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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

 

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 

2012/2013. 

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 30. 9. 2013. 

Výroční zpráva byla předloţena školské radě dne 1. 10. 2013. 

Výroční zpráva byla předloţena zřizovateli dne 1. 10. 2013. 

Výroční zpráva byla prezentována na plenárním zasedání rodičů dne 7. 10. 2013. 

Výroční zpráva byla zveřejněna na webu školy dne 8. 10. 2013. 

 

 

 

Zpracoval ředitel školy Mgr. Martin Suk 

V Rudíkově dne 27. 9. 2013 

 

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

                                                                                                        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 

Zástupkyně ředitele školy  Mgr. Anděla Hortová 

 

Kontaktní osoby: 

 

Výchovný poradce školy  Mgr. Jiří Procházka 

Vychovatelka školní druţiny  Petra Robotková 

mailto:zs.rudikov@seznam.cz
http://www.zsrudikov.cz/
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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 2012/2013 docházelo do školy 125 ţáků, kteří navštěvovali I. – VII. třídu. 

Ţáci 2. a 3. ročníku navštěvovali II. třídu, ţáci 4. a 5. ročníku navštěvovali III. třídu. 

Průměrná naplněnost tříd byla 17, 9 ţáka. 

 

Do školy docházeli ţáci ze 12 obcí – Rudíkov (57), Vlčatín (8), Trnava (5), Hroznatín (13), 

Horní Heřmanice (9), Batouchovice (2), Oslavička (3), Přeckov (10), Bochovice (5), Nový 

Telečkov (9), Nárameč (1), Studnice (3). 

 

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 zařízeni: 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 

odbíjenou a volejbal a tělocvična, která je vyuţívána pro výuku i 
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volnočasové aktivity ţáků ZŠ a školní druţiny a v odpoledních 

hodinách je k dispozici také zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Velkým problémem pro školu zůstává i nadále kvalitní sportovní 

areál. Záměrem zřizovatele školy je vybudovat u školy 

víceúčelové sportoviště slouţící ţákům ZŠ, MŠ i široké 

veřejnosti.  

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 Jašová 

 

 

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. 

Nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů byl zařazen nepovinný předmět 

náboţenství. 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a) Personální změny ve školním roce 2012/2013: 

 

V oblasti pedagogického sboru nastaly následující změny: 

 

Pro nadbytečnost byla k 30. 6. 2013 propuštěna Mgr. Zita Marečková (1. stupeň), nově 

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

Do starobního důchodu v dubnu 2013 oficiálně nastoupila zástupkyně ředitele Mgr. Anděla 

Hortová, která zůstane v příštím školním roce 2013/2014 zaměstnaná na polovinu úvazku 

jako učitelka. Od 1. 8. 2013 se novým zástupcem ředitele stal Mgr. Jiří Procházka. 

 

V oblasti nepedagogických zaměstnanců nedošlo k ţádným změnám. 

 

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 

zástupkyně ředitele 11 

CHLÁDKOVÁ, 

Soňa, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

KOZLÍČEK, 

Vladimír, Mgr. 

VŠ 

M – Pč 

učitel 22 

KRUŢÍKOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

F – Pč 

učitelka 20 

ICT koordinátor 

MAREČKOVÁ, 

Zita, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

MARKOVÁ, Alena, 

Ing. 

VŠ 

strojní inţenýr 

učitelka 22 

MICHÁLKOVÁ, 

Zdeňka, Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

PROCHÁZKA, Jiří, 

Mgr. 

VŠ 

Př – Ov 

učitel 21 

výchovný poradce 

ROBOTKOVÁ, 

Petra 

V 

 

vychovatelka 21,7 

STŘECHOVÁ, Eva, 

Mgr. 

VŠ 

1. stupeň 

učitelka 22 

SUK, Martin, Mgr. VŠ 

Čj – Vv 

ředitel školy 8 
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Přehled nepedagogických pracovníků 

 

příjmení, jméno vzdělání pracovní zařazení 

STEJSKALOVÁ, Ludmila SŠSS vedoucí ŠJ 

BRYCHTOVÁ, Anděla SOU - kuchař kuchařka 

PAVLÍKOVÁ, Jana SOU - kuchař kuchařka 

PAŢOUREK, Lubomír SOU – strojní zámečník školník, topič 

SVOBODOVÁ, Marta SOU - pletařka uklízečka 

VOBORNÁ, Blanka SOU – pánská krejčová uklízečka 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2013 

 

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

důchodci 

počet 1 1 6 3 1 1 

z toho 

muţi 

0 1 1 0 1 0 

 

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 

2013/2014 

1 13 1 4 

 

K zápisu přišlo celkem 17 dětí. 

 

V průběhu prázdnin bylo rodiči dvou dětí oznámeno odstěhování, počet dětí v první třídě ve 

školním roce 2013/2014 bude tedy 11. 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 Bezpečnostně 

právní akademie 

Brno, s.r.o. 

bezpečnostně 

právní činnost 

Brno Brno 

1 Střední škola 

stavební Třebíč 

stavitelství Třebíč Třebíč 

2 Gymnázium 

Třebíč 

gymnázium Třebíč Třebíč 

3 Střední 

průmyslová 

škola Třebíč 

technické 

lyceum (1), 

elektronické 

počítačové 

systémy (2) 

Třebíč Třebíč 

1 Střední odborná 

škola a střední 

odborné učiliště 

Třešť 

řezník  Třešť Jihlava 

2 Hotelová škola 

Třebíč 

kuchař – číšník 

(1) 

cestovní ruch 

(1) 

Třebíč Třebíč 

1 Střední škola 

řemesel Třebíč 

automechanik Třebíč Třebíč 

1 Obchodní 

akademie Třebíč 

obchodní 

akademie 

Třebíč Třebíč 

 

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

 

- v devátém ročníku:  12 

- v niţším ročníku:    0 

 

5) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Informace o pouţití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

V roce 2012 částka vynaloţená na DVPP dosáhla  22 272,- Kč 

V první polovině roku 2013 částka činila    34 782,- 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 výchovného poradenství, prevence kriminality dětí a mládeţe, na 

výuku anglického a německého jazyka, výtvarné semináře a ostatní semináře dle zájmu 

vyučujících.  
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Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V rámci celoţivotního vzdělávání se pedagogové účastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 

příjmení, jméno vzdělávací akce vzdělávací instituce 

SUK, Martin Kvalifikační studium pro ředitele 

škol a školských zařízení 

NIDV Jihlava 

STŘECHOVÁ, Eva Kurz angličtiny Jazyková škola Honzík v.o.s. 

Všichni zaměstnanci Kurz školení BOZP a PO – e-

learning 

CRDR spol. s r. o. 

HORTOVÁ, Anděla Kurz němčiny ECO Velké Meziříčí 

Všichni zaměstnanci Kurz první pomoci Zdravotnická záchranná 

sluţba Kraje Vysočina 

SUK, Martin 

PROCHÁZKA, Jiří 

Trestní odpovědnost pedagogů a 

ţáků v praxi 

Městská policie Třebíč 

PROCHÁZKA, Jiří Setkání školních metodiků 

prevence  

PPP Třebíč 

KRUŢÍKOVÁ, Eva Diagnostika stavu znalostí a 

dovedností ţáků se zaměřením na 

jejich rozvoj 

Společnost pro kvalitu školy 

MAREČKOVÁ, Zita Ţivotní styl a zdraví mládeţe 

v Kraji Vysočina 

Kraj Vysočina 

MAREČKOVÁ, Zita Moderní učitel dějepisu a 

společenských věd 

Filozofická fakulta 

Univerzity Hradec Králové 

MAREČKOVÁ, Zita Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav 

MAREČKOVÁ, Zita Všech 5 pohromadě Zdravé město Třebíč 

SUK, Martin 

CHLÁDKOVÁ, Soňa 

KRUŢÍKOVÁ, Eva 

Jak zaloţit, řídit a udrţet 

venkovskou komunitní školu – 

krok za krokem 

Národní síť venkovských 

komunitních škol se sídlem 

v Borech, o.s. 

KRUŢÍKOVÁ, Eva Microsoft pro školství Microsoft 

KRUŢÍKOVÁ, Eva Cloud pro učitele – vyuţití 

technologie Cloud Computing ve 

školní praxi 

Jednota školských 

informatiků 

MARKOVÁ, Alena Oxford Conference for Primary 

Teachers 

Oxford University Press 

MARKOVÁ, Alena Jednodenní seminář pro učitele 

angličtiny 

ZŠ O. Březiny Jihlava 

STŘECHOVÁ, Eva 

PROCHÁZKA, Jiří 

Úprava RVP ZV – co škola musí, 

co můţe a kdo jí pomůţe 

Infra s.r.o. 

CHLÁDKOVÁ, Soňa Zlomky a desetinná čísla v 5. 

ročníku  

Tvořivá škola, o.s. 

CHLÁDKOVÁ, Soňa Geometrie ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola, o.s. 

ROBOTKOVÁ, Petra Práce s lisem Big Shot a razítky Výtvarné záţitky, V. Meziříčí 

PROCHÁZKA, Jiří 

MAREČKOVÁ, Zita 

Otázky kolem integrací Kraj Vysočina 

STŘECHOVÁ, Eva 

PROCHÁZKA, Jiří 

Školní vzdělávací program – 

změny a realizace ve výuce – 

úpravy platné od 1. 9. 2013 

 

NIDV Jihlava 
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CHLÁDKOVÁ, Soňa Matematika činnostně ve 4. 

ročníku  

Tvořivá škola, o.s. 

PROCHÁZKA, Jiří Skupinové a individuální 

supervize 

STŘED, o.s. 

PROCHÁZKA, Jiří Nové moţnosti práce s dětmi se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami 

STŘED, o.s. 

CHLÁDKOVÁ, Soňa Činnostní učení ve výuce Čj ve 4. 

a 5. ročníku  

Tvořivá škola, o.s. 

KRUŢÍKOVÁ, Eva 

ROBOTKOVÁ, Petra 

Letní kreativní kurz 2013 Alina Jašková 

 

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), 

některé byly ověřeny ve výuce ve školním roce 2011/2012, zbytek byl ověřen v rámci 

školního roku 2012/2013. 

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

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 

 

Pozn.: Dne 20. 8. 2013 byla pro školní rok 2013/2014 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 - 7 byl 

navýšen na nový počet – 8 tříd. 

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

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

 

 



Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč – výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

__________________________________________________________________________________ 

12 
 

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 60 67 127 

 

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 99,98 124 100 

uspokojivé 1 0,0125 0 0 

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 13 

napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek a neplnění 

školních povinností), 15 důtek třídního učitele a 5 důtek ředitele školy (nejčastěji za 

opakované zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění školních povinností, za vulgární 

vyjadřování a drzost vůči učitelům). Chování 1 ţákyně bylo hodnoceno stupněm 

neuspokojivé (za drzé a vulgární chování vůči učitelům). 

Pochvalu pouţívají třídní učitelé během celého školního roku. Bylo uděleno celkem 30 

pochval třídního učitele (nejčastěji za reprezentaci školy, sběr starého papíru, PET víček a 

činnost v třídní samosprávě), ředitel školy udělil 18 pochval s kniţní odměnou za celoroční 

práci a reprezentaci školy. 

 

Počet zameškaných hodin 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň  1 068 1 715 

2. stupeň  1 807 2 396 

 

Průměrná absence na ţáka 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 18,41 30,08 

2. stupeň 26,97 35,76 
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Prospěch ţáků 

 

I. pololetí 

 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 12 0 0 1,012 

2. 11 0 0 1,091 

3. 8 4 0 1,29 

4. 10 3 0 1,308 

5. 5 5 0 1,467 

6. 5 12 0 1,866 

7. 4 10 0 1,885 

8. 8 16 0 1,766 

9. 4 8 0 2,05 

celkem 67 58 0 1,526 

 

II. pololetí 

 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 

1. 11 1 0 1,060 

2. 7 3 0 1,329 

3. 8 4 0 1,41 

4. 8 5 0 1,31 

5. 5 5 0 1,567 

6. 2 14 1 1,966 

7. 3 11 0 1,918 

8. 8 16 0 1,810 

9. 2 10 0 2,23 

celkem 54 69 1 1,622 

 

Práce s dětmi se specifickými poruchami učení 

 

V tomto školním roce nebyl ve škole ţádný integrovaný ţák. Ţáci, u kterých byly 

diagnostikovány poruchy učení, mohli navštěvovat zájmový krouţek zaměřený na 

odstraňování poruch a na rozvíjení potřebných vlastností. Učitelka se v něm hravou formou 

zaměřovala na procvičování jednotlivých prvků, náročnost cviků se postupně zvyšovala. 

Komunikační cvičení vedla děti k postupnému souvislému jazykovému vyjadřování a 

zlepšení artikulace. Zařazení do tohoto krouţku předchází doporučení psychologa a schůzka 

s rodiči, na které jsou rodiče poučeni, jak s dítětem pracovat i doma. I v tomto školním roce se 

tito ţáci zúčastnili olympiády pro dyslektiky, pořádané pro všechny přihlášené ţáky Kraje 

Vysočina a na které obsadili krásné 3. místo. 

 

Kontrolní činnost ve škole 

 

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

čtyřletých cyklů hodnocení. Toto probíhá ve spolupráci se společností SCIO a umoţňuje 
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srovnání s ostatními zapojenými školami v celé České republice. Jeho součástí je hodnotící 

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

V roce 2012/2013 proběhlo testování ţáků 8. a 9. ročníku z klíčových kompetencí v projektu 

společnosti SCIO Stonoţka. 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 byli ţáci 3. ročníku testováni v rámci projektu společnosti Kalibro z matematiky, 

českého jazyka a prvouky, ţáci 5. ročníku z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, 

humanitního základu, přírodovědného základu a ekonomických dovedností a dívky z 6., 7. a 

8. ročníku v tělesné výchově ze sportovních dovedností. 

Znalosti informačních technologií si ţáci ověřili v testování Gepard nabídnutém společností 

SCIO. 

V květnu 2013 proběhlo v 5. a 9. ročníku celostátní testování NIQES z českého jazyka, 

anglického jazyka a matematiky. 

 

Ţákyně 9. ročníku Renata Kruţíková získala od společnosti SCIO Ocenění za nejlepší 

výsledek v kraji Vysočina v testování anglického jazyka devátých tříd základních škol a 

víceletých gymnázií. 

 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky zneuţívání návykových látek 

nejsou ve škole větší problémy. V 8. a 9. ročníku byl anonymně ţákům zadán dotazník na 

zkušenosti s návykovými látkami a trávení volného času. Celkem bylo dotázáno 34 ţáků. 

 

otázka odpověď 

Poţívání tabákových výrobků ano   11,8% 

ne     29,4% 

jedenkrát   58,8% 

Poţívání alkoholických nápojů ano   35,3% 

ne     14,7% 

jedenkrát   50% 

Poţívání jiných drog ano   3% 

ne    97% 

jedenkrát   0%    

Dostatečná informovanost o drogách ve 

škole 

ano   100% 

Vědí rodiče, co jejich dítě dělá ve volném 

čase? 

ano   76,5% 

ne     14,7% 

nezajímá je to   8,8% 

Komu svěřují děti své problémy? nikomu   64,7% 

kamarádovi   23,5% 

rodičům   5,8% 

sourozencům   3% 

učiteli   3% 
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Ve škole je zřízena funkce výchovného poradce, který je zároveň protidrogovým preventivou. 

Výchovný poradce spolupracoval s učitelkami prvního stupně v péči o ţáky s poruchami 

učení, na 2. stupni se výchovný poradce zabývá kariérovým poradenstvím. Poskytuje 

poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro ţáky i rodiče, 

spolupracuje s poradci ze středních škol a s Úřadem práce v Třebíči. 

Profesní orientaci byla věnována mimořádná pozornost v hodinách výchovy k občanství. 

Díky kvalitnímu počítačovému vybavení mohli ţáci vyuţívat internet k vyhledávání 

informací o středních školách. Škola jim umoţňuje i další aktivity, jako např. exkurze na Úřad 

práce v Třebíči, návštěvy dnů otevřených dveří na středních školách či návštěvu veletrhu 

vzdělávání středních škol Didacta v Třebíči. 

Škola má vytvořen svůj vlastní preventivní program sociálně – patologických jevů, který se 

skládá z několika vzájemně provázaných částí: 

a) prevence šikanování 

b) prevence 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 2012/2013 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 2012/2013 zapojena do vedení zájmových krouţků. 

Ţáci mohli navštěvovat tyto krouţky: 

 

název krouţku vedoucí 

Hra na kytaru Soňa Chládková 

Hra na flétnu Zdeňka Michálková 

Florbal – mladší ţáci Jiří Procházka 

Florbal – starší ţáci Jiří Procházka 

Florbal – 1. stupeň Vladimír Kozlíček 

Keramika  Martin Suk 

Odbíjená  Anděla Hortová 
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Aerobik  Eva Kruţíková 

Náprava specifických vývojových poruch 

učení 

Zita Marečková 

 

Kromě školou nabízených krouţků se mohli ţáci přihlásit i do kurzů bojového umění  

taekwon - do nabízeného třebíčským trenérem Tomášem Kubou a 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 21. 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 4 dnů otevřených dveří, jednak formou 4 

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

Dny otevřených dveří byly hojně navštěvovány, 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 21. školní ples a pro rodiče s dětmi Pohádkový les, o který 

byl v tomto školním roce opět nebývalý zájem. Ţáci školy ve spolupráci s hudební školou 

Musica Viva 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 2012/2013 

 

ZÁŘÍ 2012 Slavnostní zahájení školního roku 

 Cyklovýlet + pěší výlet („Ţít zdravě“) – 6., 7. ročník 

Zájmové plavání ţáků („Ţít zdravě“) 

Cyklovýlet s rodiči (Ţít zdravě“) 

Před kamerou, za kamerou 

Ukončení projektu „Ţít zdravě“ 

 

http://www.rodicevitani/
http://www.zsrudikov.cz/
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ŘÍJEN 2012 Začátek práce v zájmových krouţcích 

 Navázání bliţší spolupráce se ZŠ Trnava 

Zahájení projektu „Adopce na dálku“ 

Plenární zasedání rodičů 

Den otevřených dveří 

Návštěva Úřadu práce Třebíč – 9. ročník 

Dopravní hřiště – 4. ročník 

Máme rádi písničky – 1. – 5. ročník (Pasáţ, Třebíč) 

Didacta Třebíč 

Exkurze Třebíč – knihovna, bazilika, synagoga – 4., 5. ročník 

 

LISTOPAD 

2012 

Pedagogická rada 

Rodičovské schůzky 

 Turnaj v sudoku 

Poznávejme zvířata – pásmo o zvířatech 

Výstup na Mt. Everest  

Program o drogách – centrum NOE  

Kurz první pomoci pro zaměstnance školy 

 

PROSINEC 

2012 

Adventní tvoření 

Vánoční program v Brně – 4., 5. ročník 

 Čertovský den 

 Exkurze Brno – Antropos, Špilberk – 2. stupeň 

 Den otevřených dveří 

 Vánoční turnaj ve florbale 

 Beseda s Policií ČR 

 Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy 

 Divadlo Kufr – představení Vánočka 

 Výchovný koncert skupiny Bagr – 2. stupeň 

 Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 

 

LEDEN 

2013 

Rodičovské schůzky 

21. školní ples 

 Pedagogická rada 

 Lyţařský zájezd na Fajtův kopec 

 Zápis ţáků do 1. třídy 

 Artistické vystoupení 

 Pololetní vysvědčení 

 

ÚNOR 2013 Den otevřených dveří 

 Recitační soutěţ 

 Olympiáda v českém jazyce – školní, okresní kolo 

 

 

BŘEZEN 

2013 

Exkurze v elektrárnách Dukovany a Dalešice 

Zdravověda v 8. ročníku 

 Přednáška o Jiţní Americe 
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DUBEN 

2013 

Zábavné pásmo Milana Řezníčka – 1. stupeň 

Den otevřených dveří s ukázkou výcviku dravců 

 Pedagogická rada 

 Rodičovské schůzky 

 Čistá Vysočina 

 Konverzační soutěţ z anglického jazyka 

 Plavání 3. a 4. ročníku (do června) 

 Zdravověda v 8. ročníku 

 Fotografování tříd 

 Košík plný rozumu 2 – školní kolo 

 

KVĚTEN 

2013 

„Rudíkov jí a ţije zdravěji“ – měsíc zdravého ţivotního stylu v Rudíkově 

 Košík plný rozumu 2 – krajské kolo 

 Svačinky ze školní kuchyňky 

 Florbalový turnaj „O ovocný a zeleninový pohár“ 

 Sportovní akademie „Vyzvi tělo k pohybu“ 

 Výstava o fair trade 

 Týden zdravé výţivy ve školní jídelně 

 Škola Zdravé Pětky + Párty se Zdravou Pětkou 

 Interaktivní program „Závisláček“ 

 Návštěva kozí farmy v Ratibořicích 

 Street dance v tělocvičně 

 Cyklistický výlet „Údolím řeky Balinky“ 

 Celoškolní projekt o zdravém ţivotním stylu 

 Návštěva Úřadu práce – 8. ročník 

 Archeologická přednáška o vykopávkách u Baziliky sv. Prokopa v Třebíči 

 Pohár rozhlasu 

 Londýn – poznávací a motivační zájezd pro 8. a 9. ročník 

 Muzeum knihy Ţďár nad Sázavou – 4. – 6. ročník 

 Divadlo Kufr – představení ke Dni dětí Klauniáda 

 Konec práce v zájmových krouţcích 

 

ČERVEN 

2013 

Pohádkový les 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Pedagogická rada 

 Program prevence zdraví pro 3. a 4. ročník  

 Závěrečné prezentace ţáků 5. a 9. ročníku  

 Víkendovka 4. a 5. ročníku v Březníku 

 Divadlo Slunečnice – melodie z muzikálů 

 Branný den 

 Sportovní den a atletický čtyřboj 

 Slavnostní zakončení školního roku 
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Celoroční akce školy 

 

sběr starého papíru (celkem 7 540 kg) 

sběr pomerančové kůry (celkem 73,55 kg) 

sběr léčivých bylin 

sběr PET víček (ve školním roce 2012/2013 ţáci školy nasbírali 52 kg PET víček, která byla 

     zaslána postiţenému Honzíkovi do Kojetína jako příspěvek na zakoupení 

     speciálního kočárku) 

třídění odpadů 

účast na charitativních akcích – Ţivot dětem, Liga proti rakovině (ve školním roce 2012/2013 

ţáci školy prodali 88 ţlutých kytiček a vybrali 1 848,- Kč), Červená stuţka Prosinec 2012 

(prodejem červených stuţek pro Českou společnost AIDS pomoc, o.s. se vybralo 700,- Kč) 

 

Soutěţe a olympiády 

 

Matematika 

Benjamin – školní kolo   1. Aleš Partl (7.) 

2. Veronika Vostalová (7.) 

3. Martina Šulová (7.) 

Kadet – školní kolo     1. Jan Kruţík (8.) 

2. Eva Navrátilová (8.)  

3. Vojtěch Pavelec (8.) 

 

Zeměpis  

 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo  9. Marek Kourek (7.) 

                                                                                 14. Jaroslav Trnka (8.) 

                18. Šimon Pavelec (6.)  

                                                                                 20. Zdeněk Skryja (9.) 

 

Anglický jazyk  

 Konverzační soutěţ – okresní kolo   9. Karolína Mejzlíková (8.) 

                13. Veronika Vostalová  (7.) 

 

Český jazyk 

 Olympiáda v ČJ – okresní kolo           10. Karolína Mejzlíková (8.) 

                31. Anna Mejzlíková (8.) 

 

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.  
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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 bude připravovat 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 

 

Naše škola byla spolu s dalšími 220 školami vybrána pro účast v mezinárodním dotazníkovém 

šetření Teaching and Learning International Survey (TALIS, neboli mezinárodní šetření o 

vyučování a učení), do kterého se Česká republika zapojila spolu s dalšími 32 zeměmi. Výběr 

škol byl ve všech zemích proveden metodou náhodného výběru, a to společností Statistics 

Canada. V České republice byli na všech vybraných školách šetřeni náhodně vybraní učitelé 

vyučující na 2. stupni základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií spolu 

s řediteli těchto škol. 

Toto testování probíhalo v naší ZŠ přímo pod hlavičkou České školní inspekce jako inspekční 

činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

předpisů. 

Jednalo se o první mezinárodní šetření, ve kterém byli učitelé a ředitelé škol přímo dotazováni 

na školní prostředí, ve kterém probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé 

pracují. Jeho cílem bylo vyplnit mezinárodní a národní mezery v informacích o učitelích, 

vyučování a dopadu, který mohou mít učitelé na ţáky a jejich rozvoj. 

 

 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 

 

V roce 2012 naše organizace hospodařila s tímto výsledkem: 

 

- náklady činily: hlavní činnost   8 204 782,70 Kč 

   hospodářská činnost     244 391,35 Kč 

 

- výnosy činily: hlavní činnost   8 433 252,31 Kč 

   hospodářská činnost     329 278,- Kč 

 

- zisk celkem  hlavní činnost      228 469,61 Kč 

   hospodářská činnost       84 886,65 Kč 

 

Závěr: Zisk za rok 2012 činí celkem 313 356,26 Kč. 
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11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název projektu:     moderní škola 

Číslo projektu:     CZ.1.07/1.4.00/21.1368 

Datum zahájení realizace projektu:   1. 2. 2011 

Datum ukončení realizace projektu:   31. 7. 2013 

Celková výše dotace:     896 764,- Kč 

 

 

Projekt byl realizován v rámci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost.  

 

Cíl projektu EU peníze školám dle zvolených šablon byl na naší škole splněn. Bylo dosaţeno 

zlepšení vzdělávání prostřednictvím nových digitálních učebních materiálů a techniky. 

Podpůrnými metodickými kurzy učitelů bylo dosaţeno zkvalitnění a zefektivnění výuky 

v anglickém jazyce. Ve výuce se vyuţívají nové metodické pomůcky a výukové materiály, 

které byly vytvořeny v rámci zvolených šablon. Proběhla individualizace výuky pomocí 

dělených hodin v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce, coţ umoţnilo individuální 

přístup k ţákům. Splnili jsme všechny výstupy zvolených šablon a projekt ukončili v řádném 

termínu. V rámci projektu jsme vybavili školu digitálními pomůckami, interaktivními 

tabulemi a učebnicemi. Peníze z projektu nám pomohly se přiblíţit k našemu názvu „moderní 

škola“. 

 

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena v tomto znění: „Vzhledem k tomu, ţe v 

 průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech poţadovaných výstupů odpovídajících 

100% poskytnuté částky dotace, jsou vynaloţené výdaje ve výši 896 764,- Kč povaţovány za 

způsobilé.“ 

 

 

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. 

V průběhu května 2013 byl formou anketních lístků zjišťován zájem občanů o další 

vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Na základě získaných poznatků po navrácení 

anketních lístků byly vytvořeny vzdělávací kurzy, které byly občanům nabídnuty k přihlášení. 

Jednalo se o tyto kurzy: keramika pro rodiče s dětmi, bytové dekorace, gelové nehty pro 

začátečníky, korálkování, angličtina pro začátečníky, finanční gramotnost pro domácnost, 

počítač pro domácnost a cvičení pro rodiče s dětmi. 

Ve školním roce 2013/2014 budou otevřeny 2 z těchto kurzů – keramika pro rodiče s dětmi 

(přihlášeno 10 dospělých a 3 děti) a bytové dekorace (přihlášeno 13 dospělých zájemců). 
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13) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

      zdrojů 

 

Název projektu:   Ţít zdravě 

Zahájení projektu:   1. 3. 2012 

Ukončení projektu:   30. 9. 2012 

Celkové náklady projektu:  147 915,88 Kč 

Vlastní podíl ţadatele:      87 915,88 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. 

 

V rámci tohoto projektu jsme se snaţili posílit návyky ţáků v dodrţování zdravého ţivotního 

stylu a vytvořit pohodu věcného prostředí v podobě zbudování hracího a relaxačního koutku. 

V rámci pohody sociálního prostředí se uskutečnily 2 přednášky věnující se šikaně a vztahům 

mezi spoluţáky pořádané Policií ČR a také akce, které umoţnily ţákům, učitelům a rodičům 

setkávat se na sportovních akcích a rozvíjet vzájemné vztahy a správné návyky ve formování 

zdravého ţivotního stylu (cyklovýlety, zájmové plavání). 

Projektem jsme se snaţili podpořit pohybové a sportovní aktivity ţáků naší školy, motivovat 

ţáky k trávení volného času sportem a smysluplnou zábavou a hrou (relaxační koutek). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


