
VÝROČNÍ   ZPRÁVA

          o   činnosti

ZŠ   SENOŽATY

š k o l n í      r o k

2011 – 2012 

Miroslav Šimek



Zprávu zpracoval : Miroslav Šimek

            

Zpráva byla uzavřena : 31. 08. 2012

Zpráva byla předána :Městskému úřadu – odd. školství
Humpolec

Obecnímu úřadu Senožaty

Školské radě při ZŠ Senožaty

Jedno vyhotovení ponecháno
ve škole

Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena :  

Školská rada schválila výroční zprávu dne: 



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 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník; první ročník byl oproti minulým rokům
opět ponechán samostatně. Školu navštěvovali žáci těchto obcí: Senožaty, Hořice, Ježov, Píšť,
Vranice, 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,  klubovně  a  v  učebnách  1.,  4.  +  5.  a  8.  ročníku.  Připojení
k internetu je bezdrátové. Součástí 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 11,9 žáka.  
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

ŠVP Poznáváme svět

Ve všech ročnících se již vyučovalo podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme 
svět. Dva žáci byli opět vzděláváni podle osnov zvláštní školy, dále byli integrováni dva žáci 
s vývojovými poruchami učení.

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

Český jazyk 9 10 10 7 7 5 4 4 5
Anglický jazyk 3 3 3 4 3 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2
Přírodověda 2 2
Vlastivěda 2 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 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 1 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 26 29 30 31 32



Zájmové útvary :

zdravotnický kroužek I. st. - 13 žáků, II. st. – 5 žáků, sborový zpěv -  23 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
        

Mgr. Jana Vaňková 1. st. – Pv
Mgr. Ilona Hrubešová 1. st. 
Marie Nevosádová 1. st – Vv
Mgr. Josef Zeman F , Pč
Ing. Oldřich Kořínek VŠZ
Marie Hřímalová Č, Ov
Miroslav Šimek M, Bi
Mgr. Zdeněk Nermut Z, Př
Mgr. Eva Mostová Č, NJ
Dana Pípalová SEŠ

Po odchodu Evy Mostové na mateřskou dovolenou (6. února) nastoupila absolventka PF v Hradci
Králové Kateřina Finková (Č, D).

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
Helena Marešová – uklízečka
Marie Březinová-uklízečka
Hana Němečková – účetní



VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový počet žáků na konci školního roku: 81
Chlapců: 43
Dívek: 38
Počet žáků na I. stupni: 47
Počet žáků na II. stupni: 34

Prospěch žáků na konci školního roku 2010 / 2011 

Ročník      Počet ž.            Prosp.s vyzn.     Prospělo     Neprospělo          Průměr
1.   11  8  3 - 1,47
2. 9  8  1 - 1,08
3. 11  7  4 - 1,32
4. 9  4  5 - 1,52
5. 7  3  4 - 1,64
6. 4  3  1 - 1,58
7. 9  4  5 - 1,74
8. 14  4  9 1 1,85
9. 7  2  5 - 1,76  
Celkem 81 43 37 1 1,55

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 105,34. Za
celý školní rok byly 2 neomluvené hodiny.
Celkově bylo uděleno 28 pochval na vysvědčení, z kázeňských opatření pak bylo uděleno celkem
2 důtky třídního učitele, 3 důtky ředitele školy, v prvním pololetí byl třikrát udělen 2. stupeň
z chování. Celkově lze říci, že v tomto školním roce se nemusely řešit žádné závažné kázeňské
problémy, což souvisí jednak s odchodem několika problémových žáků, ale bohužel i s velkým
poklesem počtu žáků na druhém stupni.

Z 9. ročníku vyšlo 7 žáků – pět nastoupilo na střední odborné školy, dva na gymnázium. Dále
vyšli dva žáci z osmého ročníku, oba nastoupili do učebních oborů. Jedna žákyně ze 8. ročníku,
která již splnila povinných devět let školní docházky, bude na žádost Dětského domova Senožaty
pokračovat v další docházce do ZŠ.

Zápis do 1. ročníku

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 3. února celkem 13 dětí,  u jednoho byla kladně vyřízena
žádost o odklad povinné školní docházky, takže do 1. ročníku nastoupilo 12 žáků.



AKCE PRO ŽÁKY

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

Volejbal
Družstvo starších žákyň ve složení Veronika Pohanová, Aneta Musilová, Hana Paulíková, Tereza
Veselá,  Soňa Matějková a  Monika Křikavová obsadilo  na podzim v nově utvořené kategorii
základních a středních škol v okresním kole v Pelhřimově 2. místo, přestože zde naše dívky hrály
výhradně proti středoškolačkám. Na jaře mezi základními školami s přehledem obhájily 1. místo;
bohužel se letos nekonalo krajské kolo.

Dopravní olympiáda
Družstvo mladších žáků ve složení Gabriela Pohanová, Nikola Buřilová, Adam Hnát a Daniel
Paulík obsadilo v okresním kole 2. místo; starší žáci ve složení Martin Holada, Filip Hnát, Petra
Žáková a Aneta Musilová vybojovali 3. místo.

Hudební soutěže
V okresní pěvecké soutěži Amatérský slavík získaly sestry Barbora a Petra Žákovy z 8. ročníku
2. místo.
Aneta Musilová z 9. ročníku se v okresním kole pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek umístila
na 3. místě.

Hlídky mladých zdravotníků
Družstvo dívek z prvního stupně ve složení Nikola Dumnyčová, Natálie Musilová, Tereza 
Maděrová, Martina Křikavová a Kateřina Dvořáková pod vedením paní učitelky Ludmily 
Joskové získalo v okresním kole 3. místo. 

Další soutěže: Olympiáda v českém jazyce, recitační soutěž, Zeměpisná olympiáda, Přírodovědný
klokan, Matematický klokan, O nejkrásnější vánoční pohlednici, O nej... čarodějnici, O pohár 
ministra školství (florbal), OK kolo v šachu, florbalu, sálové kopané

Kulturní a společenské akce:      

1. září - slavnostní zahájení školního roku 2010 – 2011.
2O. září – beseda o recyklaci odpadů
12. října vystoupil pěvecký sbor na slavnostním setkání seniorů v pohostinství U Zastávky.
25. října navštívili žáci I. stupně divadelní představení v Humpolci (O Slunečníku, Měsíčníku a 
Větrníku)
31. října – projekt Heloween (připravili a pořádali žáci 9. ročníku)
9. listopadu mělo velký úspěch vystoupení artistů Berouskových
V říjnu a listopadu proběhl ve škole výkup kaštanů pro místní myslivecké sdružení.
5. prosince připravili žáci 9. ročníku pro své spolužáky mikulášskou nadílku. 
9. prosince I. stupeň navštívil Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze a svíčkárnu Rodas v 
Šestajovicích
14. prosince - besídka dětí mateřské školky – vystoupení pro ZŠ.



21. 12. - projekt Vánoce (vánoční zvyky, pečení cukroví, soutěže)
22. 12. - poslední den před vánočními prázdninami měly jednotlivé třídy třídní besídky
2. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy.
10. února – školní kolo recitační soutěže
15. února se žáci zúčastnili v Humpolci pořadu o Guatemale (agentura Pohodáři).
V době od 5. do 12. února 12 našich žáků společně se ZŠ Košetice absolvovalo lyžařský 
výcvikový kurz v Krkonoších.

25. dubna navštívili žáci II. stupně divadelni představení Večer tříkrálový v Divadle Oskara 
Nedbala v Táboře.
11. května vystoupili členové dětského divadelního souboru s představením Loupežník Lotrando.
Dopoledne hráli pro své spolužáky a odpoledne pro veřejnost. Odpolední představení bylo 
obohaceno o vystoupení členek kroužku aerobiku. Téhož dne se zájemci o motorismus zúčastnili 
motorické akce v Dolních Kralovicích zaměřené hlavně na bezpečnou jízdu na kole a na 
motocyklu. Své umění zde předvedl několikanásobný mistr republiky a úspěšný reprezentant v 
mototrialu Miroslav Lisý. V soutěži cyklistických dovedností žáků se blýskl prvnm místem mezi 
žáky II. stupně náš Filip Peterka.
14. května – vystoupení souboru Divadla Slunečnice z Brna pro mladší žáky
30. května – divadelní kroužek se zúčastnil s pohádkou Loupežník Lotrando tradičního 
Dolnokralovického hraní.
31. května jeli na školní výlet žáci I. stupně (Tábor).
1. června - oslavy Dne dětí. Organizace se ujali opět žáci 9. ročníku, kteří připravili svým 
mladším spolužákům zábavné soutěžní dopoledne.
5. června – školní výlet žáků II. stupně (Jindřichův Hradec)
7. června – kouzelnické představení pro všechny žáky
22. června – vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni
26. června navštívili žáci 8. ročníku Muzeum kuriozit v Pelhřimově, o den později je čekala 
exkurze na Střední průmyslovou školu stavební do Havlíčkova Brodu

Další akce:
- testování žáků 5., 7. a 9. ročníku (leden, únor, projekt Kalibro).
-  projekt  První  pomoc  do  škol  pro  8.  ročník  (10.3.  -  zdravotnický  kurz,  16.3.  -  školení  o
integrovaném záchranném systému).  Školení  provedli  pracovníci  Českého  červeného  kříže  a
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 
- 24. května 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 (březen – květen; společně se ZŠ
Dolní Kralovice). 
- desetihodinový dopravní kurz pro čtvrtý ročník (dětské dopravní hřiště v Pelhřimově),  první
blok 12. října, druhý 4. června.
- 23. dubna se žáci II. stupně zapojili do úklidové akce Čistá Vysočina. 



ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ

Ve školním roce 2011 / 2012 byla provedena inspekce dne 21. prosince 2011. Předmětem 
kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů. Konkrétně šlo o vedení školní matriky, evidenci úrazů a školní řád. 
Nedostatky byly zjištěny ve školním řádu (neobsahoval pravidla pro hodnocení žáků); tento 
nedostatek byl v uloženém termínu odstraněn a školní řád byl novelizován.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Šest učitelů (J. Zeman, M. Šimek, I. Hrubešová, J. Vaňková, Z. Nermut, K. Finková) absolvovalo
školení  pro  práci  s  aplikací  ActivInspire  a  získalo  příslušné  certifikáty.  Miroslav  Šimek  se
zúčastnil  semináře  Školská  legislativa  –  aktuální  změny  ve  školských  a  obecně  právních
předpisech, Marie Hřímalová se zúčastnila semináře k volbě povolání a semináře výchovných
poradců,  Jana  Vaňková  semináře  k  přírodovědě  (Tvořivá  škola).  V  kurzech  anglického
pokračovala paní učitelka Marie Nevosádová (PC Jihlava)

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Státní dotace na platy,  odvody a ONIV činila v roce 2011 celkem 4 246 000 Kč a byla beze
zbytku vyčerpána. Mzdový propad byl 431 638,00 Kč uhrazen zřizovatelem. Tento propad se
díky změně ve způsobu financování  škol týkal  pouze provozních zaměstnanců,  zatímco platy
pedagogických pracovníků byly i na naší škole zcela vykryty a dokonce vznikl i mírný přebytek.
Paradoxně díky této nové metodice nedostaly ani velké školy dostatek peněz na mzdy provozních
pracovníků a musely žádat o převod z prostředků na platy pedagogů. 
Příspěvek zřizovatele na provoz včetně uhrazení propadu činil 2 049 092,76 Kč. S dalšími příjmy
(dotace, dary, fond rezerv, poplatky) tvoří celkový příjem 2 122 888,49 Kč; celkový hospodářský
výsledek činil 326 586,41 Kč.

OPRAVY A ÚDRŽBA

Nejnákladnější akcí byla výměna oplechování střechy tělocvičny, kterou provedla firma Střechy
Kaštálek z Lokte. Z dotace EU byly dvě učebny vybaveny interaktivními tabulemi a zakoupeny
čtyři nové počítače pro obměnu v učebně informatiky. Při příležitosti instalace zmíněných tabulí
byly  učebny  vymalovány  a  zároveň  byla  dokončena  ve  všech  místnostech  výměna  starých
zářivek za nové.

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 obdržela z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost první část dotace,
za níž byla pořízeny dvě tabule pro interaktivní výuku (jedna pro první, druhá pro druhý stupeň),
dále nové počítače a notebooky pro potřeby vyučujících. Šest učitelů bylo proškoleno a získalo
certifikáty pro práci  s  aplikací  Activ Inspire a  započaly práce na tvorbě digitálních  učebních
materiálů, což byla jedna z podmínek pro získání dotace.

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. Škola nadále spolupracuje
s Dětským  domovem  Senožaty  či  s okolními  školami  (ZŠ  Želiv,  Dolní  Kralovice,  Jiřice,
Košetice).
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