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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

Základní škola Senožaty má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.Škola poskytuje 
základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznávání a v souladu 
se  zásadami  vlastenectví,  humanity  a  demokracie.  Poskytuje  mravní,  estetickou,  pracovní, 
zdravotní, tělesnou, výtvarnou a ekologickou výchovu žáků.
V minulém školním roce se  vyučovalo  v sedmi  třídách.  Z důvodu malého počtu  žáků byl  na 
prvním stupni opět spojen 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. Školu navštěvovali žáci těchto obcí: 
Senožaty, Hořice, Ježov, Píšť, Vranice, Děkančice, Hroznětice, Syrov, Čihovice, Červená Řečice 
a Dolní Kralovice. Obec Senožaty je přirozenou spádovou oblastí právě pro výše jmenované obce 
s výjimkou Červené Řečice a Dolních Kralovic.
Škola  v uplynulém  roce  využívala  13  učeben.  Z tohoto  počtu  jsou  3  specializované  (učebna 
fyziky a chemie, anglického jazyka a učebna výpočetní techniky).  Speciální výukové prostory 
jsou  cvičný  byt  se  sporáky  a  kuchyňskými  linkami,  školní  dílna  a  tělocvična.  Přehledné 
a prostorné  jsou  šatny,  dostačující  je  i  počet  WC.  Součástí  školy  jsou  dvě  místnosti  školní 
družiny,  učitelská  a  žákovská  knihovna  a  prostorná  společenská  místnost  s pódiem,  která  je 
využívána k různým kulturním akcím. Ve škole je též sedm samostatných místností pro kabinety. 
Prostory  u  hlavního  vstupu  do  budovy  a  půdní  prostory  jsou  využívány  jako  sklady.  Svoji 
pracovnu má ve škole i školník a uklízečky. Škola je vytápěna z vlastní kotelny, která se nachází 
v podzemních prostorách. 
Svou funkci splňuje tělocvična, v jejíž blízkosti jsou sprchy, umývárna a šatny. Tělocvična slouží 
jako  víceúčelové  zařízení.  Během  roku  se  zde  odehrávají  různé  kulturní  a  společenské 
události a akce.  K výuce  slouží  moderní  učebna  výpočetní  techniky,  která  je  vybavena  14 
počítači,  laserovou tiskárnou a scannerem.  Počítače  v učebně jsou propojeny sítí  LAN, další 
přípojná místa jsou v kancelářích vedení školy a klubovně.  Připojení k internetu je bezdrátové. 
V areálu školy je prostorné hřiště a školní pozemek.
Škola je zařazena do rejstříku škol. Zároveň jí zřizovatel udělil výjimku v průměrném počtu žáků 
na třídu. Na konci školního roku měly naše třídy v průměru 14,6 žáka.  
Školu  navštěvují  též  žáci  dětského  domova,  ke  konci  školního  roku  jich  docházelo  27. 
V prostorách školy je i jídelna, jejímž provozovatelem je  Dětský domov Senožaty. Využívají ji 
žáci i pracovníci školy. 



Ředitel  školy zřizuje  pedagogickou radu jako svůj  poradní  orgán,  jejími  členy jsou příslušní 
pedagogičtí pracovníci školy. Po projednání s pracovníky školy a s pedagogickou radou vydává 
ředitel  vnitřní  řád  školy,  schvaluje  řád  odborných  učeben,  tělocvičny  apod.  Ředitel  školy 
ustanovuje třídní učitele, správce jednotlivých sbírek a kabinetů, přiděluje pracovní úvazky. Při 
škole pracuje školská rada a Sdružení rodičů.

UČEBNÍ  PLÁNY
          Týdenní dotace hodin v jednotlivých předmětech a ročnících:

Předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Český jazyk 9 10 8 8 7 5 4 5 4
Anglický jazyk 3 3 4 4 4
Německý jazyk 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 1 2
Vlastivěda 2 2
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Přírodopis 2 1 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Rodinná výchova 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přírodovědná praktika 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 1 2 2 2 *

Týdenní dotace
povinn. předmětů

20 22 24 25 26 29 30 31 31
*V rámci povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku bylo vyučováno:

1) konverzace v německém jazyce – 12 žáků
2) technická praktika – 12 žáků
3) domácnost –11 žáků

V 7. ročníku byl zařazen v rámci disponibilní hodiny předmět přírodovědná praktika.
V 1. a 6. ročníku probíhalo vyučování poprvé podle nového školního vzdělávacího programu 
(ŠVP), který si škola zpracovala na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ (RVP). 



Tento přechod na ŠVP byl od září 2007 již pro všechny základní školy povinný. Náš program byl 
pojmenován Poznáváme svět.
V ostatních ročnících probíhalo podle učebních plánů a osnov Základní škola, které schválilo 
MŠMT  dne 30.4.1996 pod č.j.  16 847 /  96 -  2 s platností  od 1.9.  1996. Úpravy a doplňky 
schválilo MŠMT ČR dne 25.8. 1998 pod č.j. 25 018 / 98 - 22 s platností od 1.9. 1998.
Tři  žáci  byli  vzděláváni  podle  osnov  zvláštní  školy,  dále  byli  integrováni  dva  žáci  zrakově 
postižení  a  5  žáků  s vývojovými  poruchami  učení  (z  těch  byli  během  roku  tři  vyřazeni 
z integrace).

Zájmové útvary :
zdravotnický kroužek - 7 žáků, sborový zpěv -  12 žáků, florbalový kroužek chlapci - 22 žáků, 
florbalový kroužek dívky - 13 žákyň, střelecký kroužek - 7 žáků, práce na PC - 2 skupiny - 16 
žáků, aerobic - 23 žáků, psaní na PC - 5 žáků,  kroužek anglického jazyka - 6 žáků, rybářský 
kroužek - 3 žáci, výtvarné techniky (2 skupiny) - 37 žáků, stolní tenis - 2 skupiny - 13 žáků, 
dramatický kroužek - 23 žáků, šachový kroužek - 6 žáků, vyšívání a vaření - 11 žáků, sportovní 
hry - 11 žáků.

PRACOVNÍCI  ŠKOLY

Ve školním roce pracovali ve škole tito pedagogičtí a provozní zaměstnanci:

JMÉNO    KVALIFIKACE        PRAXE      ODBORNÁ      PEDAG.
        ( let )       způsobilost    způsobilost

Mgr. Ilona Hrubešová Č, Ov  3 ano ano*)
Jiřina Kelíšková 1. st. - Z 42 ano ano
Mgr. Jana Vaňková 1. st. - Pv 18 ano ano
Marie Nevosádová 1. st. - Vv 28 ano ano
Josková L. 1. st. 47 ano ano
Marie Němcová Č, NJ 33 ano ano
Mgr. Josef.Zeman F, Pč  8 ano ano
Ing. Oldřich Kořínek VŠZ 21 ano ano
Marie Hřímalová Č, Ov 22 ano ano
Miroslav Šimek M, Bi 26 ano ano
Mgr. Zdeněk Nermut Z, Př  0 ano ano 
Dana Pípalová SEŠ 13 ne ne

*)  Sl.  uč.  I.  Hrubešová  odešla  v prosinci  na  mateřskou  dovolenou,  na  zástup  nastoupila 
absolventka PF v Olomouci Mgr. Eva Havlíková. Dále po dobu delší pracovní neschopnosti pí. 
uč.Jiřiny Kelíškové (říjen – prosinec) vypomáhala na škole pí. uč. Ludmila Josková.

Provozní zaměstnanci :
Vokřál Jiří – školník, topič – 32 let praxe
Březinová Marie – uklízečka – 30 let praxe
Jana Dvořáková – uklízečka – 8 let praxe 
Němečková Hana – účetní – 19  let praxe 



Pracovní funkce ve škole : 
ředitel školy: Miroslav Šimek
výchovná poradkyně: Marie Němcová 
statutární zástupce, správce počítačové sítě:  Mgr. Josef Zeman 

Externí pracovníci :
Svoboda Jiří – vedoucí rybářského kroužku 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový počet žáků na konci školního roku: 101
Chlapců: 48
Dívek: 53
Počet žáků na I. stupni: 50
Počet žáků na II. stupni: 51

Prospěch žáků na konci školního roku 2007 / 2008 

Ročník     Počet ž.          Prosp.s vyzn.       Prospělo     Neprospělo          Průměr
1. 9  9  - - 1,05
2. 7  6  1 - 1,20
3. 11  7  4 - 1,18
4. 10  3  7 - 1,31
5. 13  4  9 - 1,74
6. 16  5 10 1 1,85
7. 8  4  4 - 1,65
8. 15  7  8 - 1,60
9. 12  4  8 - 1,80  
Celkem 101 57 43 1 1,49

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 79,91. Za 
celý školní rok bylo 29 neomluvených hodin.
Na konci školního roku dostalo 20 žáků pochvalu na vysvědčení či věcnou odměnu za činnosti, 
ve  kterých  vynikali,  a  dobrou  reprezentaci  školy.  Naproti  tomu  během  školního  roku  bylo 
uděleno 3 žákům napomenutí třídního učitele (jednomu opakovaně), sedmkrát byla udělena důtka 
třídního učitele (z toho třem žákům dvakrát), dvěma žákům byla vyslovena důtka ředitele školy 
a ve třech případech byl udělen 2. stupeň z chování.

Z 9. ročníku vyšlo 12 žáků - tři nastoupí na střední odborné školy, jeden na gymnázium, dva na 
střední odborná učiliště s maturitou, čtyři na tříleté učební obory. Jeden žák vyšel ze 6. ročníku 
a nebude  pokračovat  v dalším vzdělávání.  Na žádost  Dětského domova  Senožaty  bude  jedna 
žákyně ze 7. ročníku, která již splnila povinných devět let, pokračovat v další docházce do ZŠ.
K zápisu  do  1.  ročníku  se  dostavilo  celkem 8  dětí,  nikdo  z rodičů  nepodal  žádost  o  odklad 
povinné školní docházky. Do 1. ročníku tedy k 1. 9. 2008 nastoupilo 8 žáků.



AKCE PRO ŽÁKY
Žáci se během celého školního roku zúčastnili celkem 35 sportovních, naukových, výtvarných či 
pěveckých soutěží. Zde je přehled nejvýraznějších úspěchů:

Sportovní soutěže
Stolní tenis
Družstvo starších žákyň ve složení Jaroslava Svobodová a Tereza Vaňková získalo v okresním 
kole v Pelhřimově 2. místo.

Recitační soutěž
Lucie Ješátková obsadila 3. místo v Humpolci.

Dopravní olympiáda
V okresní  soutěži  naše  družstvo ve  složení  Tereza  Vaňková,  Jaroslava  Svobodová,  Jan Vlk, 
Vladislav Sibal vybojovalo velice pěkné 2. místo.

Hudební soutěže
V  okresní pěvecké  soutěži  Kazetový  slavík  obsadila  ve  své  kategorii  Barbora  Žáková 
ze 4. ročníku 3. místo. 
Lucie  Havlová  z 9.  ročníku  zvítězila  v okresním kole  pěvecké  soutěže  Pelhřimovský  zvonek 
a obhájila tak loňské vítězství. 
V téže soutěži uspěla i Aneta Musilová z 5. ročníku, která ve své kategorii obsadila 2. místo.

Výtvarné soutěže
Cenu pro jednotlivce v celostátní soutěži zrakově postižených dětí a mládeže, která se uskutečnila 
v rámci  48.  mezinárodního  festivalu  filmů  pro děti  a  mládež  – Zlín  2008,  převzala  Kateřina 
Šimanová za svou výtvarnou práci „Sen o životě“.

Hlídky mladých zdravotníků
Na předloňský triumf (vítězství v krajském kole, 6. místo v republice) skvěle navázali naši mladí 
zdravotníci.  Družstvo ve složení  Anna Příhodová,  Aneta  Musilová,  Hana Pavlíková (5. roč.), 
Kristýna Chmelová, Šárka Vašáková (4. roč.) pod vedením paní učitelky Joskové zvítězilo nejen 
v okresním, ale i v krajském kole a opět postoupilo do závěrečných bojů o titul přeborníka České 
republiky.  Samotná  účast  v  republikovém kole,  jež  se  letos  konalo  20.  června  v nedalekých 
Mladých Bříštích, však byla silně ohrožena. Zúčastnit se nemohla Šárka Vašáková (nahradil ji 
Petr Jonáš ze 4. ročníku), ale těsně před závodem onemocněla i A. Příhodová, jejíž start se zdál 
být vyloučen. A za ní už žádný náhradník nebyl. Anička však přes zdravotní potíže nakonec na 
soutěž obětavě nastoupila a výsledek stál za to. Družstvo totiž obsadilo vynikající 2. místo za 
vítěznými Pardubicemi, což je jednoznačně největší soutěžní úspěch v dějinách senožatské školy. 
Navíc Aneta Musilová obdržela zvláštní cenu za nejlépe splněný mimosoutěžní úkol (ošetření 
člověka v bezvědomí) a paní učitelka Josková ocenění za nejlepší přípravu družstva ve znalostech 
o Červeném kříži.

Za  zaznamenání  stojí  ještě  výborné  čtvrté  místo  Jakuba  Horského  v Zeměpisné  olympiádě 
(kategorie 6. ročník) a stejné umístění vybojovalo družstvo straších žáků v okresním kole v šachu 
družstev.



Kulturní a společenské akce:

3. září - slavnostní zahájení školního roku 2007 – 2008.
25. září - vystoupení skupiny historického šermu Renegáti (dříve Pernštejni).
12. října se představil pěvecký sbor na slavnostním setkání seniorů v pohostinství U Malečků.
V říjnu byl zorganizován ve škole výkup kaštanů pro místní myslivecké sdružení.
5. prosince opět čekala žáky mikulášská nadílka. V roli Mikuláše a čertů se opět představili žáci 
9.  ročníku,  dárkové balíčky připravili  zaměstnanci  prodejny Orient  p.  Štechera.  V posledním 
předvánočním týdnu byl uspořádán pro všechny florbalový turnaj. V pátek 21.12. měly jednotlivé 
třídy třídní besídky.
1. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy. 
V  době  od  9.do  16.  února  10  našich  žáků  společně  se  ZŠ  Košetice  absolvovalo  lyžařský 
výcvikový kurz v Krkonoších.
25. dubna. se žáci zúčastnili v Humpolci pořadu 100%Cuba (agentura Pohodáři).
Divadelní soubor nacvičil a u příležitosti Dne matek vystoupil 8. 5.  pro veřejnost s pohádkou 
Hastrmánek kamarád. Pro spolužáky sehrál tuto hru 23. května a o dva dny později reprezentoval 
naši školu na přehlídce Dolnokralovické hraní v Dolních Kralovicích.
9. května se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Terezína a Lidic.
6. června navštívili žáci I. stupně divadelní představení Doktorská pohádka v Humpolci.
V posledním týdnu školního  vyučování  celá  škola  již  tradičně  navštívila  filmové  představení 
v humpoleckém kině (Ratatouille).
Školní výlety: 1. a 2. ročník navštívil společně s mateřskou školou hrad Lipnici, netradiční výlet 
absolvovali  žáci  3.  a  4.  ročníku  –  strávili  2  dny  v  přírodní  rezervaci  Hojkov  u  Dušejova 
s přespáním v indiánském týpý a ve stanech. Tuto akci zorganizovala sl. uč. Eva Havlíková. Žáci 
pátého ročníku navštívili Pelhřimov, 6. - 8. ročník Kutnou Horu a okolí, deváťáci pobyli tři dny 
na Stvořidlech.

Další akce:
-  projekt  První  pomoc  do  škol  pro  8.  ročník  (26.  3.-  zdravotnický  kurz,  3.  4.  -  školení 
o integrovaném  záchranném  systému).  Školení  provedli  pracovníci  Českého  červeného  kříže 
a Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 
- testování žáků 5., 7. a  9. ročníku (únor, projekt Kalibro). 
- 21. dubna navštívili žáci 8. ročníku IPS Úřadu práce v Pelhřimově (akce k volbě povolání). 
- plavecký kurz v rozsahu 20 hodin pro žáky 3. a 4. ročníku (únor – květen; společně se ZŠ Dolní 
Kralovice).
- desetihodinový dopravní kurz pro čtvrtý ročník (dětské dopravní hřiště v Pelhřimově).
- projekt Zdravé zuby – pro všechny žáky I. stupně. 
- soutěže ke Dni dětí (1. června; uspořádali žáci 9. ročníku

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.

Ve školním roce 2007 / 2008 nebyla provedena žádná inspekce.



Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady akcí dalšího vzdělávání organizovaných Pedagogickým 
centrem Jihlava, pracoviště Pelhřimov, Pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově či 
dalšími  institucemi.  V  kurzech  anglického  jazyka  pokračovaly  celý  školní  rok  paní  učitelky 
Marie Nevosádová (PC Jihlava) a Jana Vaňková (MEJA). Miroslav Šimek absolvoval 120 hodin 
funkčního  studia  pro  vedoucí  pracovníky  pořádaného  Pedagogickým  centrem  Jihlava.  Paní 
učitelka Marie Němcová navštěvovala semináře výchovných poradců, Marie Hřímalová seminář 
Barevný svět pro učitele dějepisu a občanské výchovy, Dana Pípalová seminář Podzimní náměty, 
Jana  Vaňková  se  z nabídky  Tvořivé  školy  zúčastnila  seminářů  matematiky  pro  I.  stupeň 
a Miroslav  Šimek  absolvoval  dvoudenní  seminář  Osobnostní  a  sociální  výchova  v Želivě 
a seminář  k šikaně  v Pelhřimově  (PPP).  Všichni  učitelé  absolvovali  školení  první  pomoci  při 
úrazech, které bylo provedeno přímo ve škole. Tohoto školení se zúčastnili i pracovníci dětského 
domova.
Během  školního  roku  vykonávaly  na  škole  pedagogickou  praxi  dvě  naše  bývalé  žákyně  – 
studentky SPgŠ ve Znojmě Alena Polidarová a Dagmar Jarošová.

Opravy a údržba.

Koncem roku 2007 byly dokoupeny nové výškově nastavitelné židle, aby jimi byly vybaveny 
všechny třídy.  Dále byla provedena výměna šesti starších počítačů za nové – pět z nich tvoří 
vybavení počítačové učebny, jeden slouží pedagogickým pracovníkům. 
Počátkem roku byl podán projekt Modernizace tělocvičny ZŠ Senožaty do grantového programu 
Sportoviště 2008 z Fondu Vysočiny, jehož cílem mělo být dokončení výměny skleněných oken 
a jejich náhrada polykarbonátovými v tělocvičně školy. Tento projekt nebyl schválen, proto byla 
výměna odložena na další kalendářní rok.
O  hlavních  prázdninách  provedli  provozní  pracovníci  generální  úklid  školní  budovy.  Byla 
vymalována  učebna  č.  85,  společenská  místnost  a  celá  horní  chodba.  Tyto  práce  provedl 
p. Dvořák ze Senožat. 
V rámci  ekonomických  možností  a  potřeb  školy  došlo  k nákupu  nových  učebních  pomůcek, 
softwaru apod. 

Závěr

Vedení  školy  děkuje  zřizovateli  školy  Obci  Senožaty,  Sdružení  rodičů,  Dětskému 
domovu, Mateřské škole, Radě školy a všem sponzorům za dobrou spolupráci a trvalý zájem 
o školu.
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