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Legislativní rámec výroční zprávy o činnosti školy 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 je zpracována na základě zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 10 odst. 3 a vyhlášky 15/2005 Sb. § 7, kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném 
znění. 
 
 

Část I. 
 

Základní údaje o škole 
 
Název právnické osoby vykonávající činnost školy dle platného rozhodnutí MŠMT: 
 

Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
Deblín 277, 664 75 Deblín tel.: 549 430 171      
Příspěvková organizace 
REDIZO: 600111032 

email: reditel@zs.deblin.cz 
 

IČO: 75 003 082 www: www.zs.deblin.cz  
 
 
Zřizovatel školy: 

Obec Deblín 
Deblín 43 
664 75 Deblín  
IČO: 00281697 

 
Ředitel školy: 

RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.    
Pejškov 37 
666 01 Tišnov                       
 
 

Střediska a odloučená pracoviště školy ve šk. roce 2012-2013: 
 

 

Středisko 

 

Adresa 

 

IZO 

 

Telefon 

 

Vedoucí střediska 

 

ZŠ Deblín Deblín 277 102179913 549 430 171 RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D 

MŠ Deblín  Deblín 270 107603187 549 430  169 Jana Žáková 

MŠ Maršov Maršov 136 107603187 549 430 101 Bc. Hana Bartošová 

Školní jídelna při ZŠ Deblín 277 103079823 549 430 361 Vlasta Koudelková 

Školní jídelna MŠ 

Deblín- výdejna 

Deblín 270 150073241 549 430  169 Olga  Hořínková 

 

Školní družina Deblín 277 118300083 549 430 171 Mgr. Šárka Crhová 

Školní jídelna MŠ 

Maršov- výdejna 

Maršov 136 150073241 549 430 101 Helena Jůzová 



Střediska a odloučená pracoviště školy a jejich kapacita ve šk. roce 2013-2014: 
 

 
Středisko 

 
Kapacita 

 
 

Základní škola 250 žáků 

Mateřská škola  98 dětí 

Školní družina 75 žáků 

Školní jídelna  300 jídel 

Školní jídelna - výdejna 84 jídel 

 
 

Školská rada: 

Na základě § 185 odst. 10 školského zákona byla usnesením zastupitelstva obce Deblín dne 

11. prosince 2005 zřízena šestičlenná Školská rada, která se podílí na samosprávě základní 

školy. 
 

Datum zřízení 1.12. 2005 

Počet členů rady 6 

Předseda Ing. Marek Štěrba 

Členové Mariana Plevová 

Mgr. Ivana Musilová 

Lubomíra Sojková  

Ing. Markéta Weiglová 

Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. 
 

Ve školním roce 2013-2014 proběhla zasedání školské rady v těchto termínech: 

• 30. srpna 2013 

• 11. října 2013 

• 21. listopadu 2013 

• 27. ledna 2014 

• 26. června 2014 

Originály zápisů ze zasedání školské rady jsou uloženy v ředitelně školy. 

 

 

 

 



 

 

Část II.  
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje dle rejstříku škol 
 

Obor vzdělávání ZŠ a MŠ Deblín: „79-01-C/01, Základní škola“ 
 
(Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání, v platném znění) 

 

 

Část III. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
(údaje o pracovnících školy k 1.9.2013) 

 
 

 Jméno, příjmení Předměty 
 

1 RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. zeměpis 
2 Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. anglický jazyk 
3 Mgr. Jan Krása, Ph.D. anglický jazyk 
4 Mgr. Pavlína Rohanová  český jazyk-dějepis 
5 Mgr. Markéta Tomanová německý jazyk 
6 Svatoslav Ton tělesná výchova 
7 Mgr. Tereza Cerovská přírodopis-chemie-zeměpis 
8 Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová český jazyk-hudební výchova 
9 Mgr. Ivana Musilová  učitelství pro I. stupeň  
10 Mgr. Eva Bartesová učitelství pro I. stupeň, občanská výchova 
11 Mgr. Kateřina Klímová učitelství pro I. stupeň 
12 Mgr. Marie Dufková  učitelství pro I. stupeň 
13 Ing. Bc. Jiří Mašek fyzika-pracovní činnosti 
14 Zdeňka Kovaříková výtvarná výchova, asistent pedagoga 
15 Mgr. Petra Stupňová matematika-hudební výchova 
16 Mgr. Šárka Crhová vychovatelka školní družiny 
17 Renata Benčíková  vychovatelka školní družiny 
18 Bc. Irena Wagnerová asistent pedagoga 
19 Lucie Vacušková asistent pedagoga 

 
 
Ped. prac. ve funkcích: 
    Mgr. Marie Dufková – výchovný poradce 
                                         RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. – individuální vzdělávací plány 

Mgr. Pavlína Rohanová – poradenství k volbě povolání 
    Ing. Bc. Jiří Mašek – ICT koordinátor 

Bc. Irena Wagnerová – metodik prevence 
    RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. – koordinátor EVVO 
                                         Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. – koordinátor ŠVP 



 Věkové složení pedagogických pracovníků: 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
 

do 35 let 1 5 
35-50 let 3 8 
nad 50 let 0 2 
Celkem 4 15 
 

 
Přehled nepedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2012-2013: 

 
 Jméno, příjmení Pracovní zařazení 

 
1 Vlasta Koudelková vedoucí jídelny 
2 Jana Pachelová kuchařka 
3 Barbora Růdová kuchařka 
4 Helena Nasadilová  kuchařka 
5 Marie Sojková administrativní pracovnice 
6 Jan Dvořák školník 
7 Helena Lundová uklízečka 
8 Romana Baláková uklízečka 
9 Jaroslava Heralová uklízečka 
 

 

 

Část IV. 
 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

 
 

Rozhodnutí ředitele Počet  Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky podle § 37 k 1.6. 2013 5 0 

o dodatečné odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 43 0 
o přestupu z jiné základní školy 9 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
 
 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2014: 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Žáci 
navštěvující 
školu v 

zahraničí 
1. 19 17 0 1 1 
2. 25 25 0 0 0 
3. 22 19 3 0 0 
4. 21 9 11 0 1 
5. 15 11 4 0 0 

Celkem za 
I. stupeň 

102 81 18 1 2 

tj. % 100,00% 79,41% 17,65% 0,98% 1,96% 
6. 27 14 13 0 0 
7. 27 13 14 0 0 
8. 13 4 9 0 0 
9. 25 11 14 0 0 

Celkem za 
II. stupeň 

92 42 50 0 0 

tj. % 100,00% 45,65% 54,35% 0,00% 0,00% 
Celkem za 
školu 

194 123 68 1 2 

tj. % 100,00% 63,40% 35,05% 0,52% 1,03% 
 
 
Klasifikace chování žáků k 30. 6. 2014: 
 

Stupeň chování Počet tj. % všech žáků školy 
 

1 194 100,00 
2 0 0 
3  0 0 

 
 
Absence žáků k 30. 6. 2014: 
 
Počet zameškaných hodin Celkem Na 1 žáka 

 
omluvených 15 871 81,8 

neomluvených 0 0 
celkem 15 871 81,8 

 
 
 



Část VI. 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Prevence sociálně patologických jevů je na základní škole řešena na základě: 

• Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 
studentů ve škole školských zařízení, č.j. MŠMT 21291/2010-28, 

• Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízení č. j. 
MŠMT- 22294/2013-1 

• Minimálního preventivního program, který je aktualizován pro každý školní rok, 
• Krizového plánu školy. 

 
���Prevenci sociálně patologických jevů řídí a realizuje zejména:  
  -  RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D – ředitel školy  
  -  Bc. Irena Wagnerová – školní metodik prevence  
  -  Mgr. Marie Dufková – výchovný poradce  
  -  třídní učitelé  

 
Cílem programu je: 
Střednědobé cíle:  
1) zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel, ŠMP, externí odborník),  
2) podporovat vzájemnou činnost žáků, 
3) pravidelné neformální setkávání pedagogů, 
4) podporovat u rodičů zájem o dění ve škole, 
5) prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
6) zavést pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného,   
    monitorování nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení. 
 

     Krátkodobé cíle: 
1) rozpracovat problematiku primární prevence rizikového chování do jednotlivých tříd a  
      předmětů v rámci ŠVP, 
2) zajistit besedy, nebo jiné aktivity s OSPOD Tišnov (kurátorem pro mládež), Policií 
ČR, PPP Brno a MP promotion, s.r.o s tématy prevence rizikového chování, 

3) zapojovat děti do aktivit školy, 
4) podporovat mezi třídní propojení děti v rámci školních i mimoškolních aktivit 
5) podporovat aktivity zaměřeny na vhodné využití volného času dětí, 
6) řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování, 
7) zajistit proškolení učitelů v oblasti prevence rizikového chování, 
8) nabídnout besedy s odborníky v oblasti PP rodičům našich žáků, zajistit pro rodiče 
      informační materiály k problematice rizikového chování, 
9) umístit prevenci na webové stránky školy a zajistit prezentaci MPP, 
10) zavést do výuky na II. stupni programy, besedy a přednášky na téma Kybešikana, 
11) zajistit proškolení učitelů v oblasti fenoménu Kybešikany, 
12) zavést do výuky program Kapka prevence, 
13) výuka Dopravní výchovy, 
14) Zajistit program pro II. stupeň zaměřený na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví, 

osvojení si správných hygienických návyků již v době dospívání a pomoc při 
pochopení vývojových změn z hlediska biologického, psychologického i sociálního 
při cestě k dospělosti. 

 



 
Poradenské služby v základní škole 

 
Údaje o pracovnících školy – poradenské služby: 

 
 

Funkce 
 

Fyzický počet 
 

Dosažené vzdělání 
 

Výchovný poradce 
Mgr. Marie Dufková 
 

 
1 

Vysokoškolské 
PdF Brno 

Školní metodik prevence  
Bc. Irena Wagnerová 

 

 
1 

Vysokoškolské 
PdF Brno 

 
 
Hlavní pracovní činnost 
Funkce 
 

Činnost 

Výchovný poradce 
Mgr. Marie Dufková 

 
 

Evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, podává ve 
spolupráci s třídními učiteli návrhy na jejich vyšetření, seznamuje s 
výsledky vyšetření ihned třídní učitele, na pedagogických poradách 
všechny vyučující. Sleduje výsledky práce vyučujících v této oblasti, 
informuje o nich ředitele školy. 
Ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními učiteli vypracovává pro 
integrované žáky individuální vzdělávací plán. 
Agenda spojena s přijímacím řízením žáků na střední školy.  
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další 
vzdělávací a profesní cestě žáků. 

Školní metodik prevence  
Bc. Irena Wagnerová 

 

• Tvorba Minimálního preventivního programu. 
• Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení 

již nastalých situací , které by mohly ohrozit zdravý rozvoj 
žáka. 

• Organizace programů s náplní primární prevence. 
• Kontakt s institucemi sekundární a terciární prevence, s PPP. 

 
 
Péče o žáky se zdravotním postižením a žáky talentované: 
V roce 2013/2014 bylo formou individuální integrace zajišťovány speciální vzdělávací 
potřeby deseti žákům, z toho jeden žák měl diagnostikované mentální postižení, osm žáků 
vývojové poruchy učení a jeden žák vývojové poruchy chování. Tři žáci měli k dispozici 
asistentku pedagoga. Všichni žáci měli vypracován individuální vzdělávací plán, byli ze 
strany učitelů zohledňování v pracovním tempu, při školních úkolech atd.   
Pro rozvoj schopností a dovedností talentovaných žáků byl vytvořen systém obtížnějších 
úkolů, olympiád a soutěží.  Ve škole je rovněž zpracována nabídka zájmových útvarů, ve 
kterých tito žáci mohou uplatnit a dále rozvíjet svůj talent. Pro žáky je vytvořen také 
systém doučování a to jak individuální tak skupinovou formou.  
 
Péče o problémové žáky: 
Problémové žáky eviduje a sleduje: 
Výchovný poradce: Mgr. Marie Dufková 
Školní metodik prevence: Bc. Irena Wagnerová 
 



Obě vyučující úzce spolupracují s vyučujícími jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí 
prevence a řešení projevů sociálně patologických jevů je činnost výchovné komise, která 
zahájila svoji činnost 22. září 2010 a jejíž činnost upravuje jednací řád (č.j. 89/2010). 
Výchovná komise je (neoficiální a nepovinný) poradní orgán ředitele školy. Na jednání 
výchovné komise se zvou rodiče problémových žáků, u kterých přes udělená výchovná 
opatření nedošlo ke zlepšení chování a potřebují zvýšenou péči nebo dohled. Výchovná 
komise je obvykle poslední snahou školy řešit výchovné potíže se žáky nebo s rodiči, než 
se obrátí na další instituce (orgány). 

 
 

Část VII. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Plán DVPP vychází ze základních dokumentů školy – z ročního plánu DVPP, který vycházel 
z analýzy vzdělávacích potřeb pedagogů, z dlouhodobé koncepce rozvoje školy a 
každoročního plánování rozvoje školy.  Kromě seminářů, kurzů, přednášek a konferencí 
navštívili pedagogové inspirativní veřejnou školu ZŠ Kunratice. 
 
Pracovníci školy:  
 
23. září 2013                    Seminář objevy čekají na nás, MU Brno 
         Jiří Mašek 
 
24. září 2013                    Kyberšikana, PPP Břeclav 
         Irena Wagnerová 
 
24. září 2013                    Podpora podnikatelských dovedností, KHK JMK 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
25. září 2013              O dyslexii z různých úhlů pohledu, Česká společnost "Dyslexie" a 
         PPP Brno 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
26. září 2013                    44. pracovní seminář Systém agend pro školy, MP-Soft, a.s.  
                                          Jiří Mašek 
 
27. září 2013                    Projekt 50 na 50, Brno  
                                          Jiří Mašek 
 
říjen 2013                   Požadavky na hygienu a osoby pracující ve stravovacích  
         provozech, Jídelny.cz 
                    Romana Kolářová 
 
10. října 2013                   Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství Fraus, s.r.o. 
                                          Tereza Cerovská 
 
16. říjen 2013                    Osobnost učitele. Dobrý učitel. Spolupráce a komunikace s rodiči, 
          Fakta s.r.o. 
          pedagogický sbor 
 



18. října 2013         Jak řídit tým, Fakta s.r.o. 
         Ivana Musilová, Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
20. října 2013         Jdeme společně, Psychoprofi s.r.o. 
         Blanka Křížová 
 
22. října 2013                   Matematika jinak (matematika podle prof. Hejného),  
          Akademie moderního vzdělávání, o.p.s.  
                                          Ivana Musilová, Kateřina Klímová 
 
23. října 2013                   Genetická metoda čtení, ZŠ Řeznovice 
          Ivana Musilová 
 
23. října 2013         Vzdělávací revoluce - Ondřej Šteffl, EKO GYMNÁZIUM 
          Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
 
12. listopadu  2013           Virtuální firma, KHK JMK 
          Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
13. listopadu  2013           Psychohygiena jako prevence vyhoření pro pedagogy, Fakta s.r.o. 
          pedagogický sbor 
 
16. listopadu 2013        Konference pro učitele 1. stupně aneb Učení není mučení,  
         Nakladatelství Fraus, s.r.o. 
         Ivana Musilová, Kateřina Klímová 
 
23. listopadu 2013           Interaktivní tabule a PC pro učitele, Tvořivá škola, o.s. 
                                         Ivana Musilová, Eva Bartesová 
 
3. prosince 2013              Motivační nástroje ve škole - motivace pedagogů, Fakta s.r.o. 
        Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil, Ivana Musilová 
 
13. prosince 2013           Účetnictví příspěvkových organizací, Paris 
        Marie Sojková 
 
8. ledna 2014                  Využití práce v komunitním kruhu ve školské praxi,  Fakta s.r.o. 
                                         pedagogický sbor 
 
20. ledna 2014           Tužka a papír, aneno počítač?, XIII. česko-slovenská konference s 
        mezinárodní účastí, České Budějovice 
                                        Břetislav Svozil, Jan Krása 
 
21. ledna 2014                Finanční gramotnost, KHK JMK 
        Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
22. ledna 2014                ZŠ Kunratice - párové učení 
       Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková, Kateřina Klímová, Ivana   
                                        Musilová, Markéta Tomanová 
 
29. února 2014               Tonda obal, Tonda obal.cz, EKO-KOM 
                                        Ivana Musilová 



 
7. února 2014                 Školení vedoucích pracovníků, Fakta s.r.o. 
             Ivana Musilová, Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
               
11. března 2014             Závěrečný seminář 1. Globálních grantů Jihomoravského kraje 
                                       Břetislav Svozil 
 
14. března 2014              Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí,  
        Katedra sociální pedagogiky Pdf MU 
                                        Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
18. března 2014              Informační schůzka, Odbor kultury a školství MÚ Tišnov 
                        Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
20. března 2014               CVČ Bystrouška Lesa Bylinková zahrádka pro 1. a 2. třídu,  
         CVČ Brno  
                    Ivana Musilová 
 
26. března 2014            Cvičení a techniky nápravy specifických poruch učení, Fakta s.r.o.
         pedagogický sbor 
 
28. března 2014               Festival pedagogické inspirace projektu Pomáháme školám k     
                                         úspěchu, ZŠ Kunratice, Praha 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
4.-6. dubna 2014       Základní kurz mentorských dovedností, Step by Step ČR, o.p.s. 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
7. dubna 2014                  Virtuální firma, KHK JMK 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
11. dubna 2014 Škola jako místo setkávání, FF UK v Praze 
                                        Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil, Ivana Musilová 
 
14. duben 2014        Google pro začátečníky, Institut pro další vzdělávání o.p.s. a česká 
         pobočka Google 

      Jiří Mašek 
 
16. dubna 2014       Využití her při práci se třídou, Fakta s.r.o. 

      pedagogický sbor 
 

16. dubna 2014        Zpíváme jaru a mamince, Vzdělávací instituce TANDEM 
      Zdeňka Kovaříková, Jana Žáková 
 

16. dubna 2014       O počasí s hudbou a pohybem, Vzdělávací instituce TANDEM 
     Jana Žáková 
 

25. dubna 2014       Finanční gramotnost - konference v Šardicích,  KHK JMK 
        Monika Mandelíčková,  

 
25.-27. dubna 2014          Libchavy -  setkání názorových lídrů v oblasti, EDUin, o.p.s. 
         Břetislav Svozil 



27. – 28. dubna 2014       Barvy Země, Chaloupky o.p.s. 
                                         Šárka Crhová, Zdeňka Kovaříková 
 
5. května 2014        Google pro pokročilé, Institut pro další vzdělávání o.p.s. a česká 
         pobočka Google 

      Jiří Mašek 
 

7. dubna 2014                  Virtuální firma, KHK JMK 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
6.-7. května 2014            Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky, NIDV 
        Mariana Plevová 
 
12. května 2014                Finanční gramotnost, KHK JMK 
         Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 

 
14. května 2014                 Inovační metody v pedagogické praxi, Fakta s.r.o. 
          pedagogický sbor 
 
16. května 2014        Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru, Fakta 
         s.r.o. 
         Břetislav Svozil 
 
20. května 2014                 Objevy čekají na Tebe + VKV, ČGS + Erudis 
                                          Jiří Mašek 
 
20. května 2014                 Vítejte u nás, SSŠ Brno 
                                          Zdeňka Kovaříková, Monika Semerádová 
 
21. května 2014                 Využití iPadů ve škole, C.B.C. CZ, spol. s r.o. 
                                          pedagogický sbor 
 
23. května 2014                 Astronomie a práce s nadanou mládeží, Talnet  
                                          Jiří Mašek 
 
29. května 2014                 Socped - Sociální pedagog do škol, PdF MU  
                                          Břetislav Svozil 
 
5. června 2014                  St. Pölten - exkurze do WIFY centra, KHK JMK 
                                          Monika Mandelíčková, Jiří Mašek, Markéta Tomanová 
 
červen 2014                      Dvouletý kurz AJ pro mírně pokročilé 
                                          Ivana Musilová  
 
13. června 2014                5. ročník vzdělávacího sdílení, Deblín 
          pedagogický sbor 
 
19. června 2014                Socped - Sociální pedagog do škol, PdF MU 
                                          Monika Mandelíčková 
 
2. července 2014               Školení systému HACCP a SVP, R-gast 
                                         Vlasta Koudelková, Helena Nasadilová, Olga Hořínková 



Část VIII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti: 
• Podhorácké muzeum Předkláštěří - Základní škola Deblín byla na konci roku 

oceněna vedením Podhoráckého muzea v Předkláštěří za spolupráci s muzeem. 
• 11.9. 2013 - Rodičovská kavárna - Matematika prof. Hejného, genetická metoda 
čtení 

• 14.9. 2013 - Doprovodný program k workshopu doktorandů a doktorandek 2013, 
"Geografický výzkum", který tentokráte nesl podtitul "Participace a angažovanost 
geografického výzkumu". Akce byla uspořádána ve spolupráci Geografického 
ústavu PřF MU a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. 

• září 2013 - Výstava o třetím odboji - putovní výstavou o osobnostech třetího 
odboje byl završen projekt našich deváťáků, který se věnoval zajímavým 
osobnostem regionu zapojeným do třetího (protikomunistického) odboje. Projekt 
byl finančně podpořen Jihomoravským krajem a odborně ho zaštítila společnost 
Paměť a Miroslav Kasáček. http://www.tretiodboj.cz/odbojar/ 

• 17.9.  2013 - Návštěva zahraniční delegace - v rámci studijní stáže organizované 
Hospodářskou komorou Hodonín navštívila naši školu delegace zahraničních 
odborníku zabývající se podporou jazykového vzdělávání a přípravou žáků na 
další studium a povolání. http://www.zs.deblin.cz/photos.yhtml?galleryId=360 

• 18.9. 2013 - Ochrana Země před nebezpečnými vlivy z vesmíru - Zbyněk Navrátil 
• 20.9. 2013 - Robotické stavebnice pro děti - Doc. Ing. Jiří Hrbáček 
• 25.9. 2013 - O dyslexii z různých úhlů pohledu, Česká společnost "Dyslexie" a 

PPP Brno, Podpora inkluzivního vzde ̌lávání na ZŠ Deblín - v rámci konference „O 
dyslexii z různých úhlů pohledu“ prezentoval pan ředitel s paní zástupkyní přítupy 
k podpoře inkluzivního vzdělávání na ZŠ Deblín. 

• 16.10. 2013 - Naše posvícení - akce v rámci světového dne výživy, pr ̌ednáška o 
Tanzánii, která byla por ̌ádána díky podpor ̌e Americké obchodní komory – 
grantového programu One World, Many Voices. 

• 18.10. 2013 - Odborná konference v Ratíškovicích: „Problematika motivace žáků 
ZŠ pro udržitelný rozvoj v podnikání“, na kterém zástupci ZŠ Deblín prezentovali 
tři příspěvky. Konfernci pořádala Krajská hospodářská komora Jihomoravského 
kraje. 

• 23.10. 2013 - Návštěva v Domově sv. Alžběty na Žernůvce - turnaj v deskových 
hrách 

• 13.11. 2013 - Bez domova - vernisáž výstavy školního fotokroužku 
• 14.11. 2013 - Propojme se - zástupci žáků 9. ročníku, se společně se svou 

patronkou Mgr. Monikou Mandelíčkovou, Ph.D. a panem starostou Jiřím 
Vitanovským účastnili konference neziskových organizací na téma možnosti 
propojení neziskového sektoru, obcí a škol. Prezentovali zde oceněný projekt 
Extra třídy Hody v Deblíně. 

• 15.11. 2013 – Projektový den - 17. listopad 1989 (resp. 1939) (1.-9. ročník) 
• 28.11. 2013 - Setkání s fotbalistou - kapitánem Zbrojovky Brno - Pavlem 

Mezlíkem, setkání se uskutečnilo díky podpoře Americké obchodní komory - 
grantového programu One World, Many Voices  

• 28.11. 2013 - Koncert žáků ZUŠ 
• 29.11. 2013 - Adventní dílničky a jarmark  
• prosinec 2013 - Putovní výstava Významná výročí UNESCO 



• 1.12. 2013 - Slavnostní rozsvěcovaní vánočního stromu  
• 4.12. 2013 - Rodičovská kavárna - volba povolání 
• 17.12. 2013 - Vánoční koncert ZUŠ 
• 18.12. 2013 - Vánoční dílna - filcování 
• 19.12. 2013 - Vánoce na Měsíci - výtvarná dílna s názvem 
• 19.12. 2013 - Vystoupení pěveckého sboru v Domově sv. Alžběty na Žernůvce 
• 6.1. 2014 - Výstava Olga Havlová ve vzpomínkách a na fotografiích 
• 20.1. 2014 - Tužka a papír, anebo počítač?, XIII. česko-slovenská konference s 

mezinárodní účastí, RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. a Mgr. Jan Krása, Ph.D. 
prezentovali příspěvek: Kvalitativní výzkum komunity v zahraničí a u nás.  

• 29.1. 2014 - Výstava - Tonda Obal na cestách  
• 4.2. 2014 - Den otevřených dveří v 1. třídě 
• 7.2. 2014 - V. školní ples  
• březen 2014 - Projekce dokumentárních filmů tematicky zaměřených na dětskou 

práci, Panenka pro UNICEF 
• březen 2014 - Komentovaná prohlídka výstavy o ekologické stopě - "Unese Země 

naše kroky?" 
• 5.3. 2014 - Přednáška o Kanadě - Mgr. Tereza Cerovská 
• 11.3. 2014  - Závěrečný seminář 1. Globálních grantů Jihomoravského kraje 

                  RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. prezentoval deblínské OP VK projekty 
• duben 2014 - Natáčení Extra třídy - školu navštívili koordinátoři projektu Extra 

třída, kteří natáčeli dokument o práci na projektu žáků 7. ročníku  
• 27.3. 2014 - Projekce filmu Škola v Kálú a beseda s  Mgr. Ivanou Gajdíkovou 
• 2.4. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanky u příležitosti Dne učitelů 
• 9.4. 2014 - Stavíme most mezi generacemi - vyrábění velikonočních věnečků  v 

Domově sv. Alžběty v Žernůvce (6. ročník) 
• 9.4. 2014 - Festival Jeden svět, Ústí nad Orlicí, RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. v 

debatě o vzdělávání s Tomášem Feřtekem (EDUin) 
• 9.4. 2014 Matematika podle prof. Hejného - otevřená výuka pro učitele ZŠ Drásov 
• 9.4. 2014 - Návštěva učitelek ZŠ Drásov 
• 11.4. 2014 - Škola jako místo setkávání (konference pořádána Katedrou 

psychologie UK), RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. prezentoval příspěvek Škola jako 
místo reflexe 

• 25.4. 2014 - Finanční gramotnost - konference v Šardicích,  Mgr. Monika 
Mandelíčková, Ph.D. prezentovala příspěvek Virtuální firma 

• 25.-27.4. 2013  - Libchavy -  setkání názorových lídrů v oblasti, EDUin, o.p.s. 
      RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. prezentoval příspěvěk Vzdělávání pro budoucnost? 
• 9.5. 2014 - Tomáš Graumann: Dvakrát zachráněné dítě a vernisáž výstavy Leo 

Eitinger  
• 9.5. 2014 - Den otevřených dveří 
• 9.-10.5. 2014 - Hody v Deblíně 
• 10.5. 2014 - Férová snídaně  
• 31.5. 2014 - Turnaj v deskové hře Deblínsko – znáte to tady?  
• 31.5. 2014 - Koncert školního pěveckého sboru Sasanky a vokálního okteta 

Generace  
• 2.6. 2014 - ESFALP - závěrečné setkání účastníků projektu - Rumunsko 
• 13.6. 2014 - 5. ročník vzdělávacího sdílení, Deblín 
• 16.6. 2014 - Obhajoba ročníkových prací (9. ročník) 



• 30.8. 2014 - Komunitní kurátorství: principy, projekty, služby, KISK FF MU 
Brno, RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. a Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. 
přednášeli o komunitním vzdělávání 

 
Mediální prezentace školy: 
Pedagogové ve školním roce 2012-2013 publikovali v regionálním tisku: Školní zpravodaj, 
Tišnovské noviny, v celostátním tisku: Řízení školy a měli příspěvky na několika 
konferencích. 
 
Aktivity pro žáky 

• září 2013 - sběr papíru (1.-9. ročník) 
• září 2013 - projekt Záložka  do knihy spojuje školy (1. stupeň) 
• září 2013 - Policie – 1. třída a MŠ 
• září 2013 - Pedagogická fakulta MU - představení robotických modelů - Doc. Ing. Jiří 

Hrbáček 
• září 2013 - Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného hrdinu (1.-

9. ročník)  
• 10.9. 2013 - Krtkománie aneb společné čtení žáků 1. a 9. ročníku (součást projeku 1. a 

9. ročníku) 
• 18.9. 2013 - Ochrana Země před nebezpečnými vlivy z vesmíru - Zbyněk Navrátil 
• 19.9. 2013 - Návštěva Úřadu práce Brno-venkov (9. ročník) 
• 20.9. 2013 - Robotické stavebnice pro děti - Doc. Ing. Jiří Hrbáček 
• říjen 2013 - Lego soutěž  
• říjen 2013 - Halloween - žáci devátého ročníku připravili soutěž o nejhezčí 

vydlabanou dýni – Jack-o-lantern. V rámci svého patronování v první třídě si také 
připravili vyučovací hodinu na téma Halloween. 

• říjen 2013 - Miniveletrh středních škol 
• 3.10. 2013 - Exkurze na letiště (8.-9. ročník) 
• 8.10. 2013 - Naučná stezka Lesnická-Deblínská (1. a 9. ročník) 
• 10.10. 2013 - Výstaviště Brno - volba povolání (8. a 9. ročník) 
• 16.10. 2013 - Naše posvícení - akce v rámci světového dne výživy, pr ̌ednáška o 

Tanzánii, která byla por ̌ádána díky podpor ̌e Americké obchodní komory – grantového 
programu One World, Many Voices 

• 16.10. 2013 - Návštěva Ekofarmy Deblín (5. ročník) 
• 18.10. 2013 - ČOV Modřice - exkurze (7. ročník) 
• 18.10. 2013 - Moravská galerie v Brně - výukový program na téma Zátiší (6. ročník) 
• 19.10. 2013 - Zajícova liga (1.-9. ročník) 
• 23.10. 2013 - Návštěva v Domově sv. Alžběty na Žernůvce - turnaj v deskových hrách 

(6. ročník) 
• 25.10. 2013 - Škola zdravé pětky (1. a 2. ročník) 
• listopad 2013 - MŠ ve škole 
• listopad 2013 - Sv. Martin - Společně s mateřskými školkami byl uspořádán martinský 

průvod se světýlky, martinskými rohlíčky a ukázal se i Sv. Martin na koni. 
• 4.11. 2013 - Škola zdravé pětky (3. a 4. ročník) 
• 8.11. 2013 - Beseda (v rámci volby povolání) s Ing. Ivanou Simeonovou - "Cose 

skrývá za prací informatika, strojního inženýra a projektového manažera" (8. a 9. 
ročník) 

• 13.11. 2013 - Bez domova - vernisáž výstavy školního fotokroužku 
• 13.11. 2013 - Florbalový turnaj (5.-9. ročník) 



• 14.11. 2013 - Prezentace Extra třídy na konferenci neziskových organizací - zástupci 
žáků 9. ročníku, Mgr. Monika Mandelíčkoá, Ph.D., pan starosta Jiří Vitanovský  

• 15.11. 2013 – Projektový den - 17. listopad 1989 (resp. 1939) (1.-9. ročník) 
• 18.11. 2013 - Den otevřených dveří (1. ročník) 
• 22.11. 2013 - Veletrh středních škol, BVV (9.ročník) 
• 22.11. 2013 - Výukový program v Moravské galerii v Brně (7. ročník) 
• 27.11. 2013 - Návštěva v Domově sv. Alžběty na Žernůvce - rozhovory (6. ročník)  
• 28.11. 2013 - Setkání s fotbalistou - kapitánem Zbrojovky Brno - Pavlem Mezlíkem, 

setkání se uskutečnilo díky podpoře Americké obchodní komory - grantového 
programu One World, Many Voices  

• 29.11. 2013 - Adventní dílničky a jarmark  
• 1.12. 2013 - Slavnostní rozsvěcovaní vánočního stromu 
• prosinec 2013 - Putovní výstava Významná výročí UNESCO 
• prosinec 2013 - Projektový den - Vánoce – lidové zvyky, tradice, soutěž o nejepší 

vánoční cukroví 
• 5.12. 2013 - Čertovský šplh (1. stupeň) 
• 6.12. 2013 - Den naruby - organizoval školní parlament  
• 6.12. 2013 - Návštěva Moravské galerie a výstavy Josefa Lady na Špilberku (1. a 2. 

ročník) 
• 10.12. 2013 - Exkurze do Prahy  (9. ročník) 
• 11.12. 2013 - Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, hrad Špilberk (4. ročník) 
• 13.12. 2013 - Moje profese a německý jazyk - beseda s Mgr. Nolčovou 
• 17.12. 2013 - Vánoční koncert ZUŠ 
• 18.12. 2013 - Vánoční dílna - filcování 
• 19.12. 2013 - Vánoce na Měsíci - výtvarná dílna s názvem  
• 19.12. 2013 - Vystoupení pěveckého sboru v Domově sv. Alžběty na Žernůvce 
• leden 2014 - Lyžařský výcvikový kurz (1. – 9. ročník) 
• leden 2014 - Družina - přátelství - výroba náramků 
• 6.1. 2014 - Výstava Olga Havlová ve vzpomínkách a na fotografiích 
• 20.1. 2014 - Pěvecká soutěž (1. stupeň) 
• 21. 1. 2014 - Labutí jezero, ND Brno (8.ročník + veřejnost) 
• 23.1. 2014 - English speaking competiton - soutěž v anglickém jazyce (2. stupeň) 
• 29.1. 2014 - Jaderná elektrárna Dukovany (8. a 9. ročník) 
• 29.1. 2014 - Školní vzdělávací program Tonda Obal na cestách (1.-9. ročník) 
• 3.2. 2014 - Divadlo Polárka: Dobrodružství piráta Kolíska (1.a 2. ročník) 
• 4.2. 2014 - Spalovna SAKO Brno - recyklace odpadů (8. ročník) 
• 5.2. 2014 - Lesní pedagogika (1. a 9. ročník) 
• 7.2. 2014 - Minimální preventivní program na téma Prevence kouření a Poruchy 

příjmu potravy (3.-7. ročník) 
• 11.2. 2014 - Prodaná nevěsta, ND Brno (2. stupeň) 
• 11.2. 2014 - Výlet školní družiny na výstavu do Domova sv. Alžběty 
• 12.2. 2014 - Recitační soutěž (1. stupeň) 
• 28.2. 2014 - Karneval (1. stupeň) 
• 4.3. 2014 - Turnaj v miniodbíjené (1. stupeň) 
• 5.3. 2014 - Závody ve sjezdovém lyžování 
• březen 2014 - Škola zdravé pětky (5. ročník) 
• březen 2014 - Projekce dokumentárních filmů tematicky zaměřených na dětskou práci, 

Panenka pro UNICEF 



• březen 2014 - Komentovaná prohlídka výstavy o ekologické stopě - "Unese Země 
naše kroky?" 

• 5.3. 2014 - Přednáška o Kanadě - Mgr. Tereza Cerovská 
• 6.3. 2014 - Exkurze v rámci ročního projektu "Zdraví člověka" (péče o chrup a 

prevence) (3. ročník) 
• 7.3. 2014 - Přednáška k volbě povolání - podnikatel Ctirad Motl (9. ročník) 
• 11.3. 2014 - březen 2014 - Žáci 6. ročníku připravili video pro soutěž Dobrodružství s 

knihou vyhlášenou nakladatelstvím Albatros 
• 14.-15.3. 2014 - Soustředění školního pěveckého sboru 
• 18.3. 2014 - Lakomec, ND Brno (7. ročník + veřejnost) 
• 20.3. 2014 - Vstávej semínko – výuk. program v CVČ Bystrouška Brno-Bystrc, 

v rámci celoročního projektu Zahrada (1.-2. ročník) 
• 25.3. 2014 - Program pro MŠ o třídění a recyklaci odpadů (8. ročník) 
• 26.3. 2014 - Minimální preventivní program - Drogy (7. ročník) 
• 27.3. 2014 - Projekce filmu Škola v Kálú a beseda s  Mgr. Ivanou Gajdíkovou 
• 28.3. 2014 - Moravská galerie v Brně - Pohled Medůzy - výtvarná exkurze (5. ročník) 
• duben 2014 - Lipka Brno - Návštěva u babky kořenářky (4.-5. ročník) 
• duben 2014 - Družina - velikonoční pomlázky, soutěž O nalezená vajíčka 
• 2.4. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanky u příležitosti Dne učitelů 
• 4.4. 2014 - Kyberšikana aneb šikana 2.0, Grooming, Kyberstalking - přednáška + 

diskuze (7. ročník) 
• 4.-5.4. 2014 - Noc s Andersenem (1.-9. ročník) 
• 9.4. 2014 - Podhorácké muzeum  Předklášteří - výstava minerálů,                                                           

Jarní svátky jarní hry – výstava, hry  
• 9.4. 2014 - Stavíme most mezi generacemi - vyrábění velikonočních věnečků  v 

Domově sv. Alžběty v Žernůvce (6. ročník) 
• 10.4. 2014 - Minimální preventivní program - Drogy (6. ročník) 
• 11. 4. 2014 - Diskotéka pořádána žákovským parlamentem pro žáky 3.-9. tříd.  
• 16.4. 2014 - Velikonoce na ZŠ Deblín 
• 23.4. 2014 - Výlet do ZOO (školní družina) 
• 23.4. 2014 - Extra třída - návštěva koordinátorů projektu 
• 23.4. 2014 - Exkurze Teplárna (8. ročník) 
• 30.4. 2014 – Den Země (1.-9. ročník), Deblínský strom roku 2014 
• květen 2014 - Lesní pedagogika - stavba hmyzího hotelu (1. stupeň) 
• květen 2014 - Lesní společenstvo (5. ročník) 
• květen 2014 - Lesní pedagogika – les za Deblínem, Lesy města Brna, téma Zpracování 

a využití dřeva (4. ročník) 
• květen 2014 - Deblínská naučná stezka (5. ročník)  
• květen 2014 - Výstava O Květnici - galerie ZŠ Tišnov 28. října (4. ročník) 
• květen 2014 - Výchovný koncert - Filharmonie Brno (3. ročník) 
• 2.5. 2014 - Barevné sny - Moravská galerie v Brně (8. ročník) 
• 2.5. 2014 - Planetárium (8. a 9. ročník) 
• 7.5. 2014 -  Výukový program Sedím a jedu (3.-9. ročník + školní družina) 
• 9.5. 2014 - Den matek čtenářská dílna s rodiči, výroba přáníček (1. stupeň) 
• 9.5. 2014 - Tomáš Graumann - Dvakrát zachráněné dítě a vernisáž výstavy Leo 

Eitinger  
• 9.-10.5. 2014 - Hody v Deblíně 
• 10.5. 2014 - Férová snídaně  
• 12.5. 2014 - Les u rybníka - školní družina 



• 12.5. 2014 - Městská knihovna Tišnov - Povídání o českých a moravských pověstech 
(4. ročník) 

• 17.5. 2014 - Zájezd do Anglie  
• 17.5. 2014 - Zajícova liga, TJ Sokol Přísnotice 
• 20.5. 2014 - Návštěva knihovny Tišnov - školní družina 
• 21.5. 2014 - Lesy města Brna - zpracování a využití dřeva /dle nabídky/ (4. ročník) 
• 21.5. 2014 - Návštěva Domova sv. Alžběty - Člověče nezlob se (6. ročník) 
• 22.5. 2014 - Příhody lišky Bystroušky – opera, ND Brno 
• 27.5. 2014 - Výchovný program pro žáky 1. a 2. třídy ZUŠ 
• 29.5. 2014 - Den na Petrově - celodenní akce pro děti navštěvující náboženství 
• 31.5. 2014 - Turnaj v deskové hře Deblínsko – znáte to tady?  
• 31.5. 2014 - Koncert školního pěveckého sboru Sasanky a vokálního okteta Generace  
• červen 2014 - Beseda s hasiči (1. stupeň) 
• červen 2014 - Pasování na čtenáře (1. třída) 
• 2.6. 2014 - ESFALP - závěrečné setkání účastníků projektu - Rumunsko 
• 2.-5.6. 2014 - Celé Česko čte dětem - čtenářská dílna ve 2. třídě 
• 4.6. 2014 - Exkurze žákovského parlamentu 
• 6.6. 2014 - Projektový den celoročního projektu Zahrada, Lesohraní a Bylinková 

zahrada (1. stupeň) 
• 6.6. 2014 - Prezentace pokusů žáky 1. ročníku 
• 9.6. 2014 - Minimální preventivní program (6.-9. ročník) 
• 10.6. 2014 - Výukový program VODA s Lesy města Brna  
• 10.6. 2014 - Moravské zemské muzeum Brno - nerosty (4. ročník) 
• 12.6. 2014 - Zdravé pohoštění - v rámci projektu Zdravá škola (1. stupeň) 
• 16.6. 2014 - Obhajoba ročníkových prací (9. ročník) 
• 12.6. 2014 - Zdravá výživa - prezentace projektu 5. ročníku 
• 12.6. 2014 - Koncert na schodech - ZUŠ 
• 16.6. 2014 - Sněhurka a sedm trpaslíků - dětský balet, ND Brno (4. ročník) 
• 16.6. 2014 - Obhajoba ročníkových prací (9. ročník) 
• 16.6. 2014 - Den povolání - žákovský parlament 
• 17.-19.6. 2014 - Lesní penzion Podmitrov (8. ročník) 
• 18.6. 2014 - Moravský kras - Punkevní jeskyně - školní výlet zaměřený na celoroční 

projekt (3. a 4. ročník) 
• 18.-19.6. 2014 - Šafránkův mlýn (9. ročník) 
• 18.-20.6. 2014 - Školní výlet - Vranovská přehrada (5. a 6. ročník) 
• 18.-20.6. 2014 - Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm (7. ročník) 
• 19.6. 2014 - Hrad Veveří (1.-2. ročník) 
• 20.6. 2014 - Pohádka od srdce - anglické divadlo (1.-4. ročník) 
• 20.6. 2014 - Virtuální firma - projektový den 
• 24.6. 2014 - Nerostné bohatství - prezentace projektu 4. ročníku 
• 24.6. 2014 - Procházka deblínským lesem s opékáním špekáčků 
• 25.6. 2014 - Sportovní den pro I. stupeň 
• 25.6. 2014 - Noc v muzeu (7. ročník) 
 
 

 
 
 
 



Žákovským parlament 
http://www.parlamentdeblin.webnode.cz/ 
https://www.facebook.com/parlamentdeblin 

• 7.11. 2013 - I. dětský sněm v Brně za účasti zástupců Žákovského parlamentu ZŠ   
Deblín 

• 6.12. 2013   -  Den naruby 
• 20.12. 2013 - Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 
• 21.3. 2014   -  Pyžamový den 
• 27.3. 2014   -  Velikonoční tipovací soutěž 
• 3.6. 2014     -   Výlet na hrad Veveří 
• 11.6. 2014   - Žákovská diskotéka 
• 16.6. 2014   - Den povolání 
 

Školní časopis - Sedmopolis 
http://www.zs.deblin.cz/rok-2013-2014/p147 

• Září – červen 2013/2014 Vydávání jednotlivých čísel časopisu Sedmopolis 
• 10 čísel 
• Práce žáků 8. a 7. třídy 

• Leden-duben 2014  Soutěž „Náš časopis“ 
• 4. místo v rámci JMK - kategorie časopisů žáků 

II. stupně 
 
 
Pěvecký sbor 
https://www.facebook.com/peveckysbordeblin 
http://www.zs.deblin.cz/pevecky-sbor/p127 

• 26.9. 2013   - Vystoupení v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 
• 29.11. 2013 - Vystoupení na adventních dílničkách 
• 17.12. 2013 - Vánoční koncertík v Obecním domě v Deblíně 
• 19.12. 2013 - Vystoupení v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 
• 20.12. 2013 - Vystoupení ve vestibulu školy  
• 2.4. 2014  - Den učitelů - vystoupení ve vestibulu školy pro současné i bývalé   

pedagogy při příležitosti oslav Dne učitelů 
• 14.-15.4. 2014 -  Pěvecké soustředění 
• 31.5. 2014   -  Posezení Na Gruntě - vystoupení na akci pořádané KPŠ Kamarád 

společně s dámským vokálním oktetem Generace z Ústí nad Orlicí 
• 10.6. 2014   -  Vystoupení v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 

 
 

Podhorácké muzeum Předkláštěří 
Základní škola Deblín byla v prosinci 2013 oceněna vedením Podhoráckého muzea v 
Předkláštěří za spolupráci s muzeem. 
 
Prezentace žáků na veřejnosti - účasti školy v soutěžích, olympiádách: 

Druh akce Odpovědný učitel 
 

Biologická olympiáda (2. stupeň) 
Martin Zavřel – vyhrál okresní kolo a v krajském kole se umístil 2. místě 

Tereza Cerovská 

Matematický klokánek – kategorie Cvrček (2. a 3. ročník)  
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: Aneta Brzicová, Eliška Štěrbová, Tomáš Klusák 
(Br) 

Petra Stupňová 



Matematický klokan – kategorie Klokánek (4. + 5. třída) 
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: Marek Vyhňák, Jana Juranová, Tereza Štěrbová 

Petra Stupňová 

Matematický klokan – kategorie Benjamin (6. + 7. třída) 
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: Michaela Křížová, Jaroslava Sovová,  
Petr Urbánek a Pavlína Šiborová 

Petra Stupňová 

Matematický klokan – kategorie Kadet (8. a 9. ročník)  
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: Aleš Kadlec, Tomáš Urban, Martin Zavřel 

Petra Stupňová 

Matematická olympiáda – kategorie Z5 
- do okresního kola se zúčastnily: Leona Žáková a Petra Zavřelová 

Petra Stupňová 

Matematická olympiáda – kategorie Z6 
- do okresního kola se zúčastnili: Petr Bartoš a Pavlína Šiborová 

Petra Stupňová 

Matematická olympiáda – kategorie Z7 
- Petr Urbánek se umístil na 10. místě v okresním kole 

Petra Stupňová 

Pythagoriáda (5. ročník) Petra Stupňová 

Pythagoriáda (6. ročník)  
- úspěšnou řešitelkou okresního kola se stala: Pavlína Šiborová 

Petra Stupňová 

Pythagoriáda (7. ročník) Petra Stupňová 
Pythagoriáda (8. ročník) Petra Stupňová 
Abaku liga 
Naše škola se umístila na 5. místě. Celkem bylo do soutěže zaregistrováno 
4037 škol (aktivně hrajících cca 100). Do finále postoupili: Jakub Urban, 
Pavlína Šiborová, Petr Urbánek.  

Petra Stupňová 

Logická olympiáda - kategorie A (1.stupeň) 
- do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1225. 
Dvanáct žáků ZŠ Deblín bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. 
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: David Kirsch, Tereza Štěrbová, Markéta 
Weiglová 

Petra Stupňová 

Logická olympiáda - kategorie B (2. stupeň) 
- do soutěže zapojilo 15 514 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2320. Čtyři 
žáci ZŠ Deblín byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. 
- nejúspěšnějšími řešiteli byli: Petr Bartoš,Petr Urbánek, Karel Weigl, Pavlína 
Šiborová 

Petra Stupňová 

Anglická olympiáda - okresní kolo 
Monika Kubinová 
Zdeněk Vrána 

Monika 
Mandelíčková 

English speaking competiton - soutěž v anglickém jazyce (2. stupeň) Monika 
Mandelíčková 

Mezinárodní jazykové zkoušky Pearson 
- všichni přihlášení uspěli: Petra Zavřelová, Alžběta Zavřelová, Monika 
Kubínová, Aneta Zavřelová 

Monika 
Mandelíčková 

Závody ve sjezdovém lyžování  
Karolína Rašovská - 1. místo  

Svatoslav Ton 

Vánoční hala, Sportovní gymnázium L. Daňka Brno, Botanická a AK Olymp 
Brno 

Svatoslav Ton 

Florbalový turnaj (5.-9. ročník) Svatoslav Ton 
Velikonoční florbalový turnaj (8.+ 9. ročník)  Svatoslav Ton 
Turnaj v miniodbíjené (1. stupeň) Svatoslav Ton 
Deblínský lesní běh – atletické závody za účasti ZŠ Deblín, AC Ivančice a AC 
moravský Krumlov 

Svatoslav Ton 

Čertovský šplh – závody ve šplhu na tyči  - ZŠ Deblín Svatoslav Ton 
Zajícova liga – seriál atletických závodů 
Horáková Michaela - Absolutní vítězka seriálu atletických závodů "Zajícova 
Liga 2013" v kategorii "minipřípravka". Milan Doležal - Absolutní vítěz 
seriálu atletických závodů "Zajícova Liga 2013" v kategorii "mladší 
přípravka". 

Svatoslav Ton 



Olympiáda z dějepisu  
- Tomáš Urban se umístil na 16. místě  

Pavlína Rohanová 

Olympiáda v českém jazyce 
- nejlepšího umístění dosáhl Martina Zavřel a Tomáš Urban 

Pavlína Rohanová 

Zeměpisná olympiáda (9. ročník) 
- Tomáš Urban se umístil na 3. místě (kategorie A) 

Břetislav Svozil 

Čtenářská soutěž – 1.třída Ivana Musilová 
Slavnost slabikáře – 1.třída Ivana Musilová 
Výtvarná soutěže v rámci projektu Les ve škole Ivana Musilová 
Pěvecká soutěž  1. stupeň 
Recitační soutěž  1. stupeň 
Soutěž o nejkrásnější kraslici 1. stupeň 
Lego soutěž 1. stupeň 
4. ročníku výtvarného projektu, jehož vyhlašovatelem je Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu s MPSV, MŠMT SMO ČR 
1. místo - Martina Rubešová  
2. místo - Eliška Zavřelová   

Mariana Plevová 

"Praxe je školou života", Dům zahraničních služeb  
Mezi třinácti vítěznými a oceněnými pracemi byla i fotografie Karolíny 
Rašovské s názvem "Návrat domů"  

Mariana Plevová 

Dobrodružství s knihou - nakladatelství Albatros - video 
žáci 6. ročníku 

Jitka Eliášová 

Náš časopis - Školní časopis roku 
4. místo v rámci JMK - kategorie časopisů žáků II. stupně 

Jitka Eliášová 

Karaoke soutěž pro II. stupeň 
- nejúspěšnější soutěžící: Pavla Slezáková, Nela Stoklasová, Iveta Šedová 

Jitka Eliášová 

Výtvarná soutěž: Svět světla a tmy 
Veronika Crhová získala 2. místo v hlasování veřejnosti a 2. místo od odborné 
poroty 

Zdeňka Kovaříková   

Celé Česko čte dětem 2014 Zdeňka Kovaříková   
Lidice 2014 Zdeňka Kovaříková   
Evropa ve škole  Zdeňka Kovaříková   
Moje Veličenstvo kniha  Zdeňka Kovaříková   
Máme rádi přírodu Zdeňka Kovaříková   
Malujeme po síti Zdeňka Kovaříková   
Klavírní soutěž - okresní kolo 
Tomáš Klusák získal čestné uznání 

ZUŠ Tišnov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Část IX. 
 

Údaje o výsledcích inspekčních činností provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2013/2014 byla provedena ČŠI kontrola (viz. příloha).  
 
 
 

Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy - prostředky státního rozpočtu 
 

	  
Výnosy celkem     11 614 000,-   

	  
  z toho: Dotace JMK   11 614 000,00    

	  

náklady celkem 
  
  
  

    11 614 000,00      

	  
z toho: mzdy   8 485 687,00    

	  
  odvody   2 950 497,00    

	  
  ONIV   177 816,00    

	  
výsledek hospodaření     0,00      

	    	   	   	   	  
	    	   	   	   	  
	  

Základní údaje o hospodaření - provozní prostředky - příspěvek obce 

	  

výnosy cekem 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    4 775 563,
60   

	  

z toho: příspěvek obce 
  2 453 075,31    

	  
  příspěvek na odpisy   432 841,63    

	  
  školné MŠ   171 800,00    

	  
  školné ŠD   48 650,00    

	  
  úroky   190,29    

	  

  Amer. obchodní komora 
 65 000,00    

	  
  EU školám   536 346,00    

	  
  rozpouštění transferů   66 245,37    

	  
  přefakturace plynu   29 558,00    

	  
  Coca cola   4 800,00    

	  
  čerpání FKSP   8 474,00    

	  
  ostatní   5 576,00    

	  

  Čerpání rezerv. fondu 
  30 000,00    

	  
  stravné   923 007,00    



	  
    plavání   0,00    

	  

náklady celkem     -
4 782 132,72      

	  
  z toho: potraviny   923 060,40    

	  
    Světová škola   0,00    

	  
    spotřební materiál   323 009,80    

	  
    plyn   671 956,28    

	  
    elektřina   276 202,00    

	  
    vodné   22 927,00    

	  
    údržba   541 263,60    

	  
    cestovné   2 809,00    

	  
    ostatní služby   451 535,88    

	  
    pohoštění   58,00    

	  
    mzdy EU   109 100,00    

	  
    mzdy oec   3 600,00    

	  
    zákonné poj.   8 593,00    

	  
    penále   48 992,00    

	  
    ostatní náklady   15 260,00    

	  
    Nákup DDHM   884 678,76    

	  
    ostatní náklady   0,00    

	  
    odpisy   499 087,00    

	  
výsledek hospodaření     -6 569,12    4 782 132,72    

	    	   	   	   	  
	    	   	   	   	  

	  
Základní údaje o doplňkové činnosti 

	    	   	   	   	  

	  
výnosy celkem: 
  
  
  
  

     
269 250,00      

	  
z toho: nájmy   60 900,00    

	  

  kroužky 
  142 200,00    

	  
  fond Tesco   37 650,00    

	  
  hospod. činnost   28 500,00    

	  
náklady celkem: 
  
  
  
  

    -255 227,00      

	  
z toho: Materiál+   37 166,00    

	  
služby   32 131,00    

	  
  energie   42 430,00    

	  
  mzdy   49 400,00    

	  
  opravy a udržování   1 263,00    

	  
    Nákup DDHM   92 837,00    

	  
výsledek hospodaření     14 023,00      



	    	   	   	   	  
	    	   	   	   	  
	  

Základní údaje o hospodaření s fondy 

	    	   	   	   	  

	  
fond odměn zůstatek k 1.1.2013 

53 993,00 Kč 
  

	  
  použití v roce 2013 

0,00    
  

	  
  zůstatek k 31.12.2013 

53 993,00 Kč 
  

	  
fond FKSP zůstatek k 1.1.2013 

124 875,74    
  

	  
  tvorba fondu v roce 2013 

83 587,00    
  

	  
  použití v roce 2013 

90 947,00    
  

	  
  zůstatek k 31.12.2013 

117 515,74    
  

	  
fond rezervní zůstatek k 1.1.2013 

28 016,23    
  

	  
  tvorba 2013 

5 832,64    
  

	  
  Čerpání k 31.12.2013 

30 000,00    
  

	  
  zůstatek k 31.12.2013 

3 848,87    
  

	  

fond rezervní z 
ostatních zdrojů (EU, 
dary) zůstatek k 1.1.2013 

595 336,80    
  

	  
  tvorba 2013 

453 382,00    
  

	  
  Čerpání k 31.12.2013 

595 336,80    
  

	  
  zůstatek k 31.12.2013 

453 382,00    
  

	  
fond investiční zůstatek k 1.1.2013 

2 205,00    
  

	  
  tvorba 2013 

432 841,63    
  

	  
  odvod do rozpočtu zřizovatele 

432 841,63    
  

	  

  
zůstatek k 31.12.2013 

2 205,00    
  

 
 
 
 
 
 



Část XI. 
 

Údaje o zapojení ZŠ do rozvojových projektů 
 

•  ESFALP 
V letošním školním roce se účastníme mezinárodního environmentálního projektu European 
Schools for a Living Planet („Evropské školy pro živou planetu“) pod záštitou Světového 
fondu pro ochranu přírody a nadace ERSTE. 
Naši žáci 8. třídy společně s dalšími studenty z 11 evropských zemí (Rakousko, Česko, 
Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsku, Moldávie, 
Ukrajina) budou vypracovávat vlastní projekt na ochranu životního prostředí. 
Zvolili jsme téma „Ekologická stopa“. Budeme se zabývat naším životním stylem a jeho 
dopadem na přírodu a životní prostředí. Chceme poukázat na možnosti šetrnějšího využívání 
přírody a snižovaní naší ekologické stopy. 

• „Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol“ CZ.1.07/1.1.16/02.0030 
ZŠ Deblín je partnerskou školou v projektu „Základy podnikatelského myšlení žáků 
základních škol“, která je pod záštitou Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. 
Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí na úrovni základní školy (6. až 9. 
ročník) a motivace žáků pro udržitelný rozvoj v podnikání, motivace žáků k volbě povolání v 
technických a přírodovědných oborech. 
K tomu bude vytvořena inovace 4 ŠVP formou komplexu 3 nových učebních       modulů 
"Základy podnikání pro 6. - 8. ročník, včetně metodik, 1 školního projektu "Virtuální firma" 
pro 9. ročník (4 moduly), včetně metodik a 1 sady 12 pracovních listů pro 6. - 9. ročník s 
pilotním ověřením.  
Dílčími cíli jsou: 

1) zvýšení odpovědnosti žáků/žákyň za vlastní život i pracovní kariéru, ovlivnění jejich 
volby povolání a budoucího uplatnění na trhu práce a          překonávání genderových 
stereotypů při volbě povolání,  

2) navázání spolupráce ZŠ s podnikatelskými subjekty v nejbližším okolí,  
3) prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností pedagogických pracovníků/ 

pracovnic a metod podnikatelské výchovy a vzdělávání 
4) přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního semináře odborných 

pedagogických pracovníků, seznámení se s moderními používanými metodami výuky 
v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních 
vzdělávacích programů. 

•  „Zvýšení gramotnosti na ZŠ Deblín“ CZ.1.07/1.4.00/21.3571 
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude 
dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a 
následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení 
efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací 
výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků 
mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného 
přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, 
speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. 

 
 



• „Učí se celá škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském regionu“ 
CZ.1.07/1.3.41/02.0025 

ZŠ Deblín je partnerskou školou projektu, který realizuje společnost FAKTA, s.r.o. Projekt se 
zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků základních a mateřských škol 
(dále jen ZŠ a MŠ) v oblasti kvality a efektivity vzdělávání a v oblasti využití nových forem a 
metod práce ve výuce. Zároveň se věnuje i prohloubení kvalifikace a zvyšování kompetencí 
řídících pracovníků ZŠ a MŠ v oblasti řízení. Cílová skupina je tvořena pedagogickými 
pracovníky a řídícími pracovníky Jihomoravského kraje z oblasti tišnovského regionu, kterým 
budeme v rámci projektu nabízet 20 nově vytvořených vzdělávacích programů (14 pro 
pedagogické pracovníky a 6 pro řídící pracovníky) zaměřených na zlepšení práce s 
individualitou dítěte v rámci třídy užitím nových metod a forem práce a věnovaným 
osobnostnímu rozvoji pedagogických pracovníků. V oblasti řízení zaměřených především na 
manažerské a komunikační dovednosti. Vzdělávací programy absolvuje 590 pedagogických 
pracovníků ZŠ a MŠ z Jihomoravského kraje - tišnovského regionu. 
 

• Extra třída 
Žáci 7. ročníku se zapojili do projektu Extra třída, který je organizovaný společností EDUin v 
partnerství s Nadačním fondem Tesco. Navazuje na iniciativu Rodiče vítáni, která podporuje 
kvalitní komunikaci s rodiči a otevření školy směrem k místní komunitě. Jako téma si zvolili 
Tišnovsko hrou... znáte to tady?. Mezi 44 podanými projekty se stali jedním z dvaceti, kterým 
byla poskytnuta finanční podpora.  
Jejich cílem bylo vytvoření vědomostní deskové hry a uspořádání turnaje v této nově vzniklé 
regionálně zaměřené hře. Snažili se tím zviditelnit místo, kde žijí. Sami se o něm chtěli 
dozvědět více, ať už o jeho historii, přírodě nebo osobnostech. 
Jako jeden ze 6 projektů byli vybráni, aby o jejich činnosti natočila iniciativa Učíme se 
příběhy filmový dokument. 

 

• Projekt 5. třídy – Zdravá strava 
Zdravý životní styl života, správné a pravidelné stravování – to je věc, která, mám pocit, 
generaci dnešních dětí chybí. Děti již v raném věku trpí obezitou, protože jejich jídelníčk 
není vyvážený a nejsou zvyklé sportovat. Cílem projektu tedy bylo naučt a motivovat děti 
správně se stravovat, rozlišit, které potraviny je vhodné konzumovat pravidelně a kterým 
bychom se raději měli vyhýbat. Na základě nabytých vědomostí  žáci vzdělávali spolužáky i 
pedagogy ZŠ. Projekt byl provázán s ŠVP, např.: AJ – témata: tělo, jídlo; M – slovní úlohy, 
grafy; PŘ - lidské tělo, péč o zdraví a zdravý životní styl; VV- tvorba potravinové pyramidy; TV atd. 
 

• Profiles 
Projekt Profiles,  PdF MU Brno  
Badatelsky zaměřený projekt, při kterém se žáci 9. ročníku podíleli na části zaměřené na 
předmět chemie. Tématem byl oxid uhličitý a uhlík a jeho dokazování v anorganických a 
organických sloučeninách.  
 

• Recyklohraní  
Projekt si klade prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit 
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Školy 
zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se 
odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si 
mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu. 
 
 



• Celé Česko čte dětem 
Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje 
stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské 
gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v 
rodině prostřednictvím společného čtení. Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý 
program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že 
v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje 
myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou 
důležitost.  
Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození i do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy 
člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě 
umí poradit rozumem, nikoli silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. 
Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní 
zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s 
rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem. 
Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst". Hlavní motto zní: "Čtěme dětem 20 
minut denně. Každý den!"“ 
 

• Příběhy Bezpráví 
MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY (1918-1989) 
V rámci projektu Příběhy bezpráví proběhlo ve škole promítání dokumentárního filmu a 
následná debata s pamětníkem.  
 

• Čtení pomáhá  
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo 
pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po 
úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných 
dobročinných projektů. 
V prvním roce běhu projektu (8.4. 2011-7.4. 2012) se do projektu přihlásilo 90747 dětí. 
Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola). 
V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav je minimálně 
100 knih v každé kategorii 

 
• Les ve škole – škola v lese 

Les ve škole - škola v lese seznamuje děti s naším nejrozšířenějším ekosystémem zajímavě, 
názorně a v souvislostech. Tento program je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Program je 
koordinován Sdružením TEREZA a jeho podporovatelem a garantem jsou Lesy České 
republiky, s. p. 
1. a 4. třída získala certifikát Lesní třída.  

 
• Ovoce do škol  

Od září 2010 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Dotované ovoce a zeleninu 
budou dostávat žáci 1. až 5. tříd základních škol zcela ZDARMA . 
Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, 
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

 
• Mléko do škol  

Od října 2010 se naše škola zapojila do projektu Mléko do škol. Tento projekt podporuje děti 
v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje 
rozvoj správných stravovacích návyků. 

 



Další projekty:  
• Záložka do knihy spojuje školy 
• Noc s Andersenem 
• Recyklohraní 
• Zdravé zuby 
• Celoroční projekt Nerostné bohatství (4. ročník) 
• Zahrada – pěstování, budování školní zahrady 
• Hravě - zdravě 
 
 

Část XII. 
 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

• Svatoslav Ton – studium pro získání pedagogické kvalifikace - FSpS TVS Tělesná 
výchova a sport 

 
 

 
Část XIII. 

 
Projekty realizované a financované z cizích zdrojů 

 
• „Zvýšení gramotnosti na ZŠ Deblín“ CZ.1.07/1.4.00/21.3571 
•  Extra třída 

 
 
 

 
Část XIV. 

 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Spolupráce s partnery: 
Spolupráce se zřizovatelem 

• pravidelné setkávaní se zřizovatelem 
• pravidelné návštěvy zástupců zřizovatele v prostorách školy 
• účast starosty na zahájení a ukončení školního roku  
• účast starosty při předávání cen nejlepším žákům 

 
Spolupráce s odbornými subjekty 
V průběhu celého školního roku spolupracovala škola zejména se těmito subjekty: 

• Městský úřad Tišnov – odbor školství a kultury  
• Městský úřad Tišnov – odbor sociálních věci – péče o dítě  
• Logopedická prevence  
• PPP Brno 
• Úřad práce Brno - venkov  
• KÚ Brno  



• Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje 
• Geografický ústav PřF MU Brno 
• Hygienická stanice Brno 
• Farnost Deblín 
• TJ Sokol Deblín 
• Místní knihovna Deblín  
• Městská knihovna Tišnov  
• Lesy města Brna  
• Policie ČR  
 

Spolupráce školy s rodiči  
• KPŠ Kamarád (Klub přátel školy Kamarád) 
• individuální konzultace s rodiči  
• písemné informace pro rodiče  
• třídní schůzky s rodiči  
• dny otevřených dveří  
• rodiče jsou zapojováni do školní činnosti  
• společné akce (výlety, divadla, přednášky, výstavy...) 
• Kurz  HRAJEME SI VE ŠKOLE - pro budoucí prvňáčky 

Pět setkání určených pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče, zaměřených na 
adaptaci dětí na školní prostředí, rodiče si zde mohou ověřit zralost svého dítěte 
pro školu. 

Probíhá:  
• formou her a cvičení, 
• od února do června 1 krát měsíčně, 
• ve středu od 15:00 – 17:00 hodin, 
• v prostorách školy, 
• pod vedením zkušených pedagogů, školního psychologa a logopedky, 
• je bezplatný. 

  
Zaměřen na: 
• rozvoj řeči, správné výslovnosti, slovní zásoby, jemné motoriky, 

grafomotoriky, předmatematických představ a logického usuzování, 
zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, sociálních a 
pohybových schopností a dovedností. 

• 1.lekce: Pohyb nás baví - adaptační hry. 
• 2.lekce: Co dovede tužka - úchop tužky, uvolňovací cviky, grafomotorika, 

pravolevá orientace. 
• 3.lekce: Matematika nás nezaskočí - předmatematické představy a 

usuzování, práce s interaktivní tabulí. 
• 4.lekce: Tvořeníčko - kreativní tvoření. 
• 5.lekce: Knížka je náš kamarád - sluchové a zrakové vnímání, rozvíjení 

vztahu ke knihám. 

 
 
 
 
 
 
 



Pomoc druhým 
• Fond Sidus, o.p.s. – sbírka pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice 

v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc 
• Sběr víček pro Justýnku  
• Spolupráce s Domovem sv. Alžběty v Žernůvce (v rámci projektu "Stavíme most mezi 

generacemi) 
• 26.9. 2013   - Vystoupení pěveckého sboru 
• 23.10. 2013 - Hrací dopoledne s klienty 
• 27.11. 2013 - Rozhovory s klienty, canisterapie 
• 19.12. 2013 - Vystoupení pěveckého sboru - předvánoční 
• 7.2. 2014     - Kreslení s klienty 
• 9.4. 2014     - Velikonoční dílnička společné vyrábění s klienty 
• 21.5. 2014   - Člověče, nezlob se! v "životní" velikosti 
• 10.6. 2014   - Vystoupení pěveckého sboru - předprázdninové 

 
 
Spolupráce ZŠ s mateřskými školami Deblín, Maršov, Svatoslav 
Říjen 

- návštěva MŠ v  1. třídě spojená s prohlídkou školy - ŠD, jazyková a počítačová 
učebna, knihovna, tělocvična 

- návštěva prvňáků v MŠ Deblín 
Listopad 

- schůzka uč. 1.roč v MŠ, rodiči předškoláků za účelem předání informací o způsobu 
práce s dětmi v MŠ, ZŠ 

Prosinec 
- jarmark v ZŠ i MŠ 
- vystoupení u vánočního stromku na návsi v Deblíně a Svatoslavi 
- Mikulášská nadílka – připraví  žáci 2. stupně 

Leden 
- zápis do 1. třídy 
- prohlídka učeben školy, tělocvičny, jídelny, kuchyně…. 
- soutěže pro předškoláky v ZŠ 

Únor 
- zimní sporty 

Březen 
     -      spolupráce s knihovnou školy 
Duben - Květen 

- společné aktuální akce s družinou – sportování na hřišti 
- Den Země v MŠ – připraví žáci 2. stupně 

Červen 
      -     pohádkový les – připraví žáci 2. stupně 

 
Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci a okolí: 

Veřejná vystupování žáků při veřejných oslavách – Den matek, vánoční koncerty, státní 
svátky, vítání nových občánků, školní ples, hody, přednášky, výstavy, společné brigády, úklid 
Deblína apod. 
 

 
	  
	  



Část XV. 
 

    Závěr 
 

Ve školním roce 2013-2014 pokračuje trend zvyšujícího se počtu žáků navštěvující naši 
školu. Oproti školnímu roku 2012-2013 se jedná navýšení o 17 žáků. Tento trend bude 
pokračovat i v dalších letech. Ve školním roce 2012-2013 se také podařily uskutečnit větší 
investice (díky dobré spolupráci s městysem Deblín) - zateplit tělocvičnu a krček, vyměnit 
elektroinstalaci veškolní kuchyni a jídelně.  
 
 
 
 

V Deblíně, dne 6. října 2014 
 
 
        ..................................................... 
          RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. 
              ředitel školy 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Příloha výroční zprávy 
 
 
Přehled žáků dle zahajovacího výkazu M-3 k 30.9. 2013: 

Školní rok 
2012/2013 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 102 20,4 

2. stupeň 4 4 92 23,0 

Celkem 1) 9 9 194 21,55 

 
 
Zvolený vzdělávací program: 

Název vzdělávacího 
programu 

Č.j. V ročníku 

ŠVP pro ZŠ 43/2010 (verze 1.1) 1.-9. 
 
 
Přehled o dojíždějících žácích:        

Obec Počet žáků 
 

Svatoslav  23 
Maršov 27 
Braníškov 12 
Úsuší 10 
Čížky   2 
Tišnov   3 
Lažánky 17 
Hradčany   1 
Drásov   1 
Chudčice  6 
Kuřim  1 
Veverská Bítýška  1 
Brno  1 
Vohančice  1 
Celkem 106 
                                    
 
Zařízení školního stravování 

Typ jídelny 
 

Počet strávníků ve škole *) 
děti/žáci zaměstnanci školy**) 

ŠJ - úplná 
 

157 26 
Počet stravovaných, pro něž se dováží *) 

děti/žáci zaměstnanci školy**) 

80 9 
Celkový počet obědů 272 
*)  dle zahajovacího výkazu k 31.10. 2013 (Z 17-01)  
  **)  pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, vč. MŠ 



 
Počet pracovníků stravování k 31.10. 2012 (dle zahajovacího výkazu Z 17-01): 

Fyzické osoby 4 
Přepočtení na plně zaměstnané 4 

 
 
 
Školní družina, která je součástí základní školy, k 31.10. 2013*): 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů v ŠD 
 

Celkem 3 75 fyz. 3,00 / úvazek 1,9 
    *)  dle zahajovacího výkazu Z 2-01  
 
 
 
Údaje o přijímacím řízení na střední školu: 
 
 
Školní rok 2013/2014 
 
 

 
Gymnázia 

 
SOŠ 

 
SOU 

 
Celkem 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

 
Počty přijatých žáků 

 
3 

 
- 

 
- 

 
13 

 
9 

 

 
25 

 
Počet absolventů ZŠ: 
 
Ročník  
 

Počet žáků 

9. ročník 25 
Celkem 25 
 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013 – 2014: 

Obor Počet přijatých 
 

SŠTE Brno, Olomoucká - Puškař 1 
SOŠ a SOU Kuřim, s r.o. - Mechanik elektrotechnik 1 
SŠPOS Brno, Charbulova - Cukrář 2 
Gymnázium Tišnov 2 
SŠPOS Brno, Charbulova - Hotelnictví 2 
SŠPOS Brno, Charbulova - Kadeřník 1 
SŠPOS Brno, Charbulova – Kosmetické služby 1 
SOŠ a SOU Kuřim, s r.o. - Informační technologie 1 
SŠTE Brno, Olomoucká  - Informační technologie 1 
SŠTE Brno, Olomoucká – Ekonomika a podnikání  1 
SOŠ a SOU Kuřim, s r.o. - Elektrikář 1 
SŠ TEGA Blansko – Nástrojař moderních technologií 1 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno 1 
SPSEIT Brno, Purkyňova – Sociální činnost 1 
SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská – Automatizace a informatika 1 



SZŠ Jaselská, Brno – Zdravotní asistent 1 
SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš – Obráběč kovů 1 
SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská – NC a CNC stroje 1 
SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. - Kadeřnice 1 
ISŠA Brno, Křižíkova – Dopravní prostředky 1 
SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská – Všeobecné strojírenství 1 
SŠUD Brno, Husova – Grafický design 1 
 
Příprava k volbě povolání 
Úřad práce Brno – venkov (19. 9. 2013) 
Mezinárodní strojírenský veletrh (10. 10 2013) 
Miniveletrh středních škol (6. 11 2013) 
Veletrh středních škol BVV (22. 11. 2013) 
Informační schůzka pro rodiče žáků 9. třídy (12. 12. 2013) 
Příprava na přijímací zkoušky (1x týdně - pátek) 
Doučování z ČJ (2x týdně) 
Besedy s lidmi rozličných profesí (8. 11. 2013, 7. 4. 2014) 

 
 
 
    Otevřené zájmové útvary při ZŠ: 
 

Název kroužku Počet skupin Počet žáků 
celkem 

Vedoucí kroužku 
 

Pěvecký sbor   1 14 Jitka Eliášová 
Matematici 1 7 Petra Stupňová 
Klub 2 33 Ivana Musilová 
Florbal I. 1 26 Svatoslav Ton 
Florbal II. 1 13 Svatoslav Ton 
Atletika  1 18 Svatoslav Ton 
Sportovní kroužek 1 20 Svatoslav Ton 
Posilovací kroužek 1 20 Břetislav Svozil 
Fotografický kroužek 1 10 Mariana Plevová 
Dysklub  1 7 Marie Dufková 
Anglický jazyk 1 13 Monika Mandelíčková 
Poznámka: Ve školním roce 2013/2014 bylo nabízeno patnáct zájmových útvaru.  
 
 

Výuka náboženství ve šk. roce 2013/2014: 
 

Název předmětu Počet skupin Počet žáků celkem Vyučující 
 

Náboženství  3 33 Petr Papoušek 
Olina Smolárová 

 
 
 
 
 
 
 



Základní údaje o mateřských školách 
 

1. Charakteristika školy 

Mateřská škola je součástí ZŠ – Základní škola a Mateřská škola Deblín 
-‐ MŠ má 4 třídy, které se nachází ve čtyřech různých budovách – MŠ Deblín č. 270,               

MŠ Deblín č. 310, MŠ Deblín č. 277 a  MŠ Maršov, 
-‐ provozovatelem školy je městys Deblín a obec Maršov, 
-‐ provoz jednotlivých škol je -  od 7.00 do 16.00hod., 
-‐ počty dětí ve třídách – 3 třídy mají 28 zapsaných dětí, 1 třída 8 zapsaných dětí. 

 
Filosofie ŠVP mateřské školy 
Chceme být školou, která podporuje zdraví a chápe zdraví jako subjektivní pocit životní 
pohody, souladu a harmonie. Slovo „chceme“ je záměrné, protože vývoj ke kvalitě nikdy 
nekončí a stále je co zlepšovat, učit se. Uvědomujeme si, že pocit pohody je relativní, protože 
každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. 
Svým působením chceme vést děti ke schopnosti řešit nastalé problémy. Vedeme děti k 
odpovědnosti za vlastní chování a za způsob svého života. Aby byly duševně odolné. 
Cílem práce pedagogů v MŠ je zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj dětí. Mezi hlavní 
cíle patří utváření postojů, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránící 
zdraví. Chápeme zdraví jako výslednici vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a 
osobností jednotlivce, mezi člověkem a jeho prostředím. 
 
V životě naší mateřské školky se prolínají dva principy:  

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce 
Tento respekt se stává základním postojem při vytváření podmínek pro vzdělávací 
činnost a veškeré dění ve škole. 

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce 
Komunikaci vidíme jako prostředek, kterým lze vést děti k tvořivosti, samostatnosti, 
sebeúctě, ke spolupráci. 
 

Koncepce školy 
Chceme být školou, která podporuje zdraví a chápe zdraví jako subjektivní pocit životní 
pohody, souladu a harmonie. Slůvko chceme je záměrné, protože vývoj ke kvalitě nikdy 
nekončí a stále je co zlepšovat, učit se .Uvědomujeme si, že pocit pohody je relativní, protože 
každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. 
Svým působením chceme vést děti ke schopnosti řešit určité problémy. Přály bychom si, aby 
děti v budoucnu měly vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života. 
Aby byly duševně odolné. 
Našim hlavním úkolem je, aby se děti již od mateřské školy učily postojům, které spočívají 
v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. 
Chápeme zdraví jako výslednici vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a osobností 
jednotlivce, mezi člověkem a jeho prostředím. 
 
Plnění cílů práce školy 

-‐ zaměřily jsme se na prožitkové učení, díky kterému děti spontánně získávaly nové 
poznatky a tyto si rychleji a trvaleji zafixovaly 

-‐ děti se učily řešit problémy verbálně bez použití násilí a vzájemně mezi sebou bez 
účasti učitelek 



-‐ děti se učily  vzájemné komunikaci a naslouchání si (ranní kruh – sdělování svých 
prožitků , pocitů…) 

-‐ děti se naučily dodržovat pravidla soužití a popř. upozorňovaly i ostatní děti  
-‐ zaznamenaly jsme u některých dětí posun ve hře – kdy byly schopny si hrát společně, 

u starších dětí byla již hra organizovaná (probíhalo rozdělení rolí) a oblíbené začaly 
být také námětové hry 

 
Výchovně vzdělávací práce, podmínky 
Vzdělávací práce byla podřízena předem vytyčeným kompetencím na tento školní rok. 
Všechny kompetence byly postupně naplněny dle plánu, který je uveden v příloze. Zároveň 
každý měsíc provádíme hodnocení úspěchů práce. Při dalším plánování se zaměříme na 
zdokonalování. 
 
Podmínky 

• věcné podmínky- školní zahrada byla doplněna o nové herní prvky, taktéž došlo 
k výměně starého koberce v malé herně. 

• životospráva- u dětí je stále podporován pitný režim, nejen ve třídě, ale i při 
pobytu na školní zahradě a na vycházkách v přírodě. Zvýšila se nabídka ovoce 
v jídelníčku. 

• psychosociální podmínky- klima třídy je velmi dobré, rodiče využívají možnost 
pobytu v MŠ se svým dítětem. Do MŠ mohou přicházet i děti, které teprve budou 
mateřskou školu navštěvovat, například při návštěvě divadelního představení. 

• organizace- daří se zapojovat téměř všechny děti do činností, ale bereme ohled na 
individuální zvláštnosti dítěte, které nechce cvičit či se jinak do akcí zapojovat 

• spoluúčast rodičů- zejména maminky se zapojily do organizování akcí MŠ – 
pomoc při návštěvě divadla, solné jeskyně atd. Zdravotní sestra pro děti připravila 
besedu o zdraví a úrazech. Nadále pokračovat ve spolupráci s rodiči, vybízet je 
k zapojení a nabídce besed pro děti. 

• rytmický řád a hra- je stále dodržován denní řád a provoz, který je plynulý. 
Nedocházelo k jeho narušování a tím k předčasnému zásahu do činností a her dětí. 

 
Výsledky kontrolní a hospitační činnosti 
Kontrolní a hospitační činnost je pravidelně prováděna. Nebyly shledány závažné nedostatky 
v práci učitelek. Záznamy hospitací jsou uloženy u ředitele školy. 
 
Spolupráce s rodiči, odborníky a ostatními institucemi 
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Ze strany rodičů nebyly žádné připomínky 
k práci učitelek. Někteří rodiče spolupracují s mateřskými školami na sestavování akcí a 
v nabídce besed o povolání pro děti. 
S odborníky – PPP, logopedie, dětský lékař a ortoptista. 
S ostatními institucemi – se ZŠ na přípravě akcí pro děti, společné návštěvy, edukativně 
stimulační skupinky. 

-‐ s policií beseda pro děti, ukázka techniky a vybavení, 
-‐ s hasiči ukázka techniky a vybavení, soutěže, opékání párků, 
-‐ s obcí údržba zahrady, dovážení obědů, vybavení zahrady, účast na akcích pořádaných 

obcí - zpívání pod stromem, vítání občánků, hody, Senior Sen atd. 
 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
V měsíci listopadu proběhla kontrola ze strany ČŠI. Výsledky a protokol jsou uloženy u pana 
ředitele. 
 



Údaje o pracovnících MŠ 

V MŠ je zaměstnáno 7 pedagogických a 3 nepedagogické pracovnice. 
 
Pedagogické pracovnice: 
Jméno Zařazení  Kvalifikace 
Jana Žáková vedoucí učitelka plná kvalifikace 
Mgr. Romana Sedláčková učitelka plná kvalifikace 
Bc. Hana Bartošová učitelka plná kvalifikace 
Iveta Justová učitelka plná kvalifikace 
Mariana Plevová učitelka plná kvalifikace 
Mgr. Blanka Křížová učitelka doplňuje si kvalifikaci 
Ing. Monika Semerádová učitelka doplňuje si kvalifikaci 
 
Přehled aktivit pracovníků 
Všechny učitelky se podílely na přípravě besídek – Vánoce , Velikonoce, Den matek. 
Organizovaly dílničky pro rodiče s dětmi – keramika, sv. Martin, mikulášské pečení, zdobení 
kraslic, kašírování, velikonoční tvoření atd. Dále učitelky uspořádaly různé  výlety a 
poznávací exkurze. 
 
Přehled akcí: 
ZÁŘÍ       - zvykání nových dětí, seznámení s řádem MŠ 
  - divadlo Horákovi z Hodonína  - Oslava u krtečka  
ŘÍJEN  - výstavky s podzimní tématikou 
  - beseda s policií ČR 
LISTOPAD - dílničky pro rodiče a děti - "Martinská světýlka"- průvod 
  - hudební představení Jarmilita   
PROSINEC    - vánoční výzdoba ( okna, interiér MŠ ) 
                   -  dílničky – vánoční tvoření (perníčky,dekorace) 
                    - „ Mikulášská “  (výstava), Ježíšek ve školce 
                    -  zpívání pod vánočním stromem 
LEDEN    - Betlémy – výstava na faře a v kostele 
  - sportovní dopoledne – bobování, stavění iglů 
  - sněhulákový den 
ÚNOR   - karnevalová veselice – diskotéka, soutěže 
              - solná jeskyně Tišnov 
BŘEZEN    - exkurze v deblínské knihovně 
  - odpolední tvoření s rodiči – keramika 
  - divadlo Polárka - moravský Budulínek  
DUBEN     - Den Země – akce s žáky 9.tř. ZŠ 
                  - „ Čarodějnický den “  
                  - den s hasiči 
                  - krmení daňků 
KVĚTEN  - Den matek – výroba dárečků + písničky 
  - dopravní hřiště v Brně  
ČERVEN       - výlet - zámek Rájec Jestřebí  
  - vítání občánků (Obecní dům) 
              - Den dětí - pohádková zahrada (akce s 9.tř. ZŠ) 
            - loučení s předškoláky - pasování na školáky 
 

 



Závěry pro práci v příštím školním roce 
-‐ Zaměřit se na správnou výslovnost a logopedické vady, podporovat samostatnost při 
řešení problémů a komunikaci mezi dětmi, nadále se zaměřovat na sluchové a zrakové 
vnímání, zaměřit se na reprodukci slyšeného příběhu, dokončení příběhu a čtení 
obrázkových příběhů. 
-‐ pracovat na vzájemném porozumění mezi dětmi; starší pomáhají mladším, 

nezesměšňují jiné, na odlišnosti neupozorňují nevhodným chováním, hrubými slovy, 
uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby každého 
dítěte, odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá, z MŠ odchází 2 předškoláci do ŽŠ 
Deblín, 10 dětí přechází na celodenní provoz do MŠ 1 a MŠ 4. , příští školní rok tedy 
bude třída tvořena pouze nově přijatými dětmi. 

-‐ nadále se zaměřit na prevenci patologických jevů-odstraňovat agresivitu, podporovat 
samostatné  řešení problémů a zodpovědnost za svoje chování, podporovat zapojení 
mezi ostatní kamarády, spolupracovat s ostatními mateřskými školami, vyměňovat si 
navzájem zkušenosti, popř. nápady či náměty na práci, zapojit do dění i ZŠ, 
podporovat u dětí a rodičů jejich vztahy a společně využitý volný čas, četbu knížek, 
stříhání, kreslení atd. 

-‐ vést děti k samostatnosti a vlastní odpovědnosti za celkové klima třídy „máme se rádi 
a chceme ve školce prožít pěkný den“, vést děti k schopnosti respektovat odlišnosti 
každého jedince, nadále se zaměřit na prevenci patologických jevů , dále rozvíjet 
spolupráci se ZŠ a ostatními MŠ. 

 
 
Údaje o dětech (dle výkazu S 1-01, podle stavu k 30.9.2013) 
a) Počet tříd a dětí 
Školní rok 
2011/2012 

Počet 
tříd 

Celkový 
počet dětí 

Průměr. 
počet dětí 
na jednu 
třídu 

Průměr. 
počet dětí 
na učitele 

Počet 
dětí dle 
zák. 
271/2001 
Sb. na 5 
dní/měs. 

tř. standardní 4 92 23 13,4 0 
Celkem 4 92 23 13,4 0 
 
b/ Věkové rozložení dětí 
 Počet dětí 
Nar. 1. 9. 2010 a později 16 
Nar. 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 20 
Nar. 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 29 
Nar. 1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 27 
Nar. 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 0 
Celkem 92 

 
c/ Odklad povinné školní docházky 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 14 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 
Celkem 14 

 
d/ Péče o integrované děti 



Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.) 
0 0 

 
Údaje o pracovnících škol 
Kvalifikovanost učitelů ve školním roce - stav ke 30.9.  2013 
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 
Střední pedagogická škola 4 
VŠ  3 
 
Věkové složení všech přepočtených učitelů  
Věkové složení Do 35 let 35 – 50 let Nad 50 let 
Počet 2 4 1 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Jdeme společně 1 

Zpíváme jaru a mamince 1 
O počasí s hudbou a pohybem 1 

Diagnostika a IVP předškoláka s 
odkladem školní docházky 

1 

Vítejte u nás 1 
Využití práce v komunitním kruhu ve 
školské praxi 

2 

Spolupráce a komunikace s rodiči 1 

Jak řídit tým, jak vést lidi pro spolupráci v 
týmu 

1 

Požadavky a hygienu a osoby pracující ve 
stravovacích provozech 

1 

Školení systému HACCP a SVP 2 
 
 


