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Školská rada – zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb.
- zahájila činnost 1. 1. 2006
- 6 členů (2 zákonní zástupci nezletilých žáků, 2 jmenováni zřizovatelem,
2 pedagogičtí pracovníci)
- poslední volby proběhly 24. 10. 2017
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Charakteristika školy

Základní škola Stará Říše byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou
pod č. j. 30 218/02-21 ze dne 19. 11. 2002 a s účinností od 1. 1. 2003 byla zařazena do sítě
škol MŠMT. Zřizovatelem je Městys Stará Říše. Sdružuje základní školu, mateřskou školu,
školní družinu a školní jídelnu.
Od 1. 1. 2006 nese tento právní subjekt, který má ředitelství v budově základní školy se
sídlem Stará Říše 41, název Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková
organizace.
Základní škola má 1. stupeň (1. – 5. r.), je organizovaná jako trojtřídní, navštěvují ji děti ze
Staré Říše, Markvartic a Olšan. V tomto školním roce školu navštěvovalo 36 žáků. V jednom
oddělení ŠD bylo zapsáno 25 žáků. Ve škole pracují 4 pedagogičtí pracovníci, 1
administrativní pracovnice a 1 provozní zaměstnankyně.
Budova školy je velmi stará, vyhovuje však účelu, pro který byla postavena. Před pěti lety
bylo dokončeno celkové zateplení školní budovy - sníženy stropy, instalována nová
osvětlovací tělesa v učebnách i v dalších místnostech 1. patra, vyměněna všechna okna,
vstupní dveře i dveře vedoucí na školní dvůr, zateplena a dokončena fasáda. Tím byly
vytvořeny podmínky na snížení nákladů na vytápění celé budovy. Současně byl přebudován
vstup do školy, který je nejen mnohem bezpečnější, ale i bezbariérový. V loňském roce byly
vyměněny všechny dveře uvnitř školní budovy, čímž se interiér budovy velmi zmodernizoval.
Škola je vybavena novým nábytkem tak, aby školní lavice a židličky odpovídaly velikosti
žáků a splňovaly hygienické požadavky.
Ve všech třídách jsou koberce pro komunikativní hry a interaktivní tabule+ notebooky.
Nové zařízení mají i šatny žáků.
V počítačové učebně je 6 počítačů, které jsou využívány před vyučováním, během výuky i
při pobytu dětí ve ŠD.
U školní budovy je školní hřiště a nedaleko obecní tělocvična, kterou využíváme při
hodinách TV, činnosti ŠD i při mimoškolní činnosti. Na školním dvoře byla postavena
pergola, která umožňuje pobyt dětí venku o hlavní přestávce, využívá ji ŠD a probíhá zde
i výuka nebo mimoškolní činnost.
Velmi dobrých výsledků vykazuje škola v environmentální výchově. Zaměřujeme se na
výchovu dětí k péči o životní prostředí. Ve sběru starého papíru jsme každoročně na předních
místech v Soutěži s panem Popelou. V pohybové výchově si vedeme taky skvěle. Z turnaje ve
vybíjené malotřídních škol jsme přivezli zasloužené 1. místo a putovní pohár. V turnaji ve
vybíjené sousedních škol jsme získali 1. a 2. místo.
Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, zastupitelé mají skutečný zájem na zachování
školy a její modernizaci. Dobrá je i spolupráce se školami, kam po 5. ročníku odcházejí naši
žáci tj. ZŠ Nová Říše, ZŠ Masarykova Telč a Gymnázium Otokara Březiny Telč.
Spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti PPP Jihlava a Třebíč a SPC
Jihlava. Pomáhají nám při řešení výchovných a výukových obtíží žáků, podpůrných opatření,
v posouzení školní zralosti, zjišťují příčinu školního neúspěchu atd.
V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s Policíí Kraje Vysočina a
Záchranným hasičským sborem, navštěvujeme divadelní představení s výchovnou tématikou,
zábavná centra atd.
Škola se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.

Učební plán

Školní rok 2017/2018
Obor vzdělávání : 79-01-C/01 Základní škola

ŠVP pro základní vzdělávání - Učíme se pro život
Učíme se pro život … - výchovně vzdělávací program ŠD

Český jazyk
Cizí jazyk
Informatika
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

1.
9
5
2
1
1
1
2

Ročník
2.
3.
4.
10
8
8
3
3
5
5
5
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2

5.
8
3
1
5
1
2
2
1
1
2

Týdenní počet hodin

21

22

24

25

26

1

1

1

1

1

Předmět

Nepovinné předměty
Náboženství

Přehled o vyučujících
Pedag.pracovník
Ředitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka

Praxe

Úvazek

Kvalifikace

Aprobace

24
33
23
22

1
1
1
0,18

VŠ-PF
VŠ-PF
VŠ-PF
SPgŠ

1.st. ZŠ
1.st. ZŠ
1.st. ZŠ
vych.

Vyuč.
předmětům
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ

Hodiny
aprobovaně
15
24
23
0

Hodiny
neaprobovaně
0
0
0
4

Přehled o vychovatelkách školní družiny
Pedag. pracovník
Vychovatelka ŠD

Kvalifikace
SPgŠ

úvazek
0,71

Přehled o provozních zaměstnancích
Pracovník
Ekonomická pracovnice
Školnice

Kvalifikace
ŠŠ
UŠ

úvazek
0,50
0,625

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
učitelky – semináře: Matematika Hejného, Šikana
vychovatelka – zájmová činnost žáků – pohybová výchova, tvořivá činnost
ředitelka – seminář: Školní zralost, Šikana, GDPR

Zápis k povinné školní docházce
Zápis žáků k povinné školní docházce proběhl dne 6. 4. 2018. Do 1. třídy nastoupilo 13 žáků.

Zapsaní
13

Celkem
14

S žádostí o odklad
1

Přicházejí po odkladu
1

Přehled o prospěchu žáků
Ročník

1.

2.

Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Budou opakovat
Neklasifikováni
2. a 3. z chování
Neomluvené hodiny

5
5

11
11

3.

9
9

4.

8
5
3

Celkem 1. – 5. ročník
36

5.

3
2
1

Nepovinné předměty
Počet zařazených žáků v ročníku
Náboženství
Celkem :

1.
3

2.
9

3.
7

4.
2

23 žáků

Prevence sociálně patologických jevů
Je zaměřena na vytvoření základů pro předcházení rizikovým projevům chování
(záškoláctví, šikana, užívání návykových látek atd.)
a) poskytování vhodných informací přiměřených věku dítěte v rámci výuky
b) volnočasové aktivity
c) aktivní sociální učení (smysl pro zodpovědnost, chování ke kamarádům, dospělým)
d) vytváření pravidel chování v mezilidských vztazích

5.
2

Aktivity a prezentace školy
1. Podzim
seznamovací akce v zábavném parku Bongo Střítež
„Začíná podzim“- podzimní „Lesohrátky“ – hry v lese
výtvarné soutěže
sběr kaštanů a přírodního materiálu
Halloween – tvořivá dílna
4. ročník – dopravní výchova
turnaj ve vybíjené v Nové Říši
hudební pořad- Písně starých řemeslníků
Svatý Martin- svatomartinské tradice- projektový den
2. Zima
„Advent“ – veřejné vystoupení žáků školy při zahájení adventu
čertovská škola, možná přijde i Mikuláš…
Lucie noci upije…
zájezd na divadelní představení Třebíč
den otevřených dveří – 1. ročník
zdobení školy před Vánocemi, vyrábění dárků,
zdobení vánočního stromu pro zvířata v lese
vánoční besídka
tři králové
zimní olympiáda
dětský karneval
školička pro předškoláky
3. Jaro
masopust- dětský karneval
„ Přišlo jaro“ – vítání jara – projektový den
výtvarné soutěže, literární soutěž s dopravní tématikou
matematická soutěž Klokan
návštěva knihovny- Telč
divadlo Kejkle
velikonoční dílna – Třebíč
zápis do školy
dopravní výchova – 4. ročník
čarodějnická škola
plavecký výcvik
4. Léto
„ Těšíme se na léto“
Den dětí
divadlo Kozlík
rozloučení s páťáky

školní výlet Tábor
vodní hrátky
veřejné vystoupení
turnaj malotřídních škol ve vybíjené
Projekty
„Školní mléko“
„Ovoce do škol“
„Tonda Obal na cestách“ – třídění odpadů
„Soutěž s panem Popelou“ - sběr starého papíru
„Zdravé zuby“ – péče o zuby, prevence
„Zdravá záda“ – péče o správné držení těla
„Veselé zoubky“ – prevence zubního kazu – 1. ročník

Projednáno pedagogickou radou dne 24. 9. 2018 a schváleno školskou radou dne
11. 10. 2018.

Mgr. Ilona Kazdová
ředitelka školy

