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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 spojen 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. Školu navštěvovali žáci těchto obcí:
Senožaty, Hořice, Ježov, Píšť, Vranice, Děkančice, Hroznětice, Syrov, Číhovice, 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 současnosti využívá 14 učeben, z toho počtu jsou 3 specializované (učebna fyziky
a chemie, učebna 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. 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. Škola je zařazena do rejstříku škol. Zároveň je udělena
výjimka v průměrném počtu žáků na třídu. V současné době mají naše třídy v průměru 15,7 žáka.
Součástí školy jsou dvě místnosti školní družiny, učitelská a žákovská knihovna a prostorná
společenská místnost s pódiem, která je využívána k různým kulturním akcím. 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 sborovně. Připojení k internetu je bezdrátové, vysokorychlostní.
V areálu školy je prostorné hřiště a školní pozemek.
Školu navštěvují též žáci dětského domova, ke konci školního roku do školy docházelo 31
těchto dětí.
Školní jídelna je zřízena při Dětském domově v Senožatech a žáci i pracovníci školy ji
využívají. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu a metodické komise jako své poradní orgány,
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
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Přírodovědné prakt.
Tělesná výchova
Volitelné předměty

Týdenní dotace
povinn. předmětů

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9

10

9
3

7
4

7
4

5
3

4

5

4

4
2

5
2

4
3

5

5

4

4
4

3
4

3
5

2
1

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2

2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
2
1

2

2

2

2

2

2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1

2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2

*

20 22 24 25 26 29 30 31 31

*V rámci povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku bylo vyučováno:
1) ekologie – 14 žáků
2) informatika – 14 žáků
3) domácnost –15 žáků
V 6. ročníku byl zařazen v rámci disponibilní hodiny předmět informatika, v 7. ročníku
povinně volitelný předmět přírodovědná praktika.
Vyučování ve škole probíhá 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.
Ve školním roce probíhala výuka nepovinného předmětu anglický jazyk – 11 žáků.
Individuálně se pracovalo s 5 integrovanými žáky.

Zájmové útvary :
zdravotnický kroužek – 8 žáků, logopedie – 5 žáků, sborový zpěv – 13 žáků, florbalový kroužek
– 16 žáků, střelecký kroužek – 9 žáků, práce na PC – 2 skupiny – 23 žáků, aerobic – 21 žáků,
programování – 8 žáků, konverzace v německém jazyce – 11 žáků, rybářský kroužek – 13 žáků,
keramický kroužek – 19 žáků, výtvarné techniky – 16 žáků, stolní tenis – 2 skupiny – 14 žáků,
dramatický kroužek – 23 žáků.

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

KVALIFIKACE

PRAXE
ODBORNÁ
(let)
způsobilost
Mgr. Hrubešová I.
Č, Ov
2
ano
Kelíšková J.
1. st. – Z
41
ano
Mgr. Vaňková J.
1. st. – Pv
17
ano
Nevosádová M.
1. st – Vv
21
ano
Josková L.
1. st.
46
ano
Němcová M.
Č, Nj
32
ano
Mgr. Zeman J.
F, Pč
7
ano
Ing. Kořínek O.
VŠZ
20
ano
Hřímalová M.
Č, Ov
21
ano
Šimek M.
M, Bi
25
ano
Mgr. Vaněk Z.
1. st. – Pv
20
ano
Pípalová D.
Seš
12
ne
*) Pan Zdeněk Vaněk přešel k 1. 11. 2006 na funkci starosty obce Senožaty

PEDAG.
způsobilost
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano *)
ne

Externí pedagogičtí pracovníci :
Skálová Lucie – vedoucí keramického kroužku
Bc. Mareš Ladislav – vedoucí kroužku programování
Svoboda Jiří – vedoucí rybářského kroužku
Pracovní funkce ve škole :
ředitel školy:
vých.poradkyně
správce počítačové sítě

Mgr. Zdeněk Vaněk– do 31. 10. 2006;
od 1. 11. 2006 pověřen Miroslav Šimek
Němcová Marie
Mgr. Zeman Josef

Provozní zaměstnanci :
Vokřál Jiří – školník, topič – 31 let praxe
Březinová Marie – uklízečka – 29 let praxe
Marešová Helena – uklízečka – 31 let praxe – od března 2007 byla paní Marešová v dlouhodobé
pracovní neschopnosti – zástup pí Jana Dvořáková
Němečková Hana – účetní – 18 let praxe

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový počet na škole na konci školního roku byl 110 žáků, 53 chlapců, 57 dívek. Z toho
bylo 57 žáků v 1. – 5. roč. a v 6. – 9. roč. 53 žáků.
Prospěch žáků na konci školního roku 2006/2007
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet ž.
7
12
11
12
15
10
15
14
14

Prospělo
3
5
8
5
8
9
8

Prosp.s vyzn.
7
12
8
7
7
4
7
4
6

Neprospělo
1
1
-

Průměr
1,10
1,13
1,25
1,42
1,50
1,98
1,66
1,96
1,61

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí
82,45. Za celý školní rok bylo 162 neomluvených hodin.
Na konci školního roku dostalo 39 žáků pochvalu na vysvědčení či věcnou odměnu za činnosti,
ve kterých vynikali, a dobrou reprezentaci školy. Naproti tomu 15 žákům byla udělena kázeňská
opatření.
Z 9. ročníku vyšlo 14 žáků – 7 nastoupí na střední odborné školy, 2 na gymnázia, 2 na
střední odborná učiliště s maturitou 3 na tříleté učební obory. Tři žáci vyšli z 8. ročníku, jedna
žákyně ze 6. ročníku a ti budou navštěvovat odborná učiliště.
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 9 dětí, nikdo z rodičů nepodal žádost o odklad
povinné školní docházky. Do 1. ročníku by tedy mělo k 3. 9. 2007 nastoupit 9 žáků.

AKCE PRO ŽÁKY
Žáci se během celého školního roku zúčastnili řady různých sportovních, naukových,
výtvarných či pěveckých soutěží. V tomto roce dosáhli nebývalého množství pozoruhodných
úspěchů:
Konverzace v německém jazyce
V této soutěži dosáhl vynikajícího úspěchu Ondřej Příhoda z 9. ročníku. Po vítězství
v okresním i v krajském kole reprezentoval nejen naši školu, ale i celý náš kraj v celostátním kole
v Praze, kde obsadil mezi čtrnácti účastníky pěkné 7. místo. Za tento výkon byl mj. oceněn i
hejtmanem kraje Vysočina.
Vědomostní soutěž Všeználek
Této soutěže družstev 5. ročníků jsme se zúčastnili letos poprvé a družstvo ve složení Matěj
Boháček, Jakub Horský, Lucie Ješátková a Tomáš Vacek pod vedením pí učitelky Hrubešové
zvítězilo v okresním kole v Pelhřimově i v krajském kole ve Žďáru nad Sázavou (zde nás místo
T. Vacka reprezentoval Lukáš Sibal).

Stolní tenis
Družstvo mladších žákyň ve složení Jaroslava Svobodová a Tereza Vaňková zvítězilo
v okresním kole v Pelhřimově a zúčastnilo se krajského kola v Hrotovicích.
Šachy
Starší žáci (Ladislav Vejsada, Richard Šebl, Ondřej Příhoda a Tomáš Vacek) zvítězili
v okresním kole v Pelhřimově a zúčastnili se krajského kola v Jihlavě (zde místo O. Příhody
reprezentoval školu Michal Král).
Mladší žáci (Tomáš Vacek, Matěj Boháček, Kateřina Vopěnková a Petr Jonáš) vybojovali
v okresním kole 3. místo.
Hudební soutěže
V okresní pěvecké soutěži Kazetový slavík zvítězila ve své kategorii Nikola Kampová
z 9. ročníku a obhájila tím loňské prvenství. Stejně úspěšná byla i Lucie Havlová z 8. ročníku,
která zvítězila v okresním kole pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek.
Lehkoatletická olympiáda
Z okresního kola v Pelhřimově přivezli naši žáci dvě medaile. V hodu míčkem zvítězil
Alois Šamko, Michaela Jakubíková obsadila 3. místo ve vrhu koulí. Za zmínku stojí i 5. místo
Davida Šamka (hod míčkem) a 8. místo Josefa Piskury ve skoku dalekém.
Hlídky mladých zdravotníků
Po loňském triumfu, který vyvrcholil 6. místem v republice se ani letos naše obměněné
družstvo (Anna Příhodová, Aneta Musilová, Kristýna Chmelová, Hana Paulíková, Lucie Joklová
a Jiřina Pilátová) neztratilo a v okresním kole obsadilo 2. místo, když o vítězství přišlo až
v dodatečném „rozstřelu“.
Recitační soutěž
Lucie Ješátková po vítězství ve školním kole obsadila 2. místo v Humpolci a probojovala se
do okresního kola v Pelhřimově. I zde skončila na 2. místě a postoupila do krajského kola
v Třebíči.
Dětský divadelní soubor
Se svou Čertovskou pohádkou obsadil v okresní soutěžní přehlídce 2. místo a rovněž
postoupil do krajského kola do Třebíče. Této akce jsme se ale nezúčastnili.
Výtvarné soutěže
V okresní soutěži „O nejkrásnější vánoční pohlednici“ byl ve své kategorii Vladislav Sibal
vyhodnocen na 3. místě. V soutěži „Silnice a my“, kterou každoročně pořádá ZŠ Želiv a jíž se
letos zúčastnilo 32 škol z celého kraje Vysočina, získala Soňa Matějková 1. cenu a Jaroslava
Svobodová obsadila ve své kategorii 3. místo.

Kulturní a společenské akce:
4. září 2006 - slavnostní zahájení školního roku 2006 – 2007.
3. října - vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni.
V týdnu od 9. října probíhaly oslavy 50. výročí otevření školní budovy. V jejich rámci se 10. 10.
uskutečnila v tělocvičně akce se skákacím hradem určená pro nejmladší žáky a předškoláky,
o den později se konalo sportovní klání ve florbalu, stolním tenisu a střelbě mezi žáky škol ze
Senožat, Želiva a Košetic. Z této akce se na poslední chvíli omluvilo družstvo z Hořepníka.
V sobotu pak proběhl hlavní program oslav za účasti bývalých žáků, pracovníků školy a dalších
hostů. Zahájen byl v tělocvičně, kde také proběhlo kulturní vystoupení žáků, ve společenské
místnosti mohli hosté zhlédnout divadelní představení Čertovská pohádka, další částí byla volná

prohlídka školy s ukázkami současného vybavení školy. žákovských činností a prací. Protože
zároveň i dětský domov slavil čtyřicáté výročí své existence, prezentoval se i on mimo jiné
výstavou prací jejich dětí ve spojovací chodbě mezi oběma zařízeními.
V listopadu navštívili žáci I. stupně představení v Horáckém divadle v Jihlavě, 4. prosince se pro
ně konalo ve společenské místnosti divadelní představení v podání Divadelní agentury Ludmily
Frištenské. O den později čekala žáky mikulášská nadílka. Role Mikuláše a čertů se úspěšně
zhostili žáci 9. ročníku, dárkové balíčky připravili zaměstnanci prodejny Orient p. Štechera. Další
kulturní pořad k Vánocům se konal 14. prosince v tělocvičně školy (vystoupení artistů).
V posledním předvánočním týdnu byl uspořádán pro všechny florbalový turnaj, šachisté se
zúčastnili turnaje v Humpolci. V pátek 22. 12. sehrál divadelní soubor pro žáky svou Čertovskou
pohádku, po ní následovaly třídní besídky.
1. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy. 22. 2. se žáci
zúčastnili v Humpolci pořadu o Řecku (agentura Pohodáři).
V době od 17. do 24 března se 10 našich žáků společně se ZŠ Košetice zúčastnilo lyžařského
výcvikového kurzu v Krkonoších.
20. března absolvoval 8. ročník školení první pomoci, na něž o týden později navázalo školení
o integrovaném záchranném systému. Tato školení provedli pracovníci Českého červeného kříže
a Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. V dubnu proběhlo testování žáků 5. a 7. ročníku
(testy Scio). 18. dubna navštívili osmáci IPS Úřadu práce v Pelhřimově (akce k volbě povolání).
Žáci 3. a 4. ročníku jako každý rok absolvovali plavecký kurz v rozsahu 20 hodin, čtvrťáci
absolvovali ještě desetihodinový dopravní kurz. Žáci 1. – 5. ročníku se opět zapojili do projektu
Zdravé zuby. Divadelní soubor se 23. května opět zúčastnil festivalu Dolnokralovické hraní. V
pátek 1. června byly uspořádány soutěže ke Dni dětí, na které navázala o den později velice
zdařilá akce Pohádkový les, na jejímž uspořádání se podíleli rodiče, učitelé a další dobrovolníci.
Květen a červen byla také doba školních výletů. 1. a 2. ročník navštívil společně s mateřskou
školou zámek Hluboká, 3. - 5. roč. Rosice u Brna. 6. - 8. roč. se vydal do Moravského krasu a
deváťáci strávili dva dny v Želivě.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.
Ve školním roce 2006/2007 provedl ve dnech 11. a 13. prosince inspekční tým ve složení
PhDr. Mgr. Milan Matějů a Ing. Hana Vejvodová inspekci s cíli:
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona.
2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení.
Inspekční závěr:
Ředitel školy nepředložil zápis do rejstříku škol a školských zařízení. Náležitosti byly
kontrolovány dle výpisu z tohoto rejstříku. Všechny kontrolované údaje byly v souladu se
skutečností.
Koncipování oblastí ICT je v souladu s celkovou strategií a plánováním školy. Materiální
podmínky výuky a podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou běžné. Systém
využívání prostředků ICT na podporu výuky je funkční. V souvislosti s potenciálem učitelů jsou
vytvořeny předpoklady pro účelné využívání prostředků ICT. Vlastní hodnocení školy v oblasti
ICT obsahuje únosná rizika.

Různé
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pedagogičtí pracovníci zaznamenali celkem 76 účastí dalšího vzdělávání organizovaných
Pedagogickým centrem Jihlava, pracoviště Pelhřimov či Pedagogicko psychologickou poradnou
v Pelhřimově. Většinu tvořily kurzy anglického jazyka, v nichž pokračovaly celý školní rok paní
učitelky Marie Nevosádová a Jana Vaňková. Jazykový kurz probíhal 1 krát týdně vždy po dvou
vyučovacích hodinách. Ilona Hrubešová, Dana Pípalová a Miroslav Šimek absolvovali školení
v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) – volitelný modul Tabulkové
kalkulátory. Paní učitelka Marie Němcová navštěvovala semináře výchovných poradců, Marie
Hřímalová navštěvovala semináře metodiků prevence, dějepisu, Ilona Hrubešová absolvovala
seminář k SPU.
Všichni pedagogičtí pracovníci pokračovali v práci na vytváření školního vzdělávacího
programu. Tato činnost probíhala především v době vedlejších prázdnin v rámci samostudia
a sebevzdělávání. Po Zdeňku Vaňkovi převzal funkci koordinátora ŠVP Josef Zeman.
Pedagogičtí pracovníci využívají k dalšímu vzdělávání odborná periodika a moderní
komunikační technologie.

Opravy a údržba.
V září školního roku 2006 – 2007 byly dokončeny práce v učebně č. 106 (výměna oken za
plastová, vymalování třídy). V neděli 4. února vypukl požár v chatce Dětského domova Senožaty
umístěné v těsném sousedství naší školy. Díky rychlému zásahu místních hasičů se nepřenesl
požár na školní budovu, bylo však zničeno všech pět oken a poškozena fasáda na západní straně
tělocvičny. Bylo proto vypsáno výběrové řízení na výměnu oken a opravu stěny. Tyto práce
svěřilo zastupitelstvo firmě Dafe-plast, která je provedla během dubna. Původní skleněná okna
byla nahrazena polykarbonátovými, čímž mohly zmizet ochranné sítě uvnitř tělocvičny.
O hlavních prázdninách pokračovala výměna starých a silně opotřebovaných tabulí za nové
– tentokrát v učebnách druhého stupně. Malířské práce byly provedeny na celé dolní chodbě, dále
byly vymalovány učebny č. 98 a 99 v horním patře, školní družina a vestibul před družinou.
Školní družina byla obložena palubkami. Samozřejmostí byla úklidové práce v celé budově.
Na základě potřeby, požadavku učitelů a žáků došlo k nákupu nových učebních pomůcek,
výukových programů, apod. Všechny tyto záležitosti se samozřejmě realizují na základě
ekonomických možností školy.

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.

