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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, příspěvková organizace je dvoutřídní škola pro 1. - 5. ročník,
se školní družinou, jídelnou a mateřskou školou.
Ve školním roce 2013/14 ji navštěvovalo 24 žáků, ve školní družině bylo přihlášeno 19 žáků,
MŠ navštěvovalo 25 dětí.
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2014/2015 se dostavilo 5 dětí (z toho 1 po
odkladu povinné školní docházky, 1 na předčasný zápis do školy a rodiče 1 dítěte požádali o
odklad školní docházky). Do MŠ bylo přijato 5 dětí. Kapacita MŠ je 25 dětí, všem žádostem
o přijetí bylo vyhověno. Na konci školního roku 2 žáci přestoupili na jinou základní školu,
z mateřské školy odešlo 1 dítě.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Učit se učit a být.“
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní „ Školka plná pohody.“
Od května 2009 jsme zařazeni do sítě zdravých škol – ZŠ i MŠ. V prosinci 2013 obhájila
základní škola své zařazení do sítě škol podporujících zdraví. MŠ obhájila své členství
v březnu 2014.

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
ZŠ
Ředitelka školy, 1 učitelka pro 1. st. ZŠ, 1 učitelka na částečný úvazek, 1 vychovatelka na
částečný úvazek.
Provozní zaměstnanci
Školnice, 1 uklízečka, účetní, vedoucí stravování, kuchařka, pomocná kuchařka.
MŠ
Vedoucí učitelka - kvalifikovaná, 1 učitelka MŠ na částečný úvazek - kvalifikovaná.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 pokračovala naše škola ve své vizi a dlouhodobé koncepci
- škola směřující ke kvalitě a zdraví. Výuka byla vedena metodami vedoucími k aktivitě žáků,
smysluplnosti a v bezpečném klimatu. Žáci pracovali ve skupinách, ve dvojicích, byli vedeni
ke spolupráci, vzájemné pomoci, k sebehodnocení a sebekontrole. V oblasti psychického a
fyzického zdraví byl žákům umožněn pobyt na školní zahradě o velké přestávce, byli vedeni
k relaxaci. Výuka vybraných předmětů (např. čtení, výtvarné výchovy) se za příznivého
počasí uskutečňovala v nově vybudované přírodní učebně na školní zahradě.
Na podzim ve školním roce 2013/2014 jsme dokončili projekt ,,Zdravá škola“ pod
názvem „Ve škole se nenudíme, své zdraví si upevníme“. V září jsme uskutečnili pobyt na
turistické základně v Jedově, který byl pro nepříznivé počasí v červnu 2013 přeložen na září
2013, a uspořádali besedu „Bylinky kolem nás“.
Nový projekt na jaře 2014 jsme nazvali „ Nejen zdravou výživou ke zdraví a pohodě.“
Celkové náklady projektu byly 70 000,- Kč (vlastní podíl žadatele činil 28 000,- Kč, dotace
Kraje Vysočina byly ve výši 42 000,- Kč). Opět jsme se zaměřili na pohyb dětí a zdravou
výživu. Uskutečnili jsme několikadenní projekt o zdravé výživě rámci lidské výchovy,
součástí kterého byl i program Zdravá pětka (Nadace Albert). Ve školní kuchyni připravil pro
děti personál „Týden mezinárodní kuchyně“. Děti měly možnost ochutnat jídla a některé
potraviny typické pro určité země. Navštívili jsme také kozí biofarmu DoRa v Ratibořicích,
kde jsme ochutnali a měli možnost zakoupit si některé kozí produkty. V kroužcích vaření ve
školní družině jsme připravovali zdravé pokrmy - proto jsme zřídili ve třídě školní družiny
kuchyňský koutek s varnou deskou, dřezem a základním kuchyňským vybavením. Na akci
spaní ve škole byly pro děti připraveny outdoorové aktivity ve spolupráci s DDM Náměšť n.
O. a byla jim podána zdravá snídaně. V MŠ probíhalo cvičení rodičů s dětmi. Na podzim
2014 nám zbývá uskutečnit vzdělávání zaměstnanců v oblasti zdravé výživy a realizace
besedy s ukázkou a ochutnávkou zdravé výživy zaměřené na děti.
Velmi významnými finančními prostředky byly pro nás dotace z EU Peníze školám.
V projektu byly zvoleny dělené hodiny v ČJ, M, AJ, Přírodovědě a Vlastivědě, čímž byla
podpořena individualizace ve výuce, a nákup didaktických pomůcek do vyučování. Projekt
jsme v červnu 2014 úspěšně závěrečnou monitorovací zprávou ukončili.

4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ + TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Všichni žáci byli klasifikováni stupněm 1 z chování.
Celkový prospěch:

prospělo s vyznamenáním 22
prospěl

2

neprospělo

0

Na jaře 2014 proběhlo testování žáků 3. a 5. ročníku srovnávacími testy Kalibro.
Úspěšnost jednotlivých žáků je uvedena v tabulce v procentech. V školním roce 2014/15 bude
naším úkolem zaměřit se na čtení s porozuměním ve všech ročnících a podpora žáků se
specifickými poruchami učení. Testy Kalibro jsou postaveny na správném přečtení a
porozumění textu. Vzhledem k počtu dětí s SPU bude třeba zvážit způsob testování a
zjišťování znalostí a vědomostí žáků. V letošním školním roce byly ve vzorku 7 žáků 4 děti
s diagnostikovanou dyslexií (poruchou čtení).
3. ročník
žák

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodovědný

Anglický

základ

jazyk

A

31 %

71,7 %

49,7 %

55,9 %

76 %

B

46,6 %

25 %

60,5 %

54,4 %

76,2%

C

68,4 %

88,3 %

71,3 %

54,1 %

88,1 %

D

65,7 %

55 %

54,6 %

50,7 %

69,2 %

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodovědný

Anglický

základ

jazyk

5. ročník
žák

A

56,9%

20,8 %

55,3 %

55,6 %

48,6 %

B

48,3 %

57,6 %

56,7 %

51,9 %

50,8%

C

45,3 %

50 %

52 %

46,1 %

54,4 %

5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve třídě školní družiny byl vybudován kuchyňský koutek s varnou deskou, dřezem a
základním kuchyňským vybavením.
Z dotace EU peníze školám jsme pořídili výukové pomůcky pro žáky a dále barevnou
tiskárnu, laminovačku, skartovačku, notebook a videokameru.
6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byla ředitelka školy. Ve škole je k dispozici metodický materiál
a literatura týkající se šikany a problematického chování žáků. Ve spolupráci s občanským
sdružením Střed byl realizován v obou třídách preventivní program s názvem „Jsme tým?!“
ve dvou na sebe navazujících celcích, zaměřený na vztahy mezi dětmi v jednotlivých třídách.
Na prevenci sociálně patologických jevů jsme se také zaměřovali jednak v rámci výuky
Lidské výchovy a také v komunitních kruzích ve třídách. Všichni pracovníci školy budou
dodržovat rozvrh dohledů nad žáky a včas informovat ředitelku školy o nepřijatelném chování
žáka.
Výchovou ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky k péči o své duševní i tělesné
zdraví - velká přestávka na zahradě, relaxace v hodině, pitný režim, relaxační pomůcky,
věkově smíšené třídy, spolupráce s MŠ (besídky, čtení), spolupráce s OPPP Třebíč a také
nabídka pohybových volnočasových aktivit, spolupráce s rodiči.

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jana Žalkovičová

Mgr. Soňa Ruibarová

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
(dvousemestrové kvalifikační studium)
- Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
- Vzdělávací akce nakladatelství Fraus
- Kulaté stoly malotřídních škol Kraje Vysočina
- Úprava ŠVP a tvorba IVP
- Matematické prostředí – Krokování, schody
- Vzdělávací akce nakladatelství Fraus

Petr Krčálová, Dis.

- Regionální seminář k environmentální výchově

Kateřina Hlaváčová

- Prožitkové a činnostní učení
- Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku
se SVP

Pavla Kožinová

- Metodika a rozvoj jazykové výchovy
- Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky

Celkem bylo na DVPP věnováno 11 977,- Kč.

8. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NEBO AKCE , KTERÝCH SE ŽÁCI
ZÚČASTNILI, A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ( řazeno časově)
V tomto školním roce proběhly tyto akce:
- plavecký výcvik
- rekreační pobyt na turistické základně v Jedově
- beseda „Bylinky kolem nás“
- výstava výtvarných prací na téma Podzim s účastí škol z Vícenic, Studence a Koněšína
- pečení brambor a drakiáda
- Halloweenský den
- Čertovský den
- adventní vstoupení žáků s rozsvěcováním vánočního stromu
- návštěva divadelního představení v divadle Pasáž Třebíč (Kamarádi v Betlémě)
- turnaj ve vybíjené v Náměšti n. O. - DDM
- bruslení na zimním stadionu v Náměšti n. O. (2x)
- preventivní program Střed - „Jsme tým?!“ (2x)
- karneval v kulturním domě (moderátor Milan Řezníček)
- cannisterapie
- vzdělávací program na Chaloupkách (Malé setkání s velkým lesem)
- Labyrint - (soutěž DDM Náměšť n. O. pro žáky 4. a 5. tř.)
- projekt o zdravé výživě (spolupráce se Zdravou pětkou Nadace Albert)
- dopravní výchova - program na dopravním hřišti v Třebíči (MŠ i ZŠ)
- akce Čistá Vysočina
- vystoupení pro maminky k svátku v MŠ
- exkurze na kozí farmu DoRa Ratibořice
- RODM v Náměšti n. O. (4. a 5. roč.)
- Dětská olympiáda v rámci RODM (1. -3. roč.)
- pětiboj ve Studenci

- odpolední cvičení rodičů s dětmi v MŠ
- spaní ve škole s outdoorovými aktivitami ve spolupráci s DDM Náměšť n. O. a zdravou
snídaní
- návštěva divadelního představení ke Dni dětí (Jak se Honza dostal na hrad)
- výlet žáků 5. ročníku do ZŠ Mohelno a na Hadcovou step
- výlet do ZOO Jihlava

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2013/14 byla provedena kontrola:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka
pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Dne 10. 12. 2013 byla provedena kontrola oznamovací povinnosti a plnění
povinnosti plátce, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů
splatnosti pojistného a oznamování pracovních úrazů. Kontrolováno bylo období od 29. 5.
2009 do 30. 11. 2013. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – zpracováno tabulkově, tabulka přiložena jako příloha.

Zpracovala: Mgr. Jana Žalkovičová
V Hartvíkovicích, 25. 8. 2014

Projednáno pedagogickou radou dne ___________________________
Schváleno školskou radou dne

___________________________

---------------------------------------předsedkyně školské rady

