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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školská zákon) předkládám výroční zprávu za školní rok 

2014/2015. 

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 5. 10. 2015. 

Výroční zpráva byla předložena školské radě dne 6. 10. 2015. 

Výroční zpráva byla předložena zřizovateli dne 6. 10. 2015. 

Výroční zpráva byla prezentována na plenárním zasedání rodičů dne 12. 10. 2015. 

Výroční zpráva byla zveřejněna na webu školy dne 6. 10. 2015. 

 

 

 

Zpracoval ředitel školy Mgr. Martin Suk 

V Rudíkově dne 18. 9. 2015 

 

                                                                                          …………………………………… 

                                                                                                        podpis a razítko 

 

 

 

1) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

    údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 

 

adresa:  Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov 

telefon: 568 878 174 (ředitel), 561 039 032 (sborovna), 561 039 035 (školní jídelna) 

e-mail:  zs.rudikov@seznam.cz 

web:  http://www.zsrudikov.cz 

 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Rudíkov, Rudíkov 2 

675 05 Rudíkov 

 

Vedení školy: 

 

Ředitel školy    Mgr. Martin Suk 

Zástupce ředitele školy  Mgr. Jiří Procházka 

 

Kontaktní osoby: 

 

Výchovný poradce školy  Mgr. Jiří Procházka 

Vychovatelka školní družiny  Petra Robotková 

mailto:zs.rudikov@seznam.cz
http://www.zsrudikov.cz/
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ICT metodik    Mgr. Eva Kružíková 

Účetní školy    Miroslava Hortová 

Mzdová účetní   Vladimíra Kneslíková 

Vedoucí školní jídelny  Ludmila Stejskalová 

Školník    Lubomír Pažourek 

 

Zařazení do sítě škol: 

 

S účinností od 27. 5. 1996 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč IZO 102 655 707 

Školní družina       IZO 119 000 318 

Školní jídelna       IZO 103 131 019 

 

Charakteristika školy: 

 

Naším prvořadým úkolem je žáky dobře připravit pro další vzdělávání. Většina našich 

absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na středních školách či na odborných 

učilištích. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost 

kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačním technologiím a přírodovědným 

předmětům. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali 

nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost uvažovat a jednat a byli iniciativní 

a flexibilní. 

 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč je úplná škola s 1. – 9. postupným 

ročníkem. Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna. 

 

Ve školním roce 2014/2015 docházelo do školy 120 žáků, kteří navštěvovali I. – VIII. třídu. 

Žáci 4. a 5. ročníku navštěvovali IV. třídu – se samostatnou výukou hlavních předmětů (český 

jazyk, anglický jazyk, matematika), žáci 2. a 3. ročníku se vyučovali hlavním předmětů 

samostatně, na výchovy byli spojeni. Průměrná naplněnost tříd byla 15 žáků. 

 

Do školy docházeli žáci z 10 obcí – Rudíkov (54), Vlčatín (13), Hroznatín (13), Horní 

Heřmanice (11), Oslavička (4), Přeckov (11), Bochovice (6), Nový Telečkov (5), Nárameč (1), 

Pocoucov (2) 

 

Materiálně – technické podmínky školy: 

 

a) Učebny:  9 kmenových učeben 

b) Odborné učebny: učebna informatiky, jazyková učebna, cvičná kuchyně, učebna 

fyziky a chemie, výtvarná učebna s keramickou dílnou 

c) Sportovní zařízení: žáci využívají vestibul školy a chodby před třídami se stoly na 

stolní tenis, za pěkného počasí mohou využít dlážděný prostor za 

školou. Ke sportovní činnosti je k dispozici velké travnaté hřiště, 

malé hřiště na odbíjenou a volejbal a tělocvična, která je 
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využívána pro výuku i volnočasové aktivity žáků ZŠ a školní 

družiny a v odpoledních hodinách je k dispozici také zájemcům 

z řad široké veřejnosti. 

Zřizovateli školy se podařilo sehnat finance na výstavbu 

víceúčelového sportoviště s umělým povrchem sloužícím žákům 

ZŠ, MŠ i široké veřejnosti – výstavba by měla začít v létě 2015. 

d) Žákovský nábytek: všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným 

nábytkem, který je průběžně seřizován podle aktuální výšky 

žáků. Jazyková učebna a učebna fyziky a chemie jsou také 

vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Cvičná kuchyně je 

vybavena novými otíratelnými plastovými židlemi, učebna 

informatiky klasickými kancelářskými židlemi a PC stoly. 

e) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 

všechny kmenové učebny jsou vybaveny zpětným projektorem, 

promítacím plátnem a pracoviště učitele notebookem. 

V učebně informatiky, jazykové učebně, učebně fyziky a chemie 

a ve 4 kmenových třídách jsou žákům a učitelům k dispozici 

interaktivní tabule SMART BOARD s reproduktory (celkem 

tedy 7 ks). Do všech kmenových učeben, odborných učeben a 

kabinetů je rozvedena počítačová síť a neustálé neomezené 

připojení k internetu. 

Od září 2014 je škola po rekonstrukci a výměně zdroje tepla vytápěna zemním plynem. 

 

Školská rada: 

 

Školská rada je sestavena ze zástupců rodičů školy, pracovníků školy a zástupců zřizovatele. 

Činnost školské rady vymezuje § 167 - § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

Zastoupení pracovníků školy 

 

Mgr. Eva Bernátová 

Zastoupení rodičů 

 

Martina Smiešková 

Zastoupení zřizovatele 

 

Bc. Pavla Sklenářová 

 

 

2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském   

    rejstříku  

 

79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 250 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2007. 

Kromě povinných předmětů se v tomto školním roce vyučovalo volitelnému předmětu 

základy administrativy. 
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Nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů byl zařazen nepovinný předmět 

náboženství. 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a) Personální změny ve školním roce 2014/2015: 

V oblasti pedagogického sboru nastaly následující změny: 

25. 8. 2014 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou Mgr. Lenka Pužová (Čj – Ov). 

29. 1. 2015 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Eva Šilhánová, na její místo byla od 9. 2. 

2015 na zástup přijata Mgr. Andrea Novotná.   

Do starobního důchodu 30. 6. 2015 odešli Mgr. Vladimír Kozlíček a PhDr. Pavel Mach. 

24. 8. 2015 nastoupil do pracovního poměru na dobu určitou Mgr. Vít Jaša (M – Tev - Vt).  

V oblasti nepedagogických zaměstnanců nedošlo v tomto školním roce k žádné změně.  

 

Přehled pedagogických pracovníků 

 

příjmení, jméno, titul vzdělání, aprobace pracovní zařazení úvazek celkem 

BERNÁTOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

HORTOVÁ, Anděla, 

Mgr. 

VŠ 

M – Tv 

učitelka 17 

CHLÁDKOVÁ, 

Soňa, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

JAŠA, Vít, Mgr. VŠ 

M – tech. vých. a VT 

učitel 22 

KOZLÍČEK, 

Vladimír, Mgr. 

VŠ 

M – Pč 

učitel 18 

KRUŽÍKOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

F – Pč 

učitelka 20 

ICT metodik 

MACH, Pavel, PhDr. VŠ 

Čj - D 

učitel 16 

MARKOVÁ, Alena, 

Ing. 

VŠ 

strojní inženýr 

učitelka 22 

MICHÁLKOVÁ, 

Zdeňka, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

NOVOTNÁ, Andrea, 

Mgr. 

VŠ 

1. stupeň  

učitelka 22 

PROCHÁZKA,Jiří, 

Mgr. 

VŠ 

Př – Ov 

zástupce ředitele 11 + 1 

výchovný poradce 

PUŽOVÁ, Lenka, 

Mgr. 

VŠ 

Čj - Ov 

učitelka 22 

ROBOTKOVÁ, 

Petra 

V 

 

vychovatelka 

 

21,6 

 

SUK, Martin, Mgr. VŠ 

Čj – Vv 

ředitel školy 8 

ŠILHÁNOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 
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Přehled nepedagogických pracovníků 

 

příjmení, jméno vzdělání pracovní zařazení 

STEJSKALOVÁ, Ludmila SŠSS vedoucí ŠJ 

BRYCHTOVÁ, Anděla SOU - kuchař kuchařka 

HAVLÍČKOVÁ, Veronika SOU - kuchař kuchařka 

PAŽOUREK, Lubomír SOU – strojní zámečník školník 

SVOBODOVÁ, Marta SOU - pletařka uklízečka 

VOBORNÁ, Blanka SOU – pánská krejčová uklízečka 

 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015 

 

věk do 30 let 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 let z toho 

důchodci 

počet 0 3 5 2 3 3 

z toho 

muži 

0 1 1 0 2 2 

 

 

 

4) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí 

    do školy 

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy  

 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 

2015/2016 

1 11 2 2 

 

 

K zápisu přišlo celkem 13 dětí. 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

počet střední škola/SOU obor sídlo SŠ/SOU 

 

1 

Střední 

uměleckoprůmyslová 

škola 

modelářství a 

návrhářství oděvů 

 

Jihlava - Helenín 

 

1 

Obchodní akademie 

dr. A. Bráfa, 

Hotelová škola a 

Jazyková škola 

s právem st. záv. zk. 

 

obchodní akademie 

 

 

Třebíč 
 

1 

kuchař - číšník 

1 Katolické 

gymnázium  

--- Třebíč 

2  

 

 

Střední průmyslová 

škola technická 

opravář 

zemědělských strojů 

 

 

 

 

Třebíč 

 

1 

   počítačové systémy 

 

1 

   mechanik – 

seřizovač 

1 elektrikář - 

silnoproud 

1 technické lyceum 

 

 

2 

Vyšší odborná škola 

a Střední škola 

veterinární, 

zemědělská a 

zdravotnická 

 

 

agropodnikání 

 

 

Třebíč 

 

1 

Akademie – Vyšší 

odborná škola, 

Gymnázium a 

Střední odborná 

škola 

uměleckoprůmyslová 

 

 

design interiéru 

 

 

Světlá nad Sázavou 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

 

- v devátém ročníku:  13 

- v nižším ročníku:    0 

 

5) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Informace o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

V roce 2014 částka vynaložená na DVPP dosáhla  11 500,- Kč 

V první čtvrtině roku 2015 částka činila      1 700,- Kč 
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Prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků jsou plně využívány a 

podporují zkvalitnění pedagogické práce ve škole. I v uplynulém školním roce jsme se 

zaměřili na to, aby byl výběr seminářů co nejefektivnější. Byly upřednostňovány zejména 

semináře vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů v oborech, které vyučují, důraz byl kladen 

na vzdělávání v oblasti řízení školy, na výuku anglického jazyka a ostatní semináře dle zájmu 

vyučujících. Zaměřili jsme se také na proškolování celého pedagogického sboru v budově 

školy. 

  

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci celoživotního vzdělávání se pedagogové účastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 

příjmení, jméno vzdělávací akce vzdělávací instituce 

PROCHÁZKA, Jiří Práce s diferencovanou třídou I. EDUPRAXE, s.r.o.  

MARKOVÁ, Alena Kurz anglického jazyka Jazyková škola Honzík v.o.s. 

MARKOVÁ, Alena TKT (Teaching Knowledge Test) AKCENT International 

House Prague 

CHLÁDKOVÁ, Soňa 

PUŽOVÁ, Lenka 

Český jazyk – hrátky pro rozvoj 

čtenářství 

Vysočina Education, 

pracoviště Třebíč 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Změny právních předpisů ve 

školství od 1. ledna 2015 

Ing. Radka Šlegrová 

PROCHÁZKA, Jiří Profesní průprava zástupců 

ředitele 

NIDV Jihlava 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Správní řád a správní řízení ve 

školství 

DHS – Mgr. Ladislav Dvořák 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Jaký bude kariérní systém učitelů? 

– informační seminář 

NIDV Jihlava 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci ve školách a školských 

zařízeních pro vedoucí 

zaměstnance 

Impuls Třebíč 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Požární ochrana ve školách a 

školských zařízeních pro vedoucí 

zaměstnance 

Impuls Třebíč 

SUK, Martin Dotace EU pro školy: období 

2014 - 2020 

Seminaria, s.r.o. 

PUŽOVÁ, Lenka Co se skrývá v textu aneb 

Čtenářská gramotnost 

EDUPRAXE, s.r.o. 

PUŽOVÁ, Lenka Příprava občanů k obraně státu 

pro učitele základních škol 

Ministerstvo obrany ČR 

MICHÁLKOVÁ, 

Zdeňka 

New English File Upper – 

Intermediate – kurz angličtiny 

English House 

KRUŽÍKOVÁ, Eva Konference lektorů interaktivních 

tabulí 

AV MEDIA, a.s. 

VŠICHNI 

ZAMĚSTNANCI 

Školení na úseku BOZP 

Školení na úseku požární ochrany 

Školení a doškolení zaměstnanců 

v poskytování první pomoci 

Oleg Šalbaba 
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Hodnocení DVPP ve škole, zejména hodnocení efektivnosti využití DVPP v práci školy 

Péče o další vzdělávání pedagogických pracovníků patří mezi základní priority školy. 

Hlavními prioritami vzdělávacího plánu školy je jazyková oblast a používání moderních 

technologií. Pedagogové školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (EU peníze školám) zpracovali 6 sad vyučovacích materiálů (šablon), 

které byly v letech 2012 – 2013 ověřeny ve výuce a nadále se s nimi pracuje. 

V dlouhodobých jazykových kurzech se vzdělávaly 2 učitelky (Aj). 

Ředitel školy a jeho zástupce prohlubovali své znalosti a vědomosti v kurzech zaměřených na 

efektivní a správné vedení školy. 

Všechny výše uvedené vzdělávací akce a kurzy byly a budou efektivně využívány v rámci 

školního vzdělávacího procesu. 

 

6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími  

    programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Počet tříd 

 

školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

2009/2010 4 4 8 

2010/2011 3 4 7 

2011/2012 3 4 7 

2012/2013 3 4 7 

2013/2014 4 4 8 

2014/2015 4 4 8 

2015/2016 4 4 8 

 

Pozn.: Dne 24. 6. 2015 byla pro školní rok 2015/2016 zřizovatelem školy udělena výjimka 

vzhledem k nižšímu počtu žáků podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 

v souladu se zákonem č. 82/2015 /novela školského zákona/. Stávající počet tříd - 8 byl 

zachován. 

Výjimku z nejnižšího počtu žáků udělil zřizovatel za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje 

na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

 

Počet žáků 

školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

2009/2010 79 60 139 

2010/2011 67 65 132 

2011/2012 65 63 128 

2012/2013 58 67 125 

2013/2014 58 66 124 

2014/2015 65 55 120 

2015/2016 62 53 115 
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V následujících letech se předpokládá, že se situace v počtu nastupujících žáků do první třídy 

zlepší. Roste demografická křivka narozených dětí, mateřská škola byla nucena navýšit 

kapacitu, a to se, doufejme, postupně příznivě projeví i v počtu dětí přijatých k základní 

školní docházce. 

 

Chování žáků 

chování 1. pololetí  2. pololetí 

 žáci % žáci % 

velmi dobré 120 100 117 97,5 

uspokojivé 0 0 3 2,5 

neuspokojivé 0 0 0 0 

 

Během školního roku pedagogická rada řešila několik přestupků. I nadále se objevuje vulgární 

chování mezi žáky a i nevhodné chování vůči učitelům. Během roku bylo uděleno 8 

napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění 

školních povinností a narušování výuky) a 3 důtky ředitele školy (za nepřipravenost na výuku 

a opakované narušování vyučování). Chování 3 žáků bylo hodnoceno stupněm uspokojivé (za 

hrubé porušení školního řádu a náznaky šikany). 

Pochvalu používají třídní učitelé během celého školního roku (nejčastěji za reprezentaci školy, 

aktivitu, výborný prospěch, sběr starého papíru, PET víček a činnost v třídní samosprávě), 

ředitel školy udělil 18 pochval s knižní odměnou za celoroční práci a reprezentaci školy. 

 

Počet zameškaných hodin 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň  1 679 2 193 

2. stupeň  1 931 2 425 

 

Průměrná absence na žáka 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 25,83 33,73 

2. stupeň 35,11 44,09 

 

Prospěch žáků 

 

I. pololetí 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 20 0 0 1,00 

2. 10 0 0 1,11 

3. 11 0 0 1,12 

4. 5 6 0 1,62 

5. 7 6 0 1,51 

6. 7 7 0 1,58 

7. 6 4 2 1,76 

8. 3 13 0 1,89 

9. 1 12 0 1,87 

celkem 70 48 2 1,496 
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II. pololetí 

 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 20 0 0 1,00 

2. 10 0 0 1,1 

3. 10 1 0 1,21 

4. 5 6 0 1,48 

5. 7 6 0 1,47 

6. 5 9 0 1,61 

7. 5 7 0 1,78 

8. 3 13 0 1,95 

9. 2 11 0 2,04 

celkem 67 53 0 1,516 

 

 

Práce s dětmi se specifickými poruchami učení 

 

V tomto školním roce nebyl ve škole žádný integrovaný žák.  

Výchovný poradce aktualizuje každoročně kartotéku žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, spolupracuje s PPP, třídními učiteli a rodiči. Vyučujícím jednotlivých předmětů 

doporučuje, jak s těmito žáky pracovat. 

 

 

Kontrolní činnost ve škole 

 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo v květnu 2015 provedeno výběrové 

zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování 

InspIS SET. Testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblasti 

společenskovědních a přírodovědných předmětů. Výběrové testování ověřovalo aktuální míru 

dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Cílem 

testování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou 

a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. 

Analýza výsledků byla předána všech vyučujícím a všem testovaným žákům a učiteli bude 

využita pro další práci. 

Všem žákům školy byl zdarma zpřístupněn portál www.proskoly.cz , na kterém najdou řadu 

testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Žáci závěrečných 

ročníků zde mohou navíc využít dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě 

střední školy. 

 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky zneužívání návykových látek 

nejsou ve škole větší problémy.  

Na ZŠ působí školní metodik prevence, koordinátor rizikového chování a protidrogové 

prevence a výchovný poradce Mgr. Jiří Procházka. 
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Jeho činnost je zaměřena:  

 

 v oblasti profesního rozvoje a orientace žáků VP vede žáky k výběru vhodného 

povolání, tj. monitoring zájmu, spolupráce s Úřadem práce, poradenská činnost pro 

rodiče a žáky, poskytování informací (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na 

veletrhu vzdělávání středních škol Didacta v Třebíči, schůzka s rodiči), tematické 

exkurze v rámci jednotlivých předmětů, dále VP zajišťuje kontrolu a evidenci 

přihlášek na SŠ  

 oblast prevence rizikového chování - rozpracována podrobně v Minimálním 

preventivním programu, je zaměřen zejména na:  

a) prevenci šikanování 

b) prevenci výskytu omamných a psychotropních látek – drog 

c) vlastní seznam zájmových činností a kroužků organizovaných ZŠ 

d) kontakty na pedagogicko – psychologickou poradnu, Úřad práce, Linku bezpečí, 

K – centrum NOE, Klub Zámek a Sociálně-právní ochranu dětí 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky návykových látek byl žákům 8. 

a 9. ročníku zadán anonymní dotazník. Šetření se zúčastnilo 27 žáků. 

 

 

otázka odpověď 

 

Požívání tabákových výrobků 

 

ano     11,1% 

ne       55,6% 

někdy 33,3% 

Požívání alkoholických nápojů 

ano     51,9% 

ne       18,5% 

někdy 29,6% 

Požívání jiných drog 

ano       3,7% 

ne       74,1% 

někdy 22,2% 

Dostatečná informovanost o drogách ve 

škole 

ano     88,9% 

ne       11,1% 

Vědí rodiče, co jejich dítě dělá ve volném 

čase 

ano    92,6% 

ne        7,4% 

Komu svěřují děti své problémy 

 

rodičům      33,3% 

kamarádovi 25,9% 

                      sourozenci  22,3% 

                      nikomu       14,8% 

                      učiteli           3,7% 
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8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Školní družina 

 

Školní družina je otevřena čtyři a půl hodiny denně. Ve školním roce 2014/2015 pracovala 

školní družina v 1 oddělení s 28 dětmi. Využívá učebnu a prostornou chodbu v přízemí 

budovy školy. Její provoz je organizován tak, aby počet dětí nepřesáhl povolený limit 28 dětí. 

Činnost družiny se řídí plánem výchovně vzdělávací činnosti, který umožňuje odpočinkové, 

rekreační a zájmové činnosti a umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Žáci školní 

družiny se velkou měrou zapojují do akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Na základě 

vyhlášky č. 74/2005 Sb. byl stanoven příspěvek na neinvestiční výdaje ŠD ve výši 20,- Kč za 

měsíc na jedno dítě. 

Z důvodu nárůstu žádostí o přijetí žáků do školní družiny bude od 1. 9. 2015 navýšena 

kapacita na 30 žáků a upraven provoz do 15.45 hod. 

 

Zájmové kroužky ve škole 

 

Většina učitelů byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do vedení zájmových kroužků. 

Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: 

 

název kroužku vedoucí 

Hra na kytaru - začátečníci Soňa Chládková 

Hra na kytaru - pokročilí Soňa Chládková 

Hra na flétnu Zdeňka Michálková 

Výtvarná dílnička Martin Suk 

Florbal – 1. stupeň Vladimír Kozlíček 

Florbal – 2. stupeň Jiří Procházka 

Přírodovědný Jiří Procházka 

Odbíjená  Pavel Mach 

Počítače  Eva Kružíková 

Školní časopis Martin Suk 

Florbal  ve spolupráci s TJ Sokol Rudíkov 

 

Kromě školou nabízených kroužků se mohli žáci přihlásit i do hudební školy Musica Viva 

paní Pavly Ditrichové, která má ve škole již několikátý rok svoji pobočku a umožňuje žákům 

výuku hry na hudební nástroje. 

 

Žáci 7. – 9. ročníku nacvičili předtančení na 23. školní ples a s tímto vystoupením 

reprezentovali školu na několika podobných akcích v okolí. Dále se žáci mohli zúčastňovat 

zájezdů na divadelní představení, různých akcí přímo ve škole a zájmových zájezdů a exkurzí. 

Pronájmem tělocvičny zájmovým organizacím a spolkům v obci i mimo ni škola podporuje 

aktivní trávení volného času občanů. 
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Spolupráce s rodiči 

 

Spolupráce s rodiči probíhala jednak formou 3 dnů otevřených dveří, jednak formou 3 

pedagogických odpolední, při kterých rodiče mohli navštívit všechny vyučující svých dětí. 

Dny otevřených dveří byly hojně navštěvovány zejména na 1. stupni, rodiče tak mohli vidět 

své děti přímo při práci.  

Škola uspořádala pro rodiče a ostatní veřejnost adventní tvoření, kde si účastníci mohli pod 

vedením učitelů vyrobit výzdobu na Vánoce a ve spolupráci s Obecním úřadem Rudíkov 

poprvé Jarní výstavu s tvořivými dílničkami. Ve spolupráci s občanským sdružením Pomoc 

škole byl uspořádán tradiční, již 23. školní ples a pro rodiče s dětmi k oslavě Dne dětí 31. 

května 2015 Pohádková cesta kolem školy. Žáci školy nacvičili pásmo vánočních koled a 

písní s doprovodem hudebních nástrojů a prezentovali jej poslední adventní neděli 

v rudíkovském kostele sv. Petra a Pavla. 

 

28. 9. 2012 získala naše ZŠ prestižní značku „Rodiče vítáni“. Po splnění náročných 

požadavků jsme se stali součástí registrovaných škol, které jsou školami otevřenými rodičům 

a v nichž by měli rodiče být otevření škole. V rámci tohoto projektu probíhají na oficiálním 

webu značky www.rodicevitani diskuse na školní témata a jsou nabízeny i zajímavé programy 

pro zúčastněné třídy.  

  

Veškeré akce jsou prezentovány na webu školy http:// www.zsrudikov.cz. 

 

Významné události a činnosti ve školním roce 2014/2015 

 

ZÁŘÍ 2014 Slavnostní zahájení školního roku 

 Moravské zemské muzeum – Věstonická Venuše 

Dopravní hřiště – 4. ročník  

 Návštěva OÚ Rudíkov – beseda se starostkou – 6., 7. ročník  

 Školní turnaj ve stolním tenise 

 

ŘÍJEN 2014 Začátek práce v zájmových kroužcích 

 Plenární zasedání rodičů 

Den otevřených dveří 

Vystoupení kouzelníka – 1. stupeň  

Výchovný koncert 

Exkurze – Úřad práce Třebíč – 9. ročník  

 

LISTOPAD 

2014 

Pedagogická rada 

Návštěva Dolních Vilémovic – Lidická hruška 

Rodičovské schůzky 

Poznávejme zvířata 3 – pásmo o zvířatech 

Plavání v aquaparku Laguna Třebíč 

Turistický pochod Po stopách arm. gen. Ludvíka Svobody – ve spolupráci 

s TJ Sokol Rudíkov 

Adventní tvoření 

 

http://www.rodicevitani/
http://www.zsrudikov.cz/
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PROSINEC 

2014 

Čertovský den 

 Varhanní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 

 Exkurze – Brno – 4., 5. ročník  

 Exkurze – Třebíč – betlémy – 6. ročník  

 Vánoční turnaj ve florbalu 

 Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy 

 Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 

 

LEDEN 

2015 

Rodičovské schůzky 

 Pedagogická rada 

 Sférické kino 3D 

 Ukázka canisterapie 

 Konverzační soutěž z anglického jazyka 

 Pololetní vysvědčení 

 

ÚNOR 2015 Den otevřených dveří 

 Lyžařský výcvikový kurz – 7., 8. ročník (Loučná nad Desnou) 

 Zápis žáků do 1. ročníku  

 Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 

 Turnaj v přehazované – 5. ročník  

 

BŘEZEN 

2015 

23. školní ples 

 První pomoc do škol – 8. ročník  

 Koncert cimbálové skupiny Réva 

 Přednáška – přehled vývoje hudebních nástrojů 

 Slepíši – výukové pásmo o nevidomých – 1. stupeň  

 Divadelní představení Zahrada – Pasáž Třebíč – 1. – 4. ročník  

 Interaktivní expozice Cesty velikonočním časem – Zámek Třebíč – 6.,7. roč. 

 Jarní prodejní výstava s tvořivými dílničkami 

 

DUBEN 

2015 

Divadlo Polárka Brno + Technické muzeum Brno – 7. – 9. ročník  

 Pedagogická rada 

 Irské tance Love in Flames – Pasáž Třebíč – 5. – 9. ročník  

 Ukázka záchranného vozu – 8. ročník  

 Čistá Vysočina 

 Exkurze – knihovna a muzeum Velké Meziříčí – 4., 5. ročník  

 Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 

 Výuka hip hopu – 2. stupeň  

 Plavání 3. a 4. ročníku (do června) 

 Divadlo Polárka Brno – 4. – 6. ročník  

 Den Země 

 Beseda o Africe 
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KVĚTEN 

2015 

Fotografování tříd 

 Rodičovské schůzky 

 Exkurze – Úřad práce Třebíč – 8. ročník  

 Den otevřených dveří 

 Školní akademie „Vyzvi tělo k pohybu“ 

 Pohár rozhlasu 

 Týden ryze zdravých obědů ve školní jídleně 

 Výlet 6. ročníku - Slavonice 

 Výlet 9. ročníku - Skřípina 

 Běh naděje  

 Dopravní hřiště – 4. ročník  

 Přednáška MUDr. Radima Uzla – Rizika sexu – Národní dům Třebíč – 8.,9.r. 

 Pohádková cesta kolem školy 

 Konec práce v zájmových kroužcích 

 

ČERVEN 

2015 

 

 Pedagogická rada 

 Výlet 1. – 4. ročníku - Roštejn 

 Výlet 5. ročníku - Praha 

 Výlet 7. ročníku – Kutná Hora 

 Taneční vystoupení pro seniory v Třebíči 

 Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku  

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Branný den spojenými s biatlonem 

 Slavnostní zakončení školního roku 

 

Celoroční akce školy 

 

sběr starého papíru (celkem 8 900 kg) 

sběr pomerančové kůry (celkem 73,2 kg) 

sběr PET víček (v letošním školním roce pro Aleše Dennera z Okřešič) 

třídění odpadů 

podpora Adopce na dálku (indický chlapec Maria Kumar Gowder) 

účast na charitativních akcích – Život dětem (prodejem předmětů s logem Život dětem se 

vybralo 2 350,- Kč), Liga proti rakovině (ve školním roce 2014/2015 žáci školy prodali 100 

žlutých kytiček a vybrali 2 720,- Kč), Červená stužka Prosinec 2014 (prodejem červených 

stužek pro Českou společnost AIDS pomoc, o.s. se vybralo 1 171,- Kč) 

 

Soutěže a olympiády 

Český jazyk 

 

 Olympiáda v ČJ – okresní kolo           2. místo  Veronika Vostalová (9.) 

                30. – 32. místo  Tomáš Kotačka (8.) 

 Olympiáda v ČJ – krajské kolo           14. - 15. místo  Veronika Vostalová (9.) 
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Zeměpis 

 

 Olympiáda ze zeměpisu – okr. kolo  kategorie A Josef Běhounek (6.)  - 17. místo 

        Kristýna Běhounková (6.) – 19. m. 

        Nela Kotačková (6.) – 20. místo  

      kategorie B Daniel Suk (7.) – 14. místo  

        Karolína Bernatová (7.) – 22. m.   

      kategorie C Antonín Šabacký (8.) – 6. místo 

        Marek Zezula (8.) – 25. místo  

        Šimon Pavelec (8.) – 26. místo  

        Libor Prudík (8.) – 31. místo  

Matematika 

 

Pythagoriáda  – okresní kolo     Jakub Švec (7.) – 6. místo  

Pythagoriáda –  okresní kolo     Antonín Šabacký (8.) – 6. místo  

 

Dopravní výchova – 4. ročník – Miroslav Horký – nejúspěšnější absolvent v získání     

průkazu cyklisty 

 

Výtvarná soutěž – „Moderní je nekouřit“ - krajské kolo 

 

Zdravé město Třebíč, Dům dětí a mládeže Třebíč a Nemocnice Třebíč, p. o. již poněkolikáté 

vyhlásily u příležitosti Světového dne bez tabáku (31. 5. 2015) výtvarnou soutěž MODERNÍ 

JE NEKOUŘIT!. Soutěž spočívala v tvorbě plakátu s protikuřáckou tematikou a byla určena 

pro žáky 2. stupně ZŠ. 

V naší škole se do soutěže zapojil úplně celý 2. stupeň, který v hodinách výtvarné výchovy 

zpracoval svůj námět na plakát. Z celkového počtu 55 prací bylo vybráno 16 plakátů a 

doručeno do DDM Třebíč, kde se utkaly společně s konkurencí z ostatních škol o diplomy a 

upomínkové předměty města Třebíče. Nejlepší díla byla v měsíci červnu vystavena 

v Nemocnici Třebíč a nejlepší autoři oceněni. 

Vítězkou celé soutěže se stala žákyně naší školy Veronika Vostalová (9. ročník) a dále byly 

oceněny práce Viktorie Zezulové (9. ročník) a Martiny Šulové (9. ročník). 

                 

Sport 

 

 Přehazovaná – 5. ročník  –  4. místo 

Pohár rozhlasu – okresní kolo - Simona Uchytilová – 2. místo v hodu míčkem 

 

Školní stravování 

 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna, která umožňuje stravování žáků základní školy, 

mateřské školy, zaměstnancům obou škol i cizím strávníkům z řad široké veřejnosti. 

Školní jídelna a nabídka stravovacích služeb má stabilně kvalitní úroveň. Nabídka jídel je 

pestrá a snaží se splňovat požadavky zdravé výživy.  
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V rámci projektu „JE NÁM 40… “ nabídla školní jídelna všem strávníkům v květnu 2015 

týden ryze zdravých obědů zpestřený návštěvou profesionálního kuchaře. 

Jídelníček školní jídelny je k dispozici všem strávníkům na školním webu. 

 

9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Inspekční kontrola proběhla v ZŠ L. Svobody Rudíkov ve dnech 8. – 10. 6. 2015.   

Předmětem kontroly bylo v souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů: 

písm. b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle 

příslušných školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

písm. c) zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a 

rámcovým vzdělávacím programem, 

písm. d) vykonání kontroly dodržování vybraných ustanovení uvedeného zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb. 

Závěry inspekční zprávy čj.: ČŠIJ-542/15-J: 

 Škola má vytvořeny podmínky pro realizaci vzdělávacích programů na požadované 

úrovni. 

 Průběh vzdělávání je na požadované úrovni a směřuje k podpoře osobnostního a 

sociálního rozvoje žáků. 

 Hodnocení individuálních i skupinových výsledků vzdělávání žáků a celkových 

výsledků vzdělávání je na požadované úrovni. 

 A) Silné stránky školy 

 Individuální přístup a včasné odhalování negativních jevů v chování žáků, 

které jsou umožněny nižším počtem žáků ve třídách. 

 Dobré materiální zabezpečení v oblasti ICT. 

 B) Slabé stránky školy 

 Nízká kapacita školní družiny. 

 Zastaralé a nerekonstruované vnitřní vybavení (inženýrské sítě, osvětlení ve 

třídách, podlahy v celém objektu, sociální zařízení). 

 Není bezbariérový přístup. 

 C) Návrhy na zlepšení 

 V zájmu sjednocování přístupu pedagogů k využití výchovných a vzdělávacích 

strategií uvedených v ŠVP ZV zvážit zavedení vzájemných hospitací. 

 Vhodnými vzdělávacími metodami podporovat čtenářskou gramotnost a 

kompetence k učení. 

 D) Zhodnocení vývoje školy 

 Účelné úpravy ŠVP ZV ve vztahu k praktickému využití pro vzdělávací proces. 

 Škola se stává otevřenou široké veřejnosti. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč – výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

__________________________________________________________________________________ 

21 
 

11. 9. 2014 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Třebíč kontrolujícími Naděždou 

Polendovou a Pavlem Jansou u zaměstnavatele Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov 167, 

Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov, IČ: 70283001 plánovanou kontrolu plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistého na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

U všech kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná opatření 

k nápravě. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. 11. 2014 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu plateb pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného podle § 22 

zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

U všech kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. 5. 2015 provedla Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní 

pracoviště Třebíč kontrolu plnění povinností stanovených v zákonu č. 258/2000 Sb, o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném 

znění ve školní jídelně (požadavky osobní a provozní hygieny, skladování a manipulace 

s potravinami, nakládání s odpady, stav kuchyňského náčiní a nářadí, dokumentace provozu, 

pestrost jídelníčku, značení alergenů).  

Za zjištěné nedostatky byly považovány zastaralé plochy k přípravě pokrmů s poškozeným a 

nesnadno čistitelným povrchem, byla doporučena jejich výměna za nerezové provedení. 

Dále byl zhodnocen jídelníček z hlediska doporučení pestrosti s tímto závěrem: 

Jídelníček byl vyhodnocen jako velmi dobrý z hlediska pestrosti a nutriční úrovně 

připravovaných obědů, má také velmi dobrou úroveň z hlediska doporučené pestrosti 

přesnídávek a svačin pro děti MŠ. 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 

 

V roce 2014 naše organizace hospodařila s tímto výsledkem: 

 Náklady činily  hlavní činnost  8 017 702,16 Kč 

                                           hospodářská činnost       246 920,- Kč 

 Výnosy činily   hlavní činnost  7 747 054,27 Kč 

hospodářská činnost       282 695,- Kč 

 Ztráta/zisk celkem  hlavní činnost   - 270 647,89 Kč 

hospodářská činnost         35 775,- Kč 
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Zisk z hospodářské činnosti za rok 2014 činí celkem 35 775,- Kč a bude použit na pokrytí 

ztráty z hlavní činnosti ve výši – 270 647,89 Kč. Celková ztráta bude činit – 234 872,89 Kč. 

Zisk k 31. 12. 2013, který je výši 406 658,42 Kč bude ponížen ztrátou z roku 2014. 

Celkový nerozdělený zisk bude ve výši 171 785,53 Kč. 

 

11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Rozhodnutím MŠMT č. 35102-10/2014 ze dne 20. 10. 2014 byla škole poskytnuta dotace 

v rámci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. 

Dotace je určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky. 

Celková výše dotace: 36 689,- Kč 

 

Rozhodnutím MŠMT č. 104-10/2015 ze dne 7. 1. 2015 byla škole poskytnuta dotace v rámci 

rozvojového programu na rok 2015 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. 

Dotace je určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky. 

Celková výše dotace:  183 237,- Kč 

 

12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V dubnu 2013 bylo založeno občanské sdružení Komunitní škola Rudíkov, o. s., které bylo 

dne 17. 4. 2013  zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR a bylo mu přiděleno IČO 01608266. 

Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství jako základního článku celoživotního 

vzdělávání v obci Rudíkov a jejím okolí. 

Ve školním roce 2014/2015 byly zaměstnanci naší školy nabídnuty a zrealizovány tyto kurzy 

– keramika pro rodiče s dětmi (případně jen dospělé zájemce) a bytové dekorace. Dále KŠ 

nabídla zájezd na výstavu Bodies Revealed do Brna a přednášku o historii Rudíkova. 

 

Ve spolupráci se společností PC HELP, a.s. nabídla ZŠ L. Svobody zdarma školení 

s občerstvením v rámci projektu „Vzdělávání pro venkov – počítačové, podnikatelské a 

spotřebitelské vzdělávání v obcích do 2 000 obyvatel“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0142. 

 

13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

      zdrojů 

 

Název projektu:  UČÍME SE PRO ŽIVOT AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa:   1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:  1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo výzvy:   03 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.36/03.0004 

Zahájení projektu:  1. 3. 2014 

Ukončení projektu:  31. 1. 2015 
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 Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč byla partnerem projektu 

Učíme se pro život aktivně a interaktivně. 

 Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o. 

 Partneři projektu:  

o Základní škola a mateřská škola Kněžice 

o Základní škola a mateřská škola Heraltice, okres Třebíč, příspěvková 

organizace 

o Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 

Obsah projektu 

 Cílem projektu bylo podpořit vzdělávání na prvním a především druhém stupni tak, 

aby docházelo k výměně zkušeností prvního a druhého stupně v návaznosti na střední 

školu, profilaci žáků směrem k jejich budoucímu profesnímu zaměření. 

 Aktivity projektu žáky motivovaly k aktivnějšímu zapojení do výuky a vedly je k větší 

samostatnosti (např. projektové vyučování, práce v redakci školního časopisu, 

dílničky, soutěže). 

 Projekt byl zaměřen také na rozvoj klíčových kompetencí žáků důležitých pro úspěšné 

zařazení na trh práce - žákům bylo umožněno vyzkoušet si řadu profesí "na vlastní" 

kůži prostřednictvím zájmových činností (školní časopis - redaktor, korektor, fotograf 

atd., dílničky - grafik, výtvarník atd.). 

 Průřezové téma, které procházelo celým projektem, bylo předcházení sociálně 

patologickým jevům (např. nezaměstnanost, dluhová past atd.). 

 Díky inovativním metodám výuky projekt podpořil tvořivost a sebeprezentaci žáků 

(mohli své práce publikovat v portále). 

 Projekt se snažil vést žáky k větší samostatnosti při řešení úkolů a problémů a 

využívání teoretických znalostí pro řešení praktických problémů (projektové 

vyučování, finanční gramotnost atd.) s důrazem na mezipředmětové vazby. 

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

Výstupy z projektu jsou ke zhlédnutí na www.ucimese.eu  

Název projektu:  POSÍLENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ  

    PŘI ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ SE ŽÁKY 

 

 reg. č. CZ.1.07/1.3.50/03.0022 

 Projekt byl určený na podporu profesních kompetencí pedagogů.  

 Projekt realizovala společnost Centrum dohody s. r. o.  

 Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

V průběhu celého projektu vzniklo velké množství materiálů, které nyní mohou využívat 

ředitelé a zástupci škol, učitelé, výchovní poradci a metodici prevence. Podkladem pro 

vytvoření materiálů byly sesbírané konkrétní situace z běžné praxe učitelů. Jedná se tedy o 

aktuální témata, se kterými se na půdě školy v dnešních dnech setkáváme. 

http://www.ucimese.eu/
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Učitelé mohou díky projektu nyní využívat e-learningový kurz, ve kterém jsou obsaženy 

problematiky jako drogy, šikana, kyberšikana, syndrom CAN, krádeže, vandalismus, apod. 

Kurz je akreditovaný od MŠMT. Kurz je od začátku února 2015 přístupný pedagogům ze 

všech krajů. Po jeho úspěšném splnění lze získat v rámci projektu osvědčení o absolvování 

kurzu DVPP. Dále lektoři Centra dohody, s.r.o. vytvořili online krizového rádce a e-

learningovou studijní oporu, kde je možné dále studovat podobné náročné situace se žáky. Pro 

ředitele škol byla sepsána Metodika pro vedení facilitovaných workshopů, kterou je možné 

využít při pracovních setkáních a poradách. 

 

 

Název projektu: PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

DĚTÍ A MLÁDEŽE V PROSTORÁCH ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH  ZAŘÍZENÍ A NA ŠKOLSKÝCH 

SPORTOVIŠTÍCH 

 

Zahájení projektu:  1. 9. 2014 

Ukončení projektu:  30. 6. 2015 

Celkové náklady projektu: 23 940,- Kč 

Vlastní podíl žadatele: 0,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina: 23 940,- Kč 

 

V rámci tohoto projektu byly nakoupeny sportovní pomůcky do tělocvičny, financována 

doprava do aquaparku Laguna Třebíč, pořízeny mikrofony, odměny do soutěží a skříňka na 

sportovní pomůcky. 

 

Název projektu:  ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

Dne 1. října 2014 byla naší škole po úspěšné inovaci a autoevaluaci projektu prodloužena 

dohoda o spolupráci mezi Státním zdravotním ústavem Praha, garantem programu Škola 

podporující zdraví a do konce školního roku 2016/2017 prodlouženo osvědčení o přijetí do 

sítě programu Škola podporující zdraví. 

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej 

jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí 

zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu 

k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na 

odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního 

společenství. 

 

Název projektu: ORP TŘEBÍČ – SÍŤOVÁNÍ ŠKOL, JEJICH VZÁJEMNÁ 

SPOLUPRÁCE A PRAKTICKÁ POMOC OHROŽENÝM 

ŽÁKŮM  

  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0003 
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Město Třebíč se stalo úspěšným žadatelem dalšího z projektů financovaného Operačním 

programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Projekt byl podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % 

prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 

1. června 2014 a byla ukončena 30. června 2015. 

Projekt byl realizován na základě požadavků místních škol. Zaměřoval se na jejich aktuální 

potřeby, které vzešly z osobních konzultací zaměstnanců Odboru školství a kultury Města 

Třebíče – Obce s rozšířenou působností Třebíč (dále jen ORP Třebíč) a ředitelů spádových 

škol. 

Hlavním cílem projektu bylo zapojit do vzdělávacího procesu nejen samotné vytypované žáky 

ohrožené pocitem neúspěchu, učitele a jejich rodiče, ale i další vzdělávací a odborné partnery. 

V rámci projektu byly vytvořeny takové podmínky ke vzdělávání pro vybrané žáky, aby se co 

nejvíce eliminovalo či výrazně snížilo riziko míry předčasného ukončování školní docházky. 

Tento hlavní cíl projektu byl naplňován zejména prostřednictvím individuálních hodin s žáky, 

kdy se nabízela praktická pomoc s možností konkrétního poradenství pro rodiče 

problémových žáků. 

Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání u dětí, které mohou být nebo jsou ohroženi 

dřívějším ukončením základního vzdělávání, zlepšil kompetenci pedagogů, kdy přispěl 

k efektivnější a cílenější práci se znevýhodněnými žáky a posílil vědomí učitelů.  

Název projektu:   „JE NÁM 40…“ 

 

Zahájení projektu:  1. 3. 2015 

Ukončení projektu:  30. 9. 2015 

Celkové náklady projektu: 100 000,- Kč 

Vlastní podíl žadatele:   40 000,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina:   60 000,- Kč 

 

Obsahem projektu je zabezpečení některých částí vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví, 

který vychází z vlastního školního vzdělávacího programu a naplňuje jej. V roce 2011 naše 

ZŠ po důkladném sebehodnocení vytvořila projekt, na jehož základě byla přijata do systému 

Zdravých škol. V roce 2014 byl projekt inovován a naše účast v síti Škol podporujících zdraví 

prodloužena. 

Projektem „Je nám 40…“ chceme splnit některé úkoly, které jsme si stanovili. Zvláště 

bychom chtěli pokračovat ve formování školy, která přispívá ke zdravému utváření osobností 

žáků a celkovému zdravému prostředí a zařazovat do výuky projekty a projektové dny a 

nadále pokračovat v zavedených projektech a celoročních akcích. 

V roce 2015 oslaví Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 40 let od svého 

slavnostního otevření. Rádi bychom si tuto událost právě tímto projektem připomněli a 

důstojně nejenom s žáky, ale i širokou veřejností oslavili. Zaměřili jsme se zejména na sérii 

přednášek a besed věnujících se zdravému způsobu života a stravování za využití odborníků. 

Přednášky, besedy a sportovní programy umožnili nejenom žákům školy, ale i učitelům a 

rodičům setkávat se a kromě rozvíjení vzájemných vztahů také rozvíjet správné návyky ve 

formování zdravého životního stylu.  

V rámci pohody sociálního prostředí budeme neustále vylepšovat vztah mezi učiteli a žáky, 

udržovat dobré vztahy mezi zaměstnanci, udržovat komunikaci s rodiči, obcí i širším okolím. 

Proto budeme rádi všechny zvát na námi pořádané akce v rámci tohoto projektu. 
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V rámci formování zdravého životního stylu a způsobu života jsme zejména v měsících 

březnu až červnu 2015 zapojili nejenom žáky, ale i veřejnost do akcí, které mezi účastníky 

formovaly vztah ke zdravému životu a sportu. 

V rámci projektu jsme žákům i veřejnosti nabídli spoustu vydařených akcí, které se dle ohlasů 

líbily (volejbalový turnaj, plavání v aquaparku v Třebíči, celodenní výuku hip hopu, akci 

Čistá Vysočina, Den Země s přednáškou o Africe, školní akademii, týden ryze zdravých 

obědů zpestřený návštěvou profesionálního kuchaře, Běh naděje, Pohádkovou cestu kolem 

školy, celoškolní projekt vaření se Zdravou Pětkou a branný den spojený se závody 

v biatlonu). Vyvrcholení projektu proběhlo 1. září při slavnostním znovuotevření školy, kdy 

byly dveře školy otevřeny po celý den naprosto pro všechny, byla možnost zhlédnutí několika 

výstav žákovských prací a výrobků účastníků kurzů komunitní školy, výstav o Fair Trade 

s možností zakoupení a ochutnávky fairtradových produktů, nabídka propagační předmětů 

s logem školy a také almanachu mapujícího čtyřicetiletou historii nové školy v Rudíkově 

bohatého na přehled všech důležitých událostí, které škola zažila, doplněného spoustou 

fotografií a seznamem všech absolventů školy. Pro pozvané bývalé a současné zaměstnance a 

přátele školy byl od 16.00 hodin v jídelně připraven bohatý program se slavnostní večeří, 

vystoupením žáků školy, herců a zpěváků brněnského divadla Slunečnice a naší bývalé 

žákyně, mistryně Evropy v carvingu (vyřezávání do ovoce a zeleniny) Elišky Vostalové. Pro 

žáky bude projekt definitivně ukončen v třetím zářijovém týdnu návštěvou ekologického 

centra v Balinách.  

Tento projekt vychází z Programu Zdraví 21 v Kraji Vysočina a následně zejména 

z prováděcího a rámcového projektu podpory zdraví Základní školy Ludvíka Svobody 

Rudíkov, okres Třebíč. 

 

Název projektu:  INOVACE VÝUKY A ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY NA ZŠ

    RUDÍKOV  

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy:  7.1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:  7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo výzvy:   56 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.2435 

Zahájení projektu:  1. 7. 2015 

Ukončení projektu:  31. 12. 2015 

Celkové náklady projektu: 343 021,- Kč 

Vlastní podíl žadatele: 0,- Kč 

 

Součástí projektu jsou následující klíčové aktivity: 

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Učitelé školy vytvoří 2 různé tematické plány čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky 

na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis 

nejméně deseti čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne 

v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 čtenářských dílen ověřujících část 

doloženého tematického plánu.  
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 Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Jedná se o krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů 

(bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových 

kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích 

jazyků). 

 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických 

předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v 

zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní 

vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní 

(bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající 

organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

V rámci této aktivity bude realizován krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v 

zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci 

absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a 

seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. V plánu je realizovat tento 

výjezd do Velké Británie, konkrétně do Londýna. Přepokládaný termín výjezdu je 

předběžně stanoven na září roku 2015.  

 

14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

      dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Při ZŠ L. Svobody Rudíkov není zřízena odborová organizace. 

 

Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje škola s: 

 

 Obec Rudíkov 

 Občanské sdružení Pomoc škole 

 Komunitní škola Rudíkov, o. s. 

 Římskokatolická církev 

 TJ Sokol Rudíkov 

 SDH Rudíkov 

 FK Rudíkov – Trnava 

 Úřad práce Třebíč 

 Středisko ekologické výchovy Baliny 

 Dopravní hřiště Třebíč 

 Policie ČR 

 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 

 Pedagogicko – psychologická poradna Třebíč 

 Aquapark Laguna Třebíč 
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Na závěr… 

 

V této výroční zprávě nebylo možné obsáhnout všechny akce a programy, které ve škole nebo 

mimo školu probíhaly. Bylo jich skutečně mnoho… 

Škola žila pestrým a bohatým životem. Na počátku, ale i na konci všech jejích činností stála 

snaha převážné většiny učitelů o co nejkvalitnější vzdělávání a výchovu dětí, ale i o kvalitní 

zabezpečování jejich volnočasových aktivit. 

Jim všem patří poděkování. 


