
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kontaktní údaje 
 

IČO: 75 003 082  

Základní škola a Mateřská škola Deblín okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 
664 75 

Tel: 549 430 171  
Bankovní účet: 213547755/06007755/0600  
Zřizovatel: Městys Deblín 
Webová stránka: www.zs.deblin.cz 
 
Kancelář školy 
Marie Sojková 
Úřední hodiny: Po – Čt 8:00 – 12:00 
 
Ředitel: 
 RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. 
mobil: 730 151 077, e-mail: reditel@zs.deblin.cz 
 
Zástupkyně ředitele:  
Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D. 
mobil: 730 513 477, email: mandelickova.zsdeblin@gmail.  

 

http://www.zs.deblin.cz/�
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Základní škola a Mateřská škola Deblín 
 

„Účelem není mysl zaplnit, ale otevřít ji“ 
 

PARTNERSTVÍ   SPOLUPRÁCE   RESPEKT    TOLERANCE 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Deblín se nachází 30 km od Brna. Jde o spádovou školu pro zhruba 9 obcí. V 
současné době má škola 209 žáků a dojíždí sem za vzděláním i děti z mimospádových obcí. Ke škole patří 
rovněž 4 oddělení mateřské školy.  
 
Škola je budována jako komunitní škola a naplňuje požadavky moderního vzdělávání. Aplikuje moderní 
pedagogické přístupy a kontinuálně sleduje inovace ve vzdělávání.  
 
Základní principy vzdělávání na ZŠ Deblín 
 

• Individualizace a diferenciace žáků 
Usilujeme o to, aby každý žák mohl vyniknout a mohl zažít individuální úspěch. Základem je kvalitní 
pedagogická diagnostika, která umožňuje pedagogovi podpořit žáka v oblasti, která je mu blízká a posílit tak 
jeho vnitřní motivaci k maximálnímu výkonu. 
 
 



 
• Formativní hodnocení 

Dalším z důležitých prvků efektivního vzdělávání a individualizace žáků je formativní hodnocení žáků. Žáci jsou 
průběžně vedeni k sebehodnocení (specifické žákovské knížky) a třídní schůzky ve složení žák-rodič-dítě. 
 
 
 

• Rozvoj kompetencí 
Ideálním prostředkem pro rozvoj kompetencí jsou ročníkové projekty, které si, v návaznosti na ŠVP, stanovují 
všichni třídní učitelé se svými žáky. Projekty jsou zaměřené na environmentální výchovu, sociální projekty, 
komunitní projekty. 
Realizujeme projekty OPVK, naši žáci jsou úspěšnými řešiteli grantů podporovaných Americkou obchodní 
komorou, společností Eduin a nadačním fondem Tesco– Extra třída. Realizujeme projekty pod Člověkem v tísni, 
nadací Tereza a dalšími subjekty.  
Všechny projekty jsou založeny na participativním přístupu a využívají principu místně zakotveného učení. 
 
 
 

• Spolupráce s rodiči a širší komunitou 
Důležitým aspektem efektivního vzdělávání je zapojení rodičů a širší komunity do činnosti školy. Při škole je 
aktivní sdružení rodičů Kamarád, na podporu činnosti školy se schází komunitní rada, ve které zasedají zástupci 
obce, spřátelených subjektů, rodičů, pedagogů a žáků. 
Škola funguje jako komunitní centrum, kde jsou pravidelně organizovány přednášky, výstavy, kulturní akce, 
další vzdělávání. 
 
 



 
• Podpora pedagogů a inovativních forem výuky 

Uvědomujeme si, že základem dobrého vzdělání je dobrý pedagog. Proto našim pedagogům zajišťujeme 
podporu v oblasti dalšího vzdělávání.  
Pedagogové ZŠ Deblín absolvovali kurzy kritického myšlení, zážitkové pedagogiky, mentoringu, nových forem 
výuky (Matematika prof. Hejného, genetická metoda čtení, Začít spolu) a další. 
 
 

• Centrum excelence 
Škola pravidelně hostí další pedagogy a předává své zkušenosti. Každý rok pořádá konference a workshopy, 
které jsou zaměřeny na inovativní přístupy ke vzdělávání 

 
 

Projekty 
Projektová činnost je úzce provázaná se ŠVP. V rámci několika projektů OP VK vydala škola ve spolupráci 
s dalšími odborníky vlastní učební materiály (Atlas Deblínska, Deblínsko na cestě k trvalé udržitelnosti - 
vlastivědná učebnice a Dvojjazyčná učebnice terénního učení, stolní hra Tišnovsko hrou).  
Škola byla rovněž úspěšná v dalších projektech – např. projekt Světová škola 2 (Vzdělávací program Varianty 
společnosti Člověk v tísni), Kdo jiný (Jeden svět na školách) nebo One World, Many Voices, (pod Americkou 
obchodní komorou v České republice). V rámci těchto dílčích projektů se žáci a jejich učitelé snaží naplňovat 
myšlenku školy otevřené komunitě a realizují takové aktivity, které mohou školu přiblížit široké veřejnosti. 
Škola se také stala jedním ze zakládajících členů MAS (Místní akční skupiny). 
 
 



 

 

Přehled realizovaných projektů 

• Les ve škole  škola  v lese 
• Celé  Česko  čte dětem 
• Kdo  jiný  –  Varianty  ( Člověk 

v tísni) 
• Matematika s chutí 
• Extra třída 
• One world, many voices 
• European schools  for living 

planet 
• Euronet 50/50 max 
• Základy podnikatelského 

myšlení žáků  základních škol 
• Ovoce do škol 
• Mléko do škol 
• Recyklohraní 

 

 

 

 



 

Organizace výuky 

 
 

Dopolední vyučování Varianta s odpoledním vyučováním 

 0.hod      7:30- 8:15 

1. hod          8:25-9:10 1. hod      8:25-9:10 

2.hod           9:20-10:05 2.hod       9:20-10:05 

3.hod           10:25-11:10 3.hod       10:25-11:10 

4.hod           11:15-12:00 4.hod       11:15-12:00 

5.hod           12:05-12:50 Polední přestávka: 12:00-12:30 

6.hod           12:55-13:40 7. hod      12:30-13:15 

 8.hod       13:20-14:05 

 
 



Kroužky 

• Kroužky s uměleckým zaměřením 
Pěvecký sbor Sasanky  (Mgr. Et Mgr. Jitka Eliášová) 
 
Přípravný pěvecký sbor pro 1.-3. třídu 
 

(Mgr. Kateřina Klímová) 

KLUB  (
 

Mgr. Ivana Musilová) 

Fotografický kroužek 

 

 (Mariana Plevová) 
 

• Sportovní kroužky 
Jóga – pro tělo i duši 

 

(Mgr. Markéta 
Nováková) 

Míčové hry I. a II.
 

(Mgr. Lucie Piňosová) 

Posilování s vlastním tělem (

 

Ing. Jiří 
Mašek) 

Sportovní kroužek
 

  (Svatoslav Ton) 

Florbal  I.
 

 (Svatoslav Ton) 

Florbal  I. (Svatoslav Ton) 



 
• Vzdělávací a jazykové kroužky 

 
„DYSKLUB“ 
 

 (Mgr. Michaela Walsbergerová) 

Matematici
 

  (Mgr. Petra Stupňová) 

Reading club 
 

(Mgr. Monika Mandelíčková) 

 

Angličtina pro školáky (1. – 3. třída)  (Mgr. Blanka 
Křížová) 

 

Angličtina pro předškoláky (Mgr. Blanka Křížová) 

• Přírodovědné kroužky 
VKV - Vědou ke vzdělání   (
 

Ing. Jiří Mašek) 

Pokusy z fyziky  (
 

Ing. Jiří Mašek) 

 

Na škole působí detašované pracoviště Základní umělecké školy Tišnov. Otevřen je obor hudební a výtvarný. 

Pedagogové: MgA. Silvie Jebáčková, Mgr. Jana Havelková, Mgr. Jana Zouharová 



   
    Časový harmonogram školního roku 2014/15 
 
I. pololetí Termín Akce 
září 1. září 2014 Zahájení školního roku 
 5. září 2014 Hromadné třídní schůzky – informace ředitele školy o šk. roce 2014/15 
 5. září 2014 Zahradní slavnost u příležitosti zahájení šk. roku – KPŠ Kamarád 
 konec září 2014 Den pro inkluzi – s koncertem 
říjen Září/říjen 2014 Konference – sociální projekty 
 24. října 2014 Projektový den 
 27. - 29. října 2014 Podzimní prázdniny 
listopad 12. listopadu 2014 2. pedagogická rada 
 10.-14. listopadu 2014 Třídní schůzky 
 10.-14. listopadu Dny otevřených dveří (MŠ) 
 17. listopadu 2014 Státní svátek 
 28. listopadu 2014 Adventní dílničky 
prosinec Prosinec 2014 Rozsvěcení vánočního stromu 
 Prosinec 2014 Čertovský šplh 



 22. prosince 2014 -  2. 
ledna 2015 

Vánoční prázdniny 

leden 12. - 16. ledna 2015 Třídní schůzky 
 14. ledna 2015 3. pedagogická rada 
 4.-10. ledna 2015 LVK 
 Leden-březen 2015 Plavecký kurz pro I. stupeň 
 29. ledna 2015 Ukončení I. pololetí 
 30. ledna 2015 Pololetní prázdniny 
 
II. 
pololetí 
 
 

  

únor 9.-10.února 2015 Zápis do první třídy 
 Únor 2015 Školní ples 
 23. února -  1.března 

2015 
Jarní prázdniny 

duben 2. 4. - 6. 4. 2015 Velikonoční prázdniny 
 duben 2015 Noc s Andersenem 
 7. - 10. dubna 2015 Třídní schůzky 



 8. dubna 4. pedagogická rada 
 Duben 2015 Den Země 
květen 1. května Státní svátek 
 8. května  Státní svátek 
červen 17. června 2015 5. pedagogická rada 
 Červen 2015 Školní konference 
 24. června 2015 Hromadné třídní schůzky – shrnutí školního roku 
 30. června 2015 Slavnostní ukončení školního roku 
 

Jde o předběžný časový plán, průběžně dochází k jeho doplnění a případným změnám. Pro podrobnější 
informace sledujte týdenní plány a aktuality na www.zs.deblin.cz 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Pedagogický sbor 
 

RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. 
 

Ředitel Z reditel@zs.deblin.cz  

Mgr. Monika Mandelíčková, 
Ph.D. 

Zástupkyně 
ředitele 

A mandelickova.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Ivana Musilová Zástupkyně 
pro I. 
Stupeň,  

1A   musilova.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Iveta Kosová  1B kos.iveta@gmail.com 
Mgr. Michaela Walsbergerová Výchovný 

poradce 
2. třída misa.walsbergerova@volny.cz 

Mgr. Kateřina Klímová  3. třída klimova.zsdeblin@gmail.com  
Mgr. Eva Bartesová  4. třída bartesovae@gmail.com  
Mgr. Jana Zouharová  VV, N, 

třídní 5. 
třída 

zouharova219@seznam.cz 

Mgr. Pavlína Rohanová Poradce pro 
volbu 
povolání 

Čj, D 
6. třída 

rohanova.zsdeblin@gmail.com  
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Mgr.et Mgr. Jitka Eliášová Sbormistryně 
školního 
pěveckého 
sboru 

Čj,  Hv 
7. třída 

eliasova.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Petra Stupňová  M 
8. třída 

stupnova.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Tereza Cerovská  Př, Ch 
9. třída 

cerovska.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Kristýna Hrubanová  A 
 

hrubanova.zsdeblin@gmail.com  

Ing. Bc. Jiří Mašek Správce sítě Ivt, F, Pč masek.zsdeblin@gmail.com  
Svatoslav Ton  Tv ton.zsdeblin@gmail.com  
Lucie Vacušková  Asistentka 

pedagoga 
 

Mgr. Markéta Nováková Minimální 
preventivní 
program 

Asistentka 
pedagoga 

novakova.zsdeblin@gmail.com  

Mgr. Lucie Piňosová Školní 
metodik 
prevence, 
školní 
družina 

Asistentka 
pedagoga 

pinosova.zsdeblin@gmail.com  
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Mgr. Šárka Crhová Vedoucí 
školní 
družiny 

 Mobil: 733 531 056  

Renata Benčíková  Školní 
družina 

Mobil: 733 531 056  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽÁCI 

Školní časopis Sedmopolis 

Žáci vydávají pod vedením Mgr. et Mgr. Jitky Eliášové svůj časopis Sedmopolis, který vychází jednou měsíčně. 

Redakční radu tvoří tradičně žáci sedmého ročníku. Přispívat mohou všichni žáci školy. Archivní čísla můžete 

nalézt na:http://www.zs.deblin.cz/skolni-casopis/p97 

 

Školní televize 

Školní televize je nový projekt našich žáků, který vede ředitel školy - Břetislav Svozil.  

http://www.zs.deblin.cz/skolni-televize/p153 

 

Žákovský parlament 

Organizace různých školních akcí a soutěží, sbírání návrhů a připomínek od ostatních žáků a jejich projednávání 

s vedením školy a podílení se na příjemné atmosféře školy. 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

 

Pěvecký sbor Sasanky 

Pod vedením Mgr. et Mgr. Jitky Eliášové vystupuje na školních i mimoškolních akcích. 

http://www.zs.deblin.cz/skolni-casopis/p97�
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RODIČE 
 

Škola je držitelem značky Rodiče vítáni. Škola úzce spolupracuje s rodiči a pravidelně se s nimi setkává. 
 

Rodičovské kavárny – setkávání s rodiči nad vybranými tématy – středy od 16:00 

Třídní schůzky  - probíhají ve složení rodič-dítě-učitel 

KPŠ Kamarád – Klub přátel školy Kamarád  - pravidelné organizování akcí, finanční podpora školních aktivit, 

   organizování ankety Skokan roku. 

     http://kps-kamarad.webnode.cz/ 
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Mateřská škola 

„Cítit se dobře a vzájemně se respektovat - na tom chceme společně pracovat." 

 

MŠ Deblín je součástí ZŠ Deblín, jejím zřizovatelem je městys Deblín. 

MŠ Deblín se v posledních dvou letech rozrostla o další třídy a tím přispěla k možnosti přijetí více dětí. 
V budově ZŠ byla zřízena třída MŠ pro 12 dětí,  do které jsou přednostně umísťovány děti s polodenním 
režimem. Další třídy vznikly v samostatné budově č.p. Deblín 310 („oranžová školka“ ), těsně sousedící 
s budovou školy, kde je kapacita 24 dětí. Tato školka je nazývána také „regionální“ a umožňuje přijetí dětí 
z okolních vesnic. Obě školky mají k dispozici zahrady, které se průběžně doplňují o herní prvky pro děti. 
Součástí ZŠ Deblín je i MŠ Maršov s kapacitou  28 dětí. 
 
MŠ Deblín I (Deblín 270)  -28 dětí 
MŠ DeblínII (Maršov 136) -28 dětí 
MŠ Deblín III (třída v ZŠ)  -12 dětí 
MŠ Deblín IV (Deblín 310)  -24 dětí 
  
Učitelky - Jana Žáková, Mgr. Romana Sedláčková, Mgr. Blanka Křížová, Mariana Plevová, Ing. Monika 
Semerádová, Mgr. Hana Bartošová, Zdena Kovaříková 
 



Kontakty: 

vedoucí učitelka: Jana Žáková 

MŠ Deblín, Deblín 270, 664 75 

učitelka: Romana Sedláčková 
tel.: 549 430 169 
mobil: 730 513 472 
e-mail: skolka@zs.deblin.cz 
  

učitelka: Blanka Křížová 
MŠ Deblín, Deblín 277, 664 75 

mobil: 730 513 473 

  

učitelka: Monika Semerádová, Mariana Plevová 
MŠ Deblín 310, 664 75 

mobil: 730 513 474 
e-mail: ms.oranzova@seznam.cz 
 

učitelka: Zdena Kovaříková, Hana Bartošová 
 MŠ Maršov, Maršov 136, 664 71 

tel.: 549 430 101 
mobil: 730 513 475 
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