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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 2014/15 ji navštěvovalo 23 žáků, ve školní družině bylo přihlášeno 20 žáků,
MŠ navštěvovalo 25 dětí.
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2015/2016 se dostavilo 5 dětí. Do MŠ bylo
přijato 6 dětí. Kapacita MŠ je 25 dětí, všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. K 31. 12. 2014
přestoupil na jinou školu 1 žák, na konci 1. pololetí školního roku 1 žákyně přestoupila na
jinou základní školu, z mateřské školy odešlo na konci školního roku 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 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 pokračovala naše škola ve svém zaměření na kvalitu
života a zdraví. Ve výuce byly používány metody vedoucí k aktivitě žáků, smysluplnosti a
k bezpečnému 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 a
kvalitnímu odpočinku. K výuce některých předmětů byla využívána přírodní učebna na školní
zahradě. Přírodní učebnu s úspěchem používá ke své činnosti i mateřská škola.
Na podzim ve školním roce 2014/2015 jsme dokončili projekt ,,Zdravá škola“ pod
názvem „Nejen zdravou výživou ke zdraví a pohodě“. V září jsme uspořádali v kulturním
domě besedu a přednášku o zdravé výživě – Odpoledne zdravé výživy s cvičením pro děti.
Nový projekt na jaře 2015 jsme nazvali „ Kvalitní i aktivní odpočinek dětí.“ Celkové
náklady projektu byly 70 000,- Kč (vlastní podíl žadatele činil 28 000,- Kč, dotace Kraje
Vysočina byly ve výši 42 000,- Kč). Zaměřili jsme se na zdravý, kvalitní odpočinek dětí.
Uspořádali jsme „Relaxační odpoledne rodičů s dětmi“ v bazéně, sauně a vířivce
v Hrotovicích. V rámci projektu jsme jeli na výlet do Zoologické zahrady Jihlava, kde jsme
společně s mateřskou školou absolvovali velmi zajímavý program ve středisku PodPovrchem
a prohlídku jihlavské ZOO s průvodcem a výkladem. Do základní školy byly dokoupeny
knihy a encyklopedie do žákovské knihovny. Do mateřské školy byla pořízena skříň na
lůžkoviny, povlečení, relaxační podsedáky a sedací vak.
Začátkem září jsme vstoupili do projektu „ICT jako nástroj inovace výuky“.
Celková částka projektu činila 169 498,- Kč. Byla pořízena ICT technika pro využití učiteli
k přípravě na výuku činnosti souvisejícími s činností školy a bylo uskutečněno 6 školení
zaměřených na využití ICT techniky ve výuce (např. využití Office 365, Google, Word,
Excel, Power Point, program na úpravu fotografií, využití ICT v oborových didaktikách
apod.). Koordinátorem projektu byla ředitelka školy. Škola velmi úzce spolupracovala se ZŠ
Studenec.

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

prospělo s vyznamenáním 20
prospěl

1

neprospělo

0

Na jaře 2015 proběhlo testování žáků 3. a 5. ročníku srovnávacími testy Kalibro.
Úspěšnost jednotlivých žáků je uvedena v tabulce v procentech. V následujícím školním roce
se škola zaměří na vyhledání jiného způsobu testování žáků, protože testy Kalibro jsou
postaveny na správném přečtení a porozumění textu, což žákům s SPU činí nemalé obtíže a
výsledky testů jsou zkreslené.
3. ročník
žák

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodovědný

Anglický

základ

jazyk

A

67,1 %

49,9 %

51,3 %

35,4 %

44,9 %

B

74,8 %

94,4 %

89,4 %

68,1 %

74,5%

C

46,8 %

25,0 %

36,4 %

40,5 %

51,9 %

D

66,9 %

51,1 %

66,4 %

59,0 %

65,0 %

E

62,8 %

39,2 %

40,4 %

81,3 %

43,2 %

F

39,5 %

65,7 %

61,1 %

47,2 %

49,2 %

G

69,2 %

34,8%

71,8 %

51,4 %

50,9 %

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodovědný

Anglický

základ

jazyk

5. ročník
žák

A

66,7 %

38,5 %

60 %

60,9 %

64,6 %

B

59 %

57,7 %

52,2 %

71,1 %

66%

C

61,5 %

42,3 %

70,3 %

86,4 %

65 %

D

67,9 %

78,8 %

53,4 %

81,2 %

60,1 %

5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školním roce 2014/2015 bylo pořízeno: koberec do I. třídy, počítač – server Hall
3000 Bronze, zálohový externí zdroj, dětské židle do počítačové pracovny, dvě křesla, ohřívač
vody, nástěnné výukové mapy, nábytková stěna na lůžkoviny, sada na cvičení a hračky do
MŠ, suchý vysavač, vybavení do kuchyně – mlýnek na maso, mixer.
V rámci projektu „ICT jako nástroj inovace výuky“ byl pořízen 1 tablet a dva
notebooky s dotykovými displeji pro přípravu učitelů.

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. V rámci akcí projektu Zdravá
škola dbáme na prevenci sociálně patologických jevů. Tradičně se škola zaměřuje na tyto jevy
jednak v rámci výuky Lidské výchovy a také v komunitních kruzích ve třídách, ve kterých
jsou řešeny problémy, které se vyskytnou. Jsou stanoveny dozory nad žáky. Všichni
pracovníci školy dodržují rozvrh dohledů nad žáky a včas informují 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, společné akce a výlety), spolupráce s OPPP
Třebíč a také nabídka pohybových volnočasových aktivit, kroužků, spolupráce s rodiči.
Přehled kroužků
Taneční kroužek

- Mgr. Soňa Ruibarová

Vaření

- Petra Krčálová, DiS.

Dramatický kroužek

- Mgr. Jana Žalkovičová

Zábavná čeština

- Mgr. Jana Žalkovičová

Angličtinka pro 1. a 2. roč.

- Mgr. Soňa Ruibarová

Sportovní hry

- Petra Krčálová, DiS.

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jana Žalkovičová

- Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné
vyučování na 1. stupni
- Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
- Aktivizační metody a formy – od skupinové práce ke
kooperativnímu učení
- Komunikace s rodiči
- Komunikace pro vedoucí pracovníky
- Učím (se) rád v 1. třídě
- Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ
- vzdělávání v oblasti ICT v rámci projektu ICT jako nástroj
inovace
- Kurz první pomoci

Mgr. Soňa Ruibarová

- Učím (se) rád v 1. třídě
- Úspěšný start prvňáčka
- Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
- Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné
vyučování na 1. stupni
- vzdělávání v oblasti ICT v rámci projektu ICT jako nástroj
inovace
- Kurz první pomoci

Petr Krčálová, Dis.

- Etická výchova a učebnice – instruktážní workshop
- Seminář výtvarných technik
- Velikonoční tvoření
- Jaro s pastely
- vzdělávání v oblasti ICT v rámci projektu ICT jako nástroj
inovace
- Kurz první pomoci

Mgr. Hana Máchalová

- Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s využití
- Kurikula podpory zdraví v MŠ
- INDI – indikátory neformálního kurikula podpory zdraví v MŠ
- Vyhodnocování pokroků dětí v MŠ, které využívají Kurikulum
podpory zdraví v MŠ
- Úspěšný start prvňáčka – aneb jak předcházet neúspěchům ve
škole
- Odborné stáže v MŠ
- Hurá do přírody, Chaloupecká pokladnice
- Kurz psychohygiena
- Kurz první pomoci

Pavla Kožinová

- ADHD – neklidné dítě, problém zvaný ADHD (LMD)
- Jak relaxovat s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ
- Kurz první pomoci

Celkem bylo na DVPP věnováno 12 860,- Kč.

8. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NEBO AKCE, KTERÝCH SE ŽÁCI
ZÚČASTNILI, A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2014/2015 proběhly tyto akce:

5. 9. 2014
29. 9. 2014

Výcvik plavání (3. a 4. ročník)
Sportovní soutěž v Mohelně

8. 10. 2014

Obecní úřad Hartvíkovice (exkurze)

9. 10. 2014

Drakiáda a pečení brambor

13. 10. 2014

Odpoledne se zdravou výživou

21. 10. 2014

Keramika s DDM Náměšť n. O.

23. 10. 2014

První pomoc (SZŠ Třebíč)

30. 10. 2014

Halloween, spaní ve škole, dlabání dýní

14. 11. 2014

Dopravní hřiště Třebíč (teoretická část)

4. 12. 2014

Adventní besídka

5. 12. 2014

Čertovský den

8. 12. 2014

Filmové představení Včelka Mája

15. 12. 2014

E. ON. Truck Mise Plus (vzdělávací program)

19. 12. 2014

Vánoční besídka ve škole

28. 1. 2015

Bruslení

25. 1. 2015

Bruslení

11. 3. 2015

Den knihy (projektový den)

23. 3. 2015

Návštěva ZŠ Mohelno (žáci 5. ročníku)

14. 4. 2015

Čistá Vysočina (environmentální výchova)

16. 4. 2015

Relaxační odpoledne v bazéně, sauně a vířivce v Hrotovicích

23. 4. 2015

Labyrint- základní kolo (vědomostní hra)

24. 4. 2015

Dopravní hřiště Třebíč (dopravní výchova – praktická část)

12. 5. 2015

Labyrint Mohelno- krajské kolo (vědomostní hra)

13. 5. 2015

Exkurze do ESKO-T (environmentální výchova- nakládání s odpadky)

29. 5. 2015

Studentský pětiboj (sportovní soutěž)

2. 6. 2015

Strašidelný mlýn (divadlo)

18. - 19. 6. 2015

Pobyt v přírodě na turistické základně DDM Náměšť n. O. v Jedově

22. 6. 2015

Zahradní slavnost (rozloučení s žáky 5. ročníku a s předškoláky)

23. 6. 2015

ZOO Jihlava (vzdělávací program PodPovrchem a prohlídka ZOO)

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2014/15 nebyla provedena žádná kontrola mimo pravidelné kontroly
ze strany zřizovatele, která neshledala žádné závady.

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

Zpracovala: Mgr. Jana Žalkovičová
V Hartvíkovicích, 31. 8. 2015

Projednáno pedagogickou radou dne: 8. 9. 2015
Schváleno školskou radou dne:

16. 9. 2015

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

