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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

 

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 

2013/2014. 

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 7. 10. 2014. 

Výroční zpráva byla předloţena školské radě dne 7. 10. 2014. 

Výroční zpráva byla předloţena zřizovateli dne 7. 10. 2014. 

Výroční zpráva byla prezentována na plenárním zasedání rodičů dne 13. 10. 2014. 

Výroční zpráva byla zveřejněna na webu školy dne 7. 10. 2014. 

 

 

 

Zpracoval ředitel školy Mgr. Martin Suk 

V Rudíkově dne 26. 9. 2014 

 

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

                                                                                                        podpis a razítko 

 

 

 

1) Základní údaje o škole, jimiţ 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 

mailto:zs.rudikov@seznam.cz
http://www.zsrudikov.cz/


Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč – výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

Vychovatelka školní druţiny  Petra Robotková 

ICT koordinátor   Mgr. Eva Kruţíková 

Účetní školy    Miroslava Hortová 

Mzdová účetní   Vladimíra Kneslíková 

Vedoucí školní jídelny  Ludmila Stejskalová 

Školník    Lubomír Paţourek 

 

Zařazení do sítě škol: 

 

S účinností od 27. 5. 1996 

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

Školní druţina       IZO 119 000 318 

Školní jídelna       IZO 103 131 019 

 

Charakteristika školy: 

 

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

absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na středních školách či na odborných 

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

kvalitní výuce důleţitých světových jazyků, informačním technologiím a přírodovědným 

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

nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost uvaţovat 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 druţina a školní jídelna. 

 

Ve školním roce 2013/2014 docházelo do školy 124 ţáků, kteří navštěvovali I. – VIII. třídu. 

Ţáci 4. a 5. ročníku navštěvovali IV. třídu, ţáci 2. a 3. ročníku se vyučovali hlavním předmětů 

samostatně, na výchovy byli spojeni. Průměrná naplněnost tříd byla 15,5 ţáka. 

 

Do školy docházeli ţáci ze 12 obcí – Rudíkov (58), Vlčatín (10), Trnava (5), Hroznatín (11), 

Horní Heřmanice (8), Batouchovice (2), Oslavička (3), Přeckov (11), Bochovice (5), Nový 

Telečkov (8), 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, keramická dílna 

c) Sportovní zařízení: ţáci vyuţívají vestibul školy se stoly na stolní tenis, za pěkného 

počasí mohou vyuţít dláţděný prostor za školou. Ke sportovní 

činnosti je k dispozici velké travnaté hřiště, malé hřiště na 
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odbíjenou a volejbal a tělocvična, která je vyuţívána pro výuku i 

volnočasové aktivity ţáků ZŠ a školní druţiny 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 slouţícím ţákům 

ZŠ, MŠ i široké veřejnosti – výstavba by měla začít na jaře 

2015. 

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

nábytkem, který je průběţně seřizován podle aktuální výšky 

ţáků. Jazyková učebna a učebna fyziky a chemie jsou také 

vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Cvičná kuchyně je 

vybavena novými otíratelnými plastovými ţidlemi, učebna 

informatiky klasickými kancelářskými ţidlemi 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 ţákům 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. 

 

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 

 

Pavla Sklenářová 

Zastoupení zřizovatele 

 

Ivana Šubertová 

 

 

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 ţáků v oboru: 250 

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

Kromě povinných předmětů se v tomto školním roce vyučovalo volitelným předmětům 

německý jazyk, základy administrativy, cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. 
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Nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů byl zařazen nepovinný předmět 

náboţenství. 

 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a) Personální změny ve školním roce 2013/2014: 

 

V oblasti pedagogického sboru nastaly následující změny: 

 

26. 8. 2013 nastoupil do pracovního poměru na dobu určitou Mgr. Jan Knotek (D – Ov), který 

byl v tříměsíční zkušební době propuštěn. Na jeho místo dne 25. 11. 2013 nastoupil PhDr. 

Pavel Mach. 

Do starobního důchodu v červenci 2014 oficiálně nastoupil Mgr. Vladimír Kozlíček, který 

zůstane v příštím školním roce 2014/2015 zaměstnán na částečný úvazek. 

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

V oblasti nepedagogických zaměstnanců byla dne 1. 11. 2013 na zástup místo kuchařky Jany 

Pavlíkové, která je na mateřské dovolené, přijata po dobu její nepřítomnosti Veronika 

Havlíčková. 

 

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 

KOZLÍČEK, 

Vladimír, Mgr. 

VŠ 

M – Pč 

učitel 22 

KNOTEK, Jan, Mgr. 

 

VŠ 

D - Ov 

učitel 22 + 1 

KRUŢÍKOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

F – Pč 

učitelka 20 

ICT koordinátor 

MACH, Pavel, PhDr. VŠ 

Čj - D 

učitel 19 

MARKOVÁ, Alena, 

Ing. 

VŠ 

strojní inţenýr 

učitelka 22 

MICHÁLKOVÁ, 

Zdeňka, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

PROCHÁZKA,Jiří, 

Mgr. 

VŠ 

Př – Ov 

zástupce ředitele 11 + 1 

výchovný poradce 

PUŢOVÁ, Lenka, 

Mgr. 

VŠ 

Čj - Ov 

učitelka 22 

ROBOTKOVÁ, 

Petra 

V 

 

vychovatelka 

učitelka 

21,7 

5 

ŠILHÁNOVÁ,Eva, VŠ učitelka 22 
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Mgr. 1. stupeň 

SUK, Martin, Mgr. VŠ 

Čj – Vv 

ředitel školy 8 + 1 

Přehled nepedagogických pracovníků 

 

příjmení, jméno vzdělání pracovní zařazení 

STEJSKALOVÁ, Ludmila SŠSS vedoucí ŠJ 

BRYCHTOVÁ, Anděla SOU - kuchař kuchařka 

HAVLÍČKOVÁ, Veronika SOU - kuchař kuchařka 

PAŢOUREK, Lubomír SOU – strojní zámečník školník 

SVOBODOVÁ, Marta SOU - pletařka uklízečka 

VOBORNÁ, Blanka SOU – pánská krejčová uklízečka 

 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2014 

 

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

důchodci 

počet 1 1 5 2 3 2 

z toho 

muţi 

0 1 1 0 2 1 

 

 

 

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 

2014/2015 

1 20 4 2 

 

 

K zápisu přišlo celkem 22 dětí. 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

počet střední škola/SOU obor sídlo SŠ/SOU 

 

1 

Střední 

uměleckoprůmyslová 

škola Jihlava 

 

malba a ilustrace 

 

Jihlava - Helenín 

 

1 

Gymnázium a 

Střední pedagogická 

škola, OA a 

Jazyková škola 

s právem jaz. zk. 

 

pedagogické lyceum 

 

 

Znojmo 
 

1 

předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

3 Gymnázium  --- Třebíč 

2  

 

Střední průmyslová 

škola 

strojírenství  

 

Třebíč 
 

1 

   mechanik - 

elektronik 

 

2 

   mechanik – 

seřizovač 

2 obráběč kovů 

1 Střední škola řemesel 

a sluţeb 

opravář 

zemědělských strojů 

Velké Meziříčí 

 

1 

VOŠ a Střední škola 

veterinární, 

zemědělská a 

zdravotnická  

 

agropodnikání 

 

Třebíč 

2 Obchodní akademie --- Třebíč 

2  

Hotelová škola 

aranţér   

Třebíč 1 hotelnictví 

1 cestovní ruch 

2 Katolické 

gymnázium 

--- Třebíč 

 

1 

Gymnázium a 

Střední odborná 

škola 

 

sociální činnost 

Moravské 

Budějovice 

 

1 

Střední 

uměleckoprůmyslová 

škola 

 

průmyslový design 

 

Světlá nad Sázavou 

 

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

 

- v devátém ročníku:  25 

- v niţším ročníku:    1 
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5) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Informace o pouţití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

V roce 2013 částka vynaloţená na DVPP dosáhla  38 682,- Kč 

V první polovině roku 2014 částka činila      7 187,- Kč 

Prostředky vynaloţené na vzdělávání pedagogických pracovníků jsou plně vyuţívány 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 celoţivotního vzdělávání se pedagogové účastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 

příjmení, jméno vzdělávací akce vzdělávací instituce 

PROCHÁZKA, Jiří Spisová sluţba a archivnictví Vzdělávací centrum Jihlava  

ŠILHÁNOVÁ, Eva Kurz anglického jazyka PaedDr. Elena Kovácsová 

MARKOVÁ, Alena Kurz anglického jazyka PaedDr. Elena Kovácsová 

MARKOVÁ, Alena Kurz anglického jazyka Jazyková škola Honzík 

SUK, Martin Škola – obec – společně – 

dokáţeme to!? 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

KRUŢÍKOVÁ, Eva 7. ročník Krajské konference o 

podpoře interaktivní výuky – 

SMART klub 

ZŠ a MŠ Krouna + AV 

Media Praha 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Vybrané problémy aplikace 

právních předpisů ve školství 

Vzdělávací agentura PARIS 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Změny v právních předpisech za 

poslední dva roky a dokumentace 

školy 

Bc. et PhDr. Monika 

Puškinová, Ph.D. 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Pedagog a paragrafy ve škole 

aneb Nový občanský zákoník a 

jeho dopad do praxe ředitelů škol 

a školských zařízení od 1. 1. 2014 

DHS – Mgr. Dvořák 

BERNÁTOVÁ, Eva 

HORTOVÁ, Anděla 

CHLÁDKOVÁ, Soňa 
KOZLÍČEK, Vladimír 

KRUŢÍKOVÁ, Eva 

MARKOVÁ, Alena 
MICHÁLKOVÁ, Zdeňka 

PROCHÁZKA, Jiří 

ROBOTKOVÁ, Petra 

Emoce a škola 

Motivace ţáků 

Spolupráce pedagoga s rodiči 

Práce s odměnami a tresty ve 

škole 

Bezpodmínečné přijetí ţáka 

Etické fórum ČR, o. s. 
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ŠILHÁNOVÁ, Eva 

SUK, Martin 

 

Hodnocení DVPP ve škole, zejména hodnocení efektivnosti vyuţití DVPP v práci školy 

 

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

 

Hlavními prioritami vzdělávacího plánu školy je jazyková oblast a pouţívání 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). 

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

školního vzdělávacího procesu. 

 

6) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 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 

 

Pozn.: Dne 29. 5. 2014 byla pro školní rok 2014/2015 zřizovatelem obce udělena výjimka 

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

v souladu se zákonem č. 472/2011 /novela školského zákona/. Stávající počet tříd - 8 byl 

zachován. 

Výjimku z nejniţšího počtu ţáků udělil zřizovatel za předpokladu, ţe uhradí zvýšené výdaje 

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

 

Počet ţáků 

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 54 119 
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V následujících letech se předpokládá, ţe se situace v počtu nastupujících ţáků do první třídy 

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

kapacitu, a to se postupně příznivě projeví i v počtu dětí přijatých k základní školní docházce. 

Chování ţáků 

 

chování 1. pololetí  2. pololetí 

 ţáci % ţáci % 

velmi dobré 124 100 124 99,98 

uspokojivé 0 0 1 0,0125 

neuspokojivé 0 0 0 0 

 

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

chování mezi ţáky a i nevhodné chování vůči učitelům. Během roku bylo uděleno 9 

napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění 

školních povinností a narušování výuky), 1 důtka třídního učitele (za zapomínání pomůcek a 

domácích úkolů) a 1 důtka ředitele školy (za opakované obtěţování spoluţáků a narušování 

průběhu hodiny). Chování 1 ţáka bylo hodnoceno stupněm neuspokojivé (z důvodu krádeţe a 

svalování viny na spoluţáka). 

Pochvalu pouţívají třídní učitelé během celého školního roku. Bylo uděleno celkem 23 

pochval třídního učitele (nejčastěji za reprezentaci školy, aktivitu, výborný prospěch, sběr 

starého papíru, PET víček a činnost v třídní samosprávě), ředitel školy udělil 23 pochval 

s kniţní odměnou za celoroční práci a reprezentaci školy. 

 

Počet zameškaných hodin 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň  1 018 1 931 

2. stupeň  1 904 3 635 

 

Průměrná absence na ţáka 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 17,55 33,29 

2. stupeň 28,85 55,08 

 

Prospěch ţáků 

 

I. pololetí 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 10 0 0 1,029 

2. 11 0 0 1,16 

3. 9 2 0 1,242 

4. 7 6 0 1,615 

5. 7 6 0 1,427 

6. 5 6 0 1,839 
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7. 3 13 0 1,942 

8. 2 12 0 2,024 

9. 8 16 1 1,85 

celkem 62 61 1 1,569 

II. pololetí 

 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 10 0 0 1,157 

2. 11 0 0 1,12 

3. 7 4 0 1,283 

4. 6 7 0 1,735 

5. 7 6 0 1,496 

6. 6 5 0 1,65 

7. 5 11 0 1,928 

8. 2 12 0 2,1 

9. 7 18 0 1,92 

celkem 61 63 0 1,598 

 

 

Práce s dětmi se specifickými poruchami učení 

 

V tomto školním roce nebyl ve škole ţádný integrovaný ţák.  

Výchovný poradce aktualizuje kaţdoročně kartotéku dětí se speciálními vzdělávacími 

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

doporučuje, jak s těmito ţáky pracovat. 

 

 

Kontrolní činnost ve škole 

 

Úroveň práce ve škole je vedením školy průběţně ověřována. Škola byla zapojena do dvou 

čtyřletých cyklů hodnocení. Toto probíhalo ve spolupráci se společností SCIO a umoţnilo 

srovnání s ostatními zapojenými školami v celé České republice. Jeho součástí byla hodnotící 

zpráva pro jednotlivé ţáky 9. ročníku, která jim mohla pomoci v jejich další profesní 

orientaci. V roce 2013/2014 proběhlo testování ţáků 9. ročníku z klíčových kompetencí 

v projektu společnosti SCIO Stonoţka 9. Součástí testů bylo také dotazníkové šetření mezi 

ţáky a jejich rodiči, které zkoumalo spokojenost s různými oblastmi činnosti školy. Analýza 

dovedností a tematických částí byla předána vedoucím předmětových komisí a bude učiteli 

těchto předmětů vyuţita pro další práci. 

Dále byla vyuţita k testování nabídka společnosti KALIBRO s dotazníky na téma „Škola a 

já“ pro ţáky 2. stupně a dotazník se stejným názvem pro všechny rodiče našich ţáků. 

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

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

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

střední školy. 
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Ţákyně 9. ročníku Karolína Mejzlíková obdrţela od společnosti SCIO certifikát za nejlepší 

výsledek v kraji Vysočina v testování matematiky a obecných studijních předpokladů pro 9. 

třídy mezi ţáky základních škol. 

 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky zneuţívání 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. 

Jeho činnost je zaměřena:  

 v oblasti profesního rozvoje a orientace ţáků VP vede ţáky k výběru vhodného 

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

rodiče a ţáky, poskytování informací (osobně, nástěnka, broţury, 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 krouţků organizovaných ZŠ 

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

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

 

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Školní druţina 

 

Školní druţina je otevřena čtyři a půl hodiny denně. Ve školním roce 2013/2014 pracovala 

školní druţina v 1 oddělení s 28 dětmi. Vyuţívá učebnu a prostornou chodbu v přízemí 

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

Činnost druţiny se řídí plánem výchovně vzdělávací činnosti, který umoţňuje odpočinkové, 

rekreační a zájmové činnosti a umoţňuje také ţákům přípravu na vyučování. Ţáci školní 

druţiny 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. 

 

Zájmové krouţky ve škole 

 

Většina učitelů byla ve školním roce 2013/2014 zapojena do vedení zájmových krouţků. 

Ţáci mohli navštěvovat tyto krouţky: 

 

název krouţku vedoucí 
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Hra na kytaru Soňa Chládková 

Hra na flétnu Zdeňka Michálková 

Keramika Martin Suk 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky Vladimír Kozlíček 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jaz. Martin Suk 

Florbal – mladší ţáci Jiří Procházka 

Florbal – starší ţáci Jiří Procházka 

Florbal – 1. stupeň Vladimír Kozlíček 

Hip hop pro začátečníky Gabriela Komínková, Markéta Noţičková 

Florbal 3x ve spolupráci s TJ Sokol Rudíkov 

 

Kromě školou nabízených krouţků se mohli ţáci přihlásit i do hudební školy Musica Viva 

paní Pavly Ditrichové, která má ve škole jiţ několikátý rok svoji pobočku a umoţňuje ţákům 

výuku hry na hudební nástroje. 

 

Ţáci 7. – 9. ročníku nacvičili předtančení na 22. školní ples a s tímto vystoupením 

reprezentovali školu na několika podobných akcích v okolí. Dále se ţáci 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. 

 

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. Ve spolupráci s občanským sdruţením Pomoc 

škole byl uspořádán tradiční, jiţ 22. školní ples a pro rodiče s dětmi k oslavě Dne dětí 1. 

června 2014 Školní pouť. Ţáci 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 prestiţní značku „Rodiče vítáni“. Po splnění náročných 

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

a v nichţ 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 2013/2014 

 

ZÁŘÍ 2013 Slavnostní zahájení školního roku 

http://www.rodicevitani/
http://www.zsrudikov.cz/
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 Exkurze – rodný dům Jana Kubiše, Dolní Vilémovice 

Atletický čtyřboj 

 Pálavské dráče – závody dračích lodí 

 

ŘÍJEN 2013 Začátek práce v zájmových krouţcích 

 Plenární zasedání rodičů 

Den otevřených dveří 

Přednáška o drogách – „Klasifikace drog“ 

Ukázka dravců – společnost Seiferos 

Divadelní představení – 1. – 9. ročník (Pasáţ, Třebíč) 

Didacta Třebíč 

 

LISTOPAD 

2013 

Pedagogická rada 

Celodenní výlet ţáků – rodný dům L. Svobody Hroznatín 

Rodičovské schůzky 

 Exkurze – Úřad práce Třebíč – 9. ročník  

Poznávejme zvířata 2 – pásmo o zvířatech 

Exkurze – teplárna Třebíč – 7. – 9. ročník  

Beseda – „Energie pro budoucnost“ – 6. – 9. ročník  

Beseda – malíř Libor Balák – 6. – 9. ročník  

 

PROSINEC 

2013 

Adventní tvoření 

Zájezd – MS ve florbale ţen Brno 

 Čertovský den 

 Beseda – spisovatelka Petra Dvořáková – 1. – 9. ročník  

 Exkurze – Jihlava – 4., 5. ročník  

 Vánoční turnaj ve florbale 

 Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy 

 Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 

 

LEDEN 

2014 

Rodičovské schůzky 

 Pedagogická rada 

 Artistické vystoupení v tělocvičně – 1. – 9. ročník  

 Pololetní vysvědčení 

 

ÚNOR 2014 Den otevřených dveří 

 22. školní ples 

 Zápis ţáků do 1. ročníku  

 Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 

 První pomoc do škol – 8. ročník  

 

BŘEZEN 

2014 

Beseda – „Světový les“ – 5. – 9. ročník  

 Rockový koncert v Budišově – 6. – 9. ročník  

 Ukázka záchranného sanitního vozidla – 8. ročník  
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DUBEN 

2014 

Výstava „Zmařené osudy“ – v budově školy 

 Pedagogická rada 

 Vzdělávání pedagogického sboru - etika 

 Čistá Vysočina 

 Exkurze - Hvězdárna a planetárium Brno – 7. – 9. ročník  

 Dopravní hřiště – 4. ročník  

 Plavání 3. a 4. ročníku (do června) 

 

KVĚTEN 

2014 

Fotografování tříd 

 Rodičovské schůzky 

 Exkurze – Úřad práce Třebíč – 8. ročník  

 Den otevřených dveří 

 Pohár rozhlasu 

 Vodácký týdenní zájezd – 8. ročník  

 Exkurze – Londýn – 8., 9. ročník  

 Vzdělávání pedagogického sboru - etika 

 Vystoupení pro seniory ve Velkém Meziříčí – 4. – 8. ročník  

 Exkurze – Praha – 5. ročník  

 Konec práce v zájmových krouţcích 

 

ČERVEN 

2014 

Školní pouť 

 Pedagogická rada 

 Celoškolní dvoudenní výlet – Nesměř – spojený s branným dnem 

 Taneční a divadelní vystoupení na setkání rodáků Rudíkova 

 Exkurze – divadlo Pasáţ – 9. ročník  

 Závěrečné prezentace ţáků 5. a 9. ročníku  

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Speciální výcviková škola Dolní Vilémovice – výběr ţáků 

 Sportovní den  

 Slavnostní zakončení školního roku 

 

Celoroční akce školy 

 

sběr starého papíru (celkem 9 920 kg) 

sběr pomerančové kůry (celkem 62,5 kg) 

sběr léčivých bylin (celkem 21 kg listů břízy a 2 kg listů kopřivy) 

sběr PET víček 

třídění odpadů 

podpora Adopce na dálku (indický chlapec Maria Kumar Gowder) 

účast na charitativních akcích – Ţivot dětem (ve školním roce 2013/2014 ţáci a zaměstnanci 

školy přispěli koupí předmětů s logem Ţivot dětem částkou 1 925,- Kč) , Liga proti rakovině 

(ve školním roce 2013/2014 ţáci školy prodali 100 ţlutých kytiček a vybrali 2 209,- Kč), 

Červená stuţka Prosinec 2013 (prodejem červených stuţek pro Českou společnost AIDS 

pomoc, o.s. se vybralo 1 421,- Kč) 
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Soutěţe a olympiády 

 

Český jazyk 

 

 Olympiáda v ČJ – okresní kolo           1. místo  Karolína Mejzlíková (9.) 

                9. místo  Anna Mejzlíková (9.) 

 Olympiáda v ČJ – krajské kolo           7. místo  Karolína Mejzlíková (9.) 

 

Zeměpis 

 

 Olympiáda ze zeměpisu – okr. kolo  kategorie A Daniel Suk (6.)  - 22. místo 

      kategorie B Antonín Šabacký (7.) – 3. místo  

        Tomáš Kotačka (7.) – 6. místo  

        Šimon Pavelec (7.) – 22. místo  

      kategorie C Veronika Vostalová (8.) – 14. mís. 

 

Výtvarná soutěţ – „Moderní je nekouřit“ - krajské kolo 

                5. místo  Inka Mejzlíková (9.) 

                6.  místo Veronika Vostalová (8.) 

                7.  místo Eva Navrátilová (9.) 

Sport 

 

 Mistrovství ČR dračích lodí školních posádek – 1. a 5. místo 

 

 Stolní tenis – okresní kolo (Hrotovice) mladší ţáci (T. Kotačka, A. Šabacký, 

 (AŠSK )     V. Skryja, M. Brabec) – 1. místo 

       starší ţáci (V. Pavelec, O. Uchytil, 

       K. Červenka, L. Doleţal) – 3. místo  

 Stolní tenis – krajské kolo (Hrotovice) mladší ţáci – 3. místo  

 

 Florbal (AŠSK) – okresní kolo (Třebíč) mladší ţáci – 1. místo  

       starší ţáci – 3. místo  

 Florbal (AŠSK) – krajské kolo (Havlíčkův Brod) – mladší ţáci – 2. místo  

 

 Regionální olympiáda dětí a mládeţe 2014 (Náměšť nad Oslavou) – turnaj v odbíjené- 

1. místo (M. Večeřová (8.), K. Solařová (8.), B. Mejzlíková (9.), R. Cahová (9.), P. 

Krejsková (9.), M. Skryja (9.) 

 

Open Game Brno – mezinárodní florbalový turnaj – postup do osmifinále 
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Prague Games 2014 – mezinárodní florbalový turnaj – postup ze základní skupiny 

    (kategorie B14 a B15) 

 

 

Školní stravování 

 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna, která umoţňuje stravování ţáků základní školy, 

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

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

pestrá a snaţí se splňovat poţadavky zdravé výţivy.  

V rámci projektu „Rudíkov jí a ţije zdravěji“ byla jídelna modernizována – opatřena novou 

moderní tapetou, 15 novými jídelními stoly a 60 ks moderních skořepinových ţidlí. 

Od školního roku 2013/2014 jídelna připravuje pro přihlášené ţáky i svačiny. 

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 dne 23. září 2013. Předmětem státní 

kontroly byly oblasti vyplývající z nedostatku uvedeného v inspekční zprávě č. j. ČŠIJ-

237/12-J (počty hodin ve školním učebním plánu). 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu a týdenní 

hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání a realizovaná 

k termínu kontroly byla v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

 

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

 

22. listopadu 2013 byla zahájena na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje 

Vysočina veřejnoprávní kontrola na místě projektu „Rudíkov jí a ţije zdravěji“, ID 

ZZ00015.0096. Kontrolou nebyla zjištěna závaţná porušení povinností příjemce dotace. 

Projekt byl realizován v souladu se smlouvou a příjemci byla poskytnuta dotace. 

 

 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Naše organizace vykázala ke dni 31. 12. 2013 tento výsledek hospodaření: 

 

Hlavní činnost   zisk ve výši  44 588,56 Kč 

Vedlejší činnost  zisk ve výši  48 713,60 Kč 

 

CELKEM      93 302,16 Kč 
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Naše organizace má zisk z minulých účetních období ve výši 313 356,26 Kč a v roce 2013 

zisk 93 302,16 Kč. Celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 činí 406 658,42 Kč. 

 

 

 

11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

„ZVEME TĚ, ETIKO, DO RUDÍKOVA!“ 

   V září 2013 vyhlásilo MŠMT rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do 

vzdělávání v základních školách a v niţších ročnících gymnázií v roce 2014. 

Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím 

vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu na škole, zavádění prvků etické výchovy 

do všech vzdělávacích oblastí. 

Etickou výchovu povaţujeme za nedílnou součást kaţdého ŠVP. V roce 2014 bychom nejen 

rádi navázali na drobné stávající aktivity v oblasti etické výchovy, kterou máme mírně 

integrovanou do některých vyučovaných předmětů, ale v největší míře bychom se rádi 

pokusili o inovaci našeho ŠVP a implementovali EtV do výuky, aby se stala nedílnou součástí 

našeho nejen školního ţivota. Naše etické vědomosti bychom rádi prohloubili jednak dalším 

vzděláváním pedagogických pracovníků, jednak tvůrčími projekty pro ţáky rodiče a veřejnost 

a nákupem učebnic, učebních pomůcek a odborné literatury. 

V souvislosti se zavedením etické výchovy jako doplňujícího oboru RVP máme drobně 

zapracovanou etickou výchovu ve vlastním ŠVP jako mírně integrovanou do jiných předmětů 

na 1. i 2. stupni. Vyhlášení tohoto rozvojového programu nás přímo vybízí začít přemýšlet o 

implementaci etické výchovy a podpořit vznik nového předmětu či její začlenění průřezově 

do našich vyučovaných předmětů. 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč funguje jako právní subjekt, který 

sdruţuje základní školu, školní druţinu a školní jídelnu. Dlouhodobě jsme zapojeni v těchto 

hlavních projektech: Zdravá škola, Aktivní škola, Rodiče vítáni, Adopce na dálku, Ovoce do 

škol, Recyklohraní. Všechny tyto projekty úzce souvisí s principy etické výchovy – 

prohlubují spolupráci, kooperaci, stanovují jasná pravidla hry v týmu, zkvalitňují vzájemnou 

komunikaci, rozvíjejí a posilují vrstevnické vztahy, zlepšují sociální vztahy, kladou důraz na 

individuální přístup k ţákům a pozitivní hodnocení druhých a na bezpodmínečné přijetí ţáků 

a připisování pozitivních vlastností, učí empatii a pomáhají začleňovat rodiče do ţivota školy. 

 

V souladu s metodikou vyhlášení Rozvojového programu projekt realizuje: 

 

 DVPP – pět seminářů pro 11 učitelů ZŠ na tato témata: Emoce a škola (8 hod.), 

Motivace ţáků (8 hod.), Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hod.), Práce s odměnami a 

tresty ve škole (4 hod.), Bezpodmínečné přijetí ţáka a vyjadřování pozitivních 

očekávání (4 hod.) 

 DVPP – Inovace ŠVP – konzultace pro změnu ŠVP a zařazení etické výchovy do ŠVP 

průřezově či jako samostatný předmět 

 Tvorba a realizace školních projektů: 

 Tradiční Dny otevřených dveří – ukázkové hodiny formou záţitkových metod, 

vyuţívání modernizace ICT 
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 Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 s deváťáky naší školy - 

šerpování  

 Příprava na oslavy výročí školy – setkání s dcerou zakladatele školy Ludvíka 

Svobody – prof. Zoe Klusákovou – bliţší domluva k chystaným oslavám 

výročí školy v roce 2015 (40 let), výroba upomínkových předmětů, koordinace 

s představiteli zřizovatele 

 Slavnostní přivítání prvňáčků do školy – první navázání kontaktů s rodiči, 

vyjádření pozitivních očekávání a motivace ke školní práci, výroba 

upomínkových předmětů ţáky školy 

 Nákup učebnic etické výchovy pro ţáky a odborné literatury pro učitele 

 

Celkové náklady projektu představují částku 88.500,- Kč (dotace MŠMT = 61.700,- Kč, 

vlastní podíl = 26.800,- Kč). Celý projekt je realizován od dubna 2014 do prosince 2014. 

 

 

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

 

V dubnu 2013 bylo zaloţeno občanské sdruţení Komunitní škola Rudíkov, o. s., které bylo 

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

01608266. Cílem sdruţení je rozvoj komunitního školství jako základního článku 

celoţivotního vzdělávání v obci Rudíkov a jejím okolí. 

Ve školním roce 2013/2014 byly zaměstnanci naší školy nabídnuty a zrealizovány tyto kurzy 

– keramika pro rodiče s dětmi (případně jen dospělé zájemce), bytové dekorace, angličtina pro 

začátečníky. Dalšími dobrovolníky z řad veřejnosti byly zrealizovány kurzy cvičení pro 

rodiče s dětmi a sportovní jóga. 

 

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

      zdrojů 

 

Název projektu:   RUDÍKOV JÍ A ŢIJE ZDRAVĚJI 

 

Zahájení projektu:   1. 3. 2013 

Ukončení projektu:   2. 9. 2013 

Celkové náklady projektu:  134 715,- Kč 

Vlastní podíl ţadatele:    74 715,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina:    60 000,- Kč 

 

Projekt realizovaný z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů 

místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

 

Projektem „Rudíkov jí a ţije zdravěji“ jsme se snaţili splnit některé úkoly, které jsme si 

stanovili v souvislosti s vylepšováním zdravého ţivotního stylu nejenom u ţáků školy, ale i u 

široké veřejnosti z celého Rudíkova. Naším hlavním úkolem bylo estetické vylepšení a 

zkulturnění společných stravovacích prostor a posílení návyků ţáků v dodrţování zdravého 

ţivotního stylu. 
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Pro ţáky i veřejnost jsme uspořádali „Měsíc zdravého ţivotního stylu v Rudíkově“ v květnu 

2013. Připravili jsme podrobný rozpis besed, přednášek, výletů, pohybových aktivit apod., se 

kterými jsme formou informačních letáčků seznámili nejenom ţáky školy, ale i příznivce 

zdravé výţivy z řad široké veřejnosti. 

Projekt byl slavnostně ukončen 2. září 2013 v nově zrekonstruované jídelně školy za 

přítomnosti MUDr. Kateřiny Cajthmalové, která si připravila přednášku o zdravé výţivě. 

 

Název projektu:  UČÍME SE PRO ŢIVOT 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 

Regionální číslo:  CZ.1.07/1.1.36/03.0004 

Zahájení projektu:  1. 3. 2014 

Ukončení projektu:  31. 1. 2015 

 

 Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč je partnerem projektu Učíme 

se pro ţivot aktivně a interaktivně. 

 Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o. 

 Partneři projektu:  

o Základní škola a mateřská škola Kněţice 

o ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HERALTICE, OKRES 

TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

o Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 

Obsah projektu 

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

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

školu, profilaci ţáků směrem k jejich budoucímu profesnímu zaměření. 

 Aktivity projektu budou ţáky motivovat k aktivnějšímu zapojení do výuky a povedou 

je k větší samostatnosti (např. projektové vyučování, práce v redakci školního 

časopisu, dílničky, soutěţe). 

 Projekt je zaměřen také na rozvoj klíčových kompetencí ţáků důleţitých pro úspěšné 

zařazení na trh práce - ţákům bude umoţněno vyzkoušet si řadu profesí "na vlastní" 

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

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

 Průřezové téma, které prochází celým projektem, je předcházení sociálně 

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

 Díky inovativním metodám výuky projekt podpoří tvořivost a sebeprezentaci ţáků 

(mohou své práce publikovat v portále). 

 Projekt se snaţí vést ţáky k větší samostatnosti při řešení úkolů a problémů a 

vyuţívání teoretických znalostí pro řešení praktických problémů (projektové 

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

Komu je projekt určen? 
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Projekt je určen pro tuto cílovou skupinu z partnerských škol:  

 ţáci z partnerských škol, 

 učitelé z partnerských škol.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

Název projektu:  ŠKOLNÍ POUŤ 2014 

 

Zahájení projektu:  1. 6. 2014 

Ukončení projektu:  1. 6. 2014 

Celkové náklady projektu: 28 000,- Kč  

Vlastní podíl ţadatele: 16 800,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina: 11 200,- Kč 

 

   Projekt navázal na tradici Pohádkových lesů ke Dni dětí konaných naší ZŠ kaţdoročně jiţ 

21 let. V roce 2014 jsme se rozhodli Pohádkový les (resp. Den dětí) ozvláštnit, případně mu 

přidat hodnotu uspořádáním Školní pouti. Ta se uskutečnila v celém areálu ZŠ L. Svobody 

Rudíkov, kde bylo za pomocí vyučujících školy, ţáků 8. a 9. ročníku a dobrovolníků z řad 

veřejnosti, zbudováno cca 20 stanovišť - 10 v duchu sportovním, 10 v duchu výtvarném. Děti 

a mládeţ účastnící se této pouti na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly, za jejich 

splnění dostávali drobné odměny. Zástupci na jednotlivých stanovištích představovali 

pohádkové postavy, stejně tak, jak to bývá v tradičním Pohádkovém lese. Potřeba bylo drobné 

sportovní vybavení a náčiní, případně jednorázový výtvarný materiál, který byl pořízen 

z projektu. 

 

Název projektu: PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

DĚTÍ A MLÁDEŢE V PROSTORÁCH ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH  ZAŘÍZENÍ A NA ŠKOLSKÝCH 

SPORTOVIŠTÍCH 

 

Zahájení projektu:  1. 9. 2013 

Ukončení projektu:  30. 6. 2014 

Celkové náklady projektu: 25 602,- Kč 

Vlastní podíl ţadatele: 0,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina: 25 602,- Kč 

 

V rámci tohoto projektu bylo zaplaceno startovné na závody dračích lodí „Pálavské dráče“, 

doprava na tyto závody, pomůcky do tělocvičny (rugby, softball, baseball, florbal), florbalové 

míčky jako odměny pro ţáky a drobné vybavení na florbal (rukavice, kalhoty). 
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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 sdruţení Pomoc škole 

 Komunitní škola Rudíkov, o. s. 

 Římskokatolická církev 

 TJ Sokol Rudíkov 

 SDH Rudíkov 

 FK Rudíkov – Trnava 

 ZŠ Trnava 

 Úřad práce Třebíč 

 Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí 

 Dopravní hřiště Třebíč 

 Policie ČR 

 Zdravotnická záchranná sluţba Kraje Vysočina 

 Pedagogicko – psychologická poradna Třebíč 

 Bazén Laguna Třebíč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr… 

 

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

mimo školu probíhaly. Bylo jich skutečně mnoho… 

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

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

zabezpečování jejich volnočasových aktivit. 

Jim všem patří poděkování. 


