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Název příspěvkové organizace:  Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov 
Sídlo příspěvkové organizace:  394 56 Senožaty čp. 184 
IČO :     70659249 
Telefon:    565582153 
E:mail:    reditelstvi@ zssenozaty cz 
Internetové stránky:   www.zssenozaty.cz 
 
Zřizovatel školy:    Obec Senožaty,  okres Pelhřimov 
Sídlo zřizovatele:   394 56 Senožaty čp. 166 
IČO:     00249050 
Telefon:    565582124 
E:mail:    info@senozaty.cz 
  
 

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 13,6 žáka.   
Školu navštěvují též žáci dětského domova, ke konci školního roku jich docházelo 22. 
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 ve složení: Ivana Žáková (předseda), Ladislav Pohan, Marie 
Vašáková, Markéta Příhodová, Marie Nevosádová, Mgr. Josef Zeman. 
 

UČEBNÍ  PLÁNY 
Základní škola 

  Týdenní dotace hodin v jednotlivých předmětech a ročnících: 

Předmět Ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Český jazyk   9 7 7   5 4  
Anglický jazyk   3 4 4   3   
Německý jazyk         3  
Matematika   4 5 5   4 5  
Prvouka   3        
Přírodověda    2 2      
Vlastivěda    1 2      
Chemie        2 2  
Fyzika        2 2  
Přírodopis        2 2  
Zeměpis        2 2  
Dějepis        2 2  
Občanská výchova        1 1  
Rodinná výchova        1 1  
Hudební výchova   1 1 1   1 1  
Výtvarná výchova   1 2 2   1 1  
Praktické činnosti   1 1 1   1 1  
Přírodovědné prakt.           
Tělesná výchova   2 2 2   2 2  
Informatika           

           

           

Volitelné předměty        2 2 * 

Týdenní dotace 
povinn. předmětů 

  24 25 26   31 31  

*V rámci povinně volitelných předmětů v 8. – 9. ročníku bylo vyučováno: 
1) Cvičení z českého jazyka – 11 žáků 
2) Technická praktika – 12 žáků 

 
 



ŠVP Poznáváme svět 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme svět.se vyučovalo v 1., 2., 6. a 7. 
ročníku. V ostatních ročnících dobíhala výuka 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. 
Dva žáci byli vzděláváni podle osnov zvláštní školy, dále byla integrována jedna žákyně 
se zrakovým postižením a jeden žák s vývojovými poruchami učení. Dvěma žákům byla 
věnována logopedická péče 
 
Zájmové útvary : 
zdravotnický kroužek: I. st. - 7 žáků, II. st. - 7 žáků, sborový zpěv - 20 žáků, florbalový kroužek 
chlapci - 18 žáků, florbalový kroužek dívky - 12 žákyň, střelecký kroužek - 12 žáků, práce na PC 
- 2 skupiny - 16 žáků, aerobic - 23 žáků, ekologie - 8 žáků, rybářský kroužek - 10 žáků, výtvarné 
techniky (2 skupiny) - 37 žáků, stolní tenis - 8 žáků, dramatický kroužek - 23 žáků, šachový 
kroužek - 9 žáků, vyšívání a vaření - 11 žáků, sálová kopaná - 16 žáků. 

Předmět Ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Český jazyk 9 10    5 4    
Anglický jazyk      4 3    
Německý jazyk           
Matematika 4 5    4 4    
Prvouka 2 2         
Přírodověda           
Vlastivěda           
Chemie           
Fyzika      2 1    
Přírodopis      2 2    
Zeměpis      2 2    
Dějepis      2 2    
Občanská výchova      1 1    
Výchova ke zdraví       1    
Hudební výchova 1 1    1 1    
Výtvarná výchova 1 1    2 2    
Praktické činnosti 1 1    1 1    
Přírodovědné prakt.           
Tělesná výchova 2 2    2 2    
Informatika      1 1    

Německý jazyk       2    

Aplikace inf. technologií       1    

           

Týdenní dotace 
povinn. předmětů 

20 22    29 30    



PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
Ve školním roce pracovali ve škole tito pedagogičtí a provozní zaměstnanci: 
 
JMÉNO     KVALIFIKACE        PRAXE      ODBORNÁ      PEDAG. 
              ( let )       způsobilost    způsobilost 
Mgr. Jana Vaňková  1. st. - Pv  19  ano   ano 
Ludmila Josková  1. st.   48  ano   ano 
Jiřina Kelíšková  1. st. - Z  43  ano   ano 
Marie Nevosádová  1. st. - Vv  23  ano   ano 
Marie Němcová  Č, NJ  34  ano   ano 
Mgr. Josef.Zeman  F, Pč   9  ano   ano 
Ing. Oldřich Kořínek  VŠZ  22  ano   ano 
Marie Hřímalová  Č, Ov  23  ano   ano 
Miroslav Šimek  M, Bi  26  ano   ano 
Mgr. Zdeněk Nermut  Z, Př   1  ano   ano  
Dana Pípalová  SEŠ  14  ne   ne 
 
Na mateřské - rodičovské dovolené: Mgr. Ilona Hrubešová; na mateřskou dovolenou odešla 
rovněž Mgr. Eva Havlíková - Straková, která za I. Hrubešovou zastupovala.  
 
Externí pracovníci : 
 

Jiří Svoboda - vedoucí rybářského kroužku  
Jana Dvořáková - vedoucí kroužku šití a vaření 

 
Pracovní funkce ve škole :  

ředitel školy:       Miroslav Šimek 
 statutární zástupce, správce počítačové sítě:   Mgr. Josef Zeman  
 výchovná poradkyně:     Marie Němcová  
 
Provozní zaměstnanci : 

Vokřál Jiří - školník, topič - 33 let praxe 
Helena Marešová - uklízečka - 33 let praxe  

     - po dobu pracovní neschopnosti - zástup pí Jana Dvořáková 
Březinová Marie - uklízečka - 31 let praxe 
Němečková Hana - účetní - 20 let praxe 

 
VÝSLEDKY  VZD ĚLÁVÁNÍ 

  
Celkový počet žáků na konci školního roku: 95 
Chlapců: 48 
Dívek:  47 
Počet žáků na I. stupni:  44 
Počet žáků na II. stupni:  51 
 
 



Prospěch žáků na konci školního roku 2008 / 2009  
 
Ročník       Počet ž.            Prosp.s vyzn.     Prospělo     Neprospělo          Průměr  
1.   8  8   -   -  1,04 
2. 9   8   -   1  1,33 
3. 5   3   2   -  1,40 
4. 12   7   5   -  1,39 
5. 10   6   4   -  1,41 
6. 10   1   9   -  1,88 
7. 18  6  11   1  1,95 
8. 8  3   5   -  1,74 
9. 15  6   7   2  1,65   
Celkem 95 48  43   4  1,53 
  
Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 87,75. Za 
celý školní rok bylo 284 neomluvených hodin. Ze čtyř neprospívajících žáků byli tři hodnoceni 
stupněm nedostatečný, jeden žák nebyl klasifikován z důvodu dlouhodobé absence (od konce 
dubna na útěku z DD). 
V uplynulém školním roce bylo uděleno 22 žáků pochval na vysvědčení, na druhé straně bylo 
přikročeno k několika kázeňským opatřením: 3 důtky třídního učitele, 4 důtky ředitele školy, 
třikrát byl udělen 2. stupeň a pětkrát 3. stupeň z chování. 
Z 9. ročníku vyšlo 15 žáků - pět nastoupí na střední odborné školy, pět na gymnázium, jeden na 
střední odborná učiliště s maturitou, čtyři na tříleté učební obory. Na žádost Dětského domova 
Senožaty bude jedna žákyně ze 8. ročníku, která již splnila povinných devět let, pokračovat 
v další docházce do ZŠ. 

ZÁPIS 
 
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 11 dětí, u jednoho byla kladně vyřízena žádost o 
odklad povinné školní docházky, jedno se během prázdnin odstěhovalo. Do 1. ročníku k 1. 9. 
2009 nastoupilo 9 žáků. 

AKCE  PRO  ŽÁKY 
 
Žáci se během celého školního roku zúčastnili celkem 37 sportovních, naukových, výtvarných či 
pěveckých soutěží. Nejvýraznější úspěchy:  
 
Stolní tenis 
Družstvo starších žákyň ve složení Jaroslava Svobodová a Tereza Vaňková v okresním kole 
v Pelhřimově obhájilo 2. místo. 
 
Lehkoatletická olympiáda 
David Šamko zvítězil v okresním kole v kategorii 6.-7. tříd v hodu míčkem a ve skoku dalekém 
obsadil 2. místo. Hezké bylo i 5. místo Petr Jonáše ve skoku dalekém žáků 4.-5. ročníků. 
 
Dopravní olympiáda 
Družstvo mladších žáků ve složení Monika Křikavová, Barbora Žáková, Václav Dvořák, Petr 
Jonáš obsadilo v okresním kole 2. místo. 



 
Recitační soutěž 
Soňa Matějková a Lucie Ješátková obsadily v Humpolci 3. místo ve svých kategoriích. 
 
Hudební soutěže 
V okresní pěvecké soutěži Kazetový slavík zvítězila ve své kategorii Barbora Žáková, její sestra 
Petra obsadila 3. místo (obě z 5. ročníku). 
Michaela Havlová ze 7. ročníku se umístila na 3. místě v okresním kole pěvecké soutěže 
Pelhřimovský zvonek, a to soutěžila v kategorii 8.-9. ročníků.  
 
Výtvarné soutěže 
V krajské soutěži Silnice a my, pořádané Základní školou Želiv, si odnesl jednu z 1. cen i náš Jan 
Vlk z 8. ročníku. 
 
Všeználek 
V okresním kole této vědomostní soutěže pro 5. ročníky vybojovalo naše družstvo ve složení 
Barbora Žáková, Petra Žáková, Kristýna Chmelová, Patrik Hvozdovský pěkné 3. místo. 
 
Kulturní a společenské akce:         
 
2. září - slavnostní zahájení školního roku 2007 – 2008. 
6. října – ukázka výcviku dravců (p. Miloslav Vondruška) 
10. října vystoupil pěvecký sbor na slavnostním setkání seniorů v pohostinství U Malečků. 
15. října - vystoupení skupiny historického šermu Renegáti s pořadem Jak válčili husité. 
V říjnu opět proběhl ve škole výkup kaštanů pro místní myslivecké sdružení. 
5. prosince se opět ujali žáci 9. ročníku mikulášské nadílky. Tentokrát si deváťáci připravili nejen 
masky Mikuláše a čertů, ale navíc vybudovali v jedné učebně i peklo a připravili dárkové balíčky 
pro spolužáky.  
10.12. – bruslení na zimním stadionu v Humpolci (pro zájemce) 
11.12. – besídka dětí v mateřské školce. Původně byli pozváni jen  z prvního stupně, velký zájem 
však projevily především dívky z nejvyšších ročníků, a proto předškoláci předvedli své 
vystoupení ještě jednou. 
19.12. - poslední den před vánočními prázdninami měly jednotlivé třídy třídní besídky. 
12. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy.  
18. února se žáci zúčastnili v Humpolci pořadu Finskem se psím spřežením (agentura Pohodáři). 
Divadelní kroužek se 26. února zúčastnil přehlídky dětských divadelních souborů v Pelhřimově. 
Jako generálku před touto akcí sehrál své představení Hastrmánek kamarád 24. února pro žáky 
ZŠ Jiřice. Účast na této akci měla ovšem i negativní stránku – nebylo časově možné nacvičit 
novou hru, čímž jsme se museli vzdát účasti na tradičním Dolnokralovickém hraní. 
V době od 7. do 14. března 10 našich žáků společně se ZŠ Košetice absolvovalo lyžařský 
výcvikový kurz v Krkonoších. 
9. března sehráli pro I. stupeň členové českobudějovického Divadélka KOS velmi hezké 
představení „Jak se léčí princové“. 
1. dubna zhlédli žáci I. stupně pořad České baroko, poté následoval pořad o J. S. Bachovi pro 
starší žáky. Obě tyto akce proběhly v místním kostele. 
O den později zavítaly mezi děti z 1. – 3. ročníku dvě pracovnice sdružení Slepíši s programem 
nazvaným Hele lidi. Jedná se o organizaci, která zaměstnává nevidomé lidi. Jejich cílem bylo 



přiblížit názorně dětem život nejen slepých, ale i jinak postižených lidí, ukázat jim, s jakými 
problémy se musí vyrovnávat, jak se k nim máme chovat, ale i co se mohou postižení jedinci 
naučit a dokázat. 
7. května byla uspořádána pro rodiče a veřejnost slavnostní školní akademie, kde se představila 
většina žáků naší školy. 
27. května jsme se zúčastnili alespoň pasivně Dolnokralovického hraní. Žáci I. stupně a zájemci 
vyšších ročníků se jeli podívat na vystoupení žáků ZŠ Bystřice. 
Na 1. červen připadá Den dětí. Na naší škole se stalo tradicí, že na tento den připravují deváťáci 
svým mladším spolužákům zábavné soutěžní dopoledne. I ti letošní se zdárně svého úkolu 
zhostili. Museli počítat i s nepřízní počasí a připravit jak „suchou“, tak i „mokrou“variantu. 
Počasí nakonec umožnilo jakýsi kompromis, většina akcí se konala v budově, ale zčásti se 
soutěžilo i venku. 
Pan učitel Kořínek zorganizoval pro zájemce z ekologického kroužku exkurzi na Slovensko do 
národního parku Muránska planina. Tato akce se konala ve dnech 4.-11. června. 
V posledním dni školního vyučování (26. června) celá škola navštívila filmové představení 
v humpoleckém kině (Kozí příběh). Poté již v prázdných třídách bylo vydáno vysvědčení. Na 29. 
a 30. června bylo vyhlášeno ředitelské volno. 
Školní výlety: 17. června vycestoval I. stupeň na chrudimsko, kde navštívil indiánskou vesnici a 
Veselý kopec, o den později se vydali žáci 6.-8. ročníku do Příbrami a Koněpruských jeskyní. 
Žáci 9. ročníku v té době trávili svůj poslední výlet na Želivce u Sedlice. 
 
Další akce: 
- projekt První pomoc do škol pro 8. ročník (2.3.- zdravotnický kurz, 9.3. - 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). 
- žákyně Kristýna Běláková a Tereza Vaňková z 9. ročníku se zúčastnily ve dnech 5. - 6. března 
protidrogové akce ve Hříběcí.  
- 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.  
 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
Toto téma je realizováno především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, výchova 
ke zdraví. Součástí prevence je široká nabídka zájmových kroužků. Pro rodiče žáků 4. ročníku se 
uskutečnila v květnu beseda s příslušníkem Policie ČR o nebezpečí zneužití internetu, žáci II. 
stupně shlédli v červnu film na stejné téma s názvem Seznam se bezpečně.  
Problémem jsou časté případy kouření především ze strany žáků z dětského domova. Tyto 
případy jsou řešeny ve spolupráci s DD Senožaty. 
V loňském roce byly řešeny dva případy krádeží (mobilní telefon a vloupání do buňky v areálu 
školy). Oba případy se podařilo objasnit. 
 
 



ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2008 / 2009 byla provedena inspekce ve dnech 15., 16. a 19. ledna. 
Předmět inspekční činnosti 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou Senožaty, 
okres Pelhřimov podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání.  
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho 
souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle 
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.  
Zjišťování souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1 školského 
zákona.  
Kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským 
zařízením zřizovaným obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení § 163 školského zákona na 
realizaci pokusných ověřování a rozvojových programů. 
 
Celkové hodnocení školy 
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola 
umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání. Poskytnuté zdroje a získané prostředky jsou účelně 
využívány. V době inspekční činnosti byla bezpečnost žáků zajištěna. Na kvalitu řízení školy má 
negativní vliv déletrvající provizorium v obsazení místa ředitele. Formulaci realizovaného 
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je třeba doplnit tak, aby zcela odpovídal 
požadavkům příslušného rámcového vzdělávacího programu. 
Nedostatky v organizaci výuky a vedení povinné dokumentace byly podnětem k vykonání státní 
kontroly a uložení nápravných opatření. Zjištěné nedostatky mají charakter rizik, lze je však ve 
lhůtách, které Česká školní inspekce v protokolu o kontrole a v inspekční zprávě stanoví, 
odstranit. Při volbě vhodných výchovně vzdělávacích strategií ve vyučovacích hodinách 
rovnoměrně podporujících vyšší efektivitu osvojování klíčových kompetencí zatím škola získává 
zkušenosti. Vyučující jsou úspěšnější při cílevědomém vytváření přátelské pracovní atmosféry a 
při motivaci žáků k plnění zadaných úkolů. 
 

DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
  
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili akcí dalšího vzdělávání organizovaných především 
Pedagogickým centrem Jihlava, Pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově či dalšími 
institucemi. I v uplynulém školním roce pokračovaly v kurzech anglického jazyka paní učitelky 
Marie Nevosádová (PC Jihlava - jedenkrát týdně) a Jana Vaňková (20 lekcí). Jana Vaňková dále 
absolvovala semináře Angličtina skrz naskrz, Dětský aerobic a Zábavné vyučování v 1. ročníku. 
Paní učitelka Marie Němcová navštěvovala semináře výchovných poradců, Marie Nevosádová a 
Dana Pípalová seminář Vánoční náměty, Marie Hřímalová seminář metodiků prevence, Ludmila 
Josková a Zdeněk Nermut se zúčastnili školení vedoucích zdravotnických kroužků. Zdeněk 
Nermut dále absolvoval počítavý kurz Word 2007 pro pokročilé. 



OPRAVY A ÚDRŽBA 
  
V rámci ekonomických možností a potřeb školy došlo k nákupu nových učebních pomůcek, 
softwaru apod. V počítačové učebně pokračovala pravidelná výměna starších počítačů za nové; 
letos byly obměněny dva. Zároveň byla zakoupena nová multifunkční kopírka s tiskárnou, která 
nahradila prý jednu ze služebně nejstarších kopírek v celém kraji. 
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.  
V únoru provedli pracovníci krajské hygienické stanice měření osvětlení v 1. třídě. Naměřené 
hodnoty nesplnily normy, a proto bylo přistoupeno k výměně osvětlení ve všech třídách 
s pravidelnou výukou. Tyto práce provedla firma p. Romanovského ve spolupráci s firmou 
Elektro Chmelař a byly dokončeny k 30. červnu. Poté byly vymalovány stropy a dotčené zdi 
v těchto učebnách (p. Dvořák) a provozní pracovníci provedli generální úklid školní budovy.  
V dubnu byla opravena izolace balkónu nad vchodem k tělocvičně – provedl p. Hlavnička 
Koncem prázdnin byla vyměněna stará okna na východní straně tělocvičny za plastový 
s polykarbonátovou nerozbitnou výplní. Tato práce stála 241 tisíc Kč a provedla ji firma AGOS 
Pelhřimov. Na tuto akci byl stejně jako loni podán projekt do grantového programu Sportoviště 
2008 z Fondu Vysočiny, ale opět nebyl schválen. 
 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
Škola není zapojena do žádného z těchto programů 
 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 

 
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

 
Škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. Podaný projekt do programu 
Sportoviště 2009 nebyl schválen. 
 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAM ĚSTNAVATEL Ů A DALŠÍMI PARTNERY P ŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů VE 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Ve škole nepracuje odborová organizace. Ve spolupráci s Mateřskou školou Senožaty byly 
uspořádány některé společné akce pro děti z MŠ a žáky z I. stupně, v červnu se konalo společné 
setkání současných a bývalých pracovníků obou subjektů. Na velmi dobré úrovni je i spolupráce 
s Dětským domovem Senožaty či s okolními školami (ZŠ Želiv, Dolní Kralovice, Jiřice, 
Košetice). 


