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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 2012/13 ji navštěvovalo 24 žáků, ve školní družině bylo přihlášeno
19 žáků, do MŠ chodilo 22 dětí (během školního roku se dvě děti odstěhovaly).
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2013/2014 se dostavilo 6 dětí, z toho 1 má
odklad povinné školní docházky. Do MŠ bylo přijato 7 dětí. Kapacita MŠ je 25 dětí, všem
žádostem o přijetí bylo vyhověno. 1 žákyně přestoupila na jinou školu v pololetí, na konci
školního roku přestoupili na jinou školu 2 žáci.

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.

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 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 pokračovala naše škola k takové škole, jakou si přejeme
vytvořit - ke škole, směřující ke kvalitě a zdraví. Výuka je vedena metodami směřujícími
k aktivitě žáků, smysluplnosti v bezpečném klimatu. Žáci jsou vedeni ke skupinové práci,
k sebehodnocení, sebekontrole. Na psychické i fyzické zdraví je kladen důraz, je zařazován
pobyt žáků na školní zahradě o velké přestávce, jsou vedeni k relaxaci.
Významnou měrou nám k tomu přispívá projekt ,,Zdravá škola“, který jsme opět
v roce 2012 podali, s názvem ,,Životem zdravě“. V rámci projektu jsme se zaměřili na pohyb
dětí a zdravou výživu. Navštívili jsme solnou jeskyni v Třebíči, od září 2012 do listopadu
proběhla plavecká výuka pro MŠ a 1., 2., 5. ročník, v kroužcích vaření vařili zdravě, cvičili

s fyzioterapeutkou a uskutečnil se „Den zdraví“ pro veřejnost. Pořídili jsme také nový jídelní
nábytek do školní jídelny. Na jaře 2013 jsme podali další projekt v rámci programu Zdravá
škola, tentokrát s názvem „Ve škole se nenudíme, své zdraví si upevníme“, který budeme
dokončovat v září a listopadu 2013. Bohužel kvůli nepříznivému počasí se v červnu 2013
neuskutečnil pobyt na turistické základně v Jedově, který byl přeložen na září 2013. Ve školní
družině byla instalována „indoor“ tělocvična, která bude sloužit žákům ZŠ o přestávce a
družině k aktivnímu odpočinku.
Velmi významnými finančními prostředky jsou pro nás dotace z EU Peníze školám.
V projektu jsme zvolili dělené hodiny v ČJ, M, AJ, Přírodovědě a Vlastivědě a nákup
didaktických pomůcek do vyučování.

4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ + TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Všichni žáci byli klasifikováni stupněm 1 z chování.
Celkový prospěch:
prospělo s vyznamenáním 23
prospěl
1
neprospělo
0
Na jaře 2013 proběhlo testování žáků 3. ročníku srovnávacími testy Kalibro.
Úspěšnost jednotlivých žáků je uvedena v tabulce v procentech. V školním roce 2013/14 bude
naším úkolem zaměřit se na přípravu žáků z anglického jazyka a také na čtení s porozuměním
ve všech ročnících.
žák

Český jazyk

Matematika

Prvouka

A
B
C
D

82,4 %
84,8 %
65,9 %
65,4 %

90,8 %
78,8 %
79,4 %
45,8 %

87,9 %
80,8 %
80,9 %
69,2 %

Přírodovědný
základ
63,9 %
74,1 %
81,3 %
47,2 %

Anglický
jazyk
54,3 %
59,9 %
57,4 %
59,7 %

Celostátní testování žáků 5. roč. z ČJ, M a AJ letos na naší škole neproběhlo, neboť ve
druhém pololetí nebyl ve škole žádný žák 5. roč.
5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Na školní zahradě byla během prázdnin dobudována pergola jako přírodní učebna
(byla vydlážděna a zastřešena).
Byly vymalovány chlapecké a dívčí záchody omyvatelným nátěrem, školní kuchyně i
sklady a školní chodba.
Z dotace EU peníze školám jsme pořídili výukové programy do VL, PŘ, ČJ, M a AJ,
knihy do dětské knihovny, didaktické pomůcky.

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byla ředitelka školy. Ve škole je k dispozici metodický materiál
a literatura týkající se šikany. Jedna učitelka se zúčastnila semináře Rizikové chování dětí a

mládeže. O tématu sociálně patologických jevů se hovoří s dětmi v komunitním kruhu –
negativní pocity, starosti, vztahy s vrstevníky a i v rámci výuky Lidské výchovy jako
samostatného předmětu. 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
zdravotnickými zařízeními, Policií ČR – preventivní programy, nabídka pohybových
volnočasových aktivit, spolupráce s rodiči.

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Učitelky ZŠ

Učitelky MŠ -

Rizikové chování dětí a mládeže
Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Vedení obtížných rozhovorů
Vlastní osobnost jako nástroj učitele
Kurz anglického jazyka
Rodiče versus učitelé
Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku
Kriteria školní zralosti – odklad školní docházky
Etická výchova v MŠ

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
- spaní ve škole
- Den zdraví
- drakiáda
- beseda s pilotem
- vzdělávací program na Chaloupkách
- adventní vstoupení s rozsvěcováním vánočního stromu
- florbalový turnaj v ZŠ Mohelno
- turnaj ve vybíjené v Náměšti nad Oslavou - DDM
- vánoční dílničky pro děti i rodiče
- vánoční koncert skupiny Bagr
- bruslení na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou (2x)
- karneval v kulturním domě
- dopravní výchova pro 4. roč. v Náměšti nad Oslavou
- návštěva solné jeskyně v Třebíči
- exkurze k Hasičskému záchrannému sboru v Třebíči
- akce Čistá Vysočina
- návštěva divadelního představení ochotníků v Koněšíně
- návštěva a prohlídka školy ve Studenci, zhlédnutí divadelního představení
- vystoupení pro maminky k svátku

- přednáška pro rodiče Mgr. K. Opravila „Jak vychovat samostatné a úspěšné dítě“
- pětiboj ve Studenci
- Pohádková cesta ke Dni dětí
- vlastivědná exkurze 3. a 4. třídy do Brna

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2012/13 nebyla provedena žádná inspekce.

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

Zpracovala: Mgr. Jana Žalkovičová

V Hartvíkovicích, 25. 8. 2013
Projednáno pedagogickou radou dne ___________________________
Schváleno školskou radou dne

___________________________

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

