oblasti,
spolupracujeme s vyučujícími náboženství na naší škole zejména v oblasti posilující mravní
výchovu dětí a mládeže.
 Pro starší občany pořádáme ve spolupráci s organizací Charita Žďár nad Sázavou vánoční
vystoupení v Domově pokojného života a společně s klienty DPŽ pokračují žáci ve
výtvarných dílnách.
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Žákovská rada
 Je poradním orgánem ředitele školy.
 Je organizována školní metodičkou prevence.
Spolupráce s rodiči
 Nabízíme dny otevřených dveří.
 Komunikujeme prostřednictvím mobilních telefonů a e- mailů.
 Existují konzultační hodiny pro rodiče mimo třídní schůzky (třídní učitelé, výchovný
poradce, kariérní poradce, školní metodik prevence).
 Zveme rodiče na akce školy.
Zdravotnická zařízení
 Škola spolupracuje s dětským lékařem a obvodním lékařem.
 Jsme zapojeni v projektu Zdravé zuby.
 Pro žáky 8. ročníku je organizován kurz první pomoci organizovaný Krajem Vysočina.
 Pro žáky 3. ročníku je organizován kurz prevence úrazů organizovaný Krajem Vysočina.
Oblast prevence
 Škola spolupracuje s centrem prevence Ponorka Žďár nad Sázavou
 Škola spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií Žďár nad Sázavou.
Oblast ekologie
 Škola spolupracuje s firmou EKO-KOM.
 Škola spolupracuje s firmou Alfa Scrap, s. r. o.
Státní zemědělský intervenční fond
 Jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol – žáci 1. stupně jednou za týden
dostávají na svačinu ovoce nebo zeleninu.
 Jsme zapojeni do projektu Školní mléko – žáci školy si mohou na každý den školního
vyučování zakoupit jeden dotovaný mléčný výrobek.
V Nížkově 30. 9. 2015
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