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Název příspěvkové organizace:
Sídlo příspěvkové organizace:
IČO:
Telefon:
E:mail:
Internetové stránky:

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov
394 56 Senožaty čp. 184
70659249
565582153
reditelstvi@zssenozaty.cz
www.zssenozaty.cz

Zřizovatel školy:
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IČO:
Telefon:
E:mail:

Obec Senožaty, okres Pelhřimov
394 56 Senožaty čp. 166
00249050
565582124
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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 začalo vyučovat v sedmi třídách. Opět byl spojen 2. a 3. ročník
a 4. a 5. ročník; první ročník byl ponechán samostatně. Protože však po příchodu nových dětí do
Dětského domova Senožaty se počet žáků ve spojeném 3. a 4. ročníku zvýšil nad únosnou mez, byla
tato třída k 1. listopadu rozdělena do dvou tříd. Z tohoto důvodu musela být přijata další učitelka. 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. Jednu učebnu i nadále využívala Mateřská škola Senožaty. Svoji
pracovnu má ve škole i školník a uklízečky. Škola je vytápěna od nové topné sezóny plynovou
kotelnou, jako topný plyn se využívá butan.
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; od tohoto roku jsou již přípojná místa v celé
škole. 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 11,6 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.
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UČEBNÍ PLÁNY
ŠVP Poznáváme svět

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
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Výtvarná výchova
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Německý jazyk

2

2

Aplikace inf. technologií

1

Sportovní hry

Týdenní dotace
povinn. předmětů

1
1
1
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1
1
1
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1
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1
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1
2
1
2
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Ve všech ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Poznáváme
svět. Dva žáci byli vzděláváni podle přílohy RVP ZV – LMP, k nímž přibyl od pololetí žák třetí,
dále byli integrováni čtyři žáci s vývojovými poruchami učení.
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PRACOVNÍCI ŠKOLY
Ve školním roce pracovali ve škole tito pedagogičtí a provozní zaměstnanci:
JMÉNO

KVALIFIKACE

Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Anděla Žáčková
Marie Nevosádová
Mgr. Alena Matoušová
Mgr. Josef Zeman
Ing. Oldřich Kořínek
Marie Hřímalová
Miroslav Šimek
Mgr. Zdeněk Nermut
Mgr. Michaela Košánová
Dana Pípalová

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

Paní učitelka Alena Matoušová nastoupila k 3. 11. 2014 po rozdělení III. třídy (4. + 5. ročník).
Tímto rozdělením byla zrušena III. třída a nově vznikly IV. a V. třída.
Pracovní funkce ve škole:
ředitel školy:
statutární zástupce, správce počítačové sítě:
výchovná poradkyně:

Miroslav Šimek
Mgr. Josef Zeman
Marie Hřímalová

K 1. 8. došlo ke změně na postu ředitele školy. Po odstoupení Miroslava Šimka, který byl
řízením školy pouze pověřen nastoupila po absolvování konkurzu do uvedené funkce Mgr. Iveta
Neradová.
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 29. ledna celkem 16 dětí. Později byla podána jedna
žádost o odklad povinné školní docházky, která byla kladně vyřízena. V červnu se ještě dostavila
k dodatečnému zápisu jedna dívka umístěná do DD Senožaty, ta však byla během prázdnin
z dětského domova přemístěna do jiné péče. Do 1. ročníku tedy nastupuje 15 žáků.
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový počet žáků na konci školního roku: 93
Chlapců: 53
Dívek: 40
Počet žáků na I. stupni: 60
Počet žáků na II. stupni: 33
Prospěch žáků na konci školního roku 2014 / 2015
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Počet ž.
9
10
13
15
13
8
10
11
4
93

Prosp.s vyzn.
9
10
10
3
8
1
0
1
0
41

Prospělo
0
1
2
11
5
7
10
9
4
49

Neprospělo
1
1
1
3

Průměr
1,05
1,19
1,53
2,06
1,51
2,23
2,12
2,27
1,73
1,74

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok činí 68,24 hod. Za celý
školní rok byla neomluvená pouze 1 hodina z celkového počtu 6346 zameškaných hodin.
Na vysvědčení bylo uděleno celkem 10 pochval, z kázeňských opatření pak byly uděleny
celkem 2 důtky třídního učitele, 4 důtky ředitele školy, na konci školního roku byl ve dvou
případech udělen 2. stupeň z chování.
Z 9. ročníku vyšli 4 žáci, z nichž tři nastoupili na střední odborné školy a jeden žák nastoupil
do učebního oboru s maturitou.

AKCE PRO ŽÁKY
Žáci se během celého školního roku zúčastnili řady sportovních, naukových, výtvarných či
pěveckých soutěží. Nejvýraznější úspěchy:
Zlatá včela
Vynikajícího úspěchu dosáhla v krajském kole Barbora Dvořáková z 5. ročníku, která vybojovala
v kategorii mladších žáků mezi 42 soutěžícími dělené 1. místo a stala se tak spoluvítězkou této
soutěže. Mezi staršími žáky si velmi dobře vedl Lukáš Paulík ze 6. ročníku, který obsadil 5. místo.
Dopravní olympiáda
Družstvo mladších žáků ve složení Lukáš Paulík, Terezka Piklová, Kuba Hořejš a Kačka
Dvořáková obsadilo v oblastním kole v Humpolci 3. místo a postoupili do okresního kola; starší
žáci ve složení Barbora Joklová, Adam Hnát, Gabriela Pohanová a Miroslav Pikl zvítězili a rovněž
postoupili do okresního kola.
Recitační soutěž
V okrskovém kole v Humpolci postoupil ve své kategorii Lukáš Burda (5. roč.) do okresního kola.
Přehled akcí:
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Září:

- slavnostní zahájení školního roku 2014 – 2015

Říjen: - 2. 10. kurz dopravní výchova pro 4. ročník na dětském dopravním hřišti
v Pelhřimově
- 9. 10. OK ve stolním tenisu družstev starších žáků
- 16. 10. Přírodovědný klokan
- 21. 10. Moderní výuka chemie – studenti Vysoké školy chemicko-technologické Praha
- 31. 10. vystoupení pěveckého souboru na setkání seniorů
Po celý měsíc probíhal výkup kaštanů pro Myslivecké sdružení Senožaty.
Listopad: – 7. 11. žáci 9. ročníku navštívili výstavu Fyzika hrou v muzeu ve Žďáru nad Sázavou
- 1. 11. žáci 9. třídy navštívili přehlídku středních škol Mozaika v Pelhřimově
- 12. 11. OK florbalu starších žáků
- 14. 11. OK kolo šachu družstev žáků I. stupně (5. místo)
Prosinec:
- 5. 12. žáci 9. ročníku připravili pro mladší spolužáky a pro děti z mateřské školy
Mikulášskou nadílku
- školní kolo Olympiády v českém jazyce
- 11. 12. besídka dětí z mateřské školy
- 17. 12. program občanského sdružení Slepíši o životě nevidomých s názvem „Hele lidi“
- 18. 12. žáci a žákyně z 8. a 9. ročníku připravili pro děti z 1. – 7. třídy zábavné
dopoledne se soutěžemi a filmovým představením
- 19. 12. třídní vánoční besídky
Leden:
 29. 1. zápis do 1. třídy pro školní rok 2015 - 2016
Únor:
Březen:
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10. 2. se žáci 5. - 9. ročníku navštívili filmové představení „Síla lidskokosti“ a zúčastnili
se besedy o životě sira Nicolase Wintona
12. 2. se dva žáci zúčastnili OK Olympiády v českém jazyce
17. 2. projekt První pomoc do škol, 1. část – školení první pomoci lektorem ČČK pro
žáky 8. ročníku.
20. 2. školní kolo recitační soutěže
24. 2. beseda s myslivci pro 1. – 3. ročník
27. 2. oblastní kolo recitační soutěže v Humpolci
27. 2. projekt První pomoc do škol, 2. část – ukázka práce hasičů a záchranářů
3. 3. zhlédli v Humpolci žáci 5. – 9. ročníku cestopisný pořad agentury Pohodáři
6. 3. účast na šachovém turnaji v Lipnici nad Sázavou
7. 3. - 14. 3. se přihlášení žáci zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Krkonoších (se
ZŠ Košetice)
pěvecká soutěž „Superstar“ – pěvecký kroužek
13. 3. pořad o hudebních nástrojích p. Mgr Pavla Josefa Macků, Ph.D.
19. 3. Matematický klokan
24. 3. školní kolo Pythagoriády
25. 3. OK recitační soutěže v Pelhřimově
21. 3. se dvě žákyně z 9. ročníku zúčastnily protidrogového programu v Pelhřimově
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Duben:
Květen:
Červen:
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25. 3. ukázka výcviku dravců
30. 3. školní kolo dopravní olympiády
31. 3. Velikonoční šachový turnaj
13. 4. úklidová akce Čistá Vysočina
13. 4. návštěva MK Humpolec
14. 4. se 4 žáci 5. ročníku zúčastnili okresního kola vědomostní soutěže Všeználek
14. 4. nás opět navštívili studenti Vysoké školy chemicko-technologické Praha, tentokrát
s programem Forenzní chemie
21. 4. se uskutečnilo kouzelnické představení
22. 4. účast na fotbalovém McDonalds cupu v Humpolci (družstvo žáků I. stupně)
23. 4. oblastní kolo dopravní soutěže v Humpolci
2. 5. krajské kolo soutěže Zlatá včela
7. 5. projekt Prevence úrazů pro žáky 3. ročníku
7. 5. vystoupení divadelního kroužku pro veřejnost s představením Popletená pohádka
12. 5. vystoupení divadelního kroužku pro spolužáky (Popletená pohádka)
19. 5. OK dopravní olympiády v Pelhřimově
20. 5. vystoupení divadelního kroužku na tradičním festivalu dětského divadla
Dolnokralovické hraní
27. 5. se konala školní akademie pro žáky školy; o den později totéž vystoupení pro
veřejnost
27. 5. se žáci 8. ročníku zúčastnili akce IPS Úřadu práce Pelhřimov k volbě povolání
28. 5. pořad o posledních Přemyslovcích skupiny historického šermu Pernštejni
1. 6. uspořádali žáci 8. a 9. ročníku zábavné akce ke Dni dětí
3. 6. kurz dopravní výchovy na DDH Pelhřimov (2. část)
4. 6. Cesta za minerály – exkurze žáků 9. ročníku na Orlík
9. 6. uspořádali členové včelařského kroužku II. ročník Medobraní o chovu včel s
ukázkou využití včelích produktů
10. 6. školní výlet žáků I. stupně
12. 6. mykologická přednáška pana Jaroslava Malého
16. 6. školní výlet žáků 8. ročníku
18. – 19. 6. turistický výlet 7. ročníku
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ
Ve školním roce 2014 / 2015 nebyla provedena inspekce.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNí PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Jana Vaňková:
Workshop – problém zvaný ADHD, ADD
Jak předcházet konfliktům na ose učitel – žák – rodič
Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku
Připravenost na školu, školní zralost
Dysgrafie – speciální porucha učení
Anděla Žáčková:
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku
Integrované dítě v MŠ a ZŠ, pozice asistenta pedagoga
Marie Nevosádová:
Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem
Marie Hřímalová:
Seminář výchovných poradců
Poruchy autistického spektra
Miroslav Šimek:
Rizikové chování dětí a mládeže
Změny právních předpisů od 1. 1. 2015
Josef Zeman:
Nevšední matematika všedního dne ve výuce
Michaela Košánová:
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku
Český jazyk činnostně ve 4. ročníku
Dana Pípalová:
Didaktické hry pro školní družinu
Zdeněk Nermut, J. Zeman, J. Vaňková, M. Košánová a M. Šimek absolvovali v průběhu školního
roku sadu školení v rámci projektu Didaktika pro kyberprostor.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Státní dotace na platy, odvody a ONIV činila v roce 2014 celkem 3 936 000 Kč, během roku
byla navýšena na 3 983 046 Kč. Tato částka byla beze zbytku vyčerpána. Mzdový propad s odvody
činil 993 641 Kč a byl uhrazen zřizovatelem (893 641 Kč) a dále z fondu odměn (100 000 Kč). Příspěvek od zřizovatele na provoz školy včetně uhrazení propadu činil 2 153 978 Kč. S dalšími příjmy (dotace, poplatky, úrok) tvořil celkový příjem 2 342 696,69 Kč. Vzniklý schodek ve výši 210
187,76 Kč byl dorovnán z fondu rezerv (110 187,76 Kč) a z již zmíněného fondu odměn, takže celkový celkový hospodářský výsledek činil 0,00 Kč.
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OPRAVY A ÚDRŽBA
Už při zateplování školní budovy v minulém školním roce započaly práce na zasíťování celé
školy – pod novou fasádu bylo umístěno velké množství síťových kabelů a nyní je možné v celé
školní budově připojit se na počítačovou síť. O toto zasíťování se zasloužil pan učitel Josef Zeman a
práce byly dokončeny během října tohoto školního roku.
V učebnách došlo k výměně podlahové krytiny v prostoru před tabulemi. Výměnu provedla
firma pana Kurana z Arneštovic.
Užitečnou úpravou bylo přemístění jednoho ze dvou bojlerů na ohřev teplé vody z kotelny na
umývárnu v suterénu budovy. Touto nepříliš náročnou akcí se po létech konečně podařilo vyřešit
problémy s rozvodem teplé vody po škole.
U školní včelnice byla díky sponzorským darům vybudována včelařská naučná stezka.

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 se zapojila jako partner do projektu DIKYPR (didaktika pro kyberprostor), který
realizovala firma itelligence, a. s. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena dvěma WI-FI
moduly se čtyřmi přístupovými body, pěti tablety, pěti výukovými programy a didaktickými
materiály. Pět pedagogů absolvovalo školení na téma využití dotykových zařízení ve výuce. Těchto
seminářů bylo rovněž pět a všechny se uskutečnily přímo v naší škole pod vedením lektora p. Mgr.
Provázka z pelhřimovského gymnázia. Současně probíhal didaktický mentoring pod vedením paní
Mgr, Forýtkové.

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
pořádáme 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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