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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 a Dolní Kralovice. Obec Senožaty je přirozenou
spádovou oblastí právě pro výše jmenované obce, snad s výjimkou Dolních
Kralovic.
Škola má 15 učeben, z toho počtu jsou 4 specializované (cvičný byt se
sporáky a kuchyňskými linkami, školní dílnu, která je vybavena pracovními
stoly a příslušným nářadím, učebnu fyziky a chemie a učebnu výpočetní
techniky). Přehledné a prostorné jsou šatny, dostačující je i počet WC. Ve škole
je též 7 samostatných místností pro kabinety. Využívány pro skladování jsou
prostory u hlavního vstupu do budovy a půdní prostory. 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 17 žáků.
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
a inkoustovou tiskárnou a scannerem. Celá učebna je sesíťována a bezdrátově
připojena k internetu. V areálu školy je prostorné hřiště a školní pozemek.
Školu navštěvují též žáci dětského domova, do školy dochází 25 % 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 se souhlasem
pedagogické rady vydává ředitel vnitřní řád školy, schvaluje řád odborných
učeben, tělocvičny apod. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, správce
jednotlivých sbírek a kabinetů, přiděluje pracovní úvazky. Ve školním roce
2005–2006 byla ustanovena školská rada, při škole pracovalo 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
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povinn. předmětů
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*V rámci povinně volitelných předmětů v 7.–9. ročníku je vyučováno:
1) sportovní hry – 13 žáků
2) informatika – 15 žáků
3) domácnost – 16 žáků
Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a osnov, 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 těchto nepovinných předmětů:
zájmová Tv chlapci – 13 žáků; anglický jazyk – 2 skupiny – celkem 22 žáků.
Individuálně se pracovalo s 12 integrovanými žáky.
Zájmové útvary:
zdravotnický kroužek – 8 žáků, logopedie – 2 skupiny – 8 žáků, sborový zpěv –
14 žáků, florbalový kroužek – 16 žáků, střelecký kroužek – 15 žáků, práce na
PC – 2 skupiny – 28 žáků, aerobic – 21 žáků, počítačová grafika – 9 žáků,
elektrokroužek – 5 žáků, rybářský kroužek – 9 žáků, keramický kroužek – 2
skupiny – 36 žáků, stolní tenis – 2 skupiny – 12 žáků, přírodovědný kroužek –
6 žáků, dramatický kroužek – 12 žáků.

PRACOVNÍCI ŠKOLY
Na konci školního roku pracovali ve škole tito pedagogičtí a provozní
zaměstnanci:
Seznam členů pedagogického kolektivu:
JMÉNO

KVALIFIKACE PRAXE
( let )
Mgr. Hrubešová I. Č, Ov
1
Kelíšková J.
1. st. – Z
40
Mgr.Vaňková J. 1. st. – Pv
16
Nevosádová M. 1. st – Vv
20
Josková L.
1. st.
45
Němcová M.
Č, NJ
31
Mgr. Zeman J.
F, Pč
6
Ing. Kořínek O. VŠZ
19
Hřímalová M.
Č, Ov
20
Šimek M.
M, Bi
24
Mgr. Vaněk Z.
1. st. – Pv
19
Pípalová D.
Seš
11

ODBORNÁ
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ano
ano
ano
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ne

PEDAG.
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Externí pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Strnadová I. – výuka nepovinného předmětu – anglický jazyk
Skálová Lucie – vedoucí keramického kroužku
Bc. Mareš L. – vedoucí kroužku – počítačová grafika
Svoboda Jiří, Procházka Martin – vedoucí rybářského kroužku
Pracovní funkce ve škole: ředitel školy – Mgr. Vaněk Zdeněk
zástupce ředitele – Šimek Miroslav
vých. poradkyně – Němcová Marie
správce počítačové sítě – Mgr. Zeman Josef
Provozní zaměstnanci:
Vokřál J. – školník, topič – 30 let praxe
Březinová Marie – uklízečka – 28 let praxe
Marešová Helena – uklízečka – 30 let praxe – od poloviny února 2006 byla paní
Marešová H. v dlouhodobé pracovní neschopnosti – zástup Dvořáková Jana
Křikava Jaroslav – topič – 43 let praxe – k 1.1. 2006 odešel do starobního
důchodu
Němečková Hana – účetní – 17 let praxe

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový počet žáků na škole na konci školního roku byl 120.
Z toho v 1. – 5. roč. 60 a v 6. – 9. roč. 60 žáků.
Prospěch žáků na konci školního roku 2005/2006
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet ž.
12
11
11
14
12
16
11
16
17

Prospělo
2
3
7
6
7
7
9
12

Pros. s vyzn. Nepros.
12
9
8
7
5
1
9
4
7
5
-

Průměr
1,04
1,23
1,26
1,53
1,77
1,61
1,86
1,67
1,65

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka na školní rok
(omluvených) činí 47,64. Za celý školní rok bylo 20 neomluvených hodin. Na
konci školního roku dostalo 28 žáků pochvalu na vysvědčení či věcnou odměnu
za činnosti, ve kterých vynikali, a dobrou reprezentaci školy. Naopak 15 žákům
byla udělena kázeňská opatření.
Z 9. ročníku vyšlo 17 žáků – 8 nastoupí na střední odborné školy, 6 na
střední odborná učiliště a 3 na gymnázia. Tři děvčata vyšla z nižšího ročníku
a budou navštěvovat odborná učiliště. Jeden chlapec z 5. ročníku byl přijat na
víceleté gymnázium.
Na základě zápisu by do 1. ročníku k 4. 9. 2006 mělo nastoupit 5 žáků.

AKCE PRO ŽÁKY
Žáci se mohli během celého školního roku podle nabídky zúčastňovat
různých sportovních, naukových, výtvarných či pěveckých soutěží.
Nejvýraznější úspěchy:
Jednoznačně největším úspěchem se stalo účinkování hlídky mladých
zdravotníků prvního stupně. Po vítězství v okresním kole a vítězství
v regionálním kole v Havlíčkově Brodě družstvo vybojovalo 6. místo
v republikovém finále v České Třebové. Za tímto krásným výsledkem stojí
mnoho hodin práce a úsilí paní učitelky L. Joskové, která družstvo připravovala.
Družstvo tvořili tito žáci – A. Musilová, A. Příhodová (obě 3. roč.), H. Pilátová,
L. Urbaniak a J. Vlk (všichni 5. roč.).
N. Kampová (8. roč.) – 1. místo v okresní pěvecké soutěži – Kazetový slavík
T. Vaňková (6. roč.) – 1. místo v oblastní recitační soutěži, 3. místo v okresní
pěvecké soutěži – Kazetový slavík
J. Vopěnka (6. roč.) – absolutní vítěz okresní dopravní soutěže
A. Šamko (6. roč.) – 6. místo v okresním kole atletické olympiády – hod
míčkem
M. Jakubčíková (8. roč.) – 10. místo v okresním kole atletické olympiády – vrh
koulí
L. Havlová (7. roč.) – 2. místo v okresní pěvecké soutěži Pelhřimovský zvonek
K. Vopěnková (4. roč.) – 6. místo v oblastním šachovém turnaji
Družstvo T. Vaňková a J. Svobodová (obě 6. roč.) – 3. místo v okresním kole
družstev ve stolním tenisu
Družstvo R. Šebl, L. Vejsada (oba 8. roč.) a D. Satrapa (9. roč.) – 4. místo
v okresním kole družstev ve stolním tenisu
Družstvo Jakub Vokřál (5. roč.), J. Svobodová, V. Jenčíková, J. Vopěnka
(všichni 6. roč.) – 6. místo v okresní dopravní soutěži
Družstvo P. Příhodová, P. Mišoňová (obě 7. roč.), L. Vejsada, R. Šebl (oba
8. roč.) – 6. místo v okresní dopravní soutěži
M. Skála (5. roč.) – vyhodnocen mezi nejlepšími v okresní výtvarné soutěži
Houbaři a houby
Žáci školy se zúčastnili mnoha kulturních akcí, návštěv výstav či exkurzí,
které se konaly ve škole či mimo ni.
Žáci se prezentovali svými kulturními vystoupeními na veřejnosti :
1. září 2005 u příležitosti slavnostního zahájení školního roku 2005–2006.
27. října 2005 vystoupili žáci s kulturním programem v pohostinství
U Malečků při akci setkání senožatských důchodců.
9. prosince 2005 se ve společenské místnosti školy uskutečnilo velice zdařilé
Adventní setkání. V rámci tohoto programu diváci shlédli divadlo –
Mluvící prsten, kterou nacvičil dětský divadelní soubor. První a druhý

ročník se prezentoval dramatickým pásmem, dále v představení zazněl
sólový a sborový zpěv a recitační pásmo.
2. února 2006 vystoupili žáci s kulturním programem na slavnostním zápisu
pro školní rok 2006–2007.
17.–18. dubna 2006 se žáci prezentovali výstavkou výtvarných a keramických
prací na výstavě v zahradnictví u Havlů.
O víkendu 19.–21. května 2006 se dětský divadelní soubor představil na
festivalu pohybu, hudby, divadla a obnově starých řemesel pořádané
Klubem Pampeliška a Školou vesnice Modrá u Velehradu. Všechna
vystoupení se odehrávala v amfiteátru ve skanzenu obce Modrá.
23. května 2006 se divadelní soubor zúčastnil Festivalu dětského divadla
v Dolních Kralovicích.
1. června 2006 vystoupil dětský divadelní soubor s pohádkou Mluvící prsten
v sousední ZŠ Jiřice.
Žáci 1.–5. ročníku se zapojili do projektu Zdravé zuby.
Žáci 6.–9. ročníku se zúčastnili dlouhodobého projektu primární prevence
sociálně-patologických jevů. Žáci 8. ročníku prošli kurzem První pomoczáchrana života. Žáci 3.–4. ročníku absolvovali v jarních měsících
dvacetihodinový plavecký kurz v plavecké škole v Pelhřimově. Žáci
4. ročníku absolvovali desetihodinový dopravní kurz, který byl zakončen
výletem na kolech do okolí Senožat a návštěvou dětského dopravního
hřiště v Pelhřimově.
Deset žáků se zúčastnilo týdenního lyžařského kurzu v Krkonoších společně
se ZŠ Košetice.
Žáci 6.–9. ročníku absolvovali velice zdařilý projekt Voda.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.
Ve školním roce 2005/2006 neproběhla inspekce či jiná kontrola
prováděná kontrolními školskými orgány.

Různé
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pedagogičtí pracovníci navštívili celkem 25 akcí dalšího vzdělávání
organizovaných Pedagogickým centrem Jihlava, pracoviště Pelhřimov či
Pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově.
Paní učitelky Marie Nevosádová a Jana Vaňková navštěvovaly celý školní
rok kurz anglického jazyka – 2. ročník. Jazykový kurz probíhal 1 krát týdně
vždy po dvou vyučovacích hodinách.
Slečna učitelka Ilona Hrubešová úspěšně absolvovala kurz – využití ICT
ve výuce na 1. stupni základních škol.

Paní vychovatelka Dana Pípalová, pan učitel Josef Zeman a Zdeněk
Vaněk úspěšně absolvovali kurz – počítačová grafika a digitální fotografie.
Paní učitelka Jana Vaňková úspěšně absolvovala týdenní prázdninový
kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Paní učitelka Marie Němcová navštěvovala
semináře výchovných poradců. Paní učitelka Marie Hřímalová navštěvovala
semináře metodiků prevence. Pan učitel Zdeněk Vaněk a Josef Zeman
navštěvovali semináře k tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu.
Pan učitel Oldřich Kořínek úspěšně ukončil program celoživotního
vzdělávání – didaktika odborných předmětů,pedagogika a psychologie pro
učitele.
Všichni pedagogičtí pracovníci pracovali na vytváření vlastního školního
vzdělávacího programu. Tato činnost probíhala především v době vedlejších
prázdnin v rámci samostudia a sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci využívají
k dalšímu vzdělávání odborná periodika a moderní komunikační technologie.

Opravy a údržba.
Na základě plánu práce pro školní rok 2005–2006 byly realizovány tyto
opravy a údržbářské práce: Na chodbě před sborovnou byla nainstalována nová
předělovací stěna. Tato stěna by měla zamezit úniku tepla v podzimních a
zimních měsících. Ve vstupním prostoru školy bylo namontováno šest
závěsných prosklených skříní. Budou sloužit k vylepšení interiéru školy a budou
v nich vystaveny zdařilé dětské výrobky. Proti hlavnímu vchodu do školy byla
stěna obložena palubkovým dřevem. O hlavních prázdninách byly ve čtyřech
učebnách prvního stupně namontovány nové dubnové tabule. Bylo pokračováno
ve výměně plastových oken. Nová okna byla nainstalována v učebně čís. 106
nad školní jídelnou. Malířské práce s opravou omítek a nátěrem soklů byly
provedeny ve čtyřech učebnách prvního stupně, dále byly vymalovány záchody
při hlavním schodišti školy a chodba před tělocvičnou. V listopadu 2005 byly
zakoupeny nové žákovské stolky a židličky pro žáky 1.–5. ročníku. Do školní
družiny byla zakoupena nová sedací souprava a konferenční stolek. Za přispění
státní dotace na informační politiku ve vzdělávání byla zakoupena laserová
tiskárna, dataprojektor, notebook, promítací plátno.
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.

