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Základní údaje
Název školy:
Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Stará Říše,
příspěvková organizace
588 67 Stará Říše 41

Ředitel:

Mgr. Ilona Kazdová

Webové stránky:
Telefon:
E-mail:

www.stararise.cz
567 377 615
zs.stararise@tiscali.cz

Zařazení do sítě:
IZO
REDIZO
IČO

1. 1. 2003
150 014 198
650 014 189
70983861

Zřizovatel:

Městys Stará Říše
588 67 Stará Říše 124

Webové stránky:
Telefon
E-mail

www.stararise.cz
567 377 028
stararise@volny.cz

Škola sdružuje:

základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna

Organizace školy:

mateřská škola
počet dětí: 23
počet tříd: 1
kapacita MŠ: 25 dětí
základní škola 1. – 5. ročník
počet žáků: 45
počet tříd: 3
kapacita ZŠ: 70 žáků
školní družina
počet dětí: 25
počet oddělení: 1
kapacita ŠD: 25

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
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Fair Data Professionals a.s.
Praha 1 – Nové Město
110 00

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 45 žáků.
V jednom oddělení ŠD bylo zapsáno 25 žáků.
Budova školy je velmi stará, vyhovuje však účelu, pro který byla postavena. V roce 2013
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 roce 2016 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 komunitní 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.
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.

Hodnocení školy
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 loňském roce jsme se v regionu Vysočina a Jižní
Čechy umístili na 7. místě. V pohybové výchově si vedeme taky skvěle. V turnaji ve vybíjené
malotřídních škol jsme vybojovali 1. místo a podruhé obhájili putovní pohár. V turnaji ve
florbale jsme byli také 1. Ani v uměleckých směrech nemáme mezery. V recitační soutěži
malotřídních škol jsme v mladší kategorii obsadili 3. místo a ve starší kategorii místo 2. Ve
výtvarné soutěži „ Požární ochrana očima dětí a mládeže“ jsme získali v kategorii ZŠ 2 1. a 2.
místo.
Jako každoročně se škola zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015 Fondu
Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízeníPediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc
individuálním pacientům.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná inspekční činnost vedená Českou školní
inspekcí.

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

Předmět

Ročník

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

1.
9
5
2
1
1
1

2.
10
5
2
1
1
1

3.
8
3
5
3
1
1
1

4.
8
3
5
2
1
1
2
1

5.
8
3
1
5
1
2
2
1
1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Týdenní počet hodin

21

22

24

25

26

1

1

1

1

1

Nepovinné předměty
Náboženství

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2018/19 jsme měli 2 žáky se SVP. Žáci měli péči nad rámec běžné
vyučovací hodiny

Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Ilona Kazdová – ředitelka školy
Mgr. Olga Marková - učitelka ZŠ
Mgr. Šárka Jahodová – učitelka ZŠ
Drahomíra Vodičková – vychovatelka
Lada Pryclová – vedoucí učitelka MŠ
Soňa Pokorná – učitelka MŠ
Mgr. Jiří Novák - katecheta
Provozní pracovníci:
Šárka Hradilová DiS. – ekonomka školy a vedoucí školní jídelny
Hana Svobodová - kuchařka
Marie Kozáková – školnice ZŠ
Iva Rambousková – školnice MŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy probíhalo podle plánu DVPP a rozpočtu
školy. Hlavní formou vzdělávání byla účast na jednodenních seminářích zaměřených na
osobnostní rozvoj učitelů. Dále studium odborných časopisů, setkávání s kolegy a sdílení.
Lada Pryclová
Strategické řízení a plánování ve školách
25. 10. 2018 – 17. 5. 2019
NIDV Jihlava
Drahomíra Vodičková
Jóga pro děti I.
Jóga pro děti II.
21. – 22. 11. 2018
NIDV Jihlava
Výtvarné jarní tvoření
21. 3. 2019
NIDV
Zahrada pro výuku
27. 8. 2019
Chaloupky
Mgr. Šárka Jahodová
Zahrada pro výuku
27. 8. 2019
Chaloupky

Mgr. Olga Marková
Zahrada pro výuku
27. 8. 2019
Chaloupky
Jak nevyhořet
1. 4. 2019
Tvořivá škola
Mgr. Ilona Kazdová
Zahrada pro výuku
27. 8. 2019
Chaloupky
Jak nevyhořet
1. 4. 2019
Tvořivá škola

Zápis k povinné školní docházce
Zápis žáků k povinné školní docházce proběhl dne 5. 4. 2018. Do 1. třídy nastoupili 4 žáci.
Zapsaní
4

Celkem
5

S žádostí o odklad
1

Přicházejí po odkladu
0

Přehled o prospěchu žáků
Ročník

1.

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

13
13

2.

5
5

3.

4.

11
9
2

8
7
1

5.

8
6
2

Celkem 1. – 5. ročník
45
40
5

Nepovinné předměty
Počet zařazených žáků v ročníku
Náboženství
Celkem :

1.
10

2.
3

3.
9

4.
5

5.
2

29 žáků

Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program: Úkolem minimálního preventivního programu je ve
spolupráci se zákonnými zástupci formovat osobnost žáka a poskytnout žákům dostatečné
množství informací týkajících se rizikového chování, neboť právě žáci základní školy patří
mezi nejohroženější skupinu.
Prevence je zaměřena na vytvoření základů pro předcházení rizikovým projevům chování
(záškoláctví, šikana, kyberšikana, 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
e) spolupráce s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina (preventivní programy primární
prevence)

Aktivity a prezentace školy
1. čtvrtletí
Loučení s létem (netradiční pohybové aktivity zaměřené na plavání)
Návštěva HD Jihlava (O Perníčkovi)
Výtvarná soutěž – Cestování s prarodiči
Adaptační kurz v zábavném parku Labyrint Třebíč
Sázení památné lípy k 100. výročí republiky, výroba vlajek ČR
Pořad o Africe (skupina TamTam Afrika)
Výukové pořady o polárních krajích (Zima v bílém kožíšku; Polární kraje s pohádkou)
2. čtvrtletí
Dopravní výchova 4. ročník (teoretická část výuky)
Čertovská škola
Divadlo Malvína(O Šípkové Růžence)
Vánoční výstava v muzeu Třebíč (Cesty vánočním časem)
Divadelní představení Malý Princ (v provedení studentů GOB Telč)
Vánoční besídka
Environmentální výchova (E –Liška, živá liška ve výuce)
Zahájení adventu (vystoupení pro veřejnost)
3. čtvrtletí
Zahájení výuky s rodilým mluvčím AJ
Školní kolo recitační soutěže na téma „Máme rádi zvířata“

Miniškolička (školička pro budoucí školáky a jejich rodiče)
Školní karneval
Klokan – matematická soutěž
Děti čtou dětem (školáci v MŠ)
Beseda se spisovatelkou Pavlou Teplou Janákovou
Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna Telč)
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže
Výtvarná soutěž Voda pro všechny (pořádaná Ministerstvem zemědělství ke světovému dni
vody)
Recitační soutěž malotřídních škol (kulturní dům Krahulčí)
Preventivní programy primární prevence Policie Kraje Vysočina (Základy bezpečného
chování; Bezpečný pohyb cyklistů a chodců)
4. čtvrtletí
Čarodějnická škola
Plavecký výcvik
Dopravní výchova 4. ročník (praktická část výuky, průkaz cyklisty)
Artistická show (Milan Ošmera)
Stavíme ze stavebnice ROTO (soutěž se stavebnicí ROTO 1.,2., 3. ročníků v kraji Vysočina)
Divadelní představení Hugo a Fugo
Den Země Urbanov (setkání malotřídních škol)
Městská knihovna Telč (2. - 5. ročník)
Školní výlet (dětský tábor Beruška Počátky)
Po stopách kůrovce (společná výuka malotřídních škol- environmentální výchova)
Rozloučení s páťáky
Vodní hrátky
Třídní akademie
Turnaj malotřídních škol ve vybíjené
Návštěva Dětského domova Telč (4. a 5. ročník)
Akce ZŠ a MŠ se celoročně prolínají a vzájemně doplňují.
Celoroční projekty
„Školní mléko“
„Ovoce do škol“
„Soutěž s panem Popelou“ - sběr starého papíru
„Spolupráce s knižním klubem Albatros“
Krátkodobé projekty
„Zdravé zuby“ – péče o zuby, prevence
„Veselé zoubky“ – prevence zubního kazu – 1. Ročník

Základní údaje o hospodaření školy

1. Výnosy (stav k 31.12.2018)
Dotace MŠMT – přímé NIV

4 261 264

Dotace provozní – Městys Stará Říše

800 000

Dotace na plavecký výcvik - doprava

8 228

Školné MŠ

19 425

Stravné

279 111

Dar na vzdělávací činnost

6 393

Ostatní výnosy

10,67

Výnosy celkem
Výnosy z prodeje hliníku k 31.12.2018 – 374,- Kč

Výnosy celkem

5 374 431,67

5 374 805

2a. Náklady z prostředků Kraje Vysočina (stav k 31.12.2018)
Náklady na platy pracovníků školy, vč.náhrad
za nemoc

3 101 197

Zákonné odvody

1 045 831

Zákonné sociální náklady

61 905

Učební pomůcky, ochranné pomůcky

9 956

Plavecký výcvik

16 031

Zákonné pojištění z mezd

12 920

DDHM

13 424

Náklady celkem

4 261 264

2b. Náklady z prostředků zřizovatele (stav k 31.12.2018)
Plyn, elektřina

234 798,69

Opravy

16 282,70

Cestovné

1 126

Poštovné, poplatky za vedení účtu

12 254

Plavecký výcvik

33 316,50

Ostatní služby

107 151,84

Provozní+ostatní náklady

99 543,15

Náklady na potraviny

283 563,14

DDHM

5 117

Odpisy

9 696

Náklady celkem

802 849

2c. Dotace na plavecký výcvik (stav k 31.12.2018)
Nákup služeb

8 228

Náklady celkem

8228

Náklady celkem

5 072 341

Fondy k 31.12.2018
Rezervní fond

68 292,69

FKSP

71 684,50

Celkem

139 977,19

Výsledek hospodaření k 31.12.2018 + 302 464,- Kč

Závěr
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanoveními § 7 vyhlášky
č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy.
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 28. 8. 2019.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 15. 10. 2019.

Mgr. Ilona Kazdová
ředitelka školy

