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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 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník; první ročník byl oproti minulým rokům
tentokrát  ponechán samostatně.  Školu navštěvovali  žáci těchto obcí:  Senožaty,  Hořice,  Ježov,
Píšť,  Vranice,  Děkančice,  Hroznětice,  Syrov,  Čihovice  a  Dolní  Kralovice.  Obec Senožaty je
přirozenou spádovou oblastí právě pro výše jmenované obce s výjimkou 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.  Jedna nevyužívaná
učebna  byla  poskytnuta  Mateřské  škole  Senožaty.  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 žáků.  
Školu  navštěvují  též  žáci  dětského  domova,  ke  konci  školního  roku  jich  docházelo  patnáct.
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.

UČEBNÍ  PLÁNY
Základní škola

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

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

Volitelné předměty

Týdenní dotace
povinn. předmětů

26



ŠVP Poznáváme svět

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

Český jazyk 9 10 10 7 5 4 4 5
Anglický jazyk 3 3 4 3 3 3
Matematika 4 5 5 5 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2
Přírodověda 2
Vlastivěda 2
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Výchova ke zdraví 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 1 1 1 1
Ekologie 2 1

Německý jazyk 2 2

Aplikace inf. technologií 1

Sportovní hry 1

Týdenní dotace
povinn. předmětů

20 22 25 25 29 30 31 32



V osmi ročnících se vyučovalo podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme svět. 
Pouze v 5. ročníku 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 opět vzděláváni podle osnov zvláštní školy, dále byli integrováni dva žáci 
s vývojovými poruchami učení.

Zájmové útvary:
zdravotnický kroužek I. st. - 13 žáků, II. st. – 5 žáků, sborový zpěv -  21 žáků, florbalový kroužek
– 14 žáků, střelecký kroužek – 8 žáků, práce na PC – 2 skupiny – 21 žáků, aerobic – 26 žáků,
rybářský kroužek – 15 žáků, výtvarné techniky (2 skupiny) - 35 žáků, stolní tenis – 15 žáků,
šachový kroužek – 10 žáků, sálová kopaná – 24 žáků, německý jazyk – 14 žáků, psaní na PC – 4
žáci.

PRACOVNÍCI  ŠKOLY

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 21 ano ano
Mgr. Ilona Hrubešová 1. st.  5 ano ano
Marie Nevosádová 1. st – Vv 25 ano ano
Mgr. Josef Zeman F , Pč 11 ano ano
Ing. Oldřich Kořínek VŠZ 24 ano ano
Marie Hřímalová Č, Ov 25 ano ano
Miroslav Šimek M, Bi 28 ano ano
Mgr. Zdeněk Nermut Z, Př  3 ano ano 
Mgr. Eva Mostová Č, NJ  1 ano ano
Dana Pípalová SEŠ 16 ne ne



Po dobu  mateřské  –  rodičovské  dovolené  Mgr.  Ilony  Hrubešové  (1.  pololetí  školního  roku)
vyučovaly ve škole paní učitelky Jiřina Kelíšková a Ludmila Josková.

Externí pracovníci:

Ludmila Josková – vedoucí zdravotnického kroužku
Jiřina Kelíšková - logopedie
Jiří Svoboda – vedoucí rybářského kroužku 

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

Provozní zaměstnanci:
Jiří Vokřál – školník, topič – 35 let praxe
Helena Marešová – uklízečka – 35 let praxe 
Marie Březinová-uklízečka – 33 let praxe
Hana Němečková – účetní – 22 let praxe

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový počet žáků na konci školního roku: 91
Chlapců: 45
Dívek: 46
Počet žáků na I. stupni: 45
Počet žáků na II. stupni: 46
Prospěch žáků na konci školního roku 2010 / 2011 

Ročník      Počet ž.            Prosp.s vyzn.     Prospělo     Neprospělo          Průměr
1.   11 10  1 - 1,09
2. 12  9  3 - 1,24
3. 9  6  3 - 1,32
4. 8  4  4 - 1,43
5. 5  3  2 - 1,42
6. 9  4  5 - 1,58
7. 12  5  7 - 1,76
8. 11  2  5 4 2,08
9. 14  3 11 - 1,80  
Celkem 94 46 42 6 1,93

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 129,48. Za



celý školní rok bylo 9 neomluvených hodin.
Celkově bylo uděleno 29 pochval na vysvědčení, z kázeňských opatření pak byly uděleny celkem
4 důtky třídního učitele, 7 důtek ředitele školy, dvakrát byl udělen 2. stupeň a pětkrát 3. stupeň
z chování. Tato kázeňská opatření byla některým ovšem udělena opakovaně. Největší problémy
v tomto  směru  byly  řešeny  v 8.  ročníku,  který  opakovali  čtyři  problémoví  žáci  z dětského
domova. Jeden z nich byl přemístěn v průběhu roku do dětského výchovného ústavu.
Z 9. ročníku vyšlo 14 žáků – osm nastoupí na střední odborné školy, dva na gymnázium a čtyři
na tříleté učební obory. Dále vyšli tři žáci z osmého a jedna žákyně ze sedmého ročníku, kteří
rovněž nastoupili do učebních oborů.
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 15 dětí, u tří byla kladně vyřízena žádost o odklad
povinné školní docházky, jeden žák přešel k 1. září do jiné školy, takže do 1. ročníku nastoupilo
11 žáků.

AKCE PRO ŽÁKY 

Žáci se během celého školního roku zúčastnili více než 30 sportovních, naukových, výtvarných či
pěveckých soutěží. Nejvýraznější úspěchy se dostavily až v 2. pololetí:

Volejbal
Družstvo starších žákyň ve složení Veronika Pohanová, Aneta Musilová, Hana Paulíková, Anna
Příhodová, Soňa Matějková a Monika Křikavová obsadilo v okresním kole v Pelhřimově 1. místo
a  postoupilo  do  krajského  kola  ve  Žďáru  nad  Sázavou.  Toho  jsme  se  bohužel  z  důvodu
onemocnění dvou hráček nemohli zúčastnit.

Dopravní olympiáda
Družstvo mladších žáků ve složení Gabriela Pohanová, Natálie Musilová, Martin Holada a Filip
Hnát obsadilo v okresním kole 3. místo.

Hudební soutěže
V okresní pěvecké soutěži Amatérský slavík získala Barbora Žáková ze 7. ročníku 1. místo a
Terezie Piklová (1. roč.) 3. místo. Čestné uznání obdržely Martina Křikavová a Šárka Matějková.
Aneta Musilová z 8. ročníku se v okresním kole pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek umístila
na 2. místě.
Poprvé letos byla pod názvem Pelhřimovský minizvonek uspořádána obdobná soutěž pro mladší
žáky. V ní vybojovala 3. místo Šárka Matějková; čestné uznání obdržela Terezie Piklová.

Hlídky mladých zdravotníků
Po kratší odmlce se letos opět zadařilo členkám našeho zdravotnického kroužku. Tým dívek z 
prvního stupně ve složení Nikola Dumnyčová, Natálie Musilová, Anna Čepeláková, Martina 
Křikavová a Barbora Joklová získal v okresním kole 1. místo a postoupil do krajského kola, které
se konalo v Jaroměřicích nad Rokytnou. I zde si dívky vedly úspěšně, když vybojovaly 3. místo.

Silnice a my
 Jako každoročně jsme i letos zaslali práce našich žáků do výtvarné soutěže "Silnice a my", 



kterou pořádá ZŠ Želiv. Tentokrát ve své kategorii uspěla se svou prací Soňa Matějková ze 7. 
roč., která obsadila 3. místo v podkategorii "malba". 

„O nej... čarodějnici“
Organizátoři (DDM Pelhřimov) vybírali z 244 prací, které byly do této výtvarné soutěže poslány, 
celkem 16 těch nej... (bez určení pořadí). O naše zařazení mezi "šestnáctku" úspěšných se 
postarali se svou kolekcí čarodějnic žáci prvního stupně z kroužku výtvarných technik. 

Kulturní a společenské akce:      

1. září - slavnostní zahájení školního roku 2010 – 2011.
9. listopadu – 9. ročník se zúčastnil akce IPS Pelhřimov k volbě povolání Mozaika.
10. – žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili besedy o kriminalitě, která se konala v Kině Humpolec.
3. prosince připravili žáci 9. ročníku pro své spolužáky mikulášskou nadílku. 
9. prosince - besídka dětí mateřské školky – vystoupení pro ZŠ.
22. 12. - poslední den před vánočními prázdninami měly jednotlivé třídy třídní besídky.
19. ledna se žáci zúčastnili v Humpolci pořadu o Islandu (agentura Pohodáři).
27.  ledna  se konala  beseda  žáků 9.  ročníku s  příslušnicí  Policie  ČR o trestní  zodpovědnosti
mládeže.
3. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy. 
V době od 5. do 12. února 12 našich žáků společně se ZŠ Košetice absolvovalo lyžařský 
výcvikový kurz v Krkonoších.
5. dubna - besedy na téma Energie pro budoucnost (OIŽP)
11. dubna – úklidová akce Čistá Vysočina 
27. dubna - O Mikešovi (pro I. stupeň) – loutkové divadlo
29. dubna – Den kouzel a magie – připravili žáci 9. třídy
20. května - Informační dopoledne pro 8. roč. – IPS Pelhřimov
23. května - Divadelní představení v Táboře – II. st.
1. června – Dětský den (opět připravili žáci 9. ročníku)
14. června jeli na školní výlet žáci I. stupně (Roštejn), o den později žáci II. stupně (Jihlava).
23. června - celá škola navštívila filmové představení v humpoleckém kině (Na vlásku).
24. června – školní akademie k 55. výročí otevření školní budovy
Další akce:
- v říjnu a listopadu proběhl ve škole výkup kaštanů pro místní myslivecké sdružení.
- testování žáků 5., 7. a 9. ročníku (leden, únor, projekt Kalibro)
-  projekt  První  pomoc  do  škol  pro  8.  ročník  (31.  3.  -  zdravotnický  kurz,  8.3.  -  školení  o
integrovaném  záchranném systému).  Školení  provedli  pracovníci  Českého  červeného  kříže  a
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 
- plavecký kurz v rozsahu 20 hodin pro žáky 3. a 4. ročníku (březen – květen; společně se ZŠ
Dolní Kralovice). 
- desetihodinový dopravní kurz pro čtvrtý ročník (dětské dopravní hřiště v Pelhřimově), první
blok 12. října, druhý 31. května
- v předposledním týdnu vycházející žáci nově natřeli plot před školní budovou



Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.

Ve školním roce 2010 / 2011 nebyla provedena žádná inspekce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Paní učitelka Marie Nevosádová pokračovala v kurzech anglického jazyka (Vysočina Education),
dále  absolvovala  semináře  Angličtina  a  jóga  a  Angličtina  s metodikou  a  didaktikou.  Jana
Vaňková se zúčastnila seminářů Tvořivá škola, Marie Hřímalová se zúčastnila semináře Řešení
výchovných  problémů  ve  škole  a  semináře  výchovných  poradců,  Eva  Mostová  semináře
Rozvíjíme  čtenářskou  gramotnost  a  Tělocvik  hravě  (společně  s Janou  Vaňkovou),  Miroslav
Šimek semináře Co nového v džungli paragrafů, Josef Zeman semináře Jak hodnotí ČŠI ŠVP,
Dana  Pípalová  absolvovala  seminář  k výtvarným  činnostem  Velikonoční  inspirace,  Zdeněk
Nermut školení zdravotníků v Pelhřimově. Problémem začíná být, že se mnohé semináře, na něž
se přihlásíme, pro malý počet zájemců neuskuteční.

Opravy a údržba.

V prostorách kuchyně a jídelny, kterou provozuje Dětský domov Senožaty, byla zrekonstruována
elektroinstalace. Firma Kom - Sol provedla revizi, opravu a předělávku solárního systému; cena 
této akce se nakonec vyšplhala téměř na 150 tisíc Kč. Obě tyto akce znamenaly neplánovaný 
zásah do rozpočtu a způsobily oddálení opravy okapů nad tělocvičnou. Byla provedena pouze 
provizorní oprava. Nevyužívaná místnost č. 87 byla po úpravě předána do užívání Mateřské školy
Senožaty, která ji využívá jako tělocvičnu. Pan Dvořák během hlavních prázdnin provedl 
malířské práce. 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Státní dotace na platy,  odvody a ONIV činila v roce 2010 celkem 4 225 000 Kč a byla beze
zbytku vyčerpána. Mzdový propad byl tentokrát uhrazen z fondu odměn. Příspěvek zřizovatele
na  provoz  činil  1  261  640  Kč.  S dalšími  příjmy  (dotace,  dary,  fond  rezerv,  poplatky)  tvoří
celkový příjem 1 856 187,41 Kč; celkové výdaje činily 1 668 025,08 Kč, což představuje záporný
hospodářský  výsledek  –  100  144,76  Kč.  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo,  že  tento  rozdíl  bude
z prostředků zřizovatele uhrazen.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ

Škola není zapojena do žádného z těchto programů



ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Škola  podala  v dubnu  žádost  o  poskytnutí  dotace  z Operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost, která byla v srpnu kladně vyřízena. Přidělená částka 690 835 Kč musí být
vyčerpána do února 2014.

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 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. Na velmi dobré úrovni je
nadále  spolupráce  s Dětským  domovem  Senožaty  či  s okolními  školami  (ZŠ  Želiv,  Dolní
Kralovice, Jiřice, Košetice).


	UČEBNÍ PLÁNY

