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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, 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 13,4 žáka.
Školu navštěvují též žáci dětského domova, ke konci školního roku jich docházelo devatenáct.
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
Týdenní dotace hodin v jednotlivých předmětech a ročnících:

Předmět

Ročník
1.

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
Informatika

2.

3.

4.
7
4

5.
7
4

5

5

2
1

2
2

7.

8.

9.
4
3
5

1
2
1

1
2
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2

2

2

Volitelné předměty

Týdenní dotace
povinn. předmětů

6.

2

25 26

*

31

*V rámci povinně volitelných předmětů v 9. ročníku bylo vyučováno cvičení z českého jazyka

ŠVP Poznáváme svět

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Informatika
Přírodovědná praktika

Ročník
1.
9

2.
10

3.
10
3

4
2

5
2

5
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

4.

5.

6.
5
4

7.
4
3

8.
4
3

4

4

4

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1
2

Německý jazyk

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

Aplikace inf. technologií

1

Sportovní hry

Týdenní dotace
povinn. předmětů

9.

1

20 22 25

29 30 31

Podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme svět se vyučovalo v 1., 2., 3., 6., 7. a
8. 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 byli integrováni dva žáci s vývojovými
poruchami učení, třem žákům byla poskytnuta logopedická péče
Zájmové útvary:
zdravotnický kroužek - 7 žáků, sborový zpěv - 24 žáků, florbalový kroužek chlapci – 20 žáků,
střelecký kroužek – 19 žáků, práce na PC – 2 skupiny – 23 žáků, aerobic – 19 žáků, ekologie – 6
žáků, rybářský kroužek – 17 žáků, výtvarné techniky (2 skupiny) - 33 žáků, stolní tenis – 10
žáků, dramatický kroužek – 12 žáků, šachový kroužek – 8 žáků, vyšívání a vaření – 4 žáci, sálová
kopaná – 23 žáků.

PRACOVNÍCI ŠKOLY
Ve školním roce pracovali ve škole tito pedagogičtí a provozní zaměstnanci:
JMÉNO
Mgr. Jana Vaňková
Vladimír Fučík
Marie Nevosádová
Marie Němcová*)
Mgr. Josef Zeman
Ing. Oldřich Kořínek
Marie Hřímalová
Miroslav Šimek
Mgr. Zdeněk Nermut
Mgr. Eva Mostová
Dana Pípalová

KVALIFIKACE
1. st. – Pv
1. st.
1. st – Vv
Č, NJ
F , Pč
VŠZ
Č, Ov
M, Bi
Z, Př
Č, NJ
SEŠ

PRAXE
( let )
20
18
24
35
10
23
24
27
2
0
15

ODBORNÁ
způsobilost
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne

PEDAG.
způsobilost
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne

*) Marie Němcová odešla k 23. 9. 2009 do starobního důchodu
Na mateřské – rodičovské dovolené: Mgr. Ilona Hrubešová; Mgr. Eva Straková
V době pracovní neschopnosti učitelů vypomáhaly paní učitelky Jiřina Kelíšková a Mgr. Pavla
Kořínková
Externí pracovníci:
Jiří Svoboda – vedoucí rybářského kroužku
Jana Dvořáková – vedoucí kroužku šití a vaření – ukončil činnost v pololetí
Pracovní funkce ve škole:
ředitel školy:
statutární zástupce, správce počítačové sítě:
výchovná poradkyně:

Miroslav Šimek
Mgr. Josef Zeman
Marie Hřímalová

Provozní zaměstnanci:
Jiří Vokřál – školník, topič – 34 let praxe
Helena Marešová – uklízečka – 34 let praxe
Marie Březinová-uklízečka – 32 let praxe
Hana Němečková – účetní – 21 let praxe
V době pracovní neschopnosti uklízeček zastupovala pí Lenka Vokřálová

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový počet žáků na konci školního roku: 94
Chlapců:
48
Dívek:
47

Počet žáků na I. stupni:
Počet žáků na II. stupni:

44
50

Prospěch žáků na konci školního roku 2009 / 2010
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Počet ž.
9
9
8
5
13
11
12
19
8
94

Prosp.s vyzn.
9
8
6
3
6
4
2
5
3
46

Prospělo
1
2
2
7
7
8
10
5
42

Neprospělo
2
4
6

Průměr
1,11
1,20
1,30
1,38
1,47
1,54
2,09
1,96
1,80
1,54

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok (omluvených) činí 93,40. Za
celý školní rok bylo 5 neomluvených hodin.
Celkově bylo uděleno 14 pochval na vysvědčení, z kázeňských opatření pak bylo uděleno celkem
9 důtek třídního učitele, 14 důtek ředitele školy, pětkrát byl udělen 2. stupeň a šestkrát 3. stupeň
z chování. Tato kázeňská opatření byla některým ovšem udělena opakovaně.
Z 9. ročníku vyšlo 8 žáků – tři nastoupí na střední odborné školy, jedna na gymnázium a čtyři na
tříleté učební obory. Dále vyšla jedna žákyně z osmého a jedna ze sedmého ročníku, obě rovněž
nastoupily do učebních oborů. I letos bude na žádost Dětského domova Senožaty jeden žák ze 8.
ročníku, který již splnil povinných devět let, pokračovat v další docházce do ZŠ.
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 11 dětí, u jednoho byla kladně vyřízena žádost o
odklad povinné školní docházky, jeden žák přešel k 1. září z jiné školy, takže do 1. ročníku
nastoupilo 11 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 žáků ve složení Jakub Vokřál, Jan Vokřál a Lukáš Podrázský obsadilo
v okresním kole v Pelhřimově 3. místo.
Dopravní olympiáda
Družstvo mladších žáků ve složení Barbora Žáková, Petra Žáková, Martin Holada a Petr Jonáš
obsadilo stejně jako v loňském roce 2. místo v okresním kole.
Recitační soutěž
Soňa Matějková a Lucie Ješátková obsadily v Humpolci 2. místo ve svých kategoriích a obě

postoupily do okresního kola v Pelhřimově.
Hudební soutěže
V okresní pěvecké soutěži Kazetový slavík se podělily 3. místo sestry Barbora a Petra Žákovy
(obě 6. ročník).
Michaela Havlová ze 7. ročníku se v okresním kole pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek
v kategorii 8. -9. ročníků umístila na 2. místě.
Matematika
Vynikajícího úspěchu dosáhla Kristýna Chmelová ze 6. ročníku, která se stala jedním z pouhých
tří úspěšných řešitelů okresního kola Matematické olympiády a podělila se o 2. místo.

Kulturní a společenské akce:
2. září - slavnostní zahájení školního roku 2009 – 2010.
15. září - ukázka výcviku dravců (p. Miloslav Vondruška)
10. října – Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka – divadelní představení pro I. stupeň
16. října vystoupil pěvecký sbor na slavnostním setkání seniorů v pohostinství U Zastávky.
15. října - vystoupení skupiny historického šermu Renegáti.
19. října - Tonda Obal na cestách - beseda o třídění odpadu.
10. listopadu 9. ročník se v Pelhřimově zúčastnil akce k volbě povolání Mozaika (IPS Úřadu
práce Pelhřimov)
V říjnu a listopadu proběhl ve škole výkup kaštanů pro místní myslivecké sdružení.
25. listopadu – pořad pro 1. – 3. ročník Skřítci lesů a vod (Středisko ekologické výchovy
Pelhřimov)
Žáci 9. ročníku připravovali na první prosincový týden mikulášskou nadílku. Z důvodu chřipkové
epidemie však byla škola v době od 1. do 7. prosince uzavřena a nadílka se neuskutečnila.
14. prosince - exkurze žáků 1. ročníku do Pelhřimova.
10. prosince - besídka dětí mateřské školky – vystoupení pro ZŠ.
21. 12. - poslední den před vánočními prázdninami měly jednotlivé třídy třídní besídky.
4. února proběhl zápis do 1. ročníku, kde vystoupil i pěvecký soubor naší školy.
17. února se žáci zúčastnili v Humpolci pořadu o Indonésii (agentura Pohodáři).
5. března - divadelní pohádka Strachyfuč pro I. stupeň Divadélko KOS z Českých Budějovic).
V době od 6. do 13. března 12 našich žáků společně se ZŠ Košetice absolvovalo lyžařský
výcvikový kurz v Krkonoších.
8. dubna - hudební pořad A pořád se něco děje (Dan Kubica)
22. dubna – školní akademie spojená s vystoupením dramatického kroužku (Pohádka pošťácká);
o den později se konalo totéž představení pro veřejnost.
28. května – exkurze žáků 6. ročníku do pelhřimovské městské knihovny.
Oslavy Dne dětí proběhly již 31. května. Organizace se ujali opět žáci 9. ročníku, kteří připravili
svým mladším spolužákům zábavné soutěžní dopoledne.
1. června jeli na školní výlet žáci I. stupně (Šiklův mlýn), o den později žáci II. stupně (Mladá
Boleslav, Máchovo jezero).
10. června – divadelní kroužek se zúčastnil s Pohádkou pošťáckou tradičního Dolnokralovického
hraní.
Pan učitel Kořínek po roce opět zorganizoval pro zájemce z ekologického kroužku exkurzi,

tentokrát do Národního parku Podyjí. Tato akce se konala ve dnech 11. -18. června a zúčastnilo
se jí 6 žáků.
23. června - celá škola navštívila filmové představení v humpoleckém kině (Avatar).
Další akce:
- testování žáků 5., 7. a 9. ročníku (leden, únor, projekt Kalibro), dotazníky Kalibro na téma
Vztahy ve škole a navenek (červen).
- 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.
- 19. dubna se žáci II. stupně zapojili do úklidové akce Čistá Vysočina.

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Na toto téma jsou zaměřeny především předměty občanská výchova, rodinná výchova, výchova
ke zdraví. Součástí prevence je široká nabídka zájmových kroužků, do nichž je zapojena většina
žáků.
Opakovaným problémem jsou časté případy kouření ze strany žáků z dětského domova, kteří
běžně kouří i na veřejnosti, zatímco u ostatních dětí nebyl tento jev v uplynulém školním roce
zaznamenán. Některým žákům z DD bylo prokázáno i užívání marihuany. Řešení těchto
problémů je velmi obtížné, možnosti vychovatelek dětského domova jsou omezené.
Velké problémy byly řešeny v 8. ročníku, kde šlo jednak o nedobré vztahy mezi žáky (bylo
řešeno i tzv. vrstevnickým programem, jehož čtyři bloky vedl M. Šimek), dále šlo o
nerespektování školního řádu několika žáky z místního dětského domova, u nichž se kázeňská
opatření míjela účinkem. Nejzávažnější byl případ šikany, jenž byl řešen ve spolupráci s PPP
Pelhřimov, poté byl předán Policii České republiky a řešen i přestupkovou komisí v Humpolci,
neboť dva aktéři již dosáhli hranice 15 let. Dalším závažným přestupkem byla krádež mobilního
telefonu, z níž byla usvědčena žákyně ze 7. třídy.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.
Ve školním roce 2009 / 2010 nebyla provedena žádná inspekce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se všichni učitelé zúčastnili semináře
Máme i pravou hemisféru pořádaného v Želivě společně se Základní školou Želiv. Další společný

seminář, tentokrát zaměřený na agresivitu mládeže, se měl konat v Senožatech, ale pro
chřipkovou epidemii musel být zrušen. Náhradní termín se bohužel nepodařilo nalézt. V kurzech
anglického pokračovaly jazyka paní učitelky Marie Nevosádová (PC Jihlava) a Jana Vaňková
(Tvořivá škola). Jana Vaňková dále absolvovala semináře zaměřené na matematiku (opět Tvořivá
škola), Marie Hřímalová se zúčastnila semináře k volbě povolání a semináře výchovných
poradců, Miroslav Šimek dvou seminářů ke spisové službě, jednoho semináře zaměřeného na
finanční gramotnost a semináře k vrstevnickému programu, Dana Pípalová absolvovala seminář
k výtvarným činnostem Tea bag holding, Zdeněk Nermut školení zdravotníků v Pelhřimově a
počítavý kurz Excel 2007 pro pokročilé.

Opravy a údržba.
V uplynulém školním roce byla dokončena výměna pevných žákovských lavic za výškově
nastavitelné. Do počítačové učebny byly v rámci obměny zakoupeny tři nové počítače, vyměněn
byl i počítač v ředitelně.
Pan Podoba provedl revizi elektrospotřebičů a elektroinstalace, jaksi navíc přitom odhalil závadu
na čerpadle solárního systému, který byl již několikrát opravován, a doporučil výměnu obou
čerpadel, což bylo provedeno.
Koncem zimy byla vymalována školní tělocvična (firma Malbo p. Jakoubka), další malířské
práce provedl pan Dvořák během hlavních prázdnin. Dále byla opravena plochá střecha nad
prostorem za tělocvičnou, kam při deštích zatékalo. Tuto opravu provedla firma pana Jírů
z Pelhřimova.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Státní dotace na platy, odvody a ONIV činila v roce 2009 celkem 4 680 000 Kč a byla beze
zbytku vyčerpána. Příspěvek zřizovatele na provoz činil 1 500 000 Kč (z toho 250 000 dotace na
platy). S dalšími příjmy (dotace, dary, fond rezerv, poplatky) tvoří celkový příjem 1 856 187,41
Kč; celkové výdaje činily 1 638 574,84 Kč, což představuje hospodářský výsledek 217 612,57
Kč. Tento výsledek byl rozdělen následovně:
fond odměn
150 000,00 Kč
fond rezervní
67 612,57 Kč

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

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, 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).

