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Legislativní rámec výroční zprávy o činnosti školy 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 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 2014-2015: 
 

 

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 2014-2015: 
 

 
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. Zdeněk Wünsch 

Členové Jana Koelblová 

Mariana Plevová 

MVDr. Markéta Weiglová 

Mgr. Ivana Musilová 

Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. 
 

Ve školním roce 2014-2015 proběhla zasedání školské rady v těchto termínech: 

• 14. října 2014 

• 22. prosince 2014 

• 15. června 2015 

• 4. srpna 2015 

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 1.9.2014) 

 
 

 Jméno, příjmení Předměty 
 

1 RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. zeměpis 
2 Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. anglický jazyk 
3 Mgr. Kristýna Hrubanová anglický jazyk 
4 Mgr. Pavlína Rohanová  český jazyk-dějepis 
5 Mgr. Jana Zouharová německý jazyk, výtvarná výchova 
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. Iveta Kosová učitelství pro I. stupeň 
13 Mgr. Michaela Walsbergerová  
14 Ing. Bc. Jiří Mašek fyzika, IVT-pracovní činnosti 
15 Mgr. Petra Stupňová matematika-hudební výchova 
16 Mgr. Šárka Crhová vychovatelka školní družiny 
17 Renata Benčíková  vychovatelka školní družiny 
18 Mgr. Lucie Piňosová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 
19 Mgr. Markéta Nováková asistent pedagoga 
20 Lucie Vacušková asistent pedagoga 

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

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

Mgr. Lucie Piňosová – 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 8 
35-50 let 2 9 
nad 50 let 0 0 
Celkem 3 17 
 

 
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 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. 2015 3 0 

o dodatečné odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 40 0 

o přestupu z jiné základní školy 10 0 
 

 
 
 
 
 
 



Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
 
 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2015: 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Žáci 
navštěvující 
školu v 

zahraničí 
1. 39 38 1 0 0 
2. 19 18 0 0 1 
3. 24 22 2 0 0 
4. 23 19 4 0 0 
5. 23 11 11 0 1 

Celkem za 
I. stupeň 

128 108 18 0 2 

tj. % 100,00% 84,38% 14,06% 0% 1,56% 
6. 16 10 6 0 0 
7. 27 15 12 0 0 
8. 27 14 13 0 0 
9. 13 3 10 0 0 

Celkem za 
II. stupeň 

83 42 41 0 0 

tj. % 100,00% 50,60% 49,40% 0,00% 0,00% 
Celkem za 
školu 

211 150 59 0 2 

tj. % 100,00% 71,09% 27,96% 0% 0.95% 
 
 
Klasifikace chování žáků k 30. 6. 2015: 
 

Stupeň chování Počet tj. % všech žáků školy 
 

1 211 100,00 
2 0 0 
3  0 0 

 
 
Absence žáků k 30. 6. 2015: 
 
Počet zameškaných hodin Celkem Na 1 žáka 

 
omluvených 15 969 75,68 

neomluvených 0 0 
celkem 15 969 75,68 

 
 
 
 



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  
  -  Mgr. Lucie Piňosová – školní metodik prevence  
  -  Mgr. Michaela Walsbergerová – 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. 

 
 



Aktivity v rámci Minimálního preventivního programu 
18. prosince 2014 - celoškolní projektový den „Bezpečně do školy, ve škole, ze školy“ 
Celoškolní projektový den koncepčně vycházející z Minimálního preventivního programu 
školy se zabýval problematikou bezpečnosti z různých úhlů pohledu., např.: hledání 
bezpečnostních prvků včetně posuzování jejich funkčního stavu v budově školy, včetně 
terénního šetření po celém Deblíně. Klíčovým bodem bylo kritické posouzení situace žáky a 
podání návrhů relevantních opatření pro zlepšení aktuálního stavu. 
13. ledna 2015, VI. třída – preventivní program „Bezpečně na internetu“, realizátor Městská 
knihovna Tišnov, 
14. ledna 2015, IX. třída – preventivní program „Bezpečně na internetu“, realizátor Městská 
knihovna Tišnov, 
2. února 2015, VI. třída – preventivní program „Já + Ty = My“ – program zaměřený na 
vztahy ve třídě, prevence vzniku šikany a vzniku rizikového chování, realizátor Centrum 
prevence – Společnost podané ruce o. p. s., 
2. února 2015, VIII. třída – preventivní program „Netolismus“ – program zaměřen na 
prevenci vzniku závislosti na virtuálních drogách (počítačových hrách, internetových sítích 
apod.), realizátor Centrum prevence – Společnost podané ruce o. p. s., 
12. února 2015, IX. třída – preventivní program „Mediální výchova – jak nepodlehnout 
médiím a reklamě“, realizátor Městská knihovna Tišnov, 
4. března 2015, VII. třída – preventivní program „Mediální výchova – jak nepodlehnout 
médiím a reklamě“, realizátor Městská knihovna Tišnov. 
 
 

Poradenské služby v základní škole 
 
Údaje o pracovnících školy – poradenské služby: 

 
 

Funkce 
 

Fyzický počet 
 

Dosažené vzdělání 
 

Výchovný poradce 
Mgr. Michaela Walsbergerová 

 

 
1 

Vysokoškolské 
PdF Brno 

Školní metodik prevence  
Mgr. Lucie Piňosová 

 

 
1 

Vysokoškolské 
PdF Brno 

 
 
 
Hlavní pracovní činnost 
Funkce 
 

Činnost 

Výchovný poradce 
Mgr. Michaela Walsbergerová 

 
 

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  
Mgr. Lucie Piňosová 

 

• 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 specifickými vzdělávacími potřebami a žáky talentované: 
 
V naší škole se snažíme ve spolupráci s učiteli (zejména třídními učiteli) a výchovným 
poradcem připravovat a průběžně vyhodnocovat komplexní diagnostiku žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Škola má nastavený systém 
individuálního a diferencovaného přístupu k žákům. Cílem je dosáhnout osobního maxima 
každého žáka. Včasně zachycujeme vzdělávací problémy žáků a úzce spolupracujeme s 
rodiči, PPP a SPC.  
V tomto školním roce 2014/2015 jsme integrovali a vypracováním individuálního 
vzdělávacího plánu podpořili celkem 17 žáků. Z nichž čtyři byli ve svých třídách 
integrováni s pomocí asistentů. 11 žáků má diagnostikované vývojové poruchy učení, 4 
vývojové poruchy chování, 1 poruchu autistického spektra a 1 vývojovou vadu řeči. 
Individuální vzdělávací plány jsou vytvářeny v dvouměsíčních cyklech. Po uplynutí cyklu 
je připravena schůzka s rodiči žáka a se žákem a probírá se vhodnost nastavení IVP a další 
postup. 
Ve škole se intenzivně také věnujeme žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.  
Škola zajišťuje i další podpůrné mechanismy, které mají žákům pomoci – např. pravidelné 
doučování (individuální i skupinové), logopedická péče, dyslektický kroužek. Škola úzce 
spolupracuje s odbornými pracovišti (PPP, SPC, univerzitami) a svůj přístup k 
inkluzivnímu vzdělávání rovněž prezentuje a sdílí na konferencích a workshopech. 
Škola ve spolupráci s rodiči (KPŠ Kamarád) oceňuje prostřednictvím ceny Skokan roku 
individuální posun jednotlivých žáků.  
Pro talentované a  nadané žáky vypracováváme plány osobního rozvoje. Pro rozvoj jejich 
schopností a dovedností vytváříme systém obtížnějších úkolů, olympiád a soutěží. Ve 
škole je rovněž zpracována nabídka zájmových útvarů, ve kterých žáci mohou uplatnit a 
dále rozvíjet svůj talent.  
 
 
Péče o problémové žáky: 
Problémové žáky eviduje a sleduje: 
Výchovný poradce: Mgr. Michaela Walsbergerová 
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Piňosová 
 
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:  
 
4.-5. září 2014                  Matematika/jednoduše/pro všechny/v akci, Podpora talentů v 
         přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém  
         příhraničí (ITMS 22410320042) 
         Petra Stupňová 
 
17. září 2014        IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb, Česká společnost 
         Dyslexie, PPP Brno 
         Michaela Walsbergerová, Tereza Cerovská, Břetislav Svozil 
 
17. září 2014         Interakční cvičení a hry, Fakta s.r.o. 
         pedagogický sbor 
 
23. září 2014                    Jak můžeme využít designové myšlení při řešení problémů ve 
         škole! 
         Open Society Foundation Praha 
         Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
28. září 2014         Začít spolu v kostce, Step by step ČR, o.p.s. 
         pedagogický sbor 
 
podzim 2014        Krajská konference hromadného stravování, Jídelny.cz s.r.o. 
         Vlasta Koudelková 
 
3. října 2014        Sláma je tu s námi, Lipka 
         Šárka Crhová 
 
13. října 2014        Metoda Hejného pro mírně pokročilé, H-mat, o.p.s. 
         pedagogický sbor 
 
20. října 2014                   Čtení bez slabikování , Nakladatelství Fraus, s.r.o. 
 Ivana Musilová, Katka Klímová, Eva Bartesová, Michaela 

Walsbergerová, Iveta Kosová, Lucie Vacušková, Pavlína 
Rohanová, Jitka Eliášová, Šárka Crhová, Monika Mandelíčková 

 
21. října 2014                O učitelské sebereflexi - poznávání sebe sama v roli učitele a 
          poznávání žáků, Governance institute, o.s. 
          Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
22. října 2014         Specifické formy práce s nadanými dětmi, Fakta, s.r.o. 
          pedagogický sbor 
 



 
4. listopadu 2014        Jak na genetickou metodu?,  Akademie moderního vzdělávání, 
         o.p.s. 
         pedagogický sbor 
 
 
5. listopadu 2014         „Jak zapojit rodinu do života školy“, EDUin, o.p.s. 
          Petra Stupňová, Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil, žáci 
          8. ročníku 
 
7. listopadu  2014             Metody a formy podnikatelského vzdělávání, KHK JMK 
          Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková, Tereza Cerovská 
 
20. listopadu 2014           Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně  
                                         samosprávnými celky - školství, PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
                                         Marie Sojková 
 
22. listopadu 2014           Konference pro učitele 1. stupně, Akademie moderního vzdělávání, 
         o.p.s. 
                                         Ivana Musilová, Michaela Walsbergerová 
 
24. listopadu 2014        Svatokateřinské hody: setkání tvůrců zabývajících se uměleckými 
         projekty ve vesnických lokalitách, divadlo KočéBR, kavárna 
                              Kunštátská Trojka v Brně 
         Břetislav Svozil 
    
25.11.-2.12. 2014        Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku, Tvořivá škola, o.s. 
         Kateřina Klímová 
 
27. listopadu 2014           Řízení školy v paragrafech, Fakta s.r.o. 
                                         Ivana Musilová, Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
5. prosince 2014              6. ročník vzdělávacího sdílení, Deblín 
         pedagogický sbor 
 
12.-13. prosince 2014     Čtenářská gramotnost napříč obory, KVIC Nový Jičín 
        Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
11. února 2015               Jak na čtenářské strategie, Fraus  
       pedagogický sbor 
 
13. února 2015               Strategický management inkluzivní školy, LLP VISION 
       Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
16.-27. února 2015         Jazykový pobyt, ALBION  MORAVIA  s.r.o. 
        Ivana Musilová, Břetislav Svozil 
 
18. února 2015               Mluvit naučíme mluvením! 
                                        pedagogický sbor 
 
6. března 2015                Světová škola, Varianty 
             Monika Mandelíčková 



               
12. března 2015             Finanční gramotnost, Fraus 
                                       pedagogický sbor 
 
12. března 2015              Inkluzivní vzdělávání v praxi (pre)primárního vzdělávání 
       Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22  
       Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
17. března 2015              Krajská hospodářská komora - setkání koordinátorů, KHK JMK 
                        Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková 
 
18. března 2015       iPady - školení pedagogů,  INTERES 
        pedagogický sbor  
 
23. března 2015               Mensa pro rozvoj nadání, Praha 
          
25. března 2015               Extra třída - setkání realizátorů jednotlivých ročníků, Praha 
        Petra Stupňová, Jitka Eliášová            
 
31. března 2015       Hudební výlet do ZOO, TANDEM 
        Šárka Crhová 
 
31. března 2015       Pohybové hry s hudbou, TANDEM 
        Kateřina Klímová 
 
9. dubna 2015       Kdo jiný? - Projektové vyučování a sociální minipodniky, Jeden 
        svět na školách 
        Pavlína Rohanová 
 
17. dubna 2015 Škola jako místo setkávání, FF UK v Praze 
                                        Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil, Ivana Musilová 
 
14. duben 2015       Využití Google disku, INTERES, webinář   
 
20. duben 2015       Školní systematické konstelace - jak být autoritou, Tvořivá škola, 
        o.s. 
         Iveta Kosová 
         
21. dubna 2015      Úspěch pro každého žáka 2015, SKAV, Pomáháme školám k  
        úspěchu, EDUin a Centrum současného mění DOX za podpory 
        MŠMT 
        Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil 
 
22.-24. dubna 2015          Setkání osobností ve vzdělávání na Buchově, EDUin, o.p.s. 
         Monika Mandelíčková, Tereza Cerovská, Břetislav Svozil 
 
28. dubna 2015        Prezentace mapy sociálních inovátorů ČR, Ashoka ČR 
         Břetislav Svozil 
 
29. dubna 2015                Neurověda ve vzdělávání, Everesta 
        Monika Mandelíčková 
 



11. května 2015       Školní systemické konstelace - prosperita, Tvořivá škola, o.s.  
                   Iveta Kosová 
 
13. května 2015                Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD, Centrum celoživotního 
         vzdělávání, Pedagogická fakulta UP v Olomouci 
         Michaela Walsbergerová 
 
16. května 2015                 Využití tabletů na1. stupni ZŠ a u žáků, jejichž mateřským  
          jazykem není Čj, iSEN 
          pedagogický sbor 
 
22.-23. května 2015       Kurz prezentačních a komunikačních dovedností, Step by Step 
        ČR, o.p.s.        
         Iveta Kosová 
 
 
 
 

Část VIII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti: 
• 18.10. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku na Podzimních trhových 

slavnostech v Tišnově   
• 5.11. 2014 - „Jak zapojit rodinu do života školy“, EDUin, o.p.s., Petra Stupňová, 

Monika Mandelíčková, Břetislav Svozil, žáci 8. ročníku 
• 7. 11. 2014 - Metody a formy podnikatelského vzdělávání, KHK JMK,        

Břetislav Svozil, Monika Mandelíčková, Tereza Cerovská 
• 24.11. 2014 - Svatokateřinské hody: setkání tvůrců zabývajících se 

uměleckýcprojekty ve vesnických lokalitách, divadlo KočéBR, kavárna                             
Kunštátská Trojka v Brně, Břetislav Svozil 

• 5.12. 2014 - 6. ročník vzdělávacího sdílení, Deblín 
• 11.11. 2014 - Prezentace a výstava k výročí I. světové války  
• 18.11. 2014 - Dvakrát zachráněné dítě – beseda s panem Tomášem Graumannem  

• 19.11. 2014 - Miniveletrh středních škol  
• 27.11. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v rámci Adventních dílniček 

na ZŠ Deblín 
• 30.11. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v rámci Adventních trhových 

slavností v Tišnově 
• 11.12. 2014 - Jazyková čajovna  
• prosinec 2014 - Adventní dílničky a jarmark  
• prosinec 2014 - Rozsvěcení vánočních stromů v Deblíně a ve Svatoslavi  
• 10.12. 2014 - Louskáček, ND Brno, 8. třída + veřejnost  
• 11.12. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v Domově sv. Alžběty na 
Žernůvce 

• 14.12. 2014 - Adventní koncert v Deblíně 
• 22.1. 2015 - Beseda s Luisem z Mexika  
• 11.2. 2015 - Bezpečně do školy - prezentace projektu žákovským parlamentem 

panu starostovi 



• 13.2. 2015 - Strategický management inkluzivní školy, LLP VISION, Monika 
Mandelíčková, Břetislav Svozil 

• 3.3. 2015 - Česko-rakouská návštěva v rámci Česko-rakouského vědeckého 
výzkumného projektu:  Škola, kde jsem člověkem.  

• 4.3. 2015 - La traviata, ND Brno, 9. třída + veřejnost 
• 6.4. 2015 -  
• 18.3. 2015 - Kurz první pomoci  
• 22.3. 2015 - Králova řeč, ND Brno, 7. třída + veřejnost 
• 25.3. 2015 - Extra třída - setkání realizátorů jednotlivých ročníků, Praha  
• 26.3. 2015 - Extra třída - Domov sv. Alžběty, 7. třída     
• 1.4. 2015 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku na Dni učitelů 
• 17.4. 2015  - Škola jako místo setkávání, FF UK v Praze                                      
• 21.4. 2015  - Úspěch pro každého žáka 2015, SKAV, Pomáháme školám k     

     úspěchu, EDUin a Centrum současného mění DOX za podpory   
•      MŠMT 
• 22.-24.4 2015 - Setkání osobností ve vzdělávání na Buchově, EDUin, o.p.s. 
• 28.4.  2015 - Prezentace mapy sociálních inovátorů ČR, Ashoka ČR 
• 13.4. 2015 - Beseda s Rebeccou a Jeffem, rodilými mluvčími z Maine, USA  
• 15.4. 2015 - Přednáška o Kubě - Lubomír Šibl  
• 20. 4. 2015 - Koncert a výstava „Roztančené jaro“ v prostoru Obecního domu 

Deblín  
• 22.4. 2015 - Debata s vedoucí školní jídelny a zástupci školy, KPŠ Kamarád 
• 6.5. 2015 - Den matek v první třídě - otevřená výuka  
• 7.5. 2015 - Výstava a přenáška k sedmdesátiletému výročí konce druhé světové 

války, položením pamětního věnce k pomníku pana Josefa Felkla v Deblíně 
• 9.5. 2015 - Férová snídaně (letošní ročník se tematicky zaměřil na problematiku 

férové módy) 
• 9.5. 2015 - Deblínské hody 
• 18.5. 2015 - Býčí skála - žáci 9. třídy v rámci projektu Univerzity 2. a 3. věku 
• 20. 5. 2015 - Workshop „Graffiti“, 9. třída, „Univerzita 2. a 3. věku“ 
• 23.5. 2015 - Posezení Na Gruntě, pořádalo KPŠ Kamarád - vystoupily Sasanky a 

písničkář Petr Mariška s kapelou.  
• 29. 5. 2015 - Zájezd do Rakouska „Údolí Wachau“       
• 30.5. 2015 - Zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“, vystoupení pěveckého 

sboru Sasanku v areálu Domova sv. Alžběty na Žernůvce  
• 3.6. 2015 - La Palma - kouzelný ostrov - výstava fotografií a cestovatelská 

přednáška o Kanárských ostrovech 
• 8. 6. 2015 - Vernisáž absolventů VO ZUŠ (Michaela Křížová, Veronika Crhová, 

Kristýna Vítová), vestibul ZŠ Deblín 
• 10.6. 2015 - Delegace z Ukrajiny - problematika inkluzivního vzdělávání v ČR, 

postavení a náplň práce ředitele školy 
• 12.6. 2015 - Prezentace ročníkových projektů žáků 9. třídy 
• 22.6. 2015 - Prezentace ročníkových projektů 

 
 
 
 
 
 
 



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 2014 - Krtkománie, 1. stupeň 
• 12. 9. 2014 - Adaptační pobyt žáků 5. a 6. třídy 
• 16.9. 2014 - Ondřej Sekora, Městská knihovna Tišnov, 3. třída 
• 18. 9. 2014 - Workshop „Street art a scrapbook“ v Brně – Knihy Dobrovský, 8. a 9. 

třída 
• 23.9. 2014 - Den stromů, Rezekvítek, 1.-4. třída 
• 23.9. 2014 - Bioskop + Mandelianum, Kampus Brno, 9. třída 
• 27.9. 2014 - Zajícova liga 
• 30.9. 2015 - Návštěva Úřadu práce a Strojírenského veletrhu v Brně, 9. třída 
• říjen 2014 - Halloween   
• říjen 2014 - Připomenutí sv. Václava – recitace, 1. stupeň 
• 1.10. 2014 - Turnaj v minifotbalu 
• 2.10. 2014 - River Action Day - mezinárodní den vody, 8. a 9. třída 
• 3.10. 2014 - Sběr starého papíru, baterií, použitých tonerů a elektrospotřebičů 
• 6.10. 2014 - Divadelní představení „ O pejskovi a kočičce“ divadlo Radost, 2. třída 
• 7.10. 2014 - Den bezpečnosti  
• 9.10. 2014 - Ekofarma Deblín, 5. třída 
• 11.10. 2014 - Zajícova liga 
• 18.10. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku na Podzimních trhových 

slavnostech v Tišnově   
• 31.10.-1.11. 2014 - Pěvecké soustředění  
• listopad 2014 - Lampionový průvod ke svátku sv. Martina 
• 7.11. 2014 - Žákovská diskotéka 
• 11.11. 2014 - Prezentace a výstava k výročí I. světové války  
• 18.11. 2014 - Dvakrát zachráněné dítě – beseda s panem Tomášem Graumannem  
• 19.11. 2014 - Miniveletrh středních škol  
• 27.11. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v rámci Adventních dílniček na 

ZŠ Deblín 
• 30.11. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v rámci Adventních trhových 

slavností v Tišnově 
• prosinec 2014 - projektový týden J. Lada očima prvňáčků  
• prosinec 2014 - Čertovský šplh a Mikulášká nadílka, pro 1. stupeň  
• prosinec 2014 - Adventní dílničky a jarmark  
• prosinec 2014 - Rozsvěcení vánočních stromů v Deblíně a ve Svatoslavi  
• 10.12. 2014 - Louskáček, ND Brno, 8. třída + veřejnost  
• 11.12. 2014 - Jazyková čajovna  
• 11.12. 2014 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku v Domově sv. Alžběty na 
Žernůvce 

• 12. 12. 2014 - Vzdělávací akce 5. třídy - galerijní animace „Příběh strojírny“ v 
Richard Adam Gallery, Brno  

• 12.12. 2014 - Stroj času: Cesta do starověku 
• 14.12. 2014 - Adventní koncert v Deblíně 
• 19.12. 2014 - Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 



• 16. 12. 2014 - ZUŠ – Vzdělávací akce - galerijní animace „Barevný poklad galerie“ v 
Richard Adam Gallery v Brně.    

• 18. 12. 2014 - celoškolní projektový den „Bezpečně do školy, ve škole, ze školy“ 
• 19.12. 2014 - Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 
• leden-březen 2015 - Plavecký výcvik, 1. stupeň 
• 4.1.-10.1. 2015 - Lyžařský výcvikový kurz  
• 13.1. 2015, VI. třída – preventivní program „Bezpečně na internetu“, realizátor 

Městská knihovna Tišnov 
• 14.1. 2015, IX. třída - preventivní program „Bezpečně na internetu“, realizátor 

Městská knihovna Tišnov 
• 16.1. 2015 - Výroba parlamenťáckých triček 
• 22.1. 2015 - Beseda s Luisem z Mexika  
• únor 2015 - Les jako ekosystém – výukový program Rezekvítek Brno, 1. stupeň 
• únor 2015 - návštěva divadla Polárka, 1. třída 
• 2.2. 2015, VI. třída – preventivní program „Já + Ty = My“ – program zaměřený na 

vztahy ve třídě, prevence vzniku šikany a vzniku rizikového chování, realizátor 
Centrum prevence – Společnost podané ruce o. p. s. 

• 2.2. 2015 - Preventivní program „Netolismus“ – program zaměřen na prevenci vzniku 
závislosti na virtuálních drogách (počítačových hrách, internetových sítích apod.), 
realizátor Centrum prevence – Společnost podané ruce o. p. s., 8. třída 

• 9.2. 2015 - Pěvecká soutěž - školní kolo 
• 9.2. 2015 - Lesní pedagogika - školní družina 
• 12.2. 2015, IX. třída – preventivní program „Mediální výchova – jak nepodlehnout 

médiím a reklamě“, realizátor Městská knihovna Tišnov 
• 12.2. 2015 - Biologická olympiáda  
• 12.2. 2015 - Školní karneval - 1. stupeň 
• 13. 2. 2015 - Jaroslav Král a Zlatý věk, Dům umění města Brna, 6. třída      
• 17.2. 2015 - Matematická soutěž Pangea - 6. a 8. třída 
• 17.2. 2015 - Zeměpisná olympiáda - okresní kolo  
• 19.2. 2015 - Recitační soutěž - školní kolo 
• 19.2. 2015 - Lidské tělo - vzájemné učení 8. třídy a dětí MŠ Maršov 
• březen 2015 - Aktivity u "Hmyzího hotelu" na školním pozemku, 1. stupeň 
• 2.3. 2015 - Česká malba generace 90. let 20. století v Richard Adam Gallery Brno, 8. 

třída 
• 2.3. 2015 - Divadelní představení - 4. třída 
• 3.3. 2015 - Výprava za lidským tělem - vzájemné učení - 8. a 1. třídy  
• 4.3. 2015 - La traviata, ND Brno, 9. třída + veřejnost 
• 4.3. 2015 - Preventivní program „Mediální výchova – jak nepodlehnout médiím a 

reklamě“, realizátor Městská knihovna Tišnov, 7. třída 
• 5.3. 2015 - Okresní kolo v minipřehazované mladších žáků a žákyň na ZŠ Deblín 
• 10.3. 2015 - Karaoke soutěž 
• 11.3. 2015 - Pět báječných strýčků, divadlo Polárka, 1. třídy 
• 12.3. 2015 - Krajské finále v přehazované mladších žáků  
• 17.3. 2015 - Les jako ekosystém - výukový program, Rezekvítek, 1. třídy 
• 17.3. 2015 - Extra třída - Domov sv. Alžběty, 7. třída 
• 18.3. 2015 - Kurz první pomoci  
• 19.3. 2015 - Stroj času: Cesta do středověku, 1.-9. třída 
• 19.3. 2015 - Vynášení Morany, průvod městysem, 2. třída 
• 22.3. 2015 - Králova řeč, ND Brno, 7. třída + veřejnost 
• 27.-28.3. 2015 - Noc s Andersenem  



• 30.-31.3. 2015 - Velikonoce s parlamentem 
• duben 2015 - Sázení stromků v polesí Deblín - ve spolupráci s Lesy města Brna, 1. 

stupeň 
• 1.4. 2015 - Vystoupení pěveckého sboru Sasanku na Dni učitelů 
• 7.4. 2015 - Děvčátko Momo a ukradený čas, divadlo Polárka, 2. a 3. třída 
• 7.4. 2015 - Jeden svět na školách 
• 8.4. 2015 - Matematická olympiáda - okresní kolo 
• 17.-18.4. 2015 - Pěvecké soustředění 
• 13.4. 2015 - Beseda s Rebeccou a Jeffem, rodilými mluvčími z Maine, USA  
• 15.4. 2015 - Přednáška o Kubě - Lubomír Šibl  
• 20. 4. 2015 - Koncert a výstava „Roztančené jaro“ v prostoru Obecního domu Deblín       
• 20.4. 2015 - Testování Stonožka - 3.,5., a 7. třída                                                                                                         
• 24.4. 2015 - Den Země  
• 24.4. 2015 - Návštěva Čistírny odpadních vod - 8. třída 
• 30.4. 2015 - Vida Brno - výukový program 8. a 9. třídy 
• 5. 5. 2015 - ZUŠ – Vzdělávací akce - galerijní animace „Tektonika paměti“ v Domě 

umění města Brna 
• 5.5. 2015 - Výlet do ZOO - školní družina 
• 6.5. 2015 - Slavnost skřítků - žáci 1. tříd 
• 7.5. 2015 - Výstava a přenáška k sedmdesátiletému výročí konce druhé světové války, 

položením pamětního věnce k pomníku pana Josefa Felkla v Deblíně 
• 9.5. 2015 - Férová snídaně (letošní ročník se tematicky zaměřil na problematiku 

férové módy) 
• 9.5. 2015 - Deblínské hody 
• 12.5. 2015 - Les - exkurze 4. třídy 
• 14. 5. 2015 - Pohádková víla - „Jurkovičova vila“, Brno, 5.třída 
• 14.5. 2015 - Pythagoriáda - okresní kolo, 7. a 8. třída 
• 18.5. 2015 - Býčí skála - žáci 9. třídy v rámci projektu Univerzity 2. a 3. věku 
• 18.5. 2015 - Čtenářská dílna - 4. třída pro MŠ 
• 20. 5. 2015 - Workshop „Graffiti“, 9. třída, „Univerzita 2. a 3. věku“ 
• 21.5. 2015 - Festival Amari kereke - sbor Sasanky 
• 21.5. 2015 - Sportovní den - žáci 3. třídy společně z MŠ 
• 23.5. 2015 - Posezení Na Gruntě, pořádalo KPŠ Kamarád - vystoupily Sasanky a 

písničkář Petr Mariška s kapelou.  
• 25.5. 2015 - Soutěž „Náš časopis“ 
• 29. 5. 2015 - Zájezd do Rakouska „Údolí Wachau“ 
• 30.5. 2015 - Zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“, vystoupení pěveckého sboru 

Sasanku v areálu Domova sv. Alžběty na Žernůvce  
• 3.6. 2015 - La Palma - kouzelný ostrov - výstava fotografií a cestovatelská přednáška 

o Kanárských ostrovech 
• 4.6. 2015 - Pohádkový les společné učení 1.a 7.třídy  
• 8.6. 2015 - Vernisáž absolventů VO ZUŠ (Michaela Křížová, Veronika Crhová, 

Kristýna Vítová), vestibul ZŠ Deblín 
• 11.6. 2015 - Výlet do ZOO Brno - Žákovský parlament 
• 12.6. 2015 - Prezentace ročníkových projektů žáků 9. třídy 
• 15.-16. 6. 2015 - Školní výlet 5. třídy - Ochoz u Brna         
• 16.6. 2015 - Školní výlet III. a IV. třídy - Valtice 
• 16.6. 2015 - Přednáška o strašilkách, žáci 6. třídy si připravili přednášku pro žáky 

prvního stupně o strašilkách  
• 17.-19.6. 2015 - Školní výlet VI. třídy - Ochoz u Brna 



• 17.-19. 6. 2015 - Školní výlet VII. třídy, Rekreační středisko Křižanov 
• 17.-19. 6. 2015 - Školní výlet VIII. třídy, Velké Losiny 
• 17.-19.6. 2015 - Školní výlet IX. třídy, Praha 
• 18.6. 2015 - Školní výlet I. tříd - ZOO Vyškov 
• 18.6. 2015 - Školní výlet II. třídy – Maršov-Veverská Bítýška-Deblín 
• 22.6. 2015 - Prezentace ročníkových projektů 
• 23.6. 2015 - Stroj času: Cesta do První republiky 
• 24.6. 2015 - Planetárium - 1.-9. třída 
• 26.6. 2015 - Pasování na čtenáře – 1.třídy a 9. třída 

 
 
Žákovský parlament 
http://www.parlamentdeblin.webnode.cz/ 
https://www.facebook.com/parlamentdeblin 
 
7.11. 2014 - Žákovská diskotéka 

•  pro žáky 1.-9. tříd (I. stupeň 16:30-18:30, II. stupeň 18:00-20:00) 
•  Pro své spolužáky parlamenťáci nachystali občerstvení, nejrůznější 

soutěže, bohatou tombolu a proběhlo také vystoupení mažoretek z 
Lažánek. 

12.12. 2014 - Stroj času: Cesta do starověku 
•  V pátek 12. prosince se konal první tematický den v tomto školním 

roce. Letos se parlamenťáci rozhodli se svými spolužáky a učiteli 
vydat do minulosti pomocí stroje času. První cesta vedla do 
starověku, podle čehož mělo vypadat oblečení. První vyučovací 
hodiny byly opět v režii parlamenťáků, kteří si pro spolužáky 
nachystali aktivity spojené s antikou a předali jim informace o 
starověkých státech. Jak byli úspěšní, měl na druhém stupni ověřit 
závěrečný lehký testík. 

19.12. 2014 - Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 
•  Poslední školní den před Vánoci byly vyhlášeny výsledky soutěže O 

nejlépe vánočně vyzdobenou třídu, kterou vyhlásil Žákovský 
parlament zvlášť pro I. a II. stupeň. První místo získala 1.A a 7. třída 

16.1. 2015 - Výroba parlamenťáckých triček 
• V pátek 16. ledna namísto klasického zasedání Žákovského parlamentu 

ZŠ Deblín proběhla výroba parlamenťáckých triček, která byla pořízena 
z peněz, které ŽP vydělal na Žákovské diskotéce.  

19.3. 2015 - Stroj času: Cesta do středověku 
• Ve čtvrtek 19. března se konal již druhý tematický den v tomto školním 

roce. Tentokrát jsme se pomocí stroje času vydali do středověku. Podle 
toho také vypadalo naše oblečení :-) První vyučovací hodiny byly opět 
v režii parlamenťáků, kteří si pro spolužáky nachystali aktivity spojené 
se středověkem a předali jim informace o tehdejším životě, kultuře a 
důležitých událostech. Jak byli úspěšní, opět na druhém stupni ověřil 
závěrečný lehký testík. 

30.-31.3. 2015 - Velikonoce s parlamentem 
• Poslední tři dny před Velikonocemi se uskutečnilo několik soutěží, 

které parlamenťáci vyhlásili pro své spolužáky. Tři zástupci každé třídy 
se účastnili Velikonoční paměťovky, kterou nakonec vyhrála 4. třída za 
I. stupeň, 8. třída za stupeň II. Druhostupňoví parlamenťáci si pro své 
prvostupňové kamarády nachystali Velikonoční tělocvik a proběhlo 



hodnocení velikonočních maskotů a básniček jednotlivých tříd. Po 
velmi těžkém boji zvítězila 1.A na I. stupni a 6. třída na II. stupni.  

11.6. 2015 - Výlet do ZOO Brno 
• Parlamenťáci navštívili ZOO Brno, kde měli za úkol vyplnit pracovní 

listy týkající se chodu ZOO, podoby zvířat, jejich stravování, chování a 
původu. 

23.6. 2015 - Stroj času: Cesta do První republiky 
• Posledním tematickým dnem v letošním školním roce byla Cesta do 

První republiky. Žáci měli za úkol se obléknout ve stylu meziválečné 
módy. Druhostupňoví parlamenťáci si nachystali pro třídy I. stupně 
aktivity, které proběhly 1. vyučovací hodinu, své spolužáky na II. 
stupni pak seznamovali s tímto obdobím 2. a 3. vyučovací hodinu. Opět 
byly vyhlášeny 3 nejlépe oblečené třídy a nejúspěšnější třída II. stupně 
v závěrečném testu vědomostí. 

 
 

Školní časopis - Sedmopolis 
http://zs.deblin.cz/rok-2014-2015/p159 

• září 2014-červen 2015 - Vydávání jednotlivých čísel časopisu Sedmopolis 
• 11 čísel 
• Práce žáků 9. a 7. třídy 
 

• 25.5. 2015 - Soutěž „Náš časopis“ 
• 3. místo v rámci JMK - kategorie časopisů žáků 

II. stupně 
• Ocenění „Nejlepší titulka“ v rámci JMK – postup do 

celostátního kola 
 
 
Pěvecký sbor - Sasanky 
https://www.facebook.com/peveckysbordeblin 
http://www.zs.deblin.cz/pevecky-sbor/p127 
 
18.10. 2014 - Vystoupení na Podzimních trhových slavnostech Tišnov   
31.10.-1.11. 2014 - Pěvecké soustředění  
27.11. 2014 - Vystoupení v rámci Adventních dílniček na ZŠ Deblín 
30.11. 2014 - Vystoupení v rámci Adventních trhových slavností v Tišnově 
11.12. 2014 - Vystoupení v Domově sv. Alžběty na Žernůvce 
14.12. 2014 - Adventní koncert v Deblíně 
1.4. 2015 - Vystoupení na Dni učitelů 
17.-18.4. 2015 - Pěvecké soustředění      
23.5. 2015 - Posezení Na Gruntě, pořádalo KPŠ Kamarád - vystoupily Sasanky a písničkář 

Petr Mariška s kapelou.  
30.5. 2015 - Zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“, vystoupení v areálu Domova sv. 

Alžběty na Žernůvce  
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní návštěvy ZŠ Deblín 
 
10. listopadu 2014 - Česko-americká návštěva z Open Society Fund v rámci projektu na 
            měření inkluzivních parametrů (více viz. Příloha III.) 
 
3. března 2015 - Česko-rakouská návštěva v rámci Česko-rakouského vědeckého 
výzkumného projektu:  Škola, kde jsem člověkem.  
Navštívili nás z Katedry sociální pedagogiky, Kabinetu MV PdF MU, Teologické fakulty, 
katedry pedagogiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, VOŠP Svatojánská kolej, 
Svatý Jan pod Skalou, Katechetické a pedagogické centrum, Ostravsko-opavské biskupství, 
Ostrava, der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien 

 
10. června 2015 - Delegace z Ukrajiny - problematika inkluzivního vzdělávání v ČR, 
postavení a náplň práce ředitele školy 
Navštívili nás: vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, Ministerstvo vzdělávání a vědy 
Ukrajiny, pověřená osoba řízením odboru vzdělávání a výchovy, krajský úřad Kyjevské 
oblasti, ředitelka školy, prezidentka Asociace ředitelů škol, ředitelka gymnázia v Kovalivě, 
Kyjevská oblast, ředitelka speciální internátní školy č. 26, Kyjev, ředitelka školy č.168, Kyjev 
 
 
Ocenění 
Základní škola Deblín získala certifikát Lesní třída od sdružení Tereza a také významné 
ocenění Férová škola, které uděluje Liga lidských práv.  
Monika Mandelíčková získala ocěnění ZLATÁ KARABINA, které se uděluje nejlepšímu 
zástupci ředitele školy. 
 
 
Prezentace žáků na veřejnosti - účasti školy v soutěžích, olympiádách: 
 

Druh akce Odpovědný učitel 
 

Biologická olympiáda 
- okresní kolo kategorie C – Martin Zavřel (1. místo) 
- krajské kolo kategorie C – Martin Zavřel (4. místo) 
- okresní kolo kategorie D – Karel Weigl (14. místo) 

Tereza Cerovská 

Zeměpisná olympiáda 
- okresní kolo kategorie B – Jakub Urban (14. místo) 
- okresní kolo kategorie C – Filip Steinhauser (19. místo) 
 

Tereza Cerovská 

Logická olympiáda - kategorie A (první stupeň ZŠ)  
10 žáku ZŠ Deblín patřilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. 
Nejúspěšnějším řešitelem se stal David Kirsch, který se umístil na 39.-42. 
místě z 1426 řešitelů respektive na 267.-279. místě všech řešitelů z ČR. 
 
David Kirsch se zúčastnil i krajského kola Logické olympiády konaného v 
Brně. Umístil se na 36.-37. místě v Jihomoravském kraji. 

Petra Stupňová 

Logická olympiáda - kategorie B (druhý stupeň a odpovídající ročníky 
víceletých SŠ)  
9 žáku ZŠ Deblín patřilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. 
Nejúspěšnějším řešitelem se stal Martin Zavřel, který se umístil na 59.-63. 
místě z 2389 řešitelů Jihomoravského kraje respektive na 596.-631. místě 
všech řešitelů z ČR. 
 

Petra Stupňová 



Matematický klokan 
- v tabulkách jsou uvedeni nejlepší řešitelé v daných kategoriích 
 
Cvrček (2. a 3. ročník) 

1. Pavel Bartoš 2. třída 82 

2. Matěj Kupec 3. třída 69 

3. Karolína Skořepová 3. třída 55 
 
Klokánek (4. a 5. ročník) 

1. Tereza Štěrbová 5. třída 88 

2. Markéta Weiglová 5. třída 68 

3. Eliška Štěrbová 4. třída 64 
 
Benjamin (6. a 7. ročník) 

1. Pavlína Šiborová 7. třída 99 

2. Petr Bartoš 7. třída 87 

3. Marek Vyhňák 6. třída 76 
 
Kadet (8. a 9. ročník) 

1. Kamil Bednář 8. třída 64 

2. Petr Urbánek 8. třída 56 

3. Michaela Křížová 8. třída 49 
 
 

Petra Stupňová 

Matematická olympiáda (kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9)  
- Kategorie Z5 - okresního kola se zúčastnil: Leoš Černohorský  
- Kategorie Z7 - do okresního kola postoupil: Petr Bartoš, Pavlína Šiborová a 
Jakub Urban. Jakub Urban se stal úspěšným řešitelem – 8. místo. 

Petra Stupňová 

Pythagoriáda (5. - 8. ročník ZŠ) 
7. třída - do okresního kola postoupili: Petr Bartoš a Pavlína Šiborová. 
8. třída - do okresního kola postoupil Petr Urbánek.  
 

Petra Stupňová 

Pangea 
Pangea je mezinárodní matematická soutěž. Do soutěže se zapojilo více než  
23 000 žáků z 308 škol z celé republiky (dále pak dalších 17 zemí Evropy, 
celkem  495 235 účastníků).  

Petra Stupňová 

Abaku liga 
Naše škola se umístila na 16. místě. Celkem bylo do soutěže zaregistrováno 
4380 škol. 

Petra Stupňová 

BRLOH – Brněnská logická hra 
Letos se Petr Bartoš, Pavlína Šiborová, Jakub Urban a Karel Weigl zapojili do 
soutěže družstev BRLOH. Jedná se o soutěž, kde tým tvoří nejvýše čtyři 
členové. Postupně procházejí úkoly ve třech kolech, které probíhají na 
internetu. Základního kola (tzv. semifinále) se zúčastnilo 535 týmů, z toho 31 
ze Slovenska. Naši žáci obsadili 188. místo. 

Petra Stupňová 

Anglická olympiáda - okresní kolo 
Monika Kubinová 
Zdeněk Vrána 

Monika 
Mandelíčková 

Krajské finále v přehazované mladších žáků  Lucie Piňosová 
Okresní finále v přehazované mladších žáků a žákyň  Lucie Piňosová 
Čertovský šplh – závody ve šplhu na tyči  - ZŠ Deblín Svatoslav Ton 



Zajícova liga – seriál atletických závodů Svatoslav Ton 
Pěvecká soutěž  1. stupeň 
Recitační soutěž  1. stupeň 
Soutěže pořádané Žákovským parlamentem 
- Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 
- Velikonoční paměťovky 
- Soutěž o nejlepšího velikonočního maskota a básničku  

Jitka Eliášová 

Náš časopis - Školní časopis roku 
3. místo v rámci JMK - kategorie časopisů žáků II. stupně 
Ocenění „Nejlepší titulka“ v rámci JMK – postup do celostátního kola 

Jitka Eliášová 

Olympiáda v českém jazyce - Krajské kolo 
- Aneta Zavřelová se umístila na 28. místě a Martin zavřel na 32. místě 

Jitka Eliášová 

Karaoke soutěž - 7.-9. třída 
1. místo: Kristýna Sedláčková 
2. místo: Iveta Šedová 
3. místo: Pavla Slezáková 

Jitka Eliášová 

"Akční umění a aspekt tělesnosti ve výtvarné tvorbě", Katedra výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 

Jana Zouharová 

V. ročník malířské soutěže pro děti a mládež „Čarovné barvy země“, 
Slovanské hradiště v Mikulčicích 

Jana Zouharová 

 
 

 
Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekčních činností provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2014/2015 byla ZŠ Deblín zařazena do vzorku 2 500 škol (základní školy, 
víceletá gymnázia, střední odborné školy) na výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v 
oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů prostřednictvím inspekčního systému 
elektronického testování InspIS SET. 
Výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku se v ZŠ Deblín účastnilo všech 13. žáků 
(více viz. Příloha IV.). To znamená i všichni žáci se specifickými vzdělávacími problémy. 
Celkově třída dosáhla průměrných výsledků. Jeden žák dosáhl v Přírodovědném přehledu 
87%, což ho řadí mezi 4,91% nejúspěšnějších žáků výběrového zjišťování. Jeden žák dosáhl 
také 87% ve Společenskovědním přehledu, což ho řadí mezi 6,50% nejúspěšnějších žáků 
výběrového zjišťování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy - prostředky státního rozpočtu 
 

Výnosy celkem 12 492 488,-
z toho: Dotace JMK 12 492 488,00   

náklady celkem 12 492 488,00   

z toho: mzdy 9 069 488,00   
odvody 3 056 344,00   
ONIV 366 656,00   

výsledek hospodaření 0,00   

výnosy cekem 4 605 915,08   
z toho: příspěvek obce

2 468 000,00   

příspěvek na odpisy 454 751,70   
školné MŠ 154 790,00   
školné ŠD 67 402,00   
úroky 4 479,28   
fond TESCO 31 440,00   
EU školám 190 160,00   
rozpouštění transferů 81 330,10   
přefakturace plynu 32 268,00   
Coca cola 4 800,00   
čerpání FKSP 0,00   
ostatní 2 875,00   
Čerpání rezerv. Fondu 
+ pár. Učení

75 156,00   

stravné 980 123,00   
EU partner 33 340,00   
fond odměn 25 000,00   

náklady celkem -4 615 715,23   
z toho: potraviny 980 056,43   

Světová škola 0,00   
spotřební materiál 502 362,00   
plyn 577 710,00   
elektřina 34 220,47   
vodné 30 021,00   
údržba 652 930,75   
cestovné 732,00   
ostatní služby 423 959,00   
pohoštění 2 320,00   
mzdy EU 156 288,00   
mzdy oec 82 473,00   
zákonné poj. 24 859,00   
penále 0,00   
ostatní náklady 14 356,59   
Nákup DDHM 597 345,00   
ostatní náklady 0,00   
odpisy 536 082,00   

výsledek hospodaření -6 569,12   4 615 715,24   

výnosy celkem: 226 189,00   

z toho: nájmy 43 596,00   

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o doplňkové činnosti

Základní údaje o hospodaření školy - prostředky státního rozpočtu

Základní údaje o hospodaření - provozní prostředky - příspěvek obce

 
 

 
 
 
 



Výnosy celkem 12 492 488,-
z toho: Dotace JMK 12 492 488,00   

náklady celkem 12 492 488,00   

z toho: mzdy 9 069 488,00   
odvody 3 056 344,00   
ONIV 366 656,00   

výsledek hospodaření 0,00   

výnosy cekem 4 605 915,08   
z toho: příspěvek obce

2 468 000,00   

příspěvek na odpisy 454 751,70   
školné MŠ 154 790,00   
školné ŠD 67 402,00   
úroky 4 479,28   
fond TESCO 31 440,00   
EU školám 190 160,00   
rozpouštění transferů 81 330,10   
přefakturace plynu 32 268,00   
Coca cola 4 800,00   
čerpání FKSP 0,00   
ostatní 2 875,00   
Čerpání rezerv. Fondu 
+ pár. Učení

75 156,00   

stravné 980 123,00   
EU partner 33 340,00   
fond odměn 25 000,00   

náklady celkem -4 615 715,23   
z toho: potraviny 980 056,43   

Světová škola 0,00   
spotřební materiál 502 362,00   
plyn 577 710,00   
elektřina 34 220,47   
vodné 30 021,00   
údržba 652 930,75   
cestovné 732,00   
ostatní služby 423 959,00   
pohoštění 2 320,00   
mzdy EU 156 288,00   
mzdy oec 82 473,00   
zákonné poj. 24 859,00   
penále 0,00   
ostatní náklady 14 356,59   
Nákup DDHM 597 345,00   
ostatní náklady 0,00   
odpisy 536 082,00   

výsledek hospodaření -6 569,12   4 615 715,24   

výnosy celkem: 226 189,00   

z toho: nájmy 43 596,00   

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o doplňkové činnosti

Základní údaje o hospodaření školy - prostředky státního rozpočtu

Základní údaje o hospodaření - provozní prostředky - příspěvek obce

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

kroužky
136 693,00   

hospod. činnost 45 900,00   
náklady celkem: 208 060,32   

Materiál+ 79 031,60   
služby 26 472,00   
energie 30 428,00   
reprezentace 1 569,00   
mzdy 41 900,00   
opravy a udžování 2 532,00   
Nákup DDHM 26 127,72   

208 060,32   
výsledek hospodaření 18 128,68   

fond odměn 53 993,00 Kč

25 000,00   

28 993,00   

fond FKSP 117 515,74   

90 133,00   

84 722,00   

122 926,74   

fond rezervní 3 848,87   

7 453,88   

11 000,00   

302,75   fond rezervní z
ostatních zdrojů (EU, 453 382,00   

663 846,00   

64 156,00   

1 053 072,00   

fond investiční 2 205,00   

454 751,70   

454 751,70   

2 205,00   zůstatek k 31.12.2014

Základní údaje o hospodaření s fondy

zůstatek k 1.1.2014

tvorba 2014

Čerpání k 31.12.2014

zůstatek k 31.12.2014

tvorba 2014

Čerpání k 31.12.2014

zůstatek k 31.12.2014

zůstatek k 1.1.2014

tvorba 2014

odvod do rozpočtu zřizovatele

zůstatek k 1.1.2014

zůstatek k 31.12.2014

zůstatek k 1.1.2014

z toho:

použití v roce 2014

zůstatek k 31.12.2014

zůstatek k 1.1.2014

tvorba fondu v roce 2014

použití v roce 2014



Část XI. 
 

Údaje o zapojení ZŠ do rozvojových projektů 
 

•  ESFALP 
Poslední akce v rámci environmentální projektu ESFALP (European Schools for a Living 
Planet) - River Action Day - se konala ve čtvrtek 2. 10. 2014 na 33 zapojených školách v 11 
evropských zemích. Žáci 8. ročníku si připravili pro spolužáky z I. a II. stupně aktivity, úkoly 
a demonstraci různých experimentů s vodou. Žáci 9. ročníku navštívili objekt ČOV 
v Deblíně. Poté provedli vlastní měření odebraných vzorků vody Deblínského potoka. 
Změřené hodnoty teploty vody, pH a tvrdosti zaznamenali do pracovních listů a následně 
vypracovali další úkoly a otázky. Výsledky byli v rámci třídy prezentovány. Ve vstupních 
prostorách školy byla připravena „vnitřní školní řeka“. Učitelé a žáci zejména prvního stupně 
mohli využít připravené úkoly a seznámit se s problematikou říční ekologie, znečištění vody 
apod. V rámci projektového dne byla možnost prohlédnout si výstavu o povodních a 
zodpovědět vystavené otázky. 

• „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. 
 
• "INTERES"  

             CZ.1.07/1.3.00/51.0035 
Poslání projektu Interes 
Nové technologie se do života škol zapojují pomalu. Po předchozích velkých plošných pro-
jektových aktivitách jsou školy často vybaveny počítači a interaktivními tabulemi (postupně 
se objevují i dotykové technologie), schází však nabídka kvalitního funkčního proškolení uči-
telů. 
Do projektu jsou zapojeny málotřídní ZŠ a v menší míře též ZŠ a SŠ ve městech — přirozená 
vzdělávací centra pro menší školy, s cílem zachovat těmto školám takový status také po sko-
nčení projektu. 
Zároveň vytváříme znalostní portálu pro rozvoj odborné pedagogické komunity i nad rámec 
partnerských škol projektu. 
 

• Extra třída 
Žáci 7. ročníku se zapojili do projektu Extra třída s projektem Labyrint vzpomínek, 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. Mezi projekty se stali jedním z dvaceti, kterým byla poskytnuta finanční 
podpora.  
 
http://www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=158 
 
23.10. 2014 - Herní dopoledne v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 

• žáci se 7. třídy si s klienty nejen zahráli nejrůznější deskové hry, ale také 
zjišťovali jaké hry hrávali senioři ve svém dětství.  

 
27.11. 2014 - Kutilské dopoledne 

• žáci pod vedením p. učitele Maška vyráběli spolu s klienty Domova sv. 
Alžbety v Žernůvce nejrůznější hudební nástroje. A to ze dřeva, papíru, 
plastových a kovových víček nebo plechovek! Společnými silami zhotovili 
řadu vydařených hudebních nástrojů, které následně všichni rovnou na 
Žernůvce vyzkoušeli při zpěvu lidových písní. 

 
11.12. 2014 - Den v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 

• vystoupení pěveckého sboru, předání vánočních přání a společné zpívání 
těch nejznámějších koled, které klienti doprovodili již dříve vyrobenými 



hudebními nástroji. 
 
leden-únor 2015 - Výroba deskových her 
 
17.3. 2015 - Vyprávěcí dopoledne v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 

• sesbírání materiálu pro náš sborník. Klienti vzpomínali na písničky a 
básničky svého dětství, zazněly ale i hádanky, jazykolamy, životní příběhy 
a spousta vtipů. 

 
26.3. 2015 - Deskové hry v Domově sv. Alžběty v Žernůvce  

• vydali jsme se opět do Domova sv. Alžběty na Žernůvce, tentokrát s 
vlastnoručně vyrobenými deskovými hrami Gentlemanský šplh, Ovečky a 
vlci a Člověče nezlob se! Tyto tři hry vybrali na základě rozhovorů s 
klienty, které se uskutečnily na podzim. Jejich zvětšené verze určitě 
umožní seniorům větší zážitek z jejich hraní - s velkými figurkami se jim 
bude lépe manilupovat. Hry jsme samozřejmě hned vyzkoušeli a měly 
obrovský úspěch! 

 
24.4. 2015 - Den Země v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 

• připravili jsme si pro klienty aktivity týkající se třídění odpadu a deskovou 
hru s přírodopisnými otázkami.  

 
30.5. 2015 - Zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“ 

• na začátku zazpíval Pěvecký sbor Sasanky ZŠ Deblín, který při svém 
vystoupení využil i nástroje vyrobené v rámci projektu - ty následně hosté 
vyzkoušeli při společném zpěvu lidových písní. Na závěr oficiální části 
proběhlo čtení ze sborníku sestaveného z vyprávění klientů. Následovalo 
promítání video projekce z průběhu projektu, turnaj v deskových hrách a 
všichni měli možnost si užít bohaté občerstvení z velké části nachystané 
maminkami žáků. 

 
 
• „Bezpečně do školy, ve škole, ze školy“ 

Celoškolní projektový den koncepčně vycházející z Minimálního preventivního programu 
školy se zabýval problematikou bezpečnosti z různých úhlů pohledu., např.: hledání 
bezpečnostních prvků včetně posuzování jejich funkčního stavu v budově školy, včetně 
terénního šetření po celém Deblíně. Klíčovým bodem bylo kritické posouzení situace žáky a 
podání návrhů relevantních opatření pro zlepšení aktuálního stavu. 
 

• Výuka novodobých dějin v 9. třídě 
Našim cílem bylo začlenění regionálních dějin do výuky, a to postupováním od regionálních 
dějin k tzv. „velkým dějinám“. To má za následek vytvoření lepších dějinných souvislostí a 
zároveň poznání dějin regionu, ve kterém žáci žijí. Pracovali jsme s prameny, učili jsme se 
zpracovávat různé historické dokumenty. Důležitým aspektem bylo také sblížení žáků s 
rodinnými příslušníky prostřednictví společného setkávání za účelem zjištění různých faktů.   
Výstupem každého žáka je osobní kronika, která je rozdělena na jednotlivá období 20. století. 
Každé období obsahuje rodinné vzpomínky, nejdůležitější politické události a zajímavosti, 
které žáci zjistili (např. móda, zemědělství atd.) 
Jednou měsíčně jsme si o tom, co žáci zjistili, popovídali, podívali jsme si, co kdo o daném 
období zaznamenal a často jsme poznámky porovnávali a vzájemně doplňovali.  
V rámci tohoto projektu jsme uspořádali dvě výstavy – výstava ke stému výročí vypuknutí 
první světové války a výstavu k sedmdesátiletému výročí ukončení druhé světové války.  



Součástí projektu byla také spolupráce s Podhoráckým muzeem (PhDr. Irena Ochrymčuková, 
PhDr. Josef Zacpal). 

 
• Recyklohraní  

V rámci programu Recyklohraní přispěli žáci ZŠ Deblín k ochraně životního prostředí. 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci ZŠ 
Deblín odevzdali k recyklaci 9 televizí, 4 monitory a 316 kg drobného elektra. Tím uspořili 
9,48 MWh elektřiny, 579,65 litrů ropy (úspora takového množství ropy se rovná spotřebě 
stejného množství potřebného k ujetí 8525 km v běžném osobním automobilu), 38,66 m3 
vody (úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 
519 sprchováních) a 0,26 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 
1,90 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,85 tun. 
 

• Školní knihovna 
Do školní knihovny bylo ve školním roce 2014/2015 zakoupeno 179 nových knih. Většina z 
nich byla doporučena Čtenářskými kluby (projekt Nové školy, o.p.s.).  Knížky byly dětem 
postupně představovány každou středu dopoledne ve vestibulu školy, kde si je mohly 
prohlédnout a následně zapůjčit ke čtení. Tyto „knižní středy“ se setkaly nejen u dětí s 
velkým zájmem. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 

• Peer to peer teaching 
V rámci výuky přírodopisu byla některá témata zpracována a využita při vzájemném učení 
žáků MŠ, I. a II. stupně. Děti MŠ a žáci I. stupně plnili různorodé úkoly a praktické pokusy 
pod vedením starších spolužáků. 
 
Témata: 

• Krteček – pohádkový a skutečný krtek, společné znaky a rozdíly, propojení žáků 1. 
tříd a 9. třídy. 

• Voda – v rámci projektového dne River Action Day si žáci 8. třídy připravili 
experimenty s vodní tematikou, které předváděli mladším spolužákům a žákům MŠ 
Deblín. 

• Výprava za lidským tělem – žáci 8. třídy připravili úkoly a aktivit k vybraným lidským 
soustavám a své znalosti a vědo4mosti předávali žákům 1. tříd, navštívili i žáky MŠ 



v Deblíně a Maršově. 
• Den Země – v rámci projektového dne Den Země environmentální a přírodopisné 

aktivity propojily žáky 1., 2. třídy s 8., 9. třídou. 
• Pohádkový les – žáci 7. třídy připravili úkoly z oblasti lesních ekosystémů pro 

spolužáky z 1. tříd. 
 

• Univerzita II. a III. věku 
Cílem ročníkové projektu 9. třídy, který byl podpořen Americkou obchodní komorou, byla 
podpora vzdělávání v rámci komunity. Univerzita druhého a třetího věku na ZŠ Deblín 
nabídla rodičům, prarodičům i široké veřejnosti možnost celoživotního vzdělávání při ZŠ. 
Vyučujícími a koordinátory pracovních dílen a přednášek byli žáci 9. ročníku. 

Témata: 
• Prezentace a výstava k výročí I. světové války (11. 11. 2014) 
• Jazyková čajovna (11. 12. 2014) 
• Beseda s Luisem z Mexika (22. 1. 2015) 
• První pomoc (18. 3. 2015) 
• Beseda s Rebeccou a Jeffem, rodilými mluvčími z Maine, USA (13. 4. 2015) 
• Prezentace a výstava k výročí II. světoví války (7. 5. 2015) 
• Férová snídaně (9. 5. 2015) 
• Street Art (20. 5. 2015) 

 
 
 

Část XII. 
 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

• Renata Benčíková – studium pro získání pedagogické kvalifikace - Vychovatel 
• Lucie Vacušková - studium pro Asistenty pedagoga 
• Ing. Monika Semerádová - studijní program Speciální pedagogika 
• Mgr. Eva Bartesová - studium pro získání pedagogické kvalifikace - I. stupeň 
• Mgr. Michaela Walsbergerová - studium pro získání pedagogické kvalifikace - I. 

stupeň 
• Mgr. Iveta Kosová - studium pro získání pedagogické kvalifikace - I. stupeň 

 
 

 
Část XIII. 

 
Projekty realizované a financované z cizích zdrojů 

 
• „Zvýšení gramotnosti na ZŠ Deblín“ CZ.1.07/1.4.00/21.3571 
• „Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol“ CZ.1.07/1.1.16/02.0030 
• „Učí se celá škola, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků v tišnovském 

regionu“ CZ.1.07/1.3.41/02.0025 
• "INTERES" CZ.1.07/1.3.00/51.0035 
• "Univerzita II. a III. věku", Americká obchodní komora 
• "Labyrint vzpomínek", 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  
• Centrum Korálek – Tišnov 
 

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. 



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

v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci a na pomoc 
individuálním pacientům, veřejná sbírka č. S-MHMP/958815/2012 

• Sbírka věcí pro zvířátka v nouzi 
• Sběr víček pro Justýnku  
• Spolupráce s Domovem sv. Alžběty v Žernůvce (více viz projekt Extra třída)  

• 23.10. 2014 - Herní dopoledne v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 
• 27.11. 2014 - Kutilské dopoledne 
• 11.12. 2014 - Den v Domově sv. Alžběty v Žernůvce  
• 17.3. 2015 - Vyprávěcí dopoledne v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 
• 26.3. 2015 - Deskové hry v Domově sv. Alžběty v Žernůvce  
• 24.4. 2015 - Den Země v Domově sv. Alžběty v Žernůvce 
• 30.5. 2015 - Zahradní slavnost „Labyrint vzpomínek“ 

 
 
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 2014-2015 pokračuje trend zvyšujícího se počtu žáků navštěvující naši 
školu. Oproti školnímu roku 2013-2014 se jedná navýšení o 17 žáků. Tento trend bude 
pokračovat i v dalších letech. Ve spolupráci s obcí a díky projektu INTERES došlo ke 
zkvalitnění technického vybavení ZŠ Deblín. 
 
 
 

V Deblíně, dne 31. července 2015 
 
 
        ..................................................... 
          RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. 
              ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha I.: Vybrané statistické ukazatelé 
 
 
Přehled žáků dle zahajovacího výkazu M-3 k 30.9. 2014: 

Školní rok 
2014/2015 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1. stupeň 6 5 128 21,3 

2. stupeň 4 4 83 20,75 

Celkem 1) 10 9 211 21,1 

 
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  26 
Maršov 29 
Braníškov 14 
Úsuší 11 
Čížky   2 
Tišnov   3 
Lažánky 18 
Hradčany   1 
Drásov   2 
Chudčice  6 
Ostrovačice  2 
Veverská Bítýška  4 
Březina  2 
Vohančice  4 
Rosice  1 
Celkem 125 
                     
 
Zařízení školního stravování 

Typ jídelny 
 

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

ŠJ - úplná 
 

182 26 
Počet stravovaných, pro něž se dováží *) 

děti/žáci zaměstnanci školy**) 

89 9 
Celkový počet obědů 306 
*)  dle zahajovacího výkazu k 31.10. 2014 (Z 17-01)  
  **)  pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, vč. MŠ 



 
Počet pracovníků stravování k 31.10. 2014 (dle zahajovacího výkazu Z 17-01): 

Fyzické osoby 4 
Přepočtení na plně zaměstnané 4 

 
 
 
Školní družina, která je součástí základní školy, k 31.10. 2014*): 

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

Celkem 3 75 fyz. 3,00 / úvazek 2,03 
    *)  dle zahajovacího výkazu Z 2-01  
 
Údaje o přijímacím řízení na střední školu: 
 
 
Školní rok 2014/2015 
 
 

 
Gymnázia 

 
SOŠ 

 
SOU 

 
Celkem 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

 
Počty přijatých žáků 

 
3 

 
- 

 
- 

 
8 

 
2 

 

 
13 

 
Počet absolventů ZŠ: 
 
Ročník  
 

Počet žáků 

9. ročník 13 
Celkem 13 
 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014 – 2015: 

Obor Počet přijatých 
 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova - 
Nástrojář 

1 

SŠUD Brno, Husova – Grafický design 1 
Střední odborná škola Fortika - Hotelnictví 1 
Střední zdravotnická škola, Merhautova – Laboratorní asistent 1 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno – Všeobecné 
gymnázium 

1 

SZŠ Jaselská, Brno – Zdravotní asistent 1 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova - 
Elektromechanik 

1 

ISŠA Brno, Křižíkova – Automechanik 1 
SOU Tišnov – Opravář zemědělských strojů  1 
SOU Tišnov – Opravář zemědělských strojů  1 
SŠPOS Brno, Charbulova - Cukrář 1 
Biskupské gymnázium Brno – Všeobecné gymnázium 1 
Gymnázium Tišnov – Všeobecné gymnázium  1 
 



Příprava k volbě povolání 
Úřad práce Brno – venkov  
Strojírenský veletrh 
Miniveletrh středních škol  
Informační schůzka pro rodiče žáků 9. třídy  
Příprava na přijímací zkoušky (1x týdně) 
Doučování z ČJ (1x za čtrnáct dní) 
 

 
    Otevřené zájmové útvary při ZŠ: 
 

Název kroužku Vedoucí kroužku 
 

Angličtina pro školáky 1.-3. třída   Blanka Křížová 
Matematici 5.-9. třída Petra Stupňová 
Reading club 4.-9. třída Monika Mandelíčková 
Pokusy z fyziky 4.-9. třída Jiří Mašek 
VKV - Vědou ke vzdělání 6.-9. třída Jiří Mašek 
Jóga Markéta Nováková 
Florbal I. stupeň Svatoslav Ton 
Florbal II. stupeň Svatoslav Ton 
Sportovní kroužek Svatoslav Ton 
Posilovací kroužek Jiří Mašek 
Fotografický kroužek Mariana Plevová 
Dysklub  Michaela Walsbergerová 
Pěvecký sbor Sasanky 4.-9. třída Jitka Eliášová 
Klub Ivana Musilová 
Poznámka: Ve školním roce 2014/2015 bylo nabízeno sedmnáct zájmových útvaru.  
 
 

Výuka náboženství ve šk. roce 2014/2015: 
 

Název předmětu Počet skupin Vyučující 
 

Náboženství  4 Petr Papoušek 
Olina Smolárová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha II.: 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 16.00 hod., 
-‐ počty dětí ve třídách – 2 třídy mají 28 zapsaných dětí, 1 třída 27 a 1 třída 10 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 pracovnících MŠV  

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 
Zdeňka Kovaříková 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. 
 
 
Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí 
 
MŠ Deblín – nové herní prvky na školních zahradách. 
MŠ Deblín – plánovaná oprava vnitřní části MŠ (dveře, probourání otvoru, třída, ředitelna, 
komín, chodník) 
MŠ Maršov –zástěny na dětském WC, plánovaný je venkovní domeček , o prázdninách je 
plánováno venkovní zateplení části MŠ 
 
 
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. 
-‐ 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,uspořádat společné akce. 

-‐ Zapojit do dění i žáky ZŠ při plánování projektů např. lidské tělo, dopravní výchova, 
ochrana životního prostředí atd. 

-‐ Podporovat u dětí a rodičů jejich vztahy a společně využitý volný čas, četbu knížek, 
stříhání, kreslení, náměty na návštěvy kulturních a sportovních akcí atd. 

-‐ Posilovat nadále u dětí zájem o pitný režim. 
-‐ Od září opět důsledně pracovat na osvojení a dodržování pravidel soužití. 
-‐ Spolupracovat se zřizovatelem na estetické úpravě budovy MŠ, při příležitosti 

zateplování, na zlepšení vybavení školní zahrady – zahradní domek na uložení hraček, 
sportovního náčiní apod., vybudování „pocitové stezky“, vybudování optického 



předělení školní zahrady, popřípadě doplnění vybavení šk. hřiště – pořízení stojanu na 
kola a koloběžky apod. 

 
 
Údaje o dětech (dle výkazu S 1-01, podle stavu k 30.9.2014) 
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 93 23,25 13,29 0 
Celkem 4 93 23,25 13,29 0 
 
b/ Věkové rozložení dětí 
 Počet dětí 
Nar. 1.1. 2012 – 31. 8. 2012 6 
Nar. 1. 9. 2011 – 31.12. 2011 8 
Nar. 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 18 
Nar. 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 20 
Nar. 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 36 
Nar. 1. 9. 2007 – 31. 8. 2018 5 
Celkem 93 

 
c/ Odklad povinné školní docházky 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 3 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 
Celkem 3 

 
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.  2014 
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 

Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního 
věku, Univerzita Palackého v Olomouci 

Hana Bartošová 

Mluvit naučíme mluvením!, Akademie moderního vzdělávání, 
o.p.s. 

Hana Bartošová 
Blanka Křížová 

InspIS DATA, HELPDESK, PORTÁL pro MŠ Hana Bartošová 
Hudební výlet do ZOO, Tandem Hana Bartošová 

Mariana Plevová 
Jana Žáková 

Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v 
předškolním vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci 

Hana Bartošová 

Odměny a tresty v předškolní výchově - zisky, těžkosti a 
strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníků, Univerzita 
Palackého v Olomouci 

Hana Bartošová 

Pohybové hry s hudbou, TANDEM Zdeňka Kovaříková 

Metoda Hejného pro mírně pokročilé, H-mat, o.p.s. Romana Sedláčková 
Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů, NIDV Jana Žáková 

Řízení školy v paragrafech, FAKTA, s.r.o. Jana Žáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Příloha IV.: Výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


