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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 
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 12,1 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 vyučovalo podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme 
svět. Dva žáci byli opět vzděláváni podle osnov zvláštní školy, dále byli integrováni čtyři 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



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. Kateřina Finková Č, D
Dana Pípalová SEŠ

Po odchodu Ilony Hrubešové na mateřskou dovolenou (14. listopadu) nastoupila na zástup 
paní učitelka Mgr. Anděla Žáčková (I. stupeň).

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

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 7. února celkem 11 dětí, nebyla podána žádná žádost o odklad 
povinné školní docházky. Po umístění jednoho dítěte z DD Senožaty do pěstounské péče 
nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový počet žáků na konci školního roku: 85
Chlapců: 45
Dívek: 40
Počet žáků na I. stupni: 51
Počet žáků na II. stupni: 34



Prospěch žáků na konci školního roku 2012 / 2013

Ročník      Počet ž.            Prosp.s vyzn.     Prospělo     Neprospělo          Průměr
1.   11  9  2 - 1,17
2. 11  7  4 - 1,48
3. 9  8  1 - 1,21
4. 11  4  7 - 1,73
5. 9  4  5 - 1,64
6. 10  0  9 1 1,97
7. 4  1  3 - 1,83
8. 8  5  2 1 1,85
9. 12  5  5 2 1,86  
Celkem 84 43 38 4 1,64

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 99,83. Za 
celý školní rok byly 378 neomluvených hodin – všechny připadají na jednoho žáka z 8. ročníku.
Na vysvědčení bylo uděleno celkem 37 pochval, z kázeňských opatření pak byly uděleny celkem 
2 důtky třídního učitele,  3 důtky ředitele  školy,  na konci školního roku byl  jednou udělen 2. 
stupeň a jednou 3. stupeň z chování. Největším problémem bylo záškoláctví již zmíněného žáka 
8. ročníku. Tento problém byl řešen přes odbor zdravotnictví a sociálních věcí při MÚ Humpolec, 
který rozhodl o umístění žáka do diagnostického ústavu, zapojena byla i Policie ČR, ale vše se 
ukázalo jako zcela neúčinné a v naší zemi zřejmě i nevymahatelné.

Z 9. ročníku vyšlo 12 žáků – pět nastoupilo na střední odborné školy, tři na gymnázium a čtyři do 
učebních oborů. Dále vyšel jeden žák z osmého ročníku, který nastoupil do učebního oboru. 

AKCE PRO ŽÁKY

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

Divadelní soutěž
Nejvýraznějšího  úspěchu  dosáhl  dětský  divadelní  soubor  pod  vedením  paní  vychovatelky 
Pípalové,  který  mj.  byl  v okresním kole  jako první  nominován  do  krajského  kola  v Třebíči, 
kterého se rovněž zúčastnil. Hra, kterou nacvičili, se nazývala Čertovská pohádka a účinkovalo 
v ní  celkem  17  žáků:  Barbora  Žáková,  Petra  Žáková,  Soňa  Matějková,  Kristýna  Chmelová, 
Monika  Křikavová,  Natálie  Musilová,  Barbora  Joklová,  Šárka  Matějková,  Tereza  Maděrová, 
Matěj  Kaňka, Nikola Dumnyčová,  Yveta Dvořáková,  Terezie  Piklová,  Daniel  Dumnyč,  Petra 
Skuhrovcová, Kateřina Dvořáková a Adéla Vašáková.

Volejbal
Družstvo starších žákyň ve složení Soňa Matějková, Monika Křikavová, Barbora Žáková, Petra 
Žáková, Šárka Vašáková a Gabriela Pohanová obsadilo v okresním kole volejbalu dívek 2. místo.



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

Recitační soutěž
V okrskovém kole v Humpolci zvítězila ve své kategorii Soňa Matějková (9. roč.) a postoupila do 
okresního kola. Z prvního místa postoupil i Lukáš Burda (5. roč.).

Další soutěže: Olympiáda v českém jazyce, Zeměpisná olympiáda, Přírodovědný klokan, 
Matematický klokan, O nejkrásnější vánoční pohlednici, O nej... čarodějnici, OK kolo v šachu, 
florbalu, sálové kopané, stolním tenisu

Další akce:      

Září: - slavnostní zahájení školního roku 2012 – 2013
- Srdíčkový den
- 17. 9. kurz dopravní výchova pro 4. ročník na dětském dopravním hřišti v Pelhřimově

Říjen: - výkup kaštanů pro Myslivecké sdružení Senožaty
- 10. 10. OK stolního tenisu mladších žáků (4. místo)
- 12. 10. pořad o netopýrech (Záchranná stanice Pavlov)
- 12. 10. vystoupil pěvecký kroužek na tradičním setkání seniorů
- 14. 11. OK kolo šachu družstev žáků I. stupně (5. místo)
- 17. 10. Přírodovědný klokan
- 18. 10. exkurze do SPŠ a SOU Pelhřimov (9. roč.)

Listopad: – 2. 11. uspořádali žáci 9. ročníku pro spolužáky akci s názvem Není drak jako drak
- 6. 11. žáci 9. třídy navštívili přehlídku středních škol Mozaika v Pelhřimově
- 7. 11. OK sálové kopané starších žáků
- 19. 11. OK florbalu starších žáků

Prosinec: – 4. 12. – písničkový pořad Jaroslava Uhlíře v Humpolci
- 5. a 7. 12. vystoupil divadelní soubor s představením Čertovská pohádka
- 6. 12. uspořádali deváťáci pro MŠ i ZŠ velice zdařilou Mikulášskou nadílku
- 13. 12, proběhla beseda o třídění odpadu Tonda Obal na cestách
- v poslední týdnu před Vánoci se konaly turnaje ve florbalu, sálové kopané, šachu a 

ringo kroužcích; poslední den si třídy uspořádaly vánoční besídky
Leden: – proběhlo v 9. ročníku testování KALIBRO
Únor: - 6. 2. OK Olympiády v českém jazyce

- 15. 2. školní kolo recitační soutěže
- 27. 2. cestopisný pořad agentura Pohodáři v Humpolci s názvem Dálný východ – Po 

stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů
- divadelní přehlídka v Pelhřimově
- testování KALIBRO v 5. a 7. ročníku

Březen: - 1. 3. recitační soutěž v Humpolci
- 2. – 9. 3. se konal lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších
- 8. 3. se dvě žákyně z 9. ročníku zúčastnily protidrogového programu v Pelhřimově



- 12. 3. navštívili školu studenti Vysoké školy chemicko-technologické Praha 
s projektem Moderní výuka chemie, kde předvedli žákům 8. a 9. ročníku řadu 
zajímavých pokusů

- 19. 3. – školní kolo Pythagoriády
- 20. 3. OK recitační soutěže v Pelhřimově
- 20. 3. bruslení na zimním stadionu v Humpolci
- 26. 3. provedli pracovníci ČČK v 8. ročníku školení první pomoci, o den později na 

tuto akci navázali se svými ukázkami příslušníci Záchranné služby a Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina

Duben:- Velikonoční šachový turnaj
- 11. 4. krajské kolo divadelní přehlídky dětských divadelních souborů v Třebíči
- 15. 4. úklidová akce Čistá Vysočina
- 30. 4. školní kolo dopravní olympiády

Květen: - 2. 5. pořad o varhanách
- 7. 5. kurz dopravní výchovy na DDH Pelhřimov (2. část)
- 14. 5. se žáci 8. ročníku zúčastnili akce IPS Úřadu práce Pelhřimov k volbě povolání
- 21. 5. OK dopravní olympiády
- 22. 5. vystoupení divadelního souboru na Dolnokralovickém hraní

Červen: - 6. 6. uspořádali žáci 9. ročníku Dětský den
- 12. 6. školní výlet žáků I. stupně do Prahy

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ

Ve školním roce 2012 / 2013 nebyla provedena inspekce. 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Miroslav  Šimek  se  zúčastnil  seminářů  Finanční  gramotnost  a  Jak  pracovat  s psychickým  a 
fyzickým  omezením,  Marie  Hřímalová  se  zúčastnila  semináře  k volbě  povolání  a  semináře 
výchovných  poradců,  Josef  Zeman  semináře  pro  koordinátory  ŠVP,  Oldřich  Kořínek 
ekologického  semináře  Záchranné  transfery  hnízd  lesních  mravenců,  Zdeněk  Nermut,  Jana 
Vaňková a Kateřina Finková absolvovali semináře na téma využití interaktivních tabulí a PC, 
Jana Vaňková dále  ještě  seminář  Rozvoj  smyslového vnímání,  Kateřina Finková absolvovala 
základní  kurz  pro  instruktory  lyžování,  seminář  Lidská  práva  ve  výuce  a  zúčastnila  se  7. 
konference  Tvořivých  škol  2012.  Marie  Nevosádová  se  zúčastnila  semináře  k interaktivním 
tabulím a angličtině. Několik seminářů, na něž byli naši pedagogové přihlášeni, se opět pro malý 
zájem neuskutečnilo.



HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Státní dotace na platy, odvody a ONIV činila v roce 2012 celkem 3 791 000 Kč, během roku byla 
snížena na 3 721 767 Kč Tato částka byla beze zbytku vyčerpána. Mzdový propad 727 064 Kč 
byl uhrazen zřizovatelem. Příspěvek od zřizovatele na provoz školy včetně uhrazení propadu činil 
2 418 050 Kč. S dalšími příjmy (dotace, dary, fond rezerv, poplatky, úrok) tvořil celkový příjem 
2 519 382,14 Kč; celkový hospodářský výsledek činil 57 236,79 Kč. Tato částka byla převedena 
do fondu rezerv.

OPRAVY A ÚDRŽBA

V tomto  školním  roce  nebyly  prováděny  žádné  zásadní  změny  na  školní  budově,  neboť  se 
chystala velká rekonstrukce spočívající v zateplení budovy, výměně všech oken a změně topného 
média  (kotle  na  pevná  paliva  mají  být  nahrazeny  plynovými).  K rekonstrukci  zatím  nedošlo 
z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů ohledně pozemků. V současné době by měly být 
tyto vztahy již vyřešeny a rekonstrukce by měla být provedena v příštím školním roce.
Během roku byla na všechna WC zavedena teplá voda a byly namontovány osoušeče rukou. Dále 
byly další dvě třídy vybaveny interaktivními tabulemi.

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 druhou část dotace. 
Pokračovaly práce na tvorbě digitálních učebních materiálů.

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).


	UČEBNÍ  PLÁNY

