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1) Základní údaje o škole 
 
 

Název školy: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad 

Sázavou 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IZO školy: 102 943 095 

Součásti školy a 

jejich IZO 

Školní družina 119 400 286 

Školní klub      119 400 847 

Školní jídelna   103 143 149 

Školní jídelna- výdejna 150 077 572 

IČO: 60 574 674 

DIČ:  

Zřizovatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město 

na Moravě, IČO 00294900 

Ředitel školy: Mgr. Jan Krakovič 

Jmenován do funkce s účinností od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2020 

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D. 

Jmenován do funkce s účinností od 1. 8. 2020 

Kontakt: Tel: 566 598 600,  e-mail: info@zs2.nmnm.cz 

Založení školy: 1969 

Zřizovací 

listina: 

Platné znění: 

 

Zřizovací listina ze dne 25.6.2019 na základě usnesení 5. řádného zasedání 

Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 24. 6. 2019 pod bodem 

programu 10/5/ZM/2019 

Identifikační 

číslo ředitelství: 

600 130 193 

Rada školy: Za zřizovatele: Mgr. Helena Šustrová, Stanislav Marek 

 Za zákonné zástupce: Jiří Libra, Světlana Blahová 

 Za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Svrčková, Mgr. Zdeněk Ptáček 

 

 

 

 

2) Přehled vzdělávacích programů /učební dokumenty/ 

 
Vyučování ve škole probíhá podle ŠVP „Učíme vidět víc“ č. j. 432/2013/SZ 105-A5  

 

Základní škola je členem organizace Czech Dalton. 

 

 

 

 



Učební plán 1. stupeň – Školní vzdělávací program - "Učíme vidět víc"        

 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 
Základ + 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník disp. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 8+2 8+2 
7+3                

(RVJ -1) 
5+3      

(RVJ -1) 
5+1 33+11 

Cizí jazyk 0 0 
3          

(RVJ +1) 
3          

(RVJ +1) 
3 +1          9+1 

Matematika a její aplikace 4 4+1 4 4+1 4+1 20+3 

Informační a komunikační technologie 0 0 0 0 1 1 

Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3+1 12+1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 

Celkem základní dotace 19 19 21 21 22 102 

Celkem disponibilní dotace 2 3 3 4 4 +16 

Celkem v ročníku 21 22 24 25 26 118 
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Učební plán 
    6.-9.ročník 2019/2020 

Školní vzdělávací program - "Učíme vidět víc"   

         

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Min.čas.dotace Dispon.dot. Skutečná dot. 

Jazyk a jazyková Český jazyk a lit. 4 4 4 3+1 15 1 16 

komunikace Cizí jazyk 3 3 3 3 12   12 

Matematika a její aplikace 4 4 4 3+1 15 1 16 

Informační a komunikační technologie 1 …. …. …. 1   1 
Člověk a 
společnost Dějepis 2 2 2 1+1       

  
Občanská 
výchova 1 1 1 1 11 1 12 

Člověk a příroda Fyzika 1+1 2 2 1+1       

  Chemie …. …. 1+1 2       

  Přírodopis 2 1+1 1+1 2       

  Zeměpis 1+1 2 1+1 2 21 7 28 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1       

  Výtvarná výchova 2 2 1 1 10   10 

Člověk a zdraví 
Výchova ke 
zdraví 1 …. 0+1 1       

  Tělesná výchova 2 2 2 2 10 1 11 

Člověk a svět práce   1+1 1+1 1 0+1 3 3 6 

Volitelné jazyk…./Nj,Rj./ …. 2 2 2 6  
 

6 

  volit .předmět …. 0+1 0+1 0+2   4 4 

Disponibilní dotace             celkem 18   

Průřezová témata                 

Celková týdenní dotace 29 30 31 32 104 18 122 

         

Volitelné předměty      
 

  

 další cizí jazyk          

7.ročník /2 + 1 hod./ NJ, RJ         informatika, sportovní hry 

8.ročník /2 + 1 hod./ NJ, RJ         informatika, sportovní hry 

9.ročník /2 + 2 hod./ NJ, RJ         cvičení z M 
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3) Charakteristika školy: 

 
        Škola byla postavena v roce 1969. Součástí školy je i samostatná budova školní jídelny 

s kuchyní, tělocvična a od roku 2003 odloučené pracoviště malotřídní školy v Pohledci.  

Malotřídní škola v Pohledci byla založena v roce 1908, jsou zde umístěny dvě třídy 1. - 

5. ročníku a jedno oddělení školní družiny, ke stravování dětem slouží výdejna obědů přímo 

v budově. Malotřídka bohužel nemá k dispozici tělocvičnu.  

Hlavní budova je zasazena do klidné části NMNM, stojí v těsném sousedství sportovišť, 

využívaných pro činnost školy a školního sportovního klubu. Tělocvična je dobře přístupná, 

k bezpečnosti dětí pomohlo vybudování přechodu mezi ní a hlavní budovou.  

Na jaře letošního roku rozhodla Rada města na svém pravidelném zasedání a vyjmutí 

tělocvičny z hospodaření školy. Škola by tak nemohla využívat tuto budovu volně, dle svých 

potřeb, a byla by odkázána na tzv. rezervační městský systém. Vzhledem k tomu, že škola 

tělocvičnu využívá i jako skladovací prostory (v hlavní budově nejsou ani sklepy ani půda, či 

jiné volné místnosti), znamenalo by to značnou komplikaci s uskladněním sportovního 

vybavení pro ŠSK (lyže, boty, kolečkové brusle, stoly na stolní tenis, …). Proti záměru 

zřizovatele vystoupili pedagogové i rodiče žáků školy a pan starosta Michal Šmarda přislíbil, 

že rozhodnutí Rady města bude revokováno. 

Hlavní budova i jídelna jsou po rekonstrukci (zateplení, výměna oken, rekonstrukce 

elektrických rozvodů, sociálních zařízení aj.), na zateplení čeká ještě budova tělocvičny. 

Postupně probíhá výměna podlah. V září 2016 byla otevřena spojovací chodba mezi hlavní 

budovou a školní jídelnou. Její součástí je i připojení ke gymnáziu. Díky této stavbě se podařilo 

zlepšit podmínky ve škole v několika směrech. Žáci mohou odcházet na obědy krytým 

prostorem, nemusejí se přezouvat, ani čekat v dlouhých frontách, které končily až na školním 

dvoře. Přímo v chodbě je „vrátnice“, ve které sídlí školník, v ranních hodinách mohou 

dojíždějící děti pod jeho dozorem čekat v krytém prostoru, dokud nebude hlavní budova v 7.00 

otevřena. V roce 2019 byl v hlavní budově zřízen výtah, který zajistil plnou bezbariérovost pro 

všechny žáky a zaměstnance. Ve ŠJ byla v roce 2018 dokončena rekonstrukce systému 

vytápění a ohřevu vody a napojení jídelny na centrální vytápění, které bylo doporučeno a 

schváleno radou města. V přípravné fázi se nachází projekt na vybudování parkoviště a 

chodníků před školní jídelnou a na opravu čeká i kanalizace pod budovou. Ta měla proběhnout 

již o těchto prázdninách, ale z finančních důvodů byla odložena. 

Školní dvůr byl přebudován na multifunkční prostor, který plně využívá školní družina 

k odpoledním volnočasovým aktivitám a zároveň je k dispozici všem třídám, které jej mohou 

navštěvovat se svými vyučujícími i v době výuky nebo během přestávek. Dvůr je vybaven 

herními prvky – basketbalovým košem, lezeckou stěnou, lanovou pyramidou, stoly na stolní 

tenis, pískovištěm, hřištěm na petang, lavičkami, židlemi a stoly k posezení. K posezení slouží 

dřevěný nábytek, v plánu je pořízení nových slunečníků. Část dvora byla zachována pro práce 

v pěstitelských činnostech, nově přibyly květináče, kde se pěstování užitkových rostlin věnují 

děti ve školní družině.  

V roce 2017 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a střechy v malotřídní škole 

v Pohledci, v září 2019 byla dokončena přestavba výdejny obědů.  

Škola je velmi dobře vybavena, všechny kmenové třídy mají interaktivní tabuli, celá 

budova je pokryta Wi-Fi, ve škole se nachází počítačová učebna, speciální jazyková učebna, 

žákům slouží kvalitně zařízená cvičná kuchyně, učebna dílen, odborné pracovny pro hudební 

výchovu, výtvarnou výchovu, chemii a fyziku. V kuchyňce byly vyměněny varné desky a  

prostory dílen se podařilo vylepšit centrálním vysavačem, novou interaktivní tabulí, roletami a 

novými skříňkami na nářadí. Bohužel nevyšel záměr na zbudování nové učebny fyziky a 

přestavbu jazykové učebny. Projekt, který pro školu zpracovával zřizovatel v rámci programu 

IROP, neprošel bodovým hodnocením, ale byl znovu podán a zamýšlená realizace by se mohla 
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uskutečnit v příštím školním roce. Podařilo se alespoň vyměnit audio vizuální vybavení 

v jazykovce, které zlepšilo výuku jazyků.  

Součástí školy je družina a školní klub zaměřený na sport, který poskytuje zázemí i 

dětem z jiných škol (ZŠ Vratislavovo nám., gymnázium). Díky provoznímu příspěvku obce 

jsme mohli v několika uplynulých letech kvalitně vybavit ŠSK nejmodernějším sportovním 

nářadím a náčiním. Školní družina disponuje čtyřmi odděleními s novým nábytkem a jednou 

společnou hernou, v přízemí byl zbudován relaxační koutek.  

 

Školní rok 2019 – 2020 

 

Školní rok 2019 – 2020 byl silně ovlivněn nástupem virového onemocnění Covid – 19. 

V období od poloviny března do konce června byly školy uzavřeny a výuka probíhala převážně 

distanční formou. Všichni vyučující museli neprodleně zareagovat na nově vzniklou situaci a 

přizpůsobit se změněným podmínkám. Pouze omezenému množství žáků (maximálně 15 dětí 

ve skupině) bylo umožněno vzdělávat se v květnu a červnu ve škole, ale ani tito žáci neměli 

plnohodnotnou prezenční výuku všech předmětů. O to náročnější byla práce učitelů, kteří 

museli zvládat prezenční i distanční výuku najednou. Řada činností byla z hygienických 

důvodů zakázána, složité bylo i stravování, pohyb po škole, omezeny byly zájmové činnosti, 

uzavřena byla školní družina… atd. Bylo nutné dodržovat přísná hygienická pravidla a omezit 

shromažďování. 

Vedení školy podávalo pravidelná týdenní hlášení zřizovateli o fungování školy, 

opakovaně se řešila otázka stravování a vytíženosti provozu školní jídelny, byly projednávány 

pracovní náplně jednotlivých skupin zaměstnanců, jejich přítomnost na pracovišti a mzdové 

ohodnocení… atd. Bylo nutné zvládnout a zdůvodnit legislativní rámec jak školského procesu, 

tak pracovně právní otázky. 

Přes to, že byli všichni zaměstnanci školy postaveni před zcela nový a neznámý 

problém, podařilo se, a to především díky jejich úsilí a osobnímu nasazení, překonat obtíže 

spojené s požadavky ministerstva školství a zdravotnictví i s požadavky zřizovatele a distanční 

výuka probíhala po celou dobu uzavírky škol bez větších výpadků. Až na jednotlivé případy 

plnili žáci zadané úkoly a pokračovali netradiční formou ve zvládání předepsaného učiva. 

Do závěru školního roku výrazně zasáhl i konkurz na ředitele školy, který byl 

naplánován zřizovatelem na polovinu května. Po deseti letech ve funkci byl na základě 

rozhodnutí Rady města odvolán Mgr. Jan Krakovič a na jeho místo byl od 1. 8. 2020  

jmenován Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.  

V  hektické době, kdy bylo nutné vypořádat se s mnoha nároky mimořádných opatření 

vyhlášených ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, probíhalo jednání Rady 

školy v otázce odejmutí tělocvičny, zápis dětí do prvních tříd se konal bez jejich přítomnosti, 

komunikace s rodiči musela být vedena formou e-mailů, telefonátů a SMS, realizovala se 

příprava deváťáků na přijímací zkoušky ve zvláštním režimu, musela být zrušena řada akcí, 

provázející konec školního roku, nebylo možné vybrat učebnice, složitá byla otázka závěrečné 

klasifikace, vydávání vysvědčení, řešily se platby za zrušené zájmové vzdělávání, platby za 

neodebranou stravu, bylo nutné se vypořádat s přerušením realizace projektů v rámci OP VVV, 

probíhalo ukončení pracovních poměrů a nábor nových zaměstnanců … atd., a to vše 

v podmínkách náročných hygienických opatření a změněné legislativy. Mnohé administrativní 

záležitosti včetně úkonů spojených se změnou statutárního orgánu mohly být dořešeny až 

v období července, v době, kdy se běžně připravuje následující školní rok (úvazky, třídnictví, 

rozvrhy, rozdělení učeben, obsazení tělocvičen…aj.). Díky mimořádnému úsilí zaměstnanců 

školy jsme se dokázali vypořádat se všemi výzvami, které před nás byly postaveny a přes 

zvýšené nároky a požadavky nadřízených orgánů se povedlo školní rok úspěšně uzavřít. 

zpracovala V. Burešová 
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Nabídka naší školy:  
 

1.  Výuka v 1. - 5. ročníku s implementací daltonské výuky. 

3.  Výuka v 6. - 9. ročníku s implementací prvků daltonské výuky. 

4.  Školní klub pro žáky 4. - 9. roč. se zaměřením na sport. 

5.  Od 3. ročníku skupiny s rozšířenou výukou jazyků. 

6.  Sportovní přípravka pro žáky 1. – 3. roč. 

8.  Školní družina v budově školy v NM (4 oddělení) a  v Pohledci (1 oddělení) 

9. Školní poradenské pracoviště vedené speciálním pedagogem 

 

 

 

Počet žáků: 494 

Počet tříd: 20+2 v Pohledci 

Počet oddělení školní družiny: 4 oddělení + 1 odd. v Pohledci 

Počet oddělení školního klubu: 4 

Počet učitelů: 36 

Počet vychovatelek: 5 

Počet asistentů pedagoga: 6 

Počet nepedagogických pracovníků 8 

Počet zaměstnanců školní jídelny 7 

Počet odborných učeben: 11 

Průměrný počet žáků na třídu v NM 23 

Průměrný počet žáků na třídu v Pohledci 13 

 

Počty žáků ve třídách: 

 
Třída  

hl.budova v NM 

Počet chlapců Počet dívek Počet žáků celkem 

1.A 10 10 20 

1.B 10 12 22 

2.A 15 9 24 

2.B 14 12 26 

3.A 11 11 22 

3.B 10 11 21 

4.A 9 12 21 

4.B 10 14 24 

5.A 11 15 26 

5.B 15 12 25 

6.A 11 11 21 

6.B 11 11 22 

6.C 8 11 19 

7.A 14 7 21 

7.B 15 7 22 
7.C 9 12 22 

8.A 11 16 27 

8.B 11 17 28 

9.A 15 12 27 
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9.B 17 11 28 

celkem 237 233 468 

 

třídy Počet chlapců Počet dívek  Počet žáků celkem 

1.stupeň 115 118 231 

2.stupeň 122 115 237 

Celkem: 237 233 468 

 
Malotřídní škola v Pohledci: 
 

Třída - 

Pohledec 

Ročník  Počet chlapců Počet dívek Počet žáků 

celkem 

1. 1. 5 2 7 

1. 2. 2 1 3 

1. 3. 3 4 7 

2. 4. 2 3 5 

2. 5. 2 2 4 

celkem  14 12 26 

  

Zaměření školy: 

 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Poskytuje 

základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu 

se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Mimo mravní, estetické, pracovní a tělesné 

výchovy umožňuje též ekologickou a náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium 

a praxi. 

 

Jedním ze základních rysů školy je její sportovní zaměření. 

Naše škola nabízí dětem Školní sportovní klub (ŠSK), kde jsou sdruženi všichni žáci se 

zájmem o sport. Škola má bohatou sportovní tradici, za dobu existence sportovních tříd či 

sportovního klubu vybojovali lyžaři, atleti i ostatní sportovci cenná vítězství na prestižních 

soutěžích včetně mistrovství ČR či olympiád mládeže. Škola se může směle chlubit i titulem 

mistra světa a účastníkem olympijských her. Ani v současnosti nezůstávají výkony našich žáků 

pozadu. Naši absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších sportovních oddílech, kde 

získávají cenné trofeje, např. v biatlonu, jezdectví, na horských kolech, ve skocích na lyžích aj. 

ŠSK je zaměřen na všestrannost, velkou oblibu si našlo lezení na lezecké stěně nebo jízda na 

horském kole. Vedoucí klubu připravuje každoročně zimní a letní soustředění. Hlavním 

přínosem ŠSK je podpora dětí, které se chtějí věnovat aktivnímu pohybu rekreačně, či se 

později specializovat na jedno sportovní odvětví. Důležitá je spolupráce se sportovními kluby a 

oddíly v NM, které na práci ŠSK ve své činnosti navazují. O úspěších ŠSK více viz kapitolu 

ŠSK.  

 

Vedle sportovního zaměření klade škola velký důraz na výuku jazyků.  

Od 1. třídy pracuje zájmový útvar AJ. Žáci mají možnost navštěvovat jazykovou 

skupinu s rozšířenou výukou angličtiny, a to již od 3. ročníku. Podmínkou přijetí do této 

skupiny je úspěšné splnění přijímacího řízení z ČJ. Výuka cizích jazyků je vedena 

kvalifikovanými učiteli, kteří ke své výuce využívají moderně zařízenou jazykovou učebnu. 

Je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem, sluchátky, DVD přehrávačem,  počítačem a 

další technikou, jež umožňuje kvalitní a moderní způsoby výuky, ve kterých se žáci aktivně 

zapojují do učebního procesu. Své znalosti si mohou žáci procvičovat a upevňovat i v 
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počítačové učebně prostřednictvím moderních výukových programů. Škola je centrem přípravy 

na mezinárodní zkoušky v AJ Cambridge. Zájemci se mohou formou odpoledních hodin AJ na 

tyto mezinárodní zkoušky připravit a získat certifikát potvrzující dosaženou úroveň jazyka. 

Každoročně pořádáme zahraniční exkurze, při kterých si mohou žáci prakticky vyzkoušet své 

jazykové znalosti. K jazykové výbavě žáků přispívá i možnost volby druhého cizího jazyka 

od 7. ročníku, a to ruského a německého, které jsou vyučovány aprobovanými vyučujícími.  

 

Školu charakterizuje od roku 2004 i daltonská výuka.  

Daltonské bloky jsou zařazovány již od 1. ročníku.  Žáci si v nich procvičují učivo a 

osvojují dovednosti, jako je samostatná práce a nezávislé myšlení, schopnost vyhledat si 

potřebné informace, kreativně řešit úkoly v týmu, při spolupráci vhodně komunikovat, 

zodpovídat za svou práci, organizovat  čas, hodnotit své výkony. Učitel tak ustupuje do pozadí 

a přebírá roli pomocníka, průvodce ve vzdělávacím procesu.  

V daltonských blocích se žáci věnují i projektové činnosti  na zadané téma, které pak prezentují 

před třídou.  26. ledna 2004 získala naše škola statut Česká daltonská základní škola. V roce 

2016 škola opět statut obhájila a získala certifikát na další 4 roky. Plánovaná konference v roce 

2020 byla z důvodu zákazu shromažďování zrušena. 

  

Škola  patří mezi  členy programu Eko škola. 

Tento projekt si klade za cíl zapojovat mladé lidi do problematiky životního prostředí. 

Vzniklé Eko týmy jsou složeny ze zástupců všech tříd, také z učitelů a provozních 

zaměstnanců.  V průběhu školního roku jsou plněny úkoly, které byly vytýčeny v plánu 

činnosti. Nejedná se pouze o úklid školy a jejího okolí, třídění odpadu a sběr druhotných 

surovin, ale také o zajímavé akce, které v sobě spojují poučení se zábavou – více viz kapitolu 

aktivity školy. Titul“ Eko škola“ jsme obhájili v červnu 2015 již potřetí na další čtyřleté 

období. Obhajobu pro další čtyřletí jsme odsunuli o jeden rok z důvodu výstavby výtahu. Tato 

stavba výrazně ovlivnila na půl roku chod celé školy a neumožnila realizaci připravených 

aktivit. Bohužel, v roce 2020 zasáhla do plnění úkolů koronavirová krize. 

 

Další činnosti organizované školou: 

 

Škola organizuje lyžařské kurzy v 7. ročníku a plavecký výcvik žáků ve 3. a 4. třídě. 

Ten se naštěstí podařilo zrealizovat ještě před uzavřením škol. V loňském a letošním školním 

roce jsme nabídku plavání rozšířili i na ostatní ročníky prvního stupně (hlavním důvodem byl 

nedostatek tělocvičen – tělocvična 1. ZŠ a tělovýchovné středisko byly dva roky uzavřeny). 

Služby novoměstského bazénu využívají i ostatní třídy v rámci TV nebo výchovy ke zdraví. 

Pravidelnými návštěvníky jsou i členové ŠSK. Dále organizujeme školní výlety, pro 6. ročníky 

připravujeme adaptační pobyty, exkurze, besedy, sportovní soustředění a další akce související 

s výchovně vzdělávací činností školy, více viz kapitolu Aktivity školy. 

 

 

 

V rámci volitelných předmětů umožnila škola žákům 7. - 9. ročníku vybrat si z této nabídky: 

ročník volitelný jazyk další volitelný předmět 

7. ruský jazyk informatika   

 německý jazyk sportovní hry 

8. ruský jazyk informatika   

 německý jazyk sportovní hry 

9. ruský jazyk cvičení z matematiky  

 německý jazyk  
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Mimo povinně volitelných předmětů mohou žáci navštěvovat i předměty nepovinné:  

 1. – 6. ročník  náboženství 

 

Naše škola je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Jako přípravu k hodinám Aj nabízíme 

žákům 1. a 2. ročníku kroužek anglického jazyka. 

 

Širokou nabídku aktivit poskytuje školní sportovní klub. V jeho rámci působí aprobovaní 

učitelé TV i pedagogové volného času, kteří jsou zaměstnáni na dohodu. Vzhledem k tomu, že 

se v žákovském věku zaměřujeme na všeobecnou sportovní přípravu, nabízíme širokou škálu 

sportovního vyžití: 

 

věk činnost 

mladší žáci Sportovní přípravka 

 Moderní gymnastika 

starší žáci Atletika 

 Stolní tenis 

 Lyžování 

 Moderní gymnastika 

 Plavání 

 Horská kola 

 

 

4) Personální zabezpečení školy 
 

počet zaměstnanců celkem 62 

pedagogičtí pracovníci 47 

administrativa 2 

školní jídelna 7 

ostatní zaměstnanci 6 

 
vedení školy 

 

1. Mgr. Krakovič Jan ředitel školy 

2. Mgr. Burešová Věra zástupce ředitele 

 

výchovné poradenství 

 

1. Mgr. Beranová Alena Speciální pedagog 

2. Ing. Jaitnerová Dagmar výchovná poradkyně pro 2. stupeň 

3. Mgr. Lüftnerová Anna výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

 

vyučující 1. stupně ZŠ 

 

 jméno kvalifikace specializace 

1. Mgr. Fukanová Adéla 1.stupeň ZŠ  

2. Mgr. Hubáčková Iva 1.stupeň ZŠ  

3. Mgr. Lüftnerová Anna 1.stupeň ZŠ speciální pedagog 
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4. Mgr. Lucie Novotná 2.stupeň ZŠ AJ 

5. Mgr. Pešková Eva 1.stupeň ZŠ  

6. Mgr. Roháčková Šárka 1.stupeň ZŠ  

7. Mgr. Sáblíková Marie 1.stupeň ZŠ  

8. Mgr. Sedlaříková Andrea 1.stupeň ZŠ  

9. Mgr. Simonová Gabriela                1.stupeň ZŠ  

10. Mgr. Solařová Zuzana 1.stupeň ZŠ  

11. Mgr. Svrčková Martina 1.stupeň ZŠ  

12. Mgr. Špinarová Ilona 1.stupeň ZŠ  

13. Mgr. Zdražilová Lenka 1.stupeň ZŠ  

 

vyučující 2. stupně ZŠ 

 

1. Mgr. Burešová Věra 2.stupeň ZŠ RJ, NJ, VV 

2. Mgr. Dvořáková Jana 2.stupeň ZŠ M, Dg 

3. Mgr. Handschuh Miroslav 2.stupeň ZŠ TV, Z, ICT 

4. Mgr. Hanusová Leona 2.stupeň ZŠ ČJ, NJ, AJ 

5. Mgr. Holubová Vlasta 2.stupeň ZŠ TV 

6. Ing. Jaitnerová Dagmar 2.stupeň ZŠ CH, vých. por. 

7. Mgr. Kadlec Petr 2.stupeň ZŠ Z, M 

8. Mgr. Konvalinková Vladimíra         učitelství pro SŠ NJ, ČJ 

9. Mgr. Krakovič Jan 1.stupeň ZŠ AJ 

10. Mgr. Kříž Aleš 2.stupeň ZŠ D, Z 

11.  Mgr. Koutná Zuzana 2.stupeň ZŠ TV, PP 

12. Mgr. Novotný Zdeněk 2.stupeň ZŠ HV 

13. Mgr. Ondráčková Zdeňka 2.stupeň ZŠ OV, RJ 

14. Mgr. Pečínka Roman 2.stupeň ZŠ M, PČ, F 

15. Mgr. Petrová Kateřina 2.stupeň ZŠ ČJ, OV 

16. Mgr. Ptáček Zdeněk 2.stupeň ZŠ OV, TV 

17. Mgr. Pulgretová Martina 2.stupeň ZŠ TV, PP 

18. Mgr. Skulová Hana 2.stupeň ZŠ D 

19. Mgr. Smetana Lukáš 2.stupeň ZŠ AJ, TV 

20. Mgr. Suková Renata 2.stupeň ZŠ AJ, PP, NJ 

21 Mgr. Tachirová Andrea 2.stupeň ZŠ Výchovy, spec. ped. 

22. Mgr. Tonarová Ludmila 2.stupeň ZŠ M, Z 

 

Asistenti pedagoga 

 

1. Kadlecová Věra  

2. Prokopová Miroslava  

3. Simajchlová Hana  

4. Suchá Hana  

5. Štolová Hana  

6. Mgr. Tichá Soňa  

 

Vychovatelky ŠD 

 

1. Bc. Horváthová Kateřina vychovatelství 

2. Fialová Kateřina vychovatelství 
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3. Štolová Andrea vychovatelství 

4. Strachoňová Martina vychovatelství, ved. vychovatelka 

5. Prokopová Miroslava vychovatelství 

 

 

Administrativní pracovnice 

 

1. Humlíčková Jana ekonomka 

2. Ing. Zálešáková Vlasta referentka 

 

 

 

Provozní zaměstnanci 

 

1.  Kafka Roman školník ZŠ NM  

2. Jobánková Jaroslava uklízečka 

3. Királyová Jana uklízečka 

4. Navrátilová Jana uklízečka 

5. Ptáčková Zdeňka uklízečka 

6. Loubová Jana školnice ZŠ Pohledec 

 

Školní jídelna 

 

1. Bílá Jaroslava vedoucí ŠJ 

2. Dítětová Marie vedoucí kuchařka 

3. Dostálová Lenka kuchařka 

4. Mazlová Zuzana kuchařka 

5. Řádková Zdeňka kuchařka 

6. Tatíčková Zdeňka pomocná kuchařka 

7. Wolkerová Dagmar pomocná kuchařka 

 

 

Mimo pracovní poměr sjednává škola každoročně dohody o pracovní činnosti a dohody 

o provedení práce s trenéry, lektory a vedoucími, kteří pracují ve školním klubu a se 

zastupujícími pedagogy. Ve školním roce 2019/2020 pracovalo na dohodu 10 osob. 

 

 

5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 
 

Zápis pro šk. rok 2020/2021 – první třídy 

 
 

  
  

u zápisu – ZŠ L. Čecha z toho 
OŠD 

  u zápisu – ZŠ Pohledec z toho 
OŠD   H D  H D 

poprvé 47 21 26 9 poprvé 11 5 6 - 

po OŠD 10 7 3 - po OŠD 1 1  - 

Celkem 57 28 29 9 Celkem 12 6 6 - 
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6) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 
 

Budova L. Čecha 860, Nové Město na Moravě 

 

Přehled prospěchu školy 
 1. pololetí školního roku 2019/20 

  

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C  8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průměr 

 1   2   3   4   5   N 

 

 
Chv Chování 464 1   -   -   -   2 465 1.002 

Ict Informační a komunikační technologie 83  28  -   -   -   1 111 1.252 

Cj Český jazyk a literatura 199 176 86  4   -   2 465 1.774 

Pr Prvouka 118 17  -   -   -   - 135 1.126 

Aj Anglický jazyk 171 99  87  16  -   2 373 1.861 

D Dějepis 86  86  51  13  -   1 236 1.962 

Ov Občanská výchova 155 77  4   -   -   1 236 1.360 

Z Zeměpis 96  90  41  8   1   1 236 1.847 

Vla Vlastivěda 59  30  4   1   -   1 94 1.436 

VNj Německý jazyk 43  23  9   1   -   - 76 1.579 

M Matematika 216 149 70  29  1   2 465 1.817 

Pří Přírodověda 70  18  4   2   -   1 94 1.340 

Pp Přírodopis 103 90  32  11  -   1 236 1.792 

Fy Fyzika 111 82  29  13  1   1 236 1.775 

Ch Chemie 34  40  28  7   -   1 109 2.073 

Hv Hudební výchova 465  -  -   -   -   2 465 1.000 

Vv Výtvarná výchova 452 13  -   -   -   2 465 1.028 

Vz Výchova ke zdraví 142 29  -   -   -   1 171 1.170 

Rj Ruský jazyk 62  26  8   2   -   - 98 1.490 

Tv Tělesná výchova 444 17  1   -   -   5 462 1.041 

Cma Cvičení z matematiky 31  14  10  -   -   - 55 1.618 

Časp Člověk a svět práce 447 14  4   -   -   2 465 1.047 

Inf Informatika 41  -   -   -   -   - 41 1.000 

Sph Sportovní hry 77  1   -   -   -   - 78 1.013 

Náb Náboženství 22  -   -   -   -   - 22 1.000 

     

     

 
Celkový průměrný prospěch  1,442 

 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 307 omluvených 20911 44.682 

 prospěl 154 neomluvených 3 0.006 

 neprospěl 3    

 nehodnocen 2    
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Přehled prospěchu školy 
 2. pololetí školního roku 2019/20 

  

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průměr 

 1   2   3   4   5   N 

 

 
Chv Chování 466 -   -   -   -   2   - 466 1.000 

Ict Informační a komunikační technologie 112 -   -   -   -   1   - 112 1.000 

Cj Český jazyk a literatura 238 162 64  3   -   1   - 467 1.640 

Pr Prvouka 116 19  -   -   -   -   - 135 1.141 

Aj Anglický jazyk 183 111 68  12  -   2   - 374 1.757 

D Dějepis 101 89  41  5   -   1   - 236 1.788 

Ov Občanská výchova 171 63  2   -   -   1   - 236 1.284 

Z Zeměpis 122 84  26  4   -   1   - 236 1.627 

Vla Vlastivěda 62  28  6   -   -   -   - 96 1.417 

VNj Německý jazyk 40  28  7   1   -   -   - 76 1.592 

M Matematika 247 143 61  15  -   2   - 466 1.665 

Pří Přírodověda 71  18  5   1   -   1   - 95 1.326 

Pp Přírodopis 118 82  33  3   -   1   - 236 1.665 

Fy Fyzika 116 80  33  7   -   1   - 236 1.708 

Ch Chemie 44  32  27  6   -   1   - 109 1.954 

Hv Hudební výchova 466 -   -   -   -   2   - 466 1.000 

Vv Výtvarná výchova 458 8   -   -   -   2   - 466 1.017 

Vz Výchova ke zdraví 156 15  -   -   -   1   - 171 1.088 

Rj Ruský jazyk 56  34  6   2   -   -   - 98 1.531 

Tv Tělesná výchova 443 18  1   -   -   5   1 462 1.043 

Cma Cvičení z matematiky 31  14  10  -   -   -   - 55 1.618 

Časp Člověk a svět práce 453 9   4   -   -   2   - 466 1.036 

Inf Informatika 41  -   -   -   -   -   - 41 1.000 

Sph Sportovní hry 78  -   -   -   -   -   - 78 1.000 

Náb Náboženství 22  -   -   -   -   -   - 22 1.000 

 
Celkový průměrný prospěch    1,370 

 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 326 omluvených 7637 16,318 

 prospěl 140 neomluvených 2 0 

 neprospěl 0    

 nehodnocen 2    
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Přehled prospěchu školy ZŠ Pohledec 
 1. pololetí školního roku 2019/20 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.  2. 3. 4. 5. 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 1   2   3   4   5 

 Průměr 

Chv Chování 26  -   -   -   - 26 1.000 

Ict Informační a komunikační technologie 4   -   -   -   - 4 1.000 

Cj Český jazyk a literatura 22  4   -   -   - 26 1.154 

Pr Prvouka 17  -   -   -   - 17 1.000 

Aj Anglický jazyk 13  3   -   -   - 16 1.188 

Vla Vlastivěda 7   2   -   -   - 9 1.222 

M Matematika 22  4   -   -   - 26 1.154 

Pří Přírodověda 6   2   1   -   - 9 1.444 

Hv Hudební výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Vv Výtvarná výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Tv Tělesná výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Časp Člověk a svět práce 26  -   -   -   - 26 1.000 

  3   -   -   -   - 3 1.000 

Celkový průměrný prospěch               1.081                           
                         

  Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 25 omluvených 810 31.1547 

 prospěl 1 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0    

 nehodnocen 0    

 

 2. pololetí školního roku 2019/20 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.  2.  3.  4.  5. 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 1   2   3   4   5 

Průměr 

Chv Chování 26  -   -   -   - 26 1.000 

Ict Informační a komunikační technologie 4   -   -   -   - 4 1.000 

Cj Český jazyk a literatura 20  6   -   -   - 26 1.231 

Pr Prvouka 17  -   -   -   - 17 1.000 

Aj Anglický jazyk 14  2   -   -   - 16 1.125 

Vla Vlastivěda 8   1   -   -   - 9 1.111 

M Matematika 22  4   -   -   - 26 1.154 

Pří Přírodověda 7   2   -   -   - 9 1.222 

Hv Hudební výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Vv Výtvarná výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Tv Tělesná výchova 26  -   -   -   - 26 1.000 

Časp Člověk a svět práce 26  -   -   -   - 26 1.000 

  3   -   -   -   - 3 1.000 

Celkový průměrný prospěch               1.071                           
                         

 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 25 omluvených 320 12,308 

 prospěl 1 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0    

 nehodnocen 0    
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7) Prevence sociálně patologických jevů 
 

V rámci prevence sociálně patologických jevů vykazuje škola řadu aktivit. K nim patří: 

 

1.   Práce třídních učitelů: konzultace s rodiči, průběžně informace o chování a prospěchu, 

kontrola docházky, řešení kázeňských problémů (neprodleně), třídnické hodiny – spolupráce 

s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou, metodikem prevence a pracovnicí OSPOD 

(zápisy z jednání, vhodné poradenství). 

 

2. Činnosti speciálního pedagoga: práce s žáky, preventivní programy ve třídách, konzultace 

s rodiči žáků, metodická podpora vyučujících, organizace a evidence podpůrných opatření. 

   

3.   Přednášky, pořady, metodická činnost: 

 spolupráce se Sdružením Nové Město na Moravě o.p.s. PORTIMO - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Programy primární prevence pro žáky 1. - 9. ročníku – 

interaktivní besedy a hry, práce se třídou  

 spolupráce s Městskou policií Nové Město na Moravě, PPP Žďár nad Sázavou a CPIV 

Brno (Institut pedagogicko-psychologického poradenství Brno), OSPOD Nové Město 

na Moravě, Spolkem rodičů při ZŠ NM, Domem s pečovatelskou službou (programy 

pro seniory) 

 přednášky a pořady: ekologie, drogy a jejich rizika, sex a AIDS, kyberšikana, městská 

policie, právní vědomí, šikana, závislost na mobilu, děti a paragrafy, státní správa a 

samospráva v Novém Městě, zdravá výživa, zdravý životní styl, příběhy politických 

vězňů, nebezpečí internetu 

 exkurze a školní akce: Úřad práce Žďár nad Sázavou, SOŠ a SOU Bělisko Nové Město, 

adaptační pobyt 6. ročník, sběrný dvůr ODAS Žďár n/S, městská knihovna, MěÚ 

NMNM., ČOV Nové Město na Mor., Medin a. s. 

 kulturní představení v KD, sportovní kurzy, plavecký výcvik, vánoční představení pro 

zaměstnance a rodiče, školní výlety, soutěže ve sběru, vědomostní soutěže (více viz 

kapitolu Aktivity školy) 

           

4.   Schránka důvěry: pravidelná kontrola, odpovědi na dotazy žáků a jejich řešení 

          

5.   Žákovský parlament: pravidelné schůzky zástupců tříd s ředitelem školy – řešení 

      aktuálních otázek a problémů.       

 

6.   Péče o životní prostředí: Eko škola - program zaměřen na ochranu životního prostředí a 

třídění odpadů, pravidelné schůzky žáků všech tříd – Ekotým, služby tříd dle rozpisu (úklid 

okolí školy). Recyklohraní - recyklace surovin: sběr hliníku, víček od PET lahví, pomerančové 

kůry, sběr jedlého oleje z fritéz, náplní do tiskáren.   

           

7.   Volnočasové aktivity: - školní družina – možnost práce s tablety (projekt OP VVV) 

- školní sportovní klub  

    - kroužky  

- anglický jazyk – kroužek na 1. st.  

     - kroužky v rámci ŠD 

     - příprava na mezinárodní zkoušky v AJ Cambridge 

- hudební kroužek – hraní na kytaru, ukulele a cajon 

- Klub zábavné logiky a deskových her (projekt OP VVV) 

- Čtenářský klub (projekt OP VVV) 
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8.   Výuka, tematické plány: 

 tématika zdravého životního stylu, drog, šikany, netolerance, dopingu, rasismu, 

reklamy, kriminality, xenofobie, zařazena do učebních plánů jednotlivých předmětů 

 využití interaktivní výuky, videa, cvičení, obrazový materiál … 

 projekty, prezentace na I. stupni 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (projekt OP VVV) 

 realizace podpůrných opatření v podobě odpoledního doučování 

 

9.   Další vzdělávání učitelů, školení v problematice prevence (viz kapitolu DVPP) 

            

-  Informace pro učitele, žáky a rodiče 

 Školní preventivní strategie 2017 – 2021 

 Školní program proti šikanování , Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol 

 Směrnice k prevenci rizikového chování u dětí        

      

10.  Akce pro žáky 

-   adaptační výlet s programem     (6.ABC) 

- besedy v knihovně       (všechny třídy 2. st.) 

- Den jazyků – program pro třídy     (5.- 9.)  

- programy pro seniory v penzionu     (vybraní žáci 2. st.) 

- programy primární prevence (p.Pospíšil)    (6.- 8.) 

- programy primární prevence (Portimo)    (6., 7. a 8.) 

- beseda „Zdravý životní styl“-SZŠ Žďár n. S.   (9.AB)  

- turnaj ve stolním tenise      (7.- 9.) 

- výstava s přednáškou –„Vůně medu“     (vybrané třídy 2. st.) 

- exkurze –SOU Bělisko, dílny v Petrovicích    (9.AB)  

- povinný lyžařský výcvik      (7.roč.) 

- lyžařské soustředění ŠSK na svahu Harusák    (6.-9.) 

- exkurze ÚP Žďár, Žďas a.s.      (8.AB) 

- prezentuj svoji firmu - soutěž SOŠ Bělisko    (9.AB) 

- beseda s politickým vězněm      (9.AB) 

- beseda s válečným veteránem     (9.AB) 

- zeměpisný pořad Maroko      (5.-9.) 

- zeměpisný pořad Kolumbie      (7.ABC) 

- Den paliativní péče – program sociálních služeb   (vybraní žáci 2. st.) 

- soutěž „O nejhezčí vánoční výzdobu třídy“    (6.-9.)  

- okrsková olympiáda v dějepise     (9.AB) 

- soutěž ve finanční gramotnosti Peníze a my    (vybraní žáci 9. r.) 
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- soutěž „Mladý chemik“      (9.B) 

- školní kolo olympiády NJ      (8.- 9.) 

- lyžařské. soustředění pro začátečníky (ŠSK)   (6.-9.)  

- preventivní program (Oblastní charita - ZR)    (6.C)  

- kurzy první pomoci       (8.AB) 

- focení tříd 

- rozloučení s žáky 9. ročníku 

 

Z důvodů mimořádné opatření byla od 16. března zavedena distanční výuka a do konce 

školního roku byly zrušeny všechny plánované akce 

 

Vypracoval Mgr. Z. Ptáček  

 

Primární prevence – akce pro I. stupeň 

- Dny s knihovnou        (žáci I. st.) 

- Modrotisk         (3.A, 5.B) 

- dopravní výchova – pravidla provozu na PK    (4. AB) 

- Horácká galerie – výtvarné programy, dílny     (žáci I. st.) 

- výstava v přízemí městského úřadu      (žáci I. st.) 

- besedy v městské knihovně       (žáci I. st.) 

- programy pro důchodce v penzionu      (žáci I. st.) 

- včelařská výstava Vůně medu      (žáci I. st.) 

- programy dopravní výchovy Besip      (4.AB) 

- Planetárium Brno – exkurze       (5.AB) 

- Exkurze na farmě NMNM       (1.AB) 

- Exkurze – Portimo        (5. AB) 

- Program primární prevence – Portimo     (1. st.) 

8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2019/2020 
 

 jazyky: 
Letní škola pro učitele AJ na ZŠ - 1 vyučující, Vzájemný vztah AJ a NJ - 1 vyučující, 

Konference učitelů AJ - 2 vyučující, Angličtina od začátku - 3 vyučující, Angličtina pro 

ty, co se nechtějí učit - 2 vyučující, Filmy a videoklipy v NJ - 2 vyučující,  Studium 

aprobace učitelství AJ pro SŠ - 1 vyučující, Jak rozmluvit žáky v hodinách – 1 

vyučující,  Kurz výuky AJ pro 1. stupeň v rámci OP VVV – 7 vyučujících,  

 ICT:   
Počítač ve škole - 1 vyučující, Roadshow pro školy, podzim 2019 - 1 vyučující, VEX 

IQ - robotické stavebnice- 1 vyučující, Kreativní výuka ICT – 1 vyučující, Využití 

mobilních zařízení ve škole – 5 vychovatelek ŠD (kurz v rámci OP VVV), Využití ICT 

v zájmovém vzdělávání – 2 vychovatelky ŠD,  

 nové metody ve výuce:  
Činnostní učení ČJ v 1. ročníku – 1 vyučující, Grafomotorika prakticky – 1 vyučující, 

Konference Czech Dalton jaro  - 2 vyučující, Konference Czech Dalton podzim- 2 

vyučující, Matematická pregramotnost - 4 vyučující, Hodnocení a sebehodnocení žáka 
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– 6 vyučujících, Sloh bez obav – 1 vyučující, Netradiční pomůcky v M a ČJ – 5 

vyučujících, Sociální dovednosti a efektivní komunikace - 4 vyučující, Amos – soubor 

vzdělávacích materiálů – 1 vyučující,  

 management:  
Nové financování regionálního školství – ŘŠ, ZŘ, Odpovědnost řídícího pracovníka – 

ŘŠ, ZŘ 

 společné vzdělávání a školní poradenství:   
Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání  - 2 AP, Karierní poradenství – 1 

vyučující, Setkání VP základních škol jaro 2019 – 1 vyučující,   Setkání metodiků 

prevence – 1 vyučující, Workshop pro asistenty pedagoga  - 1 AP, Studium pro 

výchovné poradce – 1 vyučující, Příprava občanů k obraně státu – 2 vyučující, Předmět 

spec. pedagogické péče – 1 vyučující, Role ředitele v systému poradenských služeb – 1 

vyučující, Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku – 2 vyučující, Prevence a 

řešení školní neúspěšnosti – 3 vyučující, Práce se žáky s SVP ve ŠD – 2 vychovatelky 

ŠD. 

 

Zpracovala: Mgr. Věra Burešová 

 

9) Výsledky přijímacího na SŠ a OU ve školním roce 2019/2020 
 

V letošním školním roce byli žáci přijati na střední školy po vykonání přijímacích zkoušek 

(formou testů z českého jazyka a matematiky na vybraných školách) a na základě prospěchu na 

základní škole.   

 

Celkový počet vycházejících žáků 68 

z 5. ročníku 13 

z 9.ročníku 55 

 

Přehled škol, na které byli žáci naší školy přijati: 

 

Název školy Obor Počet žáků 

Gymnázium  ZR Všeobecné osmileté 1 

 Všeobecné čtyřleté 2 

Gymnázium NMnM Všeobecné osmileté 12 

 Všeobecné čtyřleté 8 

 Sportovní příprava 1 

Biskupské gymnázium ZR Všeobecné čtyřleté 2 

SOŠ BěliskoNMnM Provoz a ekonomika dopravy   1 

 Opravář lesnických strojů 3 

 Zedník 1 

SPŠ ZR Informační technologie 2 

 Elektrotechnika 4 

 Ekonomika a podnikání 1 

 Technické zařízení budov 2 

 Strojírenství 3 

 Mechanik elektrotechnik 2 

 Technik modelových zařízení 1 

 Elektrikář 1 

 Modelář 1 
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SŠ gastronomická ZR Kuchař - číšník 1 

SŠ zdravotnická ZR Zdravotnické lyceum 1 

 Praktická sestra 4 

SŠ obchodní ZR Obchodní akademie 2 

 Kosmetické služby 1 

 Kadeřník 2 

Střední pedagogická škola Litomyšl Pedagogické lyceum 2 

SŠ umění a designu Brno Grafický design – motion design 1 

Soukromá grafická škola Jihlava Fotografická a filmová tvorba 1 

Manažerská akademie Jihlava Ekonomika a podnikání 1 

SŠ stavebních řemesel Brno Uměleckořemeslné zpracování dřeva 1 

Obchodní akademie ELDO Brno Pedagogické lyceum 1 

SŠ technická a ekonomická Brno Ekonomika a podnikání 1 

SŠ A. Citroena Boskovice Bezpečnostně právní činnost 1 

 

Na gymnázia, SŠ a učební obor s maturitou bylo přijato z 9. ročníku  46 

Na SOU bylo přijato         9 

 

10) Aktivity a prezentace školy 
 

Letošní rok byl výrazně ovlivněn situací kolem šíření koronaviru. Díky mimořádným 

opatřením vlády k zabránění rozšíření nákazy, na základě kterých došlo k uzavření škol, 

nemohla být realizována celá řada naplánovaných akcí. O tomto opatření rozhodla vláda již 

v polovině března, v době, kdy v našem okrese probíhaly jarní prázdniny. 

Zákaz společenských i sportovních akcí zabránil například uskutečnění závodů 

světového poháru v biatlonu, kterého se naši žáci se svými rodiči účastní jako diváci. Následně 

byly zrušeny i další plánované závody, kulturní vystoupení, oslavy …. Nemohli jsme tedy 

realizovat např. připravovaný program ke Dni učitelů, rozloučení s devátými ročníky 

v hudebně školy nebo oblíbené školní výlety a exkurze. Žáci si vynahradili tyto zážitky formou 

distanční výuky, což bylo pro ně novum, které zatím nezažili. Jak ale sami poznamenali, 

nejvíce jim chyběl osobní kontakt s kamarády. 

Naštěstí se podařilo alespoň v prvním pololetí školního roku uskutečnit některé akce, 

kterými již tradičně obohacujeme běžnou výuku. Jsou to vzdělávací, kulturní, sportovní i 

zábavné pořady pořádané přímo školou nebo jinými organizacemi. 

Specializované přednášky a besedy jsou vybírány dle aktuální potřeby školy a 

jednotlivých tříd. Každoročně spolupracujeme s občanským sdružením Portimo, které 

připravuje preventivní programy pro všechny ročníky (více viz kapitolu primární prevence ve 

škole). K dalším tradičním setkáním patří např. besedy s městskou policií, velmi oblíbené 

pořady p. Pospíšila pro 7. – 9. ročník: Šikana, Drogy a závislosti a Sex a vztahy, zdravotnické 

přednášky SZŠ Žďár – Zdravý životní styl, návštěva v novoměstských sociálních zařízeních při 

příležitosti Dne paliativní péče, programy k dopravní výchově pro 1. stupeň  BESIP  a další 

preventivní pořady se zaměřením na ochranu zdraví a života.  

V rámci občanské výchovy naši žáci navštěvují městský úřad, formou besed se 

seznamují s prací městské policie, zástupci města jsou zváni k diskuzím s dětmi. Předmět 



Výroční zpráva 2019/2020 -Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 

22 

 

výchova k volbě povolání je spojen s praktickými ukázkami jednotlivých profesí a návštěvami 

úřadu práce a firmy Žďas. SOŠ Bělisko velmi aktivně spolupracuje s naší školou a připravuje 

řadu prezentací svých učebních oborů. V listopadu a v lednu se konaly dny otevřených dveří 

pro vycházející žáky, dny otevřených dveří nabízí i novoměstské gymnázium. V letošním 

školním roce proběhla i každoroční exkurze žáků 9. ročníku do dílen v Petrovicích, soutěž 

konstruování se stavebnicí Teifoc – Cihla k cihle, žáci 8. ročníku se tradičně účastnili soutěže 

Prezentuj svoji firmu. V této soutěži jsme získali několik cenných trofejí. V září se mohly 

vybrané třídy připojit k akci Zetor show pořádané v prostorách Vysočina arény a v listopadu 

vycházející žáci jako obvykle navštívili Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou. 

Významnou roli hraje na naší škole ochrana životního prostředí. Ekotým složený ze 

zástupců jednotlivých tříd připravuje celoroční plán činností, který zahrnuje i velké množství 

vzdělávacích přednášek, exkurzí a interaktivních programů (viz webové stránky školy). Mezi 

ty tradiční patří sběr druhotných surovin v soutěži Recyklohraní, návštěva včelařské výstavy 

místního sdružení včelařů, pravidelné návštěvy městského arboreta v rámci pěstitelských prací, 

vycházky do přírody, krmení lesní zvěře, péče o školní zeleň, exkurze za zvířátky v Edenu 

v Bystřici atd.  

Největší zastoupení mají již tradičně sportovní akce – turnaje, závody a soustředění (viz 

webové stránky školy). Jsou to např. závody ve šplhu, vybíjené, stolním tenise, přespolním 

běhu, štafetách, orientačním běhu, běžeckém lyžování, florbalu, sálové kopané a dalších 

sportech. Na podzim to byly např. plavecké závody O pohár starosty NMNM, v lednu lyžařské 

závody Lyžuj lesy. Od první třídy navštěvují žáci hodiny plavání v městských lázních, plavání 

je zařazováno i do hodin sportovních her, výchovy ke zdraví a ve školním sportovním klubu.  

V zimních měsících se zaměřujeme na lyžování a snowboard, koná se pravidelný povinný 

lyžařský kurz 7. ročníků. Vyučující využívají posilovnu v lázních, ŠSK jezdí na lezeckou stěnu 

do Bystřice, jsou využívána aktivně všechna další městská sportoviště. V tomto školním roce 

jsme opět museli vystačit pouze s jednou tělocvičnou, ale od září 2020 by měla být otevřena 

nová sportovní hala. ŠSK pořádá tradiční zimní a letní soustředění (kola, lyže, lezení, plavání, 

pádlování). Aktivní přístup k trávení volného času podporují i činnosti školní družiny. Ta 

využívá tělocvičnu naší školy i multifunkční dvůr s herními prvky, pořádá víkendové akce pro 

děti i rodiče a snaží se vést žáky ke zdravému životnímu stylu (více viz kapitolu ŠD a ŠSK). 

Kulturní úroveň našich dětí se snažíme obohatit pomocí koncertů, divadelních a 

filmových představení, návštěvami výstav a knihoven, exkurzemi do muzeí, hradů a zámků a 

dalšími programy. V rámci divadelního předplatného žáci mohou vidět představení, která by 

sami nejspíše nenavštívili.  V prosinci děti z 1. stupně zhlédly pohádku v provedení divadla 

z Hradce Králové v KD. V oblasti kulturní osvěty spolupracujeme s kulturním domem, 

Horáckou galerií (kreativní dílny, autorská čtení, komentované prohlídky), s Horáckým 

muzeem (včelařská výstava, etnografické výstavy), ZUŠ (vystoupení žáků – např. představení 

Ronja) a dalšími spolky a sdruženími v Novém Městě na Moravě. Při podpoře čtenářské 

gramotnosti vydatně pomáhá místní knihovna, která každoročně připravuje interaktivní besedy 

pro nejrůznější školní věk. Jmenujme např. pravidelné knihovnické lekce, autorská čtení, 

programy Žáček žáčkům, Jak vzniká škola…aj.  Zájem o četbu podporujeme i formou 

Čtenářského klubu přímo ve škole, který je financován pomocí projektu OP VVV z fondů EU. 

ŠD připravila letos zajímavou čtenářskou akci Večer s Andersenem. 
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Školní výuku obohacuje nabídka vědomostních soutěží a olympiád, např. každoroční 

poměřování znalostí novoměstských páťáků „Všeználek“ a prověřování vědomostí šestých 

ročníků o našem městě „Novoměstský rodák“. Ty však byly v tomto školním roce zrušeny. 

Žáci nejstarších ročníků projevili své znalosti v soutěži Mladý chemik, v říjnu se účastnili 

deváťáci poměřování vědomostí v oblasti finanční gramotnosti  Peníze a my ve Žďáru nad 

Sázavou.  

Vyučující jednotlivých předmětů organizují zajímavé soutěže mezi žáky i celými 

třídami. K těm nejoblíbenějším patří např. sběr pomerančové kůry, hliníku, víček od PET 

lahví, výtvarné, znalostní i sportovní klání aj. V prosinci připravily paní učitelky z 1. stupně 

zábavný Mikulášský kvíz. Ve volném čase mohou děti navštěvovat kroužky, ať už přímo ve 

škole – hudební, sportovní, jazykové …, kroužky v rámci ŠD – výtvarné, vaření, hudební… 

nebo kroužky pořádané ve spolupráci s jinými organizacemi (SOŠ Bělisko, DDM). 

Samostatnou kapitolu tvoří vystoupení našich žáků a programy chystané pro jiné 

organizace. Našimi tradičními partnery jsou: Dům s pečovatelskou službou v NMNM, MŠ, 

DDM Klubíčko, klub seniorů a další. Velmi kladně jsou přijímána např. vystoupení moderních 

gymnastek na novoměstských plesech (Spolubál aj.), hudební a literární vystoupení ke Dni 

seniorů, pravidelné výtvarné dílny pro seniory v penzionu nebo vzájemná setkávání s rodiči 

v rámci školní družiny, letos např. Herní podvečer.  Oblíbené jsou besídky pro rodiče i bývalé 

zaměstnance. Pan učitel Novotný opět připravil v prostorách evangelického kostela vánoční 

koncert pro širokou veřejnost. V únoru se konal tradiční ples pohledecké školy, který 

organizačně zajistili vyučující společně s rodiči žáků. 

Široká je nabídka akcí pro předškoláky, kteří se mohou seznámit s novým prostředím 

ještě před nástupem do 1. třídy,  vyučující prvního stupně pro ně připravují nejrůznější soutěže 

a zábavné hry. To, že nám záleží na tom, aby se rodiče mohli lépe seznámit s fungováním 

školy, dokládají společná setkání pořádaná školou.  

Škola se snaží aktivně využívat široké nabídky profesionálně připravených programů, 

které slouží k rozšíření výuky. Pečlivě vybíráme nejlepší agentury, tak aby nabízené akce 

nebyly jen promarněným časem, ale aby přinášely nové znalosti a zážitky. K žáky 

nejoblíbenějším patří zeměpisné a cestopisné interaktivní besedy (Kolumbie, Maroko), 

tematicky zaměřená hudební vystoupení, anglicky mluvené divadlo, beseda s válečným 

veteránem a pravidelné setkání s politickým vězněm. Plánovaný pořad mobilního planetária 

musel být přeložen na podzim. 

Výuka cizích jazyků má na naší škole prioritu. Proto jí věnujeme obzvláštní pozornost. 

Již od 1. ročníku mohou děti navštěvovat kroužek AJ, od 3. ročníku jazykovou skupinu. 

Několik let funguje u nás příprava na mezinárodní zkoušky v AJ Cambridge. Plánovali jsme 

zájezd do Anglie a Osvětimi, které, bohužel, musely být zrušeny. V září se uskutečnil tradiční 

Evropský den jazyků, zábavný program, do kterého se zapojily všechny třídy 5. – 9. ročníku. 

Prověřily si nejenom své jazykové znalosti a lingvistický odhad, ale rozšířily si i povědomí o 

evropských zemích a jejich zvycích. 

Po celý rok vyjíždějí naši žáci za poznáním na různé exkurze a výlety (Anthropos a 

planetárium v Brně, jihlavské podzemí).  Poznávají historii naší země, upevňují si zeměpisné 

znalosti, navštěvují přírodovědné expozice, zoologické zahrady, národopisné expozice. Letos 
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byla výrazným oživeným exkurze do dílen modrotisku v Olešnici. Žáci si mohli sami vyrobit 

tradiční textilii a obdarovat své nejbližší. 

Velký důraz klademe na propagaci školy. Všechny výše zmiňované aktivity prezentujeme na 

webových stránkách, přibyl i školní Facebook, vynikající úroveň má náš školní časopis. Práce 

našich žáků ukazujeme na výstavkách přímo v prostorách školy, MěÚ a kulturního domu. 

zpracovala V. Burešová 

 

Vánoční koncert 
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Den jazyků 
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Harmonizační dny 6. ročníků 
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11) Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Pohledec  
 

Základní škola v Pohledci je malotřídní škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům 

prvního stupně od 1. do 5. ročníku.  

Ve školním roce 2019/2020 se ve dvou třídách vyučovalo 26 žáků: 

I. třída – spojený 1. a 2. ročník + 3. ročník na hodiny českého jazyka (10 + 7 žáků) 

II. třída – spojený 4. a 5. ročník + 3. ročník na ostatní vyučovací předměty (9 + 7 žáků) 

Zaměstnanci školy: 

Mgr. Šárka Roháčková – vedoucí učitelka, třídní učitelka II. třídy 

Mgr. Marie Sáblíková – třídní učitelka I. třídy 

Mgr. Zuzana Koutná – učitelka AJ, Pří, Prv 

Miroslava Prokopová – asistentka pedagoga, vychovatelka 

Jana Loubová – školnice 

V době letních prázdnin probíhala rozsáhlá rekonstrukce výdejny obědů a jídelny školy, včetně 

nových podlah, výmalby a výměny dvou oken ve výdejně za finanční podpory Fondu Vysočina 

a vedení Nového Města na Moravě.  

Šatna byla vybavena novými lavicemi a věšáky, během letních prázdnin byly opraveny zdi 

v šatně a proveden nový nátěr.  

Do obou tříd byly zakoupeny nové výukové koberce a I. třída byla vybavena novými skříněmi. 

Přehled aktivit pořádaných ve školním roce 2019/2020 

Spolupráce s ředitelstvím školy 

Spolupráce s osadním výborem Pohledce 

Pravidelná spolupráce s rodiči 

Spolupráce s MŠ Pohledec 

Spolupráce s Obecní knihovnou v Pohledci 

Sběr použitých baterií, víček z PET lahví, sběr kaštanů, sběr pomerančové a citronové kůry 

ZÁŘÍ 

2. 9. Zahájení školního roku 2019/2020  

        Slavnostní uvedení žáků 1. ročníku 

9. 9. Fotografování žáků 1. ročníku – „Můj první školní den“ 

9. 9. Provozní porada 

10. 9. Schůzka s rodiči – organizace školního roku 

16. 9. Zahájení plaveckého výcviku 

17. 9. Návštěva dopravního hřiště v rámci dopravní výchovy 

28. 9. Státní svátek 

ŘÍJEN 

Sběr kaštanů pro lesní zvěř 

2. 10. Setkání s dětmi z MŠ - Zpívánky 

3. 10. Divadlo Drak „ Jak si hrají tatínci“-  KD NMnM 

8. 10. Muzikofiletický příběh „Spadlá z nebe“ 

15. 10. Společné setkávání s rodiči – Drakiáda 

18. 10. Beseda v Obecní knihovně s p. Krejčí na téma pohádky 

25. 10. Uctění památky obětem I. světové války, kladení věnce 

29. a 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny  
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30. 10. Halloween – projektový den 

31. 10. Odpolední setkávání s rodiči – „Putování za světýlky“ 

LISTOPAD 

13. 11. Výtvarná dílna s paní Lazárkovou 

13. 11. Setkání s dětmi z MŠ – O veliké řepě 

17. 11. Státní svátek 

20. 11. Pedagogická porada  

21. 11. Konzultace o prospěchu a chování  

25. 11. Ukončení plaveckého výcviku  

PROSINEC 

3. 12. Slavnost slabikáře 

          Čertovské čtení pod lampou (spolupráce s prarodiči – p. Krejčí) 

4. 12. Preventivní program Portima – Vesnická a městská myš 

5. 12. Mikulášská nadílka – spolupráce se Svazem žen Pohledce 

19. 12. Odpolední setkávání s rodiči – vánoční besídka, dílny a vánoční jarmark 

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny  

LEDEN 

15. 1. MISE ZERO – zapojení do projektu „Evropská výzva Astro Pi“ (spolupráce s rodiči – p. 

Hrubeš) 

16. 1. Setkání s dětmi z MŠ - barvy, geometrické tvary, prostorová orientace 

24. 1. Uzavření klasifikace za I. pololetí  

27. 1. Pedagogická porada 

30. 1. Předání vysvědčení za I. pololetí  

31. 1. Pololetní prázdniny  

ÚNOR 

13. 2. Setkání s dětmi z MŠ – grafomotorické cviky, úchop tužky 

19. 2. Zimní olympijské hry na sněhu 

25. 2. Setkávání s rodiči - příprava plesu ZŠ Pohledec  

29. 2. Ples ZŠ Pohledec  

BŘEZEN - DUBEN 

9. – 15. 3. Jarní prázdniny  

Z nařízení vlády byla od 11. 3. 2020 zrušena prezenční výuka. 

Od 16. 3. 2020 probíhala výuka distančně. Distanční výuky se zúčastnili všichni žáci. Výuka 

probíhala pomocí Disku Google (zadávání úkolů), aplikace Messenger a WhatsApp – zasílání 

úkolů, informace, video chaty.  

KVĚTEN 

V souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 bylo od 25. 5. 2020 umožněno žákům I. 

stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Docházka byla dobrovolná a mohla probíhat ve 

skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Vzdělávacích aktivit ve škole se zúčastnilo 19 žáků, 

kteří byli rozděleni do dvou skupin – I. skupina 1. - 3. ročník (10 žáků), II. skupina 4. – 5. 

ročník (9 žáků). Distanční výuky se nadále účastnilo 7 žáků. 

ČERVEN 

24. 6. Cyklistický výlet a návštěva biatlonové střelnice (4. a 5. ročník) 

          Hledání pokladu, ukončení celoroční hry (1. – 3. ročník) 

25. 6. Společné setkávání s rodiči - slavnostní rozloučení se školním rokem a s odcházejícími  
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          žáky 4. a 5. ročníku na hřišti TJ Pohledec 

26. 6. 2020 Předání vysvědčení  

29. - 30. 6. Ředitelské volno 

1. 7. – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny  

Zajištění péče o školní majetek, budovu a pozemky v době prázdnin. 

Během hlavních prázdnin byl proveden nátěr zárubní a nátěr soklu v šatně. 

 

Zpracovala: Mgr. Šárka Roháčková 
 

12) Školní sportovní klub ve školním roce 2019/ 2020 
 
Červenec, srpen 2019  

Kateřina Holková: 

 Vyhrála letní Olympiádu dětí a mládeže ve sprintu! 

V hromadném startu skončila na krásném 4. místě. 

Adéla Horákovská: 

 Na OH mládeže ČR obsadila v letním biatlonu 8. místo s hromadným startem a ve sprintu 

skončila na 16. místě. 

Patricie Srnská , horská kola MTB, její úspěchy: 

 Mistrovství ČR XCO pátá, MČR XCE (sprinty) pátá 

 Vítězka poháru Bikové úterky, vítězka Mistrovství Oberbayern XCO 

Pohár Drahanské vrchoviny: jednou první, jednou druhá 

Olympiáda mládeže (reprezentace kraje Vysočina) MTB pátá, hromadný silniční závod 

třináctá, sprinty devátá 

Veronika Srnská, MTB horská kola, členka ŠSK: 

Mistrovství ČR XCE (sprinty) první místo.  

Mistrovství ČR XCO devátá 

ČP XCO nejlépe devátá, celkově jedenáctá  

Vítězka poháru Bikové úterky, vítězka Mistrovství Oberbayern XCO 

Pohár Drahanské vrchoviny: pátá a čtvrtá   

Amálie Srnská, horská kola MTB, členka ŠSK: 

Vítězka poháru Bikové úterky, vítězka Sádecké pily a Cyklo maštale 

Vítězka Mistrovství Oberbayern XCO, Pohár Drahanské vrchoviny: třetí a druhá   

Kristýna Přikrylová: 
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V srpnu se konalo MČR v jezdecké všestrannosti. Tohoto mistrovství se zúčastnila letos 

12letá Kristýna Přikrylová, členka ŠSK. Kristýna reprezentovala v kategorii  Pony – děti 10 až 

13 let. Soutěžilo 13 jezdců a 16 koní. Někteří jezdci s dvěma poníky. 

Drezúra na MČR : Kristýně se nevedlo úplně podle jejích představ, obsadila 8. místo s méně 

zkušeným mladým koněm Goldenbay Magic Moon, pro kterého je tato sezóna první a spíše 

sbírá zkušenosti. 9. místo obsadila s koněm Alpinhorse Midnight Princess. 

Zaváhání soupeřů v terénní zkoušce vyneslo dvojici Přikrylová – Alpinhorse Midnight  

konečnou 4. příčku na MČR. 

Září 2019 

Mistrovství Východočeské oblasti v drezúře pony 

15. září se Kristýna Přikrylová zúčastnila se svými dvěma svěřenci závodů v drezúře, které 

byly vypsány jako Oblastní mistrovství východočeské oblasti pro rok 2019. Celkem se na 

startu sešlo 20 dvojic. Kristýna obsadila 1. a 2. místo, celkově přebory kraje vyhrála. 

Letní Mistrovství republiky v severské kombinaci Lomnice nad Popelkou 21. 9. 2019 

Kubalák Matěj, nar. 2011  kategorie žáci 9 – 10 let, 8. místo 

Ošmera Lukáš, nar. 2011 kategorie žáci 9 – 10 let, 14. místo 

Ošmerová Julie, nar. 2009 kategorie žačky 11 – 12 let, 2. místo 

Kubalák Jiří, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 4. místo 

Hradil Marek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 9. místo 

Drdla Vítek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 16. místo 

Ošmera Jan, nar. 2006 kategorie žáci 13 – 14  let, 7. místo 

Letní seriál Mistrovství republiky ve skoku na lyžích 2019 (součet výsledků ze 4 závodů) 

Kubalák Matěj, nar. 2011 kategorie žáci 9 – 10 let, 9. místo 

Ošmera Lukáš, nar. 2011 kategorie žáci 9 – 10 let, 11. místo 

Ošmerová Julie, nar. 2009 kategorie žačky 11 – 12 let, 2. místo 

Kubalák Jiří, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 11. místo 

Hradil Marek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 9. místo 

Drdla Vítek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, 17. místo 

Ošmera Jan, nar. 2006 kategorie žáci 13 – 14 let. 10. místo 

Říjen 2019 

Plavecké závody v NMNM „O pohár starosty“ se konaly 1. 10.  Z naší školy se závodů 

zúčastnilo 45 dětí. 

Dne 2. 10. se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu škol ve Žďáře nad Sázavou. Z naší 

školy se zúčastnila čtyři družstva. 
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Dívky mladší – Lucie Lorencová, Nela Žváčková, Vendula Sochorová, Veronika Srnská, Sylva 

Prýglová, Kristýna Blažková.  Mladší dívky si vybojovaly krásné druhé místo. 

Dívky starší – Kateřina Holková, Lucie Crháková, Tereza Kunstmüllerová, Jolana Žváčková, 

Lenka Slámová, Adéla Horákovská. Starší dívky si doběhly pro vítězství s úctyhodným 

náskokem 32 bodů. 

Chlapci mladší – Aleš Špinar, Lukáš Ťupa, Matěj Svoboda, Adam Bureš, Vojtěch Jelínek. 

Mladší chlapci skončili na sedmém místě. 

Chlapci starší – Kryštof Hudák, Marek Horych, Adam Starý, Pavel Janů, Peter Freiwald. 

Skončili na devátém místě. 

Do krajského kola v přespolním běhu škol 9. 10. ve Žďáře nad Sázavou postoupila obě 

družstva dívek. 

Mladší dívky skončily na krásném třetím místě a starší na senzačním prvním místě. 

Starší dívky se tedy probojovaly do republikového finále v Hradci Králové dne 17. října. 

Tým mladších žákyň závodil ve složení Lucie Lorencová, Sylva Prýglová, Veronika Srnská, 

Kristýna Blažková, Vendula Sochorová a Nela Žváčková. Dívky obsadily skvělé 3. místo. 

V týmu starších dívek se závodů zúčastnily Kateřina Holková, Adéla Horákovská, Lucie 

Crháková, Jolana Žváčková, Lenka Slámová a Tereza Kuntsmüllerová. Medailová umístění si 

odnesly Kateřina Holková a Adéla Horákovská. Katka si ve své kategorii doběhla pro 1. 

místo a Adéla skončila na 2. místě. 

Mistrovství ČR v přespolním běhu školních družstev, skvělé 5. místo. 

17. 10. se v areálu u Stříbrného rybníka u Hradce Králové konalo republikové finále v 

přespolním běhu. Celkově se závodů ve všech kategoriích zúčastnilo 570 závodníků. Tým 

našich dívek se do tohoto finále probojoval přes okresní a krajské kolo. Školu reprezentovaly: 

Adéla Horákovská, Kateřina Holková, Lucie Crháková, Jolana Žváčková, Lenka Slámová a 

Tereza Kuntsmüllerová . 

V kategorii starších žákyň naše holky poměřily síly s dalšími 80 závodnicemi. Dívky se v 

konkurenci 14. týmů umístily na skvělém 5. místě. 

16. října se konalo okrskové kolo v malé kopané v Bystřici nad P. 

Zúčastnilo se ho 6 škol. Naši žáci skončili na 2. místě a postupují do okresního finále. Branky 

stříleli: 4x Adam Starý, 2x Kryštof Hudák, 1x Jan Chrást, 1x Ondřej Krejčí, 1x Jan Sláma. 

Listopad 2019 

1. 11. se naši žáci i žákyně zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu. 

Školu reprezentovali: 

Karel Brusenbauch, Filip Košík, Aleš Špinar – mladší žáci, 4. místo 

Katka Kopřivová, Kristýna Petrová, Jana Polnická, - starší žákyně, 2. místo 

Tomáš Šlégl, Kryštof Hudák, Martin Žváček, Matěj Bonaventura – starší žáci, 2. místo 
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Prosinec 2019 

Okrskový florbal školních družstev 

Školu reprezentovala tři družstva: 

4. a 5. ročník, 6. + 7. ročník a 8. a 9. ročník. 

Všechny tři týmy rozehrály svá klání velmi slušně, ale postoupit se nepodařilo žádnému z nich. 

Družstvo v nejmladší kategorii bojovalo o vítězství vyrovnaného turnaje až do posledního 

zápasu, aby nakonec skončilo třetí. Na bronzovém stupínku skončili též chlapci prostřední 

kategorie (6., 7. roč.), kteří nezvládli jen koncovku dramatického semifinálového boje s 

pozdějším vítězem - pořadatelskou ZŠ Nádražní Bystřice. 

Papírově nejhůře se umístili chlapci kategorie nejstarší (8. - 9. ročník). Ti turnaj zahájili 

nadějnou remízou v derby novoměstských ZŠ, ovšem všechna následující utkání těsně prohráli 

a skončili šestí. 

Leden 2020 

Zimní OH mládeže, Karlovarský kraj 

Biatlon: 

Katka Holková – 2. a 8. místo, sprint 4km volně 

Adéla Horákovská – 19.místo a 23. místo na 4 km volně 

Běžecké lyžování: 

Lucka Crháková – 7. místo 3 km klasicky, 4. místo 4 km volně 

Lukáš Ťupa – 21. místo 4 km volně 

Dan Lempera – náhradník 

Lyžařský orientační běh: 

Janíčková Jolana, sprint – 23. místo, krátká trať – 19. místo 

28. 1. – Lyžuj lesy 

V úterý 28. ledna Vysočina Aréna přivítala přes 200 školáků na běžeckých závodech „Lyžuj 

lesy“. Naši školu reprezentovalo 41 žáků z 1. – 9. třídy. I navzdory nepříznivému počasí se 

nám dařilo a získali jsme 21 medailí. 

Na prvních místech se umístili: 

Fousková Veronika, Fajmon Michal, Srnská Amálie, Hradil Marek, Kamenická Tereza, Ťupa 

Lukáš, Crháková Lucie a Slámová Lenka 

Druhá místa získali: 

Krejčí Lucie, Slámová Lucie, Mičík Adam, Ošmera Lukáš, Ťupa Adam, Lempera Dan a 

Ošmera Jan 

Třetí místa obsadili: 
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Fryšavská Aneta, Sedmík Tomáš, Hudcová Natálie, Ošmerová Julie, Drdla Vítek a Havlík 

Matyáš, Slovák František 

Únor 2020 

MČR v běžeckém lyžování, Horní Mísečky: 

Lucie Crháková – 4. místo volně, 9. místo klasicky 

Lukáš Ťupa -  sprint 35. místo 

Dan Lempera 41. místo 

Zimní Mistrovství republiky v severské kombinaci a skoku na lyžích Harrachov 29. 2. 

2020 

Kubalák Matěj, nar. 2011 kategorie žáci 9 – 10 let, kombinace 5. místo + 6. místo skok 

Ošmera Lukáš, nar. 2011 kategorie žáci 9 – 10 let, kombinace 9. místo + 15. místo skok 

Ošmerová Julie, nar. 2009 kategorie žačky 11 – 12 let, kombinace 1. místo + 2. místo skok 

Kubalák Jiří, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, kombinace 4. místo + 11. místo skok 

Hradil Marek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, kombinace 1. místo + 4. místo skok 

Drdla Vítek, nar. 2009 kategorie žáci 11 – 12 let, kombinace 12. místo + 12. místo skok 

Ošmera Jan, nar. 2006, kategorie žáci 13 – 14 let, kombinace 8. místo + 10. míso skok 

Po zavedení nouzového stavu a mimořádných opatření, byly všechny sportovní soutěže a 

tréninky od března 2020 do konce školního roku zrušeny. 

Moderní gymnastika 

zpracovala vedoucí MG Lenka Zdražilová  

V oddílu moderní gymnastiky učíme děti základům pohybové kultury, obratnosti, rytmickému 

cítění a fyzické zdatnosti. Děvčata vedeme ke správnému držení těla, naučíme je ladným 

pohybům, pohybu s hudbou, tanečním krokům a mnoha dalším sportovním činnostem, jako je 

práce s náčiním – švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Od loňského roku jsou do tréninkových 

jednotek také zařadili základy baletní přípravy. Dívky se pravidelně účastní pohárových a 

oblastních závodů. V letošním školním roce se stihly zúčastnit pouze jediného závodu – 

gymnastické ligy ve Žďáru nad Sázavou.  

Všechny ostatní plánované závody byly vzhledem k mimořádné situace související s Covidem- 

19 zrušeny. 

 

Sportovní přípravka 1. - 3. roč.  

 
Přípravka funguje formou kroužku, kterého se účastní naši nejmladší žáci. 

 
Trénink: 2x týdně – úterý 14.30 hod. – 16.00 hod. (v případě lyží, kola do 16.30 h) 

  čtvrtek 13.00 hod. – 14.30 hod. 

 

Místo: atletický stadion (hry, atletická příprava) 
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tělocvična - při nepřízni počasí (gymnastika, míčová průprava, kolektivní a závodivé 

hry, …) 

hřiště pod školou (kolečkové brusle, míčové hry) 

Vysočina aréna (kolečkové brusle, koloběžky, v zimě lyžování) 

bazén (plavání) 

okolí školy, Klečkovského a Cihelského rybníka (hry v přírodě, kola) 

 

Zaměření: Nabízíme všestranný rozvoj dětí, seznamujeme je s různými sportovními 

odvětvími. Učíme je základům dovedností, které byly dříve běžné a dnes se s nimi děti 

potkávají často poprvé. Téměř veškerá zátěž je zábavnou herní formou. 

 

Cíl: Pohybová aktivita dětí v dnešní době není zrovna na optimální úrovni. Děti, které se jako 

malé nezastavily a neustále někde pobíhaly a lezly, postupně svoji potřebu odbourávají a v 

dospívajícím období prakticky vymizí úplně. 

Naším cílem je co nejširší okruh dětí u sportu udržet, a to ve všech možných formách: 

• vrcholový a výkonnostní (vybraní jedinci jsou doporučeni do vhodných 

specializovaných oddílů), 

• rekreační a volnočasový (zdravotní účinky prevence tímto typem sportování jsou 

všeobecně známé a uznávané, pro nás také nejdůležitější, protože takovéto pohybové aktivity 

se může účastnit prakticky kdokoliv v jakémkoliv odvětví v jakémkoliv věku). 

Vytváříme co nejširší základnu pohybově aktivních dětí v raném školním věku, jako startovní 

čáru pro udržení zdravého životního stylu ve společnosti. Na základě objevených „talentů“, 

schopností, získávání dovedností a mentálních a sociálních kvalit (píle, trpělivost, 

houževnatost, schopnost spolupráce, …) pak doporučujeme odpovídající specializace ve 

výkonnostním sportu.  

 

Základy sportů: lyžování, cyklistika, plavání, gymnastika, atletika, míčové hry, běh v terénu a 

orientační běh, bruslení, nordic walking…... 

 

Zařazujeme: Podle počasí vybíráme vhodné prostředí pro plánované aktivity. Ven však 

chodíme nejen za slunečna. 

Děti seznamujeme s pravidly bezpečnosti při sportování, se způsobem oblékání a obouvání 

vhodného pro sport, rozvojem spolupráce ve skupině, vysvětlováním a osvojováním pravidel 

jednotlivých her nebo třeba rozlišováním sportovního (fair play) a nesportovního chování. 

Učíme děti správný sled jednotlivých aktivit v průběhu sportovní jednotky – zahřátí, protažení 

a rozcvičení, cílová sportovní činnost, uvolnění, protažení, relaxace. 

Do aktivit zahrnujeme práci s míčem (rukama i nohama), švihadly, gymnastiku, atletiku, 

posilování, protahování, plavání, lyžování, bruslení, kola, okrajově pro seznámení koloběžky, 

orientační sporty, střelbu a další. 

Rozvíjíme rychlost, sílu i vytrvalost, koordinaci, obratnost, pružnost, spolupráci, trpělivost. 

Využíváme různých forem: koordinační cviky, zábavné úpolové hry, posilování s vlastní 

hmotností těla, odrazová cvičení, protahování (strečink), reakční cvičení, hry závodivé i 

kolektivní, technická cvičení 

 

Účastnili jsme se přespolních běhů, lyžařských závodů a jiných sportovních soutěží.  

Vzhledem k epidemii koronaviru byly některé závody zrušeny (lyžařské závody, štafetový 

závod…) 

  

PODZIM:  

Přespolní závody- Svratka, Pohledec, Tři Studně, Nové Město na Moravě 
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ZIMA: 

Lyžařské závody- Nové Město na Moravě 

Lyžuj lesy – Nové Město na Moravě 

 

LÉTO: 

Běžecké závody-Letní párkové závody v Novém Městě na Moravě 

 

LETNÍ PRÁZDNINY – náhrada za jaro (zavřené školy) 

Celé prázdniny jsme měli tréninky, které vyvrcholily týdenním soustředěním v NMnM a  

cyklistickým výletem na Tři Studně. 

 

Plány: 

V příštím školním roce chceme zachovat stávající rozsah aktivit pro děti 1. – 3. ročníků 

základních škol na Novoměstsku.  

 
 

13) Školní družina 

Ve školním roce 2019/2020 měla školní družina 5 oddělení. Čtyři z nich byla umístěna 

v budově školy na ulici Leandra Čecha 860 a jedno na odloučeném pracovišti v malotřídní 

škole v Pohledci. Celkem bylo v září přihlášeno 125 dětí, o které se staraly tyto vychovatelky: 

 

1. oddělení – Martina Strachoňová (vedoucí vychovatelka) 

2. oddělení – Kateřina Fialová 

3. oddělení – Bc. Kateřina Horváthová 

4. oddělení – Andrea Štolová 

Pohledec – Miroslava Prokopová 

Ranní oddělení školní družiny bylo v provozu od 6:00 do 7:30. Odpolední provoz byl 

zajištěn do 16:15, v Pohledci do 15:00. Všechna oddělení umístěná v hlavní budově měla 

k dispozici vlastní prostory a hernu. Školní družina v Pohledci využívala tamní třídy. 

K rekreační činnosti využívaly vychovatelky školní dvůr vybavený pískovištěm, lezeckou 

stěnou, lanovou pyramidou a venkovním nábytkem, hřiště u rybníka v blízkosti školy a dětské 

hřiště u přístavby 1. ZŠ. Pohledecká školní družina využívala zahradu u školy.  

Pro tento školní rok byla stanovena úplata ve výši 120,- Kč měsíčně. Z důvodu 

navyšování nákladů se částka od 1. 1. 2020 zvýšila na 150,- Kč měsíčně. 

Činnost školní družiny byla zaměřená na rekreaci dětí po vyučování. Pro děti byl 

připraven výchovně vzdělávací program „Cesta kolem světa“. Cílem tohoto programu bylo 

poznávání nejen přírodních podmínek jednotlivých kontinentů, ale i odlišných kulturních 

prostředí. V prosinci měly děti možnost zhlédnout loutkové divadlo Víly Srdíčkové. V lednu 

vychovatelky připravily herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Během této akce se mohli 

seznámit s novými i klasickými hrami pro děti. Pro děti byly připraveny pravidelné zájmové 

činnosti - Kuchtík, kde se děti učily připravovat jednoduché pokrmy, Aťáček, kde děti tvořily 

z keramické hlíny, Knihomil, ve kterém se děti seznamovaly se základy dramatické výchovy a 

Muzicírování, kde děti zpívaly a doprovázely zpěv hrou na jednoduché rytmické nástroje. Ve 

školní družině jsme pokračovali v projektu OP VVV – Vše pro děti – využití ICT ve 

vzdělávání ve školní družině. V rámci tohoto projektu se vychovatelky zúčastnily několika 
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seminářů zaměřených na oblast práce s mobilními zařízeními a absolvovaly také vzdělávání 

týkající se práce se žáky s SVP. 

V březnu byl na základě vládního opatření provoz školní družiny přerušen. 

Vychovatelky připravovaly pro děti i rodiče náměty na domácí aktivity. Připravily pro ně 

výtvarné nápady, nápady na vycházky do přírody i návody na zajímavé pokusy. Od konce 

května zajišťovaly vychovatelky provoz odpoledních školních bloků. 

Při přípravě programu vychovatelky navazovaly a vhodně doplňovaly vzdělávací plán 

1. stupně. Vedly děti k samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti. Během školního roku 

spolupracovaly s rodiči a ti měli o činnost školní družiny zájem. 

Zapsala: Bc. Kateřina Horváthová – zastupující vedoucí vychovatelka školní družiny 

14) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 
  (bez státních prostředků) 
 

Hospodaření školy za rok 2019 

bez státních prostředků  
  
Příjmy   

školné 157080 

stravné 3750301 

zúčtování fondů 177741 

úroky z BÚ a TK 0 

dotace od zřizovatele 4665607 

ostatní příjmy 406915 

c e l k e m  9157644 

Výdaje  

materiál 667544 

náklady z DDM 190134 

potraviny 2993702 

elektrická energie 578740 

voda 331993 

teplo 598584 

plyn 73443 

opravy 578006 

náklady na reprezentaci 11966 

poštovné 5913 

telefony 19013 

služby - software 188528 

služby - ostatní 948191 

mzdy - zřizovatel 60000 

mzdy - hosp. činnost 176009 

mzdy - FO 0 

zákonné odvody – hosp. činnost 63167 

zákonné odvody z mezd FO 0 

odpisy 1134567 

ostatní náklady 380648 

c e l k e m 9000148 
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Hospodářský výsledek 
157496 

 
 
Přehled o tvorbě a čerpání fondů v roce 2019 

     

Fondy organizace Stav1.1.2019 Tvorba fondů Čerpání 

fondů 

Stav 31.12.2019 

     

Fond odměn 222882,90 21800,00 0 244682,90 

FKSP 80003,74 473759,98 467005,00 86758,72 

Rezervní fond 455063,02 864168,65 407480,00 911751,67 

Investiční fond 127647,00 1275859,74 1085600,66 317906,08 

C e l k e m 
885596,66 2635588,37 1960085,66 1561099,37 

 
Zapsala: Jana Humlíčková, ekonomka školy 
 

15) Zapojení školy do projektové činnosti 

 
a) Projekt Ovoce do škol 

 
Předmětem projektu jsou týdenní dodávky čerstvého ovoce a zeleniny. Dodávané 

produkty dostávají děti zdarma nad rámec pravidelného školního stravování. Do projektu jsou 

zapojeny všechny třídy. Součástí programu je doprovodný program, v rámci kterého ještě navíc 

dostanou děti do každé třídy krabici plnou různých druhů tropického ovoce. Cílem projektu je 

vytvořit správné stravovací návyky ve výživě a také bojovat proti obezitě. Projekt je plně 

hrazen z prostředků EU. 

 

b) Projekt Školní mléko 

 
Předmětem projektu jsou dodávky dotovaných mléčných výrobků. Žáci prvního i 

druhého stupně dostávají pravidelně jednou týdně neslazené mléčné výrobky. Součástí 

programu je doprovodný program, v rámci kterého jsou navíc dodávány do každé třídy krabice 

plné různých druhů mléčných výrobků. Cílem projektu je výchova ke zdravému životnímu 

stylu a povzbuzení zájmu o mléčné výrobky. 

 

c) Projekt Eko škola 

 
Cílem projektu je propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními 

praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Škola pracuje 

v programu od r. 2007. Jedná se o projekt dlouhodobý. V roce 2011 jsme získali titul Ekoškola 

na základě hodnocení činností Eko týmu (mezinárodně platný certifikát, logo a vlajka). 
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Udělený titul jsme opět obhájili v roce 2015 na další čtyři roky. Další obhajoba byla odsunuta 

z důvodu výstavby výtahu v budově školy. Tato stavba ovlivnila na půl roku chod celé školy a 

nebylo možné realizovat některé aktivity (např. zkrášlování školních prostor). V letošním 

školním roce přerušila činnost Eko týmu vládní opatření, která na jaře uzavřela všechny školy. 

 

d) Spolupráce na projektech středních škol 
 

Naše škola spolupracuje na realizaci projektů SŠ v novoměstském regionu. K tradičním 

partnerům patří SOŠ Bělisko, SPŠ Žďár nad Sázavou a gymnázium NMNM. Žáci naší školy 

jsou účastni aktivit realizovaných v rámci těchto projektů. Na SOŠ Bělisko jsou to soutěže se 

stavebnicí Teifoc, kroužky na podporu zájmu o technické obory, prezentace učebních 

rukodělných oborů v rámci hodin pracovního vyučování, soutěže „fiktivních firem“ 

podporující zájem o podnikání. V letošním roce měli zájemci z řad našich žáků možnost 

navštívit akci Zetor show v prostorách Vysočina arény. 

 

e) Recyklohraní 
 

Je školní projekt, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a 

recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a 

kvízů.  

Šíří osvětu a současně vytváří nová místa zpětného odběru elektrozařízení a baterií ve 

školských zařízeních.  

Za splněné úkoly získávají školy body, které mohou vyměnit ve speciálním internetovém 

obchodě za odměny. 

Naše škola se do projektu zapojila v roce 2008. 

Za získané body jsme již nakoupili DVD přehrávač, sady kvarteta ryby- plazi- ptáci –savci, 

plastelínové sady, voskovky, sety na stolní tenis, volejbalové míče, fotbalový míč, sety na 

plážový tenis, společenské hry SLOVOSPÁD, TORI, PIŠKVORKY, dřevěné hry VĚŽE a 

drobné dárky – pastelky s ořezávátkem, přívěsky na klíče, průhledná pravítka, stolní hry, 

přehledy do anglického jazyka, přehledy domácích a volně žijících živočichů do prvouky a 

přírodovědy, encyklopedie, výtvarné pomůcky. 

 

školní rok 2019/ 2020 

 

V tomto školním roce jsme sbírali použité baterie, elektrozařízení a tonery. Vzhledem ke 

koronavirové epidemii na jaře 2020 bylo ukončeno objednávání odměn z katalogu ke konci 

školního roku. Za zbytek bodů, které na našem účtu ještě zbyly, jsme ještě stihli objednat 

poslední možné odměny – 2 encyklopedie a výtvarné pomůcky. 

 

f) Obědy pro děti 

 
Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, 

kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž 

špatná situace je dlouhodobá, které nemají vidinu na zlepšení, a pro které mohou být obědy ve 

školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit, 

naše škola ve spolupráci se zřizovatelem a KÚ poskytuje bezplatné stravování. Další formou je 

nabídka pro ty, kteří sice nesplňují podmínky dané projektem Kraje, ale na nějakou dobu se 

ocitli v tíživé situaci. Těm byl nabídnut projekt dotované stravy Women for Women. Projekt je 

hrazen z peněz dárců. 
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g)  OP VVV: Vše pro děti II 
 

cíle projektu:  

- Personální podpora škol. 

- Další vzdělávání pedagogů ve vybraných oblastech 

- Podpora čtenářské a matematické gramotnosti u žáků 

- Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

- Projektové dny ve ŠD 

- Využití ICT ve ŠD 

 

V prosinci 2018 skončila realizace projektu Vše pro děti a okamžitě navázala realizace druhého 

projektu Vše pro děti II. Zde byly aktivity rozšířeny i na školní družinu. Pokračovala práce 

speciálního pedagoga, který pomáhá zejména při zavádění podpůrných opatření v souvislosti 

s novou vyhláškou o inkluzívním vzdělávání. Jeho úvazek byl navýšen na 0,6. Od září do 

března probíhalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – tato šablona byla 

realizována celkem v 7 ročnících. Další formou byly kluby: Čtenářský klub a Klub zábavné 

logiky na prvním stupni a druhém stupni a nově i ve školní družině. Do činnosti klubů se 

zapojila i škola v Pohledci. ŠD započala s realizací aktivity zaměřené na podporu ICT – práce s 

tablety. Vychovatelky absolvovaly školení pro práci s tablety a pro práci se žáky s 

SVP. Vzhledem k uzavření škol se nepodařilo realizovat  projektové dny ve školní družině, ty 

jsou naplánovány na podzimní termín. V rámci DVPP absolvovaly vyučující naší školy 

intenzivní jazykový kurz a kurz karierního poradenství.  

 

h) Projekty MAP 

 
V rámci aktivit MAPu v našem městě vznikly pracovní skupiny, které se účastnily 

pravidelných schůzek svolávaných řídícími orgány MAPu. Cílem těchto schůzek bylo stanovit 

priority realizace MAPu a nalezení oblastí, do kterých budou směrovány finance ze zdrojů 

evropských fondů. Po určitém období stagnace došlo k výraznému oživení, výsledkem kterého 

bylo velké množství nabídnutých seminářů. Bohužel, tyto vzdělávací akce probíhaly často 

v dopoledních termínech, které neumožňovaly uvolnit všechny zájemce z řad našich 

zaměstnanců, z důvodu potřeby zajištění chodu školy. 

 

ch) Projekt IROP 

 
Příprava čerpání dotací v rámci projektů IROP probíhala několik měsíců, škola se podílela 

na sestavování studie proveditelnosti ve spolupráci s investičním oddělením MěÚ. Škola chtěla 

pomocí peněz  EU zmodernizovat vybavení pracoven FY a jazyků, dále přípravnu materiálu 

pro pracovní výuku včetně strojového vybavení a zbudovat výtah, který je nutný pro realizaci 

podpůrných opatření v rámci inkluze. Bohužel, přestože byla žádost připravena na vysoké 

odborné úrovni zřizovatelem, obdržela nedostatečné bodové hodnocení a realizace byla 

zamítnuta. Z původního záměru se podařilo prosadit pouze vybudování výtahu a částečné 

dovybavení prostoru dílen. V prostoru dílen byl instalován centrální vysavač, nové skříně na 

nářadí, nové rolety a interaktivní tabule. Díky úsilí pracovníků MěÚ se podařilo prosadit 

realizaci původního záměru na modernizaci učeben, a ta by měla proběhnout v následujícím 

školním roce. Do přípravy projektu zasáhla bohužel koronavirová krize, která práce na projektu 

poněkud pozdržela. 
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V Novém Městě na Moravě dne:13. 10. 2020  

       ………………………………. 

       Mgr. Jan Krakovič 

        
Schváleno Školskou radou  

při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 

Dne: 13. 10. 2020           

 
…………………………………. 

       Mgr. Martina Svrčková 

předseda Školské rady 
 

Jeden originál předán zástupci zřizovatele 

Dne:               

  

………………………………….. 

       Mgr. Alena Lukášová 

       vedoucí odboru školství 


