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Základní údaje o škole 
 
 
 
škola 
 
název školy:  Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 
adresa školy:  Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   43379516 
IZO:   102931968 
Identifikátor:  600 130 096 
vedení školy: 
ředitelka:   Mgr.Alexandra Gabrielová 
zástupce ředitelky:  Mgr. Renata Pavlačková 
kontakt:tel.:   566 550 401, 566 550 887 
  fax :  566 550 401 
            e-mail:  zsbys@iol.cz 
 www:  www.zsbystrice.cz 
 
zřizovatel 
 
název zřizovatele: Město Bystřice nad Pernštejnem  
adresa zřizovatele: Masarykovo nám.57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
kontakt:tel.:  566 590 311 
 fax:  566 590 347 

e-mail:  posta@mu.bystricenp.cz 
 
součásti školy  kapacita 
 
Základní škola  810 
Školní družina   75 
Výdejna školní jídelny neuvádí se 
 
základní údaje o součástech školy 
 
 

Součást školy 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu Počet žáků na pedagoga 

1.stupeň ZŠ  9 167  18,55  10,13 

2.stupeň ZŠ  9  212 23,56 15,54 

Školní družina  2 52  26  26 

Výdejna ŠJ  X  285  X  X 
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Charakteristika školy 
 
Ve školním roce 2008-2009 navštěvovalo školu 379 žáků, průměrná naplněnost tříd byla 
21,05 žáků. Základní škola  měla 18 tříd. S Výjimkou 2. a 7. ročníků byly 2 paralelní třídy,         
v    7. ročníku byly tři paralelní třídy a  v 2. ročníku nebyla paralelní třída. K součástem školy 
patří 2 oddělení školní družiny, žákovská a pedagogická knihovna. 
 
Škola má všeobecné zaměření s důrazem na ekologii, systematickou výuku informatiky, 
jazykovou výuku a zdravý životní styl. 
 
V 1.-2. a 6.-7. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem „Prima škola pro všechny“ 
V 3.-5.třídě a v 8.-9. třídě  se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola 
č. j. 16847/96-20. 
 
 
materiálně technické podmínky školy 
 
 
Učebny 
 
Základní škola má v současnosti  18 kmenových tříd. V průběhu školního roku a o hlavních 
prázdninách byla provedena běžná údržba tříd a učeben. Pokračovalo vybavování  výškově 
stavitelnými lavicemi a židlemi v odborných učebnách.  Na 1. stupni byly vybaveny 
interaktivními tabulemi  1. – 2. třídy, učebna vlastivědy a přírodovědy, na 2 stupni učebna 
fyziky a hudební výchovy, byla provedena obnova počítačové učebny. 
 
 
 
Školní budova 
 
V průběhu prázdnin byla kromě běžné údržby  provedena oprava atria, střechy, sociálního 
zařízení a šaten tělesné výchovy. Do náhradních prostor byl přemístěn sklad učebnic a jedno 
oddělení školní družiny. Původní prostory byly poskytnuty na  vybudování sociálního zázemí 
(šatny, hygienická zařízení) pro atletický stadion. 
K činnosti zájmových organizací propůjčuje škola prostory a zařízení tělocvičny. 
 
 
Učební pomůcky a výuka 
 
Nákup a obnova učebnic a školních pomůcek je uskutečňována podle potřeby, požadavků 
učitelů  a možností školy. 
Byly zakoupeny nové knihy do žákovské knihovny a pro školní družinu nové hry. 
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Investiční rozvoj 
 
V rámci investičního rozvoje byla provedena obnova počítačové učebny – vybavení novými 
počítači, vybavení učeben interaktivními tabulemi . Z prostředků zřizovatele došlo 
k rekonstrukci sociálního zařízení a šaten Tv. 
 
 
Údaje o školské radě 
Datum zřízení:  13.10.2005 
Počet členů školské rady: 6 
Kontakt: tel.:   566 590 305 
    e-mail:  daniel.dopravka@mu.bystricenp.cz 
předseda školské rady: Bc. Jiří Daniel 
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Přehled oborů základního vzdělávání 
 
 
 Vzdělávací programy 
 
Základní škola  č.j.16847/96-20 10 tříd 
z toho  1 třída se vyučovala podle osnov rozšířeného vyučování tělesné výchovy. 
ŠVP pro základní vzdělávání „Prima škola pro všechny“ 8 tříd 
 
 

Učební plán 
 pro 1. - 2. ro čník  Školní vzd ělávací program pro 

základního vzd ělávání 
"Prima škola pro všechny", s platností od 1. 9. 200 8 

      

Předmět     Ročník     

  1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 9 9       

Anglický jazyk 1 2       

Matematika 5 4       

Prvouka 1 2       

Přírodov ěda           

Vlastiv ěda           

Hudební výchova 1 1       

Výtvarná výchova 1 1       

Člověk a svět práce 1 1       

Tělesná výchova 2 2       

Týdenní po čet hodin 21 22       

      

Nepovinné p ředměty           
Náboženství 1 
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Učební plán 
 pro 3. - 5. ro čník základní školy č.j. 168 47/96 - 2  

s platností od 1. 9. 2008 

      

Předmět     Ročník     

      3. 4. 5. 

Český jazyk     8 8 7 

Cizí jazyk     3 3 3 

Matematika     5 5 5 

Prvouka     3     

Přírodov ěda       1 2 

Vlastiv ěda       2 2 

Hudební výchova     1 1 1 

Výtvarná výchova     1 2 1 

Praktické činnosti     1 1 2 

Tělesná výchova     2 2 2 

Týdenní po čet hodin     24 25 25 

      

Nepovinné p ředměty           

Informatika         1 
Náboženství 1 
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Učební plán 
pro 6.- 7. ro čník Školní vzd ělávací program pro základního vzd ělávání 

"Prima škola pro všechny", s platností od 1. 9. 200 8 

 

     

Předmět                  Ročník     

  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 4  4     

Anglický jazyk 3  3     

Matematika 5  4     

Informa ční a komunika ční technologie 1        

Dějepis 2 2     

Výchova k ob čanství 1  1     

Fyzika   2     

Chemie         

Přírodopis 2  2     

Zeměpis 2 2     

Ekologická výchova 1  1     

Tělesná výchova 3  2     

Výchova ke zdraví   1     

Hudební výchova 1  1     

Výtvarná výchova 2  2     

Člověk a svět práce 1  1     

Týdenní po čet hodin 29 30     

Volitelné p ředměty         

Další cizí jazyk-anglický jazyk 1  2     

Další cizí jazyk-n ěmecký jazyk 1  2     

Cvičení z českého jazyka 1  2     

          

          

          

          

Nepovinné p ředměty         
Sportovní výchova 1 
Náboženství 1 
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Učební plán 
pro 8.- 9. ro čník základní školy č.j. 168 47/96 - 2 

s platností od 1. 9. 2008 

 

     

Předmět                  Ročník     

  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk     4 4 

Cizí jazyk     4 3 

Matematika     4 4 

Občanská výchova     1 1 

Rodinná výchova     1 1 

Tělesná výchova     2 2 

Zeměpis     2 2 

Dějepis     2 2 

Přírodopis     2 2 

Hudební výchova     1 1 

Výtvarná výchova     1 1 

Fyzika     2 2 

Chemie     2 2 

Informatika         

Volitelné p ředměty     3 3 

Pracovní činnosti     1 1 

Týdenní po čet hodin     32 31 

Volitelné p ředměty         

Informatika     1 1 

Seminá ř z matematiky     1 1  

Seminá ř z českého jazyka     1 1 

Domácnost     1   

Ekologické praktikum     1   

Spole čenskov ědní seminá ř       1 

Nepovinné p ředměty         
Sportovní výchova 6.- 9.t ř. 1 
Náboženství 1 
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Učební plán 
pro 9. ro čník základní školy s rozší řenou výukou  

tělesné výchovy č. j. 168 47/96-2 s platností od 1.9.2008 

 

     

Předmět                  Ročník     

  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk       4 

Cizí jazyk       3 

Matematika       4 

Občanská výchova       1 

Rodinná výchova       1 

Tělesná výchova       5 

Zeměpis       2 

Dějepis       2 

Přírodopis       2 

Hudební výchova       1 

Výtvarná výchova       2 

Fyzika       1 

Chemie       2 

Pracovní činnosti       1 

Týdenní po čet hodin       31 

Volitelné p ředměty         

       

Nepovinné p ředměty         

Spole čenskov ědní seminá ř       1 

Sportovní výchova       1 
Náboženství       1 
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2.st.1.st

Ekonomka Mzdová účetní 

Školník 
Uklizečky 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
 

Organizační struktura 
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 

 
Ředitelka školy 

 
 
 
 
 

 
 
Zástupce ředitele                        
 
 
 
 
          Výchovná  poradkyně   Šk. metodik      Koordinátoři     ŠD       
                             SPJ                        ŠVP            ICT                  
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Základní údaje o pracovnících školy 
 
 
 
 
Počet pracovníků celkem 39 
Počet učitelů ZŠ 26 
Počet vychovatelů ŠD  2 
Počet správních zaměstnanců ZŠ           12 
 
 
 
 
 

Pedagogi čtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek  Stupeň 
vzdělání 

1 ředitel školy 1 VŠ 
1 zástupce ředitele   školy 1 VŠ 
1 výchovný poradce 1 VŠ 
1 MPSPJ 1 VŠ 
1 metodik ICT 0,55 VŠ 

21 učitelé 1 VŠ 
2 vychovatelka 1,75 SOŠ 

 
 
 
 
 
 
Ostatní pracovníci Funkce Úvazek  Stupeň vzdělání  

1 hospodářka 1 SOŠ 
  1 účetní 1 SOŠ 

1 správce ICT 0,5 VŠ 
1 školník 1 SOU 
1 uklízečka 1 SOŠ 
2 uklízečka 1 SOU 
2 uklizečka 1 ZŠ 
2 kuchařka 0,31 SOU 
1 kuchařka 0,31 ZŠ 
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Personální zm ěny 
     

Pedagogi čtí pracovníci   

Pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou        

Boháčová Alena, Mgr.   učitelka M,ZT 1.9.1984-31.7.2009 
          

Pracovní smlouvy na dobu ur čitou     
       

Zástupy za dlouhodob ě nemocné a MD   

Kabrdová Jiřina, Mgr.   učitelka 1.st. 25.8.2008-dosud 

Švestková Martina, Mgr.   učitelka 1.st. 25.8.2008-dosud 

Bednářová Lenka, Mgr. učitelka 1.st. 24.9.2003-18.11.2008 

Boučková Božena, Mgr.   učitelka 1.st. 16.2.2009-8.4.2009 
          

Dohody o pracovní činnosti     

MUDr., Mgr. Karel Rozehnal farář   1.9.2008-30.6.2009 

Milada Marešová   katechetka   1.9.2008-30.6.2009 

Hana Šejnohová   katechetka   1.9.2008-30.6.2009 

Jitka Vičarová   učitelka   1.9.2008-30.6.2009 

Dohody o provedení práce         

          

Nepedagogi čtí pracovníci   

Pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou         

Mikšová Alena   kuchařka   1.9.2009 

Horňasová Pavla   kuchařka   1.11.2004-31.12.2008 

Šilhánová Marie   kuchařka   1.1.2009 

Kuncová Anna   uklizečka   1.9.1988-2.1.2009 

Nunvářová Lenka   uklizečka   2.1.2009 

Humpolíček Ladislav   školník   1.7.2009 

Pracovní smlouvy na dobu ur čitou     
Jaromír Štourač   školník   1.1.2009-31.7.2009 

Zástupy za dlouhodob ě nemocné         
Horáková Vendula   uklizečka   1.7.2008-11.4.2009 

Nunvářová Lenka   uklizečka   
13.10.2008-1.1.2009 

Odchody do starobního d ůchodu         
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Zápis k povinné školní docházce 
a přijímání žáků do středních škol 

 
Zápis k povinné školní docházce 
 

Počet prvních 
tříd 

Počet dětí 
přijatých  Z toho po čet dětí Počet odklad ů 

  do  prvních t říd starších 6 let pro školní rok 

    
(nástup po 
odkladu) 2009 - 2010 

2 39 6 8 
 
Zápis žáků do 1. tříd  se konal 29.1.2009.  Zapsáno bylo 46 dětí. Na žádost zákonných 
zástupců a po doporučení PPP Žďár n.S. a dětského lékaře bylo povoleno 8 odkladů.            
O přestup do 1 třídy požádal 1 zákonný zástupce. K 1.9.2009 nastoupí do 1. tříd 39 žáků. 
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení 
  
 
 Ve školním roce 2008-2009 ukončilo povinnou školní docházku 60 žáků: základní 
vzdělání získalo 56 žáků, na studijní nebo učební obor ukončený maturitní zkouškou bylo 
přijato 39 žáků, na obor ukončený výučním listem bylo přijato 21 žáků. (Z osmých tříd 
odchází na učební obory 4 žáci.) Na víceleté gymnázium z 5. tříd odešlo 10 žáků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Přehled p řijatých žák ů na st řední školy (i SOU) do prvního ro čníku  
  školního roku  2009-2010
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počet střední škola obor sídlo SŠ okres  

4 Gymnázium Byst řice n.P. gymn. všeobecné  Bystřice n. P. ZR 

10   VG     

3 VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická agropodnikání Bystřice n. P. ZR 

4   managment cest. ruchu     

1   zámečník     

1   opravá ř zemědělských stroj ů     

3   zámečnické práce ve stavebnictví     

3   kucha řské práce     

2 SOŠ Nové Město na Morav ě instalatér Nové Město na Moravě ZR 

1   truhlá ř     

1   mechanik opravá ř     

1  SOŠ Nové Město na Morav ě zedník Nové Město na Moravě  ZR 

3   ekonomika a podnikání     

1 Gymnázium V. Makovského gymnázium se sport. Zam ěřením Nové Město na Moravě ZR 

1 SŠT Žďár n. S. elektriká ř Žďár nad Sázavou ZR 

1   obráb ěč kovů     

2   mechanik se řizovač - mechatronik     

3 VOŠ a SPŠ technická za řízení budov Žďár nad Sázavou ZR 

1   strojírenství     

2   ekonomika a podnikání     
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počet střední škola obor  sídlo SŠ okres  

1 Biskupské gymnázium gymn. všeobecné  Žďár nad Sázavou ZR 

1 SŠO a S SČMSD, Žďár n. S., s.r.o. kucha ř - číšník Žďár nad Sázavou ZR 

3 SŠ gastronomická A. Kolpinga kucha ř - číšník Žďár nad Sázavou ZR 

1 SZŠ a VOŠ zdravotnická Ž ďár n. S. zdravotnický asistent Žďár nad Sázavou ZR 

1 SŠ řemesel a služeb Velké Mezi říčí kucha ř - číšník Velké Meziříčí VM 

1 SZŠ zdravotnický asistent Brno BM 

1 SŠ informatiky a spoj ů digitální technika a multimedia Brno BM 

1   mechanik elektronik se zam ěř. pro inf. technologie     

1 SOU tradi čních řemesel a služeb a VOŠ spol. s r. o. design interieru Brno BM 

1 SZŠ a VOŠ zdravotnická  asistent zubního technika Brno BM 

2 TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.  veřejnoprávní ochrana Jihlava JI 

1 Manažerská akademie - SOŠ, s.r.o ve řejnoprávní činnost Jihlava JI 

1 SOŠ pro právní administrativu EU ve řejnoprávní činnost Praha PHA 

1 SOŠ a SOU Třešť ochrana a tvorba živ. prost ředí Třešť JI 

1 SOŠ "Fortika" hotelnictví Lomnice u Tišnova BI 

1 SPŠ a VOŠ technická strojírenství (PC technika) Brno BM 

1 SŠ potraviná řská a služeb kosmetické služby Brno BM 

1 SOŠ a SOU André Citroëna autotronik Boskovice BK 

1 SPŠCH aplikovaná chemie Brno BM 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
 
Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Stupeň Počet % 
SVPU 1 7 4,24 
SVPU 2 9 4,26 

Celkem 16 žáků, tj. 4,25% z celkového počtu žáků ve škole. 
 
 
 
Sledování dětí s SVPU 
 
1. stupeň 19 žáků (11,5 % z počtu žáků na 1. stupni) 
2. stupeň 34 žáků (16,1 % z počtu žáků na 2. stupni) 
Celkem  53 žáků, tj. 14,09 % z celkového počtu žáků ve škole. 
 
 
 
 
Péče o nadané děti 
 

V rámci podpory péče o nadané děti, byly některé děti z 1. a 2. třídy poslány se 
souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do PPP Žďár n. S. Pokud budou 
diagnostikované jako mimořádně nadané, bude se s nimi ve školním roce 2009/2010 pracovat 
v souladu s ŠVP podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude vytvořen ve spolupráci 
s PPP Žďár n. S. 
 
 
 
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a zameškaných hodinách 
Viz tabulka 
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Pololetní hodnocení žák ů: 2008/2009 

  Prosp ěch Chování Hodiny       

T
ří

da
 

Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospělo Neprospělo Počet žáků Pochvaly Napomenutí Důtka II.st 
chov 

III.st 
chov 

zameškané neomluvené Nehodnoceni Poznámka 

                  se 4 5 podle předmětů ŘŠ TU TU TU ŘŠ                       

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II   

1.A 14 14 13 13 1 0   1 1     Č,Pr,M     7 8                     374 491           

1.B 14 14 14 14                     8 7                     354 704           

2. 22 23 22 23                     5 13   1                 490 1282           

3.A 19 20 16 16 3 3   1 1     Č,M     2 2 2 1                 368 972           

3.B 21 20 17 15 4 5     1 1           8           1         365 734           

4.A 21 21 14 9 7 12     1 2           8 2         1   1   2 716 1387   20       

4.B 18 18 11 10 7 8                 2 6 3                   575 868           
5.A 17 17 8 6 9 11     1 2           7                     432 645           

5.B 20 20 11 10 9 10     3 2           10   1                 668 973     2 1 Tv U-2 

1.st. 166 167 126 116 40 49   2 8 7         24 69 7 3       2   1   2 4342 8056   20 2 1   

6.A 25 25 6 3 18 21   1 9 9   Č 1 5   8       7 2 3   1     1177 1890 1 1 1   odlož. 

6.B 24 25 11 9 11 14 2 2 8 9 Č 1,Ov2 D2   2 4 4   6   2   1         847 1463           

7.A 19 19 7 5 11 14 1   5 5 Ć 1         5     1 2             683 907           

7.B 19 19 6 6 13 12   1 4 4   A   2   11     1               541 1172 1         

7.C 19 18 4 4 11 13 4 1 9 7 Č,N,A2,D,M D 5 8   7         2           808 1156       1 Tv U 

8.A 25 26 6 4 18 21 1 1 8 7 M Č,A,D,M       11               1     1007 1287   1       

8.B 24 24 3 2 19 20 2 2 13 9 Č,F Č,A,M2     1 8 4 1 1       1 1   3 1259 2033 1 17 1   Tv U 
9.A 29 29 8 7 21 22     11 11     4 4   5   1   1 2     1   1 1476 2514   13       

9.B 27 27 4 4 22 23 1   11 10 A   2 2   9           1         1274 1488     2 5 TvU-2,VP3 

2.st. 211 212 55 44 144 160 11 8 78 71     12 23 5 68 4 8 3 12 6 5 1 4   4 9072 13910 3 32 4 6   

Celkem 377 379 181 160 184 209 11 10 86 77     12 23 29 137 11 11 3 12 6 7 1 5   6 13414 21966 3 52 6 7   
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola má vypracován Minimální preventivní program  a organizační  směrnici 
„Prevence šikany“. Plnění úkolů tohoto programu bylo  nejčastěji realizováno  třídními 
učiteli, dále učiteli v předmětech přírodověda, vlastivěda, VkO, Ov, VkZ, Rv, Př, Ch, MPSPJ 
a VP. 
Byly provedeny úpravy ve školním řádu. Žáci s nimi byli seznámeni svými třídními učiteli, 
rodiče prostřednictvím žákovských knížek. 

Ve  spolupráci s centrem prevence „Nadosah“ škola zabezpečuje pro žáky 6. tříd 
adaptační kurzy. Kurzy byly zaměřeny na aktivity podporující stmelení kolektivu, vytvoření 
pozitivního třídního klimatu, porozumění mezi žáky a nácvik sociálních dovedností. Společně 
se svou třídou se vždy zúčastnil třídní učitel a další pedagog. S určitým časovým odstupem 
byla provedena diagnostika třídního kolektivu, která potvrdila kladný vliv adaptačního kurzu 
na kvalitu kolektivu. Pro žáky 6.-8. tříd se uskutečnily v rámci primární prevence  
tříhodinové cykly OSV s názvem Já versus droga. Náplň programu byla upravena ve souladu 
s osnovami Rv, Ov  a ŠVP. Žáci 2. stupně se vyjadřovali k problematice vandalismu. 
Dotazník mapoval postoje současné generace k této problematice; vyhodnocení nám bylo 
přislíbeno. 
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili  výchovného pořadu – dramatizace románu Radka Johna 
Memento (drogová problematika), žáci 9. tříd besedy s PČR. 

Informace  o možnostech, kam se obrátit, pokud si neví rady s problémy (telefonní 
kontakty, adresy) se nacházejí  na nástěnkách. Jsou zde také nabídky akcí organizovaných 
centrem prevence Nadosah, KD, Skautem, DDM k  vyplnění volného času. 
V obou částech školy jsou umístěny „Schránky důvěry“.  
Učitelé mohou čerpat z časopisu  Prevence  náměty na práci v oblasti sociálně patologických 
jevů. 

Škola se zapojila do projektu Normální je nekouřit . Jedná se o program výchovy          
k  nekuřáctví a podpoře zdraví a zdravého životního stylu na 1. stupni. 

Při řešení této problematiky škola využívá dotazníku B-3, spolupracuje  s etopedkou 
 PPP Žďár n. S. a pracovnicí SPOD  MÚ Bystřice n.P.   Pro práci s žákem se syndromem 
ADHD s prvky agresivity získala škola souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga. 
 

 
 
 
 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   
    a ostatních pracovníků školy 

 
 
 
Významnou součástí dalšího rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Ve školním roce 2008-2009 bylo zaměřeno na problematiku nadaných dětí, 
dětí s poruchami učení a chování, sebehodnocení,  moderní a efektivní metody výuky.  
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Rozsah DVPP 
počet 
PP 

    
Oblast  ŠVP 28 
Oblast ICT 1 
Oblast cizích jazyků 0 
Oblast vzdělávání žáků se SVP, nadaných 
žáků 10 
Oblast prevence SPJ, lidských práv a 
svobod  1 
Jiné oblasti 28 

Oblasti DVPP 
počet 
PP 

ke splnění kvalifikačních předpokladů 1 
ke splnění dalších kvalifikačních 
předpokladů 1 
k rozšíření kvalifikačních předpokladů 0 
k prohloubení odborné kvalifikace 28 
 
 

Vzdělávací akce 
    

Termín Název seminá ře Předmět Počet účastník ů 

září Seznámení se s matrikou Třídnické práce 28 

  Fenologie Ev 1 

  setkání AŠSK Tv 1 

 Školní matrika Třídnické práce 28 

 Tvořivá škola projekt ŠVP 2 

říjen Invex-seminář In 1 

  schůzka ředitelů a ekonomů ZŠ vedení školy 1 

  Seminář Čj-Malý labyrint češtiny Čj 2 

  Setkání výchovných poradců VP 1 

 Nadaný žák ŠVP 1 

 Aplikace ICT ve výuce matematiky M 1 

 Evaluace školy ŠVP 28 

 Aplikace zákona o finanční kontrole ve škole ekonomika 1 

 Mzdové účetnictví ekonomika 1 

 Microsoft pro školství In 1 

listopad Mediální výchova  D 1 

 
Trad.a netrad.formy práce,prevence 
šk.neúspěšnosti v Čj, předcházení SPU 1.st. 1 

 Aplikace ICT ve výuce matematiky M 1 

 Setkání výchovných poradců VP 1 

 Aktivizační metody ve výuce fyziky F 1 

 Konference Mensa pro školy ŠVP 1 

 Schůzka ředitelů škol  vedení  školy 1 

  Ekoškola Ev 2 

  Metodická schůzka preventistů  MPSPJ 1 

  
Trad.a netrad.formy práce,prevence 
šk.neúspěšnosti v Čj, předcházení SPU 1.st. 1 
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  Účetnictví ekonomika 1 

 Důchodové pojištění ekonomika 1 

 DPH ekonomika 1 

prosinec Aktivizační metody ve výuce fyziky F 1 

  Interaktivní dílna pro učitele 1.st. 1.stupeň 2 

 Poruchy učení na 1.st. 1.st. 1 

  setkání AŠSK Tv 1 

 Personalistika ekonomika 1 

leden 
Představení interaktivních učebnic a práce 
s nimi 1.st., Čj,A,M 15 

  
Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících 
pohovorů vedení školy  2 

  1. pomoc  36 

 Poruchy učení na 1.stupni 1.stupeň 3 

 únor Práce s interaktivními tabulemi 1.stupeň 3 

  Poruchy učení na 1.stupni 1.stupeň 3 

 Poruchy učení na 1.stupni 1.stupeň 3 

březen Prevence SPJ ve škole – krajská konference ZŠ MPSPJ 1 

 Poruchy učení na 1.stupni 1.stupeň 3 

 Poruchy učení na 1.stupni 1.stupeň 3 

duben Novela právních předpisů vedení školy 1 

 Počítače ve škole In 1 

  Metodický seminář pro preventisty MPSPJ 1 

  Seminář-interaktivní tabule 1.st. 3 

 Geologické procesy ve výuce Z 1 

 Hospitace vedení školy 1 

květen Asertivita s vlídnou tváří vedení školy 1 

  Účetnictví ekonomika 1 
 
 
 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 

 
 

instituce 

  

pracovník termín 
studia (VŠ/zařízení pro 

další vzdělávání) 

název akce 

Splnění kvalifikačních předopokladů     
Oblast pedagogických věd R.Zichová 2007-2012 PF MU Brno Anglický jazyk 
Splnění dalších kvalifik. předpokl.         

Pro vedoucí pedagogické pracovníky R.Pavlačková 2008-2009 PC Jihlava 

Studium pro ředitele 
škol a školských 
zařízení 

Prohlubování odborné kvalifikace 

viz tabulka 
Rozsah a 
oblasti DVPP 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
 

Škola  informuje o významných školních akcích jednak prostřednictvím školní 
webové stránky a portfolionetu a jednak účastí na tiskových konferencích MÚ Bystřice 
n.P. s médií a následně uveřejňováním  zpráv v regionálním a místním tisku, v rozhlasovém 
vysílání nebo v regionálním televizním vysílání. 

Zákonní zástupci žáků měli možnost informovat se  o průběhu a výsledcích 
výchovně-vzdělávacího procesu na třídních schůzkách, pravidelných dnech otevřených 
dveří, které se konají  první pondělí-středu v měsíci celý školní rok, s výjimkou měsíce září, 
na velkém dni otevřených dveří a mimo vyučování po předchozí domluvě  kdykoliv  o to 
požádají.  
Škola představila  svůj ŠVP předškolákům a jejich rodičům  na opakovaných akcích               
a umožnila jim  seznámení se školou hravou formou. Děti z MŠ měli možnost se přijít podívat 
do výuky a žáci 1. tříd navštívili své bývalé spolužáky v MŠ. 
Žákům 5. tříd z okolních vesnic a jejich rodičům byl po domluvě s vedením místních škol 
prezentován ŠVP na mimořádných  třídních schůzkách. O náplni ŠVP na 2. stupni byli také 
informováni rodiče žáků 5. tříd naší školy. 

Mimo uvedené aktivity jsem uskutečnili  společnou akci pro rodiče a děti  – návštěvu 
divadelního představení v Brně  a pokračovali jsme v projektu Internet pro seniory. 
 
 

 
 
 

Kulturní akce pro žáky ve školním roce 2008 - 2009 
   

Název akce Ročníky Počet žáků 
Kamarádi v divadle 1.-5. 160 
Zázračný pramínek 1.-5. 160 
Hrátky s češtinou 3.-5. 110 
Autoškolka 1.-2. 50 
Memento 8.-9. 106 
O dobru a zlu 1.-5. 160 
Strakonický dudák 1.-5. 160 
Síla lidskosti 6.-9. 200 
Perikles 8.-9 43 
Princ a chuďas 7. 43 
Výchovný koncert ZUŠ Bystřice n.P.,Vranov 
n.T. 1.-5. 160 
Zpátky do Evropy 6.-9. 200 
Bídníci 6.-9.  

Letem valčíkovým světem 3.-7. 180 
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  Akce po řádané školou, sout ěže a olympiády 
     

Akce Pořadatel Vedoucí Počet 
žáků Umístění 

Velký den otevřených dveří škola Gabrielová     
Festival vzdělávání škola Slámová V. 50   
Návštěva IPS Žďár n.S. škola Slámová V. 46   
Adaptační kurz 6.třídy škola Slámová V.,M. 50   
Osobnostní výchova pro 
2.st. škola Slámová V., M. 370   
Cyklistický kurz škola Horák 18   
Setkání Bystřic škola Boháčová 23   
Česko čte dětem škola Gabrielová     
Odpoledne s předškoláky škola Pavlačková     
Internet spojuje generace škola Petr     
Den dětí-představení 
dravců škola Gabrielová 370   
Testování žáků 8.tříd –
profesní volba škola Slámová V. 50  
Školení 1.pomoci pro 8.roč. ČČK Kopecká 50   
Testování žáků 9.tř. CERMAT Gabrielová 56   

Testování žáků 8.tříd Scio Slámová V. 10   

Výuka plavání 
Plav.šk. Žďár 

n.S. Pavlačková 165   
Vánoční pásmo ŠD Kotlánová,Vičarová 42   
Masopustní karneval ŠD Kotlánová,Vičarová 150   
Návštěva 1.tř.v MŠ MS Hofmannová,Kabrdová 28   
Planetárium Brno,5.tř. MS Kabelková,Klečková 37   
Návštěva MŠv 1.tř. MS Pavlačková     
Vybíjená 5.tř. MS Kabelková,Klečková 24   
          
Soutěž ve šplhu 1.-5.třídy 1.st. Pavlačková 160   

Šplh - okrsek 
TGM Bystřice 

n.P. Pavlačková 10 2.,2.,3.,4.,2., 
        3.,1.,2.,2.,4., 
Beseda s policistou MS Hofmannová,Kabrdová 28   
Návštěva muzea MS Klečková 16   
Pasování na čtenáře MK Bystřice n.P. Hofmannová,Kabrdová 28   
Recitační soutěž MS Klečková 13   
Pěvecká soutěž MS Kabrdová,Svobodová 45   
Setkání s rodiči předškoláků MS Pavlačková 26   

Všeználek 
DDM Bystřice 

n.P. Kabelková 8 1. 
Všeználek DDM Žďár n.S. Kabelková 4   
Exkurze v HZS MS Hofmannová 40   
Knihovnické lekce MK Bystřice n.P. Pavlačková 165   
Knihovnické lekce MK Bystřice n.P. Korbářová 200   
Mladý Demosthenes (šk.k.) PK Čj Korbářová 17   
Mladý Demosthenes (o.k.)   Korbářová 2 2.,2., 
Olympiáda v Čj PK Čj Homolková 16   
Škola čte dětem PK Čj Korbářová 12   
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  Akce po řádané školou, sout ěže a olympiády 

     

Akce Pořadatel Vedoucí Počet 
žáků Umístění 

Evropský den jazyků PK Cj Rybnikářová 370   

Olympiáda v n.j. (okres) DDM Žďár n.S. Rybnikářová 1 1 

Olympiáda v n. j. (kraj) DDM Jihlava Rybnikářová 1 2 

Konver.soutěž v Aj (okres) DDM Žďár n.S. Kudláčková 1 6 

Pozn.a jaz..pobyt v Londýně PK Cj Korbářová 23   

Klokan Př. DDM Žďár n.S. Boháčová 79   

Matemat.olympiáda (šk.k.) DDM Žďár n.S. Boháčová 10   

Matemat.olympiáda (okres) DDM Žďár n.S. Boháčová 5 53.,37.,43., 

(5., 6., 8.tř.)       44., 4.-5 

Pythagoriáda - školní kolo DDM Žďár n.S. Boháčová 24   

Klokan M DDM Žďár n.S. Boháčová 174   

Pythagoriáda (okres),6.tř. DDM Žďár n.S. Boháčová 13 4.-5,7., 

7.tř.       4.,5., 
Dějepisná olympiáda 

šk.kolo DDM Žďár n.S. Rybnikářová 29   

Dějepisná olympiáda 
okr.kolo 

DDM Žďár n.S. Rybnikářová 2 41.,44., 

Muzeum holocaustu 
Terezín 

PK D,Ov,Rv Rybnikářová 45   

Muzeum Slavkov u Brna PK D,Ov,Rv Sochorová 43   

Muzeum Polička PK D,Ov,Rv Sochorová 42   
Muzeum Kutná Hora, 

Sedlec 
PK D,Ov,Rv Rybnikářová 43   

Projekt Kdo jiný? Člověk v tísni Slámová V. 16   

Projekt Kdo jiný?(nár.k.) Člověk v tísni Slámová V. 4 zvl.ocenění 

Beseda s PČR PK D,Ov,Rv Slámová V. 56   

Chemie bez tajemství 
TGM Bystřice 

n.P. 
Slámová M. 3 5.,8.,12. 

Invex PK Př,Ch,In Petr 22   

Výstava minerálů PK Př,Ch,In Kopecká 43   

Beseda CHKO Žďár.vrchy PK Př,Ch,In Kopecká, Pivková 49   

Eurorébus koresp.kolo PK Z,Ev Horák 15   

Den činu-ekoden PK Z,Ev Pivková,Kopecká 103   

Prezentace Ekoškola PK Z,Ev Pivková, Kopecká 370   

Beseda pro 5. tř.-odpady PK Př,Ch,In Pivková,Kopecká 37   

Beseda pro 6.tř.-odpady PK Př,Ch,In Pivková,Kopecká 49   

Zem. olympiáda,kat.C,šk.k. DDM Žďár n.S. Pivková 13   

Zem. olympiáda,kat.B,šk.k.. DDM Žďár n.S. Pivková 15   

Zem olympiáda,kat.A,šk.k.. DDM Žďár n.S. Pivková 10 18 

Zem. olympiáda,kat.C,ok.k. DDM Žďár n.S. Pivková 1 17 

Zem. olympiáda,kat.A,ok.k. DDM Žďár n.S. Pivková 1 9 

Soutěž Přivoň si DDM Třebíč Pivková 8   
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  Akce po řádané školou, sout ěže a olympiády 
     

Akce Pořadatel Vedoucí Počet 
žáků Umístění 

Eurorebus-krajské kolo Tera klub Praha Horák 3 14 
Globe Games Tereza Praha Pivková 4 mistr 
Ekoškola-audit Tereza Praha Pivková, Kopecká 26 titul 
Týden knihoven MK Bystřice n.P. Bukáčková 200   
Soutěž V říši pohádek MK Bystřice n.P. Bukáčková 49   
Soutěž Znaky měst,školy Ag.Pelhřimov Kudláčková 56 zvl.ocenění 

Minifotbal - okrsek 
DDM Bystřice 

n.P. Horák 12 2 

Minifotbal - okres 
DDM Bystřice 

n.P. Horák 12 7.-8 
Přespolní běh-okres DDM Žďár n.S. Chalupa 20 6.,8.,8.,6., 
Přespolní běh-kraj DDM Žďár n.S. Chalupa 12 12,13,6,9,3,15 
Florbal - okrsek st,ž.,žák. DDM Žďár n.S. Horák 20 3.,2., 
Košíková - vánoční turnaj PK Tv Horák,Chalupa 20 3.,1., 
LVK 8.tř. PK TV Horák 40   
LVK 7.tř. PK TV Horák 50   
LVK 9tř. PK TV Horák 28   
Florbal - okrsek ml.ž.,žák. DDM Žďár n.S. Horák 20 4.,2., 
Košíková - okrsek st.ž.,žák. DDM Žďár n.S. Chalupa 20 3.,1., 
Košíková - okrsek ml.ž.,žák. DDM Žďár n.S. Horák, Chalupa 20 3.,1., 
Košíková - okres, ml.ž., žák. DDM Žďár n.S. Horák, Chalupa 20 6.,4. 
Košíková - okres, ml. žák. DDM Žďár n.S. Horák 9 3. 
Košíková - okres, st. žák. DDM Žďár n.S. Chalupa 9 4. 
Vybíjená - okres.k. ml.žák. DDM Žďár n.S. Slámová V. 12 1. 
Volejbal - okres.kolo st.žák. DDM Žďár n.S. Chalupa 12 4. 

Volejbal - okresní kolo st.ž. DDM Žďár n.S. Horák 8 6. 
Atlet.čtyřboj,okr.k.st.,ž.,žk. DDM Žďár n.S. Horák 10 9.,11 
Atlet.čtyřboj,okr.k.ml.,ž.,žk. DDM Žďár n.S. Chalupa 10 3.,14 
Exkurze Wera Werk ??? Slámová V. 30   
Soutěž v odbor. doved. SOUS Žďár n.S. Chalupa 3  
Pampeliška- šk. kolo Klub Pampeliška  Gabrielová 11   
Pampeliška-národní kolo Klub Pampeliška  Gabrielová 7 1.,2.,2. 
Klub P,výstava a soutěž Klub Pampeliška  Vičarová, Gabrielová 30   
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
 
 Škola je  zapojena do těchto programů: 

- ekologické výukové programy GLOBE, Ozón, Ekoškola 
V těchto programech je zapojena dlouhodobě a dosahuje v nich  trvale velmi dobrých 
výsledků i v mezinárodním měřítku. V tomto školním roce úspěšně obhájila 
mezinárodní titul Ecoschool, který je škole propůjčován vždy na 2 roky. 

- projekt Kdo jiný?  z programu Jeden svět na školách organizovaný společností Člověk 
v tísni 
V tomto projektu pracovali žáci povinně volitelného předmětu 9. tř. Závěrečná 
evaluační zpráva 4 žákyň byla vyhodnocena mezi 20 nejlepšími v ČR. 

- vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Žáci z  1. a 2. třídy byli posláni se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do 
PPP Žďár n. S. Pokud budou diagnostikovaní jako mimořádně nadaní, bude se s nimi 
ve školním roce 2009/2010 pracovat v souladu s ŠVP podle individuálního 
vzdělávacího plánu, který bude vytvořen ve spolupráci s PPP Žďár n. S. 
Učitelé se zúčastnili v rámci DVPP seminářů s touto tématikou. 

- projekt Adopce na dálku 
Žáci a pedagogové jsou „adoptivními rodiči“ indické dívky. K zapojení do tohoto 
projektu došlo po projednání v Žákovské radě. 

- projekt Normální je nekouřit  
Jedná se o program výchovy  k  nekuřáctví a podpoře zdraví a zdravého životního 
stylu na 1. stupni.  

- projekt bilaterálního partnerství škol v rámci mezinárodního programu 
celoživotního učení Comenius  
Byl zpracován a podán projekt ke schválení s názvem Jak moc nebo málo si 
rozumíme – 15 let v životě dvou blízkých národů. Partnerská škola je ZŠ z Vranova 
n.T. ze Slovenské republiky. 

 
 
 
 
 
 

 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2008-2009 nebyly realizovány žádné projekty, které by byly 

financovány z cizích zdrojů. 
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 
 Vedení školy spolupracuje se ZO ČMOS ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615. Škola má 
vypracovanou kolektivní smlouvu, předsedkyně této organizace se účastní týdenních schůzek 
vedení školy, ředitelka školy je zvána na členské schůze ČMOS. 

Škola úspěšně spolupracuje s dalšími  subjekty. Mezi nejvýznamnější patří 
zřizovatel, odbor životního prostředí, odbor sociální péče a ochrany dětí, mikroregion 
Bystřicko, Centrum prevence - Nadosah  v Bystřice n.P., PPP Žďár n.S., TS Bystřice 
n.P., MK Bystřice n.P., školská rada a  Wera Werk s.r.o.  

 
 
 
 

 
Přehled o vykonaných kontrolách 

 
 
Organizace       Předmět kontroly  
 
 
 
Město Bystřice n.P.      finanční audit 
OSSZ Žďár n.S.      sociální pojištění  
Státní archív Žďár n.S.     spisová služba a archivnictví 
KHS kraje Vysočina      měření umělého osvětlení 
KHS kraje Vysočina      měření doby dozvuku  
  
 
 
 

Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 
Ve školním roce 2008-2009 inspekce neproběhla. 
 
 
 
 

Schválení výroční zprávy 
 
 
 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena pedagogickou radou 
2.9.2009. 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 14.9.2009. 
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Výchovné poradenství 
 

 Činnost výchovné poradkyně byla ve školním roce 2008/2009 zaměřena  
na pravidelné úkoly vyplývající z plánu práce a na řešení výchovných problémů. 

Sledování dětí s SPU: 
 
1. stupeň 19 žáků (11,5 % z počtu žáků na 1. stupni) 
2. stupeň 34 žáků (16,1 % z počtu žáků na 2. stupni) 
Celkem  53 žáků, tj. 14,09 % z celkového počtu žáků ve škole. 
 
Integrovaní žáci: 
 
1. stupeň 7 žáků (4,24 % z počtu žáků na 1. stupni) 
2. stupeň 9 žáků (4,26 % z počtu žáků na 2. stupni) 
Celkem 16 žáků, tj. 4,25% z celkového počtu žáků ve škole. 
 
Sledování dětí s SPCH: 
 
1. stupeň 0 žáků 
2. stupeň 2 žáci ( 0,94 % z počtu žáků na 2. stupni) 
Celkem 2 žáci, tj. 0, 53 % z celkového počtu žáků ve škole. 
 
 Vzdělávání podle IVP je ředitelkou školy povolováno na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce, který k žádosti doloží doporučení PPP k integraci žáka se 
zdravotním postižením.  
            Integrovaným žákům byl vyučujícími českého jazyka, cizích jazyků, popřípadě na 
doporučení PPP i v jiných předmětech, vypracován individuální vzdělávací plán, v ostatních 
předmětech byli žáci zohledňováni v souladu s doporučeními PPP, s uvedenými skutečnostmi 
byli zákonní zástupci žáka i žák seznámeni při osobním pohovoru s učitelem, výchovnou 
poradkyní a ředitelkou školy. Byli také podrobně seznámeni nejen se způsoby práce s jejich 
dětmi ve škole, ale také vhodnými formami práce doma a s reedukačními pomůckami. 
Zákonní zástupci byli dále seznámeni s důvody, které mohou vést ke zrušení integrace. 
  Poté co byli zákonní zástupci seznámeni se všemi výše uvedenými skutečnostmi, 
došlo k podepsání dohody o vzájemné úzké spolupráci při nápravě specifické poruchy 
žáka. Součástí dohody je IVP, podle kterého se se žákem pracuje. Dohodou se obě strany 
zavazují, že budou společně vytvářet příznivé podmínky pro efektivní reedukaci žáka.  
  Přes veškerou snahu se učitelé v některých případech setkávají s nepravidelnou 
docházkou na integrované hodiny a nízkou úrovní domácí přípravy žáků. Jednomu žákovi 
byla z tohoto důvodu v květnu integrace ukončena. 
  I v letošním školním roce jsme se snažili navázat spolupráci s rodiči dětí 
v předškolním věku. Projekt, jehož cílem je pomocí různě tematicky zaměřených setkání  
u dětí zmírnit obavy z neznámého prostředí a pozitivně je motivovat do dalších let, se 
v letošním roce setkal s velmi kladnou odezvou ze strany rodičů.               
  V 6.třídách se opět uskutečnil adaptační kurz. Projekt zpracovali a lektorsky 
zabezpečili pracovníci nízkoprahového centra NADOSAH. V tomto roce kurz začínal 
odpoledne, pokračoval druhým dnem a zakončen byl třetí den dopoledne. Celý byl zaměřen 
na aktivity podporující stmelení kolektivu, vytvoření pozitivního třídního klimatu, 
porozumění mezi žáky a nácvik sociálních dovedností. Společně se svou třídou se vždy 
zúčastnil třídní učitel a další pedagog. S určitým časovým odstupem byla provedena 
diagnostika třídního kolektivu, která potvrdila kladný vliv adaptačního kurzu na kvalitu 
kolektivu.          
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  Pro žáky 6. – 8. tříd se uskutečnily programy prevence závislostí a osobnostní 
výchovy s pracovníky nízkoprahového centra NADOSAH a pro žáky 9. tříd beseda 
s příslušníky Policie ČR.  
  Žáci 8. tříd navštívili IPS ve Žďáru n.S., žákům  9. tříd se mohli zúčastnit se spolu 
s rodiči  Festivalu vzdělávání, který se konal rovněž ve Žďáru n.S. Vycházejícím žákům 
bylo doporučeno a umožněno navštěvovat s rodiči dny otevřených dveří  
na středních školách. 
  Pro rodiče žáků 9. tříd proběhla rodičovská schůzka, které se zúčastnili zástupci 
středních škol z Bystřicka a blízkého okolí. Na schůzce byli rodiče seznámeni s novým 
způsobem přijímacího řízení na střední školy, obdrželi informace týkající se volby povolání a 
vyslechli prezentace zástupců středních škol.            
    Ve školním roce 2008/2009 ukončilo povinnou školní docházku 60 žáků: základní 
vzdělání získalo 56 žáků, na studijní nebo učební obor ukončený maturitní zkouškou bylo 
přijato 39 žáků, na obor ukončený výučním listem bylo přijato 21 žáků. (Z osmých tříd 
odchází na učební obory 4 žáci.) Na víceleté gymnázium z 5. tříd odešlo 10 žáků.  
  
  V rámci podpory péče o nadané děti, byly některé děti z 1. a 2. třídy poslány se 
souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do PPP Žďár n. S. Pokud budou diagnostikované 
jako mimořádně nadané, bude se s nimi ve školním roce 2009/2010 pracovat v souladu s ŠVP 
podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude vytvořen ve spolupráci s PPP Žďár n. S. 
  Konzultace s rodiči probíhaly v konzultačních hodinách nebo podle potřeby na 
základě žádosti rodičů nebo školy. Závažnými případy se zabývala výchovná komise za 
přítomnosti pracovnice SPOD  Z.Daňkové, v jednom případě i za přítomnosti pracovníků  
z PPP Žďár n. S.  
  Možností konzultací s výchovnou poradkyní využívali žáci s různými problémy 
prostřednictvím osobního  sdělení.           
  V rámci školního vzdělávacího programu byly provedeny úpravy ve školském 
poradenském  programu.              
  Výchovná poradkyně spolupracovala s PPP a SPC ve Žďáru n. S., zejména  
s PhDr. Šteidlovou a Mgr. Žákovou, s odborem SPOD, zejména s p. Daňkovou.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Věra Slámová 
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Minimální preventivní program  

 
Plnění úkolů tohoto programu bylo  nejčastěji realizováno  třídními učiteli, dále 

učiteli v předmětech přírodověda, vlastivěda, Vko, Ov, Rv, Př, Ch. 
Na nástěnkách byli žáci informováni o možnostech, kam se obrátit, pokud si neví 

rady s problémy (telefonní kontakty, adresy); také zde nalezli nabídky akcí organizovaných 
centrem prevence Nadosah, KD, Skautem, DDM, ………….. vyplnění volného času. 
V obou částech školy jsou umístěny „Schránky důvěry“.  

Učitelé mohou čerpat z časopisu  Prevence  náměty na práci v oblasti sociálně 
patologických jevů. 

 
Zvýšenou agresivitu mezi žáky, náznaky šikany a  neomluvené hodiny, které se 

v některých třídách objevily jsme řešili podle metodického pokynu MŠMT a školního 
řádu. Bohužel musím konstatovat, že tato problematika se začíná objevovat i  ve třídách  na 
1. stupni. Spolupracujeme  v těchto situacích také s PPP Žďár nad Sázavou, jmenovitě 
s Mgr. M. Žákovou (etoped) a  kurátorem pro mládež pani Zorou Daňkovou (MěÚ Bystřice 
n.P.) . Poradna nám také vyhodnocuje „Dotazníky B 3“ – 6. třídy. 

Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Bystřici n. P – úsek sociálně právní 
ochrany dětí. Tato spolupráce je z mého pohledu jednostranná, jsme pracovnicemi často 
požádány o vypracování posudku na naše žáky, ale není nám znám důvod, proč jej máme 
vyhotovit , co se v rodině děje (ochrana dítěte).  

 
Škola má vypracovanou směrnici „Prevence šikany“.  Její součástí je charakteristika 

a projevy  šikanování, metody řešení šikanování, výchovná opatření, spolupráce s rodiči a se 
specializovanými institucemi. Byla projednána pedagogickou radou dne 18. 2. 2009. Učitelé 
mají text směrnice k dispozici v obou sborovnách. 

Byly provedeny úpravy ve školním řádu. Platnost této směrnice je po projednání na 
pedagogické radě (30.1.) a ve školské radě ( 4. 3.) od 5. 3 .2009; rodiče jsme na změny 
upozornili oznámením v žákovské knížce. 
 
Spolupráce s centrem prevence „Nadosah“: 

- v 6. třídách pro nás zajistili adaptační kurz „MAJÁK 2008“, který byl zaměřen na        
      vytvoření pozitivního třídního klimatu, na stmelování kolektivu a nácvik sociálních    
      dovedností. 
- dále pracovníci realizují  tříhodinový program primární prevence – Já vs. droga  v      

6. – 8. ročníku.  
- na 2. stupni byli žáci požádáni o vyplnění dotazníku „Vandalismus“,  který má 

zmapovat  postoj současné generace k této problematice; vyhodnocení nám bylo 
přislíbeno. 

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili  výchovného pořadu – dramatizace románu Radka Johna – 
Memento (drogová problematika).  

 
Na plenární schůzi rodičů, která se konala dne 24. 9. 2008, informoval metodik 

prevence  o adaptačním kurzu; dále byl rodičům nabídnut propagační materiál Nadace O2 – I 
vaše dítě může být právě teď šikanováno. Přítomné rodiče jsme ujistili, že chceme šikaně na 
škole zabránit a požádali jsme je o pomoc (oznámit, pokud by bylo někomu ubližováno nebo 
byl šikanován).  
 
Metodik prevence s účastnil: 

-     seminářů organizovaných PPP Žďár n. S. 
- Krajské konference ZŠ, téma: Prevence sociálně patologických jevů ve škole.  
      Vynikající přednášky Mgr. Michaely Veselé – Školní nekázeň /příčiny a jak na ni/ a  
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       PaedDr. Zdeňka Martínka – Agrese a agresivita u dětí a mládeže. 
 

V dalších školním roce bychom se měli zaměřit  na zvýšenou agresivitu a vulgárnost 
mezi dětmi, ale také ve vztahu dítě x dospělý a na kouření, které je v mnohých rodinách tiše 
tolerováno; dodržování školního řádu (např. přezouvání); snažit se zabránit  ničení 
školního majetku (např. lavice, nátěry na chodbách, záchody,…) 
 
 

 

       Mgr. M. Slámová 
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Hlavní směry rozvoje ICT a zajištění standardu ICT 
 

 

 A. Stávající stav k 30.6.2009 

I. Základní údaje o škole 
Počet zaměstnanců celkem     43 
Z toho pedagogických pracovníků                29 
Počet žáků                                               377 
Počet tříd                                                  18 
Odborné učebny                                        16 
  
II. Vybavení školy ICT  

Počítačová učebna IN1  
Počítače                                20 
Scanner                                  1 
Diaprojektor  Philips  bSure    1 
Interaktivní ukazovátko Onfinity CM2  1 
 

  

Počítačová učebna IN2 
Počítače                                20 
  

Učebna Ekologie a Zeměpisu 
Interaktivní tabule ActivBoard     
Dataprojektor BENQ 6210      
Notebook        
připojení k Internetu 
  
Učebna Chemie a Přírodopisu 
Interaktivní tabule ActivBoard 
Dataprojektor BENQ 6210 
Počítač 
připojení k Internetu 
 
Učebna Dějepisu 
Dataprojektor Panasonic 
Interaktivní ukazovátko Onfinity CM2 
 
Učebna Fyziky 
Dataprojektor a interaktivní tabule 3M SCP 712 
Mininotebook ACER 
 
Učebna Hudební výchovy 
Dataprojektor a interaktivní tabule 3M SCP 712 
Notebook ACER 
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Učebna Rodinné a občanské výchovy 
Dataprojektor Sanyo 
 
Učebna Přírodovědy – 1. stupeň 
Dataprojektor 3M SCP 712 
Interaktivní tabule Smartbook 660 
Notebook ACER 
 
Třída 1.A 
Interaktivní tabule a dataprojektor 3M 810 
Notebook Asus 
 
Třída 1.B 
Interaktivní tabule a dataprojektor 3M 810 
Notebook Asus 
 
2. Třída  
Interaktivní tabule a dataprojektor 3M 810 
Notebook Asus 
 
 
Pracoviště pro digitalizaci a zpracování grafiky a videa 
výkonný osobní počítač, střihový program Studio 10 
  

Software 
Pracovní stanice pracují pod OS Windows XP 
Podpora výuky je zajištěna programy firem Terrasoft, LangMaster, Matik, Pachner. 
  

Internet 
Připojení rychlostí 8 Mbps 
  
  

B. Technické a organizační  směry rozvoje ICT do roku 2009/10 

Spoluúčast na financování standardu ICT SIPVZ byla ze strany MŠMT zrušena již 
v roce 2007. Tato skutečnost se negativně projevuje v redukci dlouhodobých cílů v oblasti 
ICT a další rozvoj závisí výhradně na pochopení a finanční podpoře našeho zřizovatele.  O to, 
že zřizovatel chápe potřeby naší školy svědčí i nové vybavení odborných učeben  viz. výše, a 
proto i touto cestou děkujeme za jeho podporu. 
 
 
 
 
 
Pro nový školní rok jsou vytyčeny následující cíle a směry rozvoje: 

- Dovybavení vybraných učeben počítačem a přípojným místem k Internetu 

- Zřízení bezdrátových kontaktních WiFi bodů pro přístup notebooků k internetu a siťové 
tiskárně  
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- Vybavení učebny IN1 novou výpočetní technikou a programy odpovídajícími současným 
trendům 

- Pomoc při zavádění ICT do přímé výuky, podpora ve formě školení a metodické pomoci při 
tvorbě výukových obsahů 

- Postupná  náhrada původních videopřehrávačů novými DVD přehrávači ve výuce 

- Postupný převod videonahrávek na média typu CD a DVD 

- Podle požadavků metodických komisí nákup vhodných programů na podporu výuky  

- Zpřístupnění učeben informatiky žákům v maximální možné míře pro zajištění plnění 
samostatných úkolů a pro uspokojení jejich zálib 

- příprava výukových obsahů z oblasti ICT odpovídajících nejnovějším trendům a jejich 
postupné zařazování do výuky 

  

C. Ideové směry rozvoje v oblasti ICT 

- usilovat o to, aby žáci při své práci získali co nejvyšší stupeň samostatnosti 

- vést žáky k řešení a překonávání problémů úměrných jejich věku 

- vést žáky ke komplexnímu řešení zadaných úkolů 

- vytvářet technické podmínky a příznivé pracovní klima pro zavádění ICT přímo do výuky 
  
 
 
 
Poslední aktualizace 20.5.2009 
 

 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Bc. Jiří Petr 
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Environmentální výchova ve školním roce 2008 - 2009 
  

Environmentální výchova pokrývá širokou oblast výchovy žáka k životnímu prostředí. 
Prolíná všemi předměty a zapojuje všechny zaměstnance školy.  
 

Hodnocení 
+ roční plán činností ve sborovnách 
+ zapojení ostatních zaměstnanců školy do ekologických aktivit (projekt Ekoškola) 
+ spolupráce Ekotýmu s Žákovskou radou 
+ nástěnka k EVVO (2. a 4. podlaží) 
+ u učebny ekologie umístěna „Analýza školy“ na školní rok 2008/2009  k projektu Ekoškola  
   (4 témata: Odpady, Voda, Energie a Prostředí školy) 
+ u učebny přírodopisu a chemie nástěnka (významné dny s ekologickou tématikou)  
+ ve vestibulu a chodbách školy – výstava prací žáků z ekologických projektů, zveřejňování  
    výsledků a hodnocení projektu Ekoškola (kontrola odpadů, účast v soutěžích) 
+ kalendář ekologických výročí se uplatňuje  v předmětech Vlastivěda, Přírodověda, Z, Př,  
    Ep, Ov, Rv, Vv (Den Země, ptactva, ...) 
+ exkurze do kotelny na biomasu – 8. ročník Ep 
+ beseda s CHKO Žďárské vrchy – Ledňáček říční 
+ beseda s TS města Bystřice nad Pernštejnem – Odpadové hospodářství města 
+ beseda – EKO-KOM „Tonda obal na cestách“ – recyklace a třídění odpadů 
+ den činu 9. 1. 2009 – sběr papíru ve spolupráci s TS (účast rodičů) 
+ projekty –  Ozón, Globe, Ekoškola 
+ pravidelná měření a odesílání získaných dat do USA (patříme mezi školy s nejvíce  
   odesílanými daty) 
+ využívání Globe dat ve vyučování různých předmětů M, Z, Př, Ep, ... 
+12. ročník Globe Games ve Stříbře – účast Globe týmu (4 žáci) – získáno  ocenění „Mistr“ 
+ pravidelné kontroly odpadů (soutěž tříd o nejlepšího tříditele)  
+ internetové stránky k projektu Ekoškola  
+ pokračování v práci a přípravě v  projektu Ekoškola  
+ péče o školní zahradu, vnitřní prostředí školy 
+ audit 21. 5. 2009 obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola 
+ pravidelné informativní schůzky Ekotýmu každý čtvrtek o velké přestávce a pracovní  
    schůzky ve středu 
+ zájem nižších ročníků o problematiku třídění odpadů 
+ školení Masarykova univerzita Brno – Geologie ČR – ekologické problémy 
+ příprava Expedice Ukrajina –  28. 8. – 4. 9. 2009 (ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 a ZŠ  
    Kamenice,  Gymnázium Humpolec a Bystřice n. P.), ekologická tématika – meteorologie,  
   hydrologie, biometrie, fauna a flóra 
+ prezentace v Bystřicku 
+ spolupráce s MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, TS města Bystřice n. P., CHKO Žďárské  
   vrchy, EKO-KOM Praha 
+ 6. a 7.  ročník – předmět Ekologická výchova 
+ 8.a 9. ročník –  příprava ŠVP pro Ekologická praktika 
+ WORKSHOP Praha – setkání Ekoškol (výměna zkušeností) 
+ účast ve 4. ročníku soutěže „Socholití“ – Železárny Štěpánov  (manuální zručnost –  
   výrobky z odpadového materiálu) 
+ soutěž na téma „Přivoň si“ – výtvarné a slohové práce, Třebíč 
+ soutěž agentury Pelhřimov – Znaky měst z odpadového materiálu
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Hodnocení 
- časová náročnost projektů 
- je problematické časově skloubit schůzky žáků 1. a 2. stupně (rozvrh) 
- více zapojit rodiče do ekologických projektů 
- ničení nástěnek na chodbách školy 
- neuskutečnění exkurze čistička odpadních vod a úpravna Vír – nezájem a vulgární chování  
   žáků 8. ročníků 
- více začlenit 1. stupeň do programu Ekoškola 
- rozdílnost rozvrhů 1. a 2. stupně  
 
 
Požadavek: upravit rozvrh koordinátorů EVVO a Ekoškoly, aby měli alespoň jeden den 
v týdnu 6. vyučovací hodinu volnou na pracovní schůzky se žáky ( mladší žáci končí 
vyučování dříve) a žáci 2. stupně neměli tento den odpolední vyučování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bystřici n.P. 29.5. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká 
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                   Hodnocení školní družiny za rok 2008/2009 
 
 
 
 

- Slavnostní zahájení školního roku formou seznamovacích her a soutěží. 
- Ke dni „Světového dne zvířat“ jsme uspořádali 1.10.2008 výtvarnou soutěž o nejhezčí 

zvíře mezi ŠD I. a ŠD II.. Zúčastnilo se 34 dětí. Děti čekala sladká odměna.  
- Dne 18.11. – 1.12.2008 nastoupila praktikantka Miroslava Balievová, která se s námi 

podílela na přípravě výtvarného odpoledne – práce se slaným těstem v rámci tradic  
„Čerta a Mikuláše“. 

- 18.12.2008 jsme se společně s dětmi rozloučili se starým rokem formou krátkého  
pásma a popřáli dětem, paním učitelkám a provozním zaměstnancům pěkné Vánoce    
a rozdali přáníčka s perníkem.  

      -    29.1.2009 – Školní družina uspořádala za pomoci učitelek I. stupně karneval, kterého     
           se zúčastnilo 158 dětí. Hudbu a ozvučení zajistil Ing. Petr.  

Byly vyhodnoceny 3  nejhezčí masky,  které byly odměněny drobnými cenami. Akce 
byla úspěšná. 

- 6. - 7.4.2009 – Velikonoční zdobení kraslic – různé techniky.  
- V květnu ke „Dni matek“ si děti vyrobily obrázky odlité ze sádry. 
- 1.6.2009 - v rámci MDD proběhlo zábavné odpoledne formou her, soutěží a kvízů. 

 
 
 
 
                Doporučení pro následující školní rok 2009 - 2010  
         

- Ke „Světovému dni zvířat“ uspořádat výtvarnou soutěž ve spolupráci se ŠD na ZŠ 
TGM. 

- Uspořádat karneval pro celý I. stupeň. 
- K MDD – uspořádat výstavu pejsků o nejhezčího psího mazlíčka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Ludmila Kotlánová, Jitka Vičarová 
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Hodnocení projektu COMENIUS ve školním roce 2008-2009 
   
  V září 2008 naše škola dokončila a k vyhodnocení odeslala závěrečnou zprávu 
Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v rámci projektu Comenuis - 
partnerství škol.  Hlavním cílem tříletého projektu s názvem „Zdravé stravovací návyky 
pro 21. století“ bylo vzdělávání žáků v těchto oblastech: nejvýznamnější složky potravy, 
alternativní výživové směry, kalorická hodnota potravy, léčebné účinky ovoce a zeleniny, 
konzervování a používání aditiv a jejich vliv na lidské zdraví. Během projektu si písemně  
vyměňovali  informace, tvořili webové stránky, postery, kalendář s recepty, natáčeli video      
a připravovali prezentace za pomoci počítače. Dokázali pro studenty partnerských škol 
připravit typická jídla tak, aby dodrželi zásady správné výživy. Díky tomuto projektu žáci 
poznali, jaký vliv má strava na jejich tělo a zdraví. Významnou složkou projektu bylo také 
seznámení se s kulturou a tradicemi partnerských zemí. Naši závěrečnou zprávu Národní 
agentura schválila a doplatila škole grant v plné výši.  

  Po schválení závěrečné zprávy Národní agenturou  jsme se zaměřili  
na vytvoření nového projektu: „Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou 
blízkých národů“.  
  K vypracování tohoto projektu nás přivedlo poznání, že současná generace českých    
a slovenských dětí jen s obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního národa i přesto, že 
oba národy žily mnoho let ve společném státě.  
  Chceme se zaměřit na sledování společných a rozdílných zvyků, jazyka, pověstí  
českého a slovenského národa a zvýšení jazykových dovedností žáků ve vyučovacím jazyce 
partnerských škol a v angličtině. Angličtinu jsme si vybrali jako dorozumívací jazyk projektu, 
protože oba státy jsou součástí EU a připadá nám přirozené u žáků posilovat dovednosti, které 
jim mohou pomoci v občanské a  pracovní sféře i v osobním životě  v evropském prostoru.  
Součástí projektu je i otázka vnímání druhého národa občany měst partnerských škol, která 
má přímou souvislost s multikulturní výchovou. Na projektu budeme spolupracovat  
se Základní školou sídlisko JUH 1054 Vranov nad Topľou. 
  V prvním roce se zaměříme  na  poznávání a porovnávání tradic, zvyků, vyučovacích 
jazyků škol zapojených do partnerství, získání informací o vnímání druhého národa občany 
měst partnerských škol a jejich vyhodnocení. Hlavním výstupem prvního roku partnerství 
bude trojjazyčná kniha, kterou budou psát žáci partnerských škol střídavě jako příběh na 
pokračování. 
  V druhém roce bude vypracován podle zmíněné knihy scénář. Příběh bude 
zdramatizován, žáci vyrobí kostýmy, kulisy, divadelní program a secvičí divadelní 
představení, které předvedou na závěrečné schůzce. V divadelním představení se bude 
hovořit anglicky, česky a  slovensky.  
      Národní agentura pro evropské vzdělávací programy náš projekt v červenci 2009 
schválila, prakticky začneme cíle projektu naplňovat ve školním roce 2009/2010. 

 
Projekt „Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“ 

bude financován s podporou Společenství pro vědu a výzkum. 
Mgr.V.Slámová 
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Spolupráce se společností Člověk v tísni – program Jeden svět na 
školách 

 
 
 
 
  Naše škola již několik let využívá při výuce materiály společnosti Člověk v tísni 
programu Jeden svět na školách a účastní se projektů, které společnost vytváří. Jedním z 
nich je i níže popsaný projekt „Kdo jiný?“,  do kterého se zapojili žáci středních i základních 
škol v ČR.  
  Cílem projektu  je u žáků podpořit zájem o dění ve společnosti prostřednictvím 
aktivit, které si sami zvolí. Členové pilotních týmů, na naší škole žáci devátých tříd, 
realizovali první projekty od září 2008.  Prvním krokem realizace projektu bylo zvolit 
téma, kterým se budou žáci podrobněji zabývat.  
Žáci si jako hlavní téma vybrali lidská práva, následovala projekce filmu se zvolenou 
tématikou, který nám byl v rámci projektu zaslán, po projekci proběhla reflexe a diskuze 
o filmu.  
   Protože bylo zvolené téma velmi široké, bylo žáky zúženo na téma: lidská práva           
a škola. K výběru aktivit, prostřednictvím kterých týmy realizovaly svůj projekt, použily 
příručku „Kdo jiný?“. Příručka obsahuje praktické návody a tipy, které žáky inspirovaly a 
pomohly jim v realizaci jednotlivých projektů. Výstupem projektů byly graficky a tabulkově 
zpracované výsledky anket a dotazníků, informační leták a písemná odpověď MŠMT na téma 
gender a tělesná výchova. 
  Po ukončení práce na projektu žáci vypracovali závěrečné evaluační zprávy, které 
budou sloužit k rozšiřování a doplňování příručky „Kdo jiný?“, aby ve své finální podobě 
zahrnovala nejen synopse všech použitých dokumentárních filmů k jednotlivým tématům, ale 
i zajímavé tipy a nápady, společně s ukázkami konkrétních projektů jako příkladů dobré 
praxe.   
  Dvacet nejzajímavějších zpráv žáků ze všech středních i základních škol zapojených  
do projektu bylo odměněno tričkem s certifikátem Fair Wear. Čtyři žákyně naší školy, 
Tereza Buršíková, Romana Švarcová, Petra Vášová a Veronika Smolková, patřily mezi 
oceněné.  
  V projektu chceme pokračovat i v příštím školním roce. 
 
 

 
Mgr.V.Slámová 
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Výroční zpráva o hospoda ření školy 
za rok 2008 

  

 
 
   

PŔÍJMY 

     
  Příspěvek na provoz celkem: 18 377 701,00 Kč 
  z toho od Města  5 445 880,00 Kč 
               účelové dotace  20 821,00 Kč 
  z toho ze stát.rozpočtu  12 825 000,00 Kč 
               účelová dotace  86 000,00 Kč 
     
  Ostatní p říjmy celkem:   1 274 404,79 Kč 
  Comenius  136 172,04 Kč 
  platba od gym.+ PPP  62 266,96 Kč 
  poplatek šk.družiny  37 280,00 Kč 
  platby stravného  728 271,69 Kč 
  použití fondu odměn  93 346,00 Kč 
  použití rezerv.fondu  59 485,00 Kč 
  sponzor.dary  137 156,00 Kč 
  ostatní příjmy  20 427,10 Kč 
     
  CELKOVÉ PŘÍJMY   19 652 105,79 Kč 
     

  

 
 
   

     
VÝDAJE 

     
  Neinvesti ční výdaje ze SR celkem: 13 100 881,50 Kč 
  mzdy (včetně OPPP)  9 280 120,00 Kč 
  odvody za organizaci  3 247 777,00 Kč 
  příděl do FKSP  184 882,00 Kč 
  cestovné  8 026,00 Kč 
  plavecký výcvik  29 397,00 Kč 
  další vzdělávání pedag.prac 26 129,50 Kč 
  zákon poj.zaměstnanců 38 580,00 Kč 
  školní potřeby  5 600,00 Kč 
  učební pomůcky  59 897,20 Kč 
  učebnice  163 664,70 Kč 
  knihy, metod.příručky  44 608,10 Kč 
  ostatní služby  12 200,00 Kč 
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  Neinvesti ční výdaje z ÚSC celkem: 5 852 901,25 Kč 
  DDHM,OE  650 373,10 Kč 
  spotřební materiál  243 264,83 Kč 
  čistící prostředky  121 523,10 Kč 
  materiál na údržbu  91 114,30 Kč 
  ochran.prac.prostředky  20 149,00 Kč 
  vodné   22 567,50 Kč 
  elektrická energie  191 156,50 Kč 
  teplo  1 337 831,00 Kč 
  režijní náklady obědů  500 958,88 Kč 
  údržba a opravy  235 060,40 Kč 
  cestovné  15 721,00 Kč 
  náklady na reprezentaci 16 836,00 Kč 
  výdejna - nájem  1 232 097,50 Kč 
  ostatní služby  535 271,46 Kč 
  odměny + odvody  169 880,00 Kč 
  soudní vyrovnání  25 052,00 Kč 
  bank.služby  14 503,00 Kč 
  pojištění osob a majetku 26 158,00 Kč 
  technické zhodnocení  42 287,00 Kč 
  daň z přid.hodnoty  154 507,68 Kč 
  odpisy DHM  206 589,00 Kč 
 
     
  Ostatní neinvesti ční výdaje:   864 443,73 Kč 
  Comenius  136 172,04 Kč 
  obědy  728 271,69 Kč 
     
  CELKOVÉ VÝDAJE   19 818 226,48 Kč 
     
  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   -166 120,69 Kč 
 

                                     
 

 zpracovala  Iva Neumanová 
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Pasování na čtenáře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plavecký výcvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Kdo jiný?  
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Ekoškola 
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Výstava a soutěž o Nejhezčího domácího mazlíčka 
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Den dětí a přehlídka dravců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

9.třídy se loučí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


