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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

 
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 
2015/2016. 
  
Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 3. 10. 2016. 
Výroční zpráva byla předložena školské radě dne 4. 10. 2016. 
Výroční zpráva byla předložena zřizovateli po schválení školskou radou. 
Výroční zpráva byla prezentována na plenárním zasedání rodičů dne 10. 10. 2016. 
Výroční zpráva byla zveřejněna na webu školy dne 4. 10. 2016. 
 
 
 
Zpracoval ředitel školy Mgr. Martin Suk 
V Rudíkově dne 26. 9. 2016 
 
                                                                                          …………………………………… 
                                                                                                        podpis a razítko 
 

 

 

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

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

 

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 

 

adresa: Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov 

telefon: 568 878 174 (ředitel),  

561 039 032 (sborovna),  

561 039 035 (školní jídelna) 

e-mail: zs.rudikov@seznam.cz 

web:  http://www.zsrudikov.cz 

 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Rudíkov, Rudíkov 2 

675 05 Rudíkov 

 

Vedení školy: 

 

Ředitel školy    Mgr. Martin Suk 

 

 

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

 

Výchovný poradce školy  Mgr. Jiří Procházka 

Vychovatelka školní družiny Petra Robotková 

ICT metodik    Mgr. Eva Kružíková, od 25. 8. 2016 Mgr. Vít Jaša 

Metodik prevence   Mgr. Lenka Pužová 

Účetní školy    Miroslava Hortová 

Mzdová účetní   Vladimíra Kneslíková 

Vedoucí školní jídelny  Ludmila Stejskalová 

Školník    Lubomír Pažourek, od 1. 7. 2016 Petr Brychta 

 

Zařazení do sítě škol: 

 

S účinností od 27. 5. 1996 

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

Školní družina       IZO 119 000 318 

Školní jídelna       IZO 103 131 019 

 

Charakteristika školy: 

 

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

absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na středních školách či na odborných 

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

kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačním technologiím a přírodovědným 

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

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

iniciativní a flexibilní. 

 

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

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

 

 

Ve školním roce 2015/2016 docházelo do školy 116 žáků, kteří navštěvovali I. – VIII. 

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

předmětů (český jazyk, anglický jazyk, matematika), žáci 1. a 3. ročníku se vyučovali 

hlavním předmětů samostatně, na výchovy byli spojeni. Průměrná naplněnost tříd byla 

14,5 žáků. 

Do školy docházeli žáci z 10 obcí – Rudíkov (49), Vlčatín (13), Hroznatín (14), Horní 

Heřmanice (13), Oslavička (3), Přeckov (11), Bochovice (6), Nový Telečkov (4), Trnava 

(1), Třebíč (2). 
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Materiálně – technické podmínky školy: 

 

a) Učebny:  8 kmenových učeben 

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

učebna fyziky a chemie, výtvarná učebna s keramickou dílnou 

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

na stolní tenis, za pěkného počasí mohou využít dlážděný prostor za školou. Ke 

sportovní činnosti je k dispozici multifunkční víceúčelové sportovní hřiště 

s umělým povrchem, velké travnaté hřiště a tělocvična, která je využívána pro 

výuku i volnočasové aktivity žáků ZŠ a školní družiny a v odpoledních hodinách je 

k dispozici také zájemcům z řad široké veřejnosti. 

d) Žákovský nábytek: všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově 

nastavitelným nábytkem, který je průběžně seřizován podle aktuální výšky žáků. 

Jazyková učebna a učebna fyziky a chemie jsou také vybaveny výškově 

nastavitelným nábytkem. Cvičná kuchyně a učebna výtvarné výchovy jsou 

vybaveny otíratelnými plastovými židlemi, učebna informatiky klasickými 

kancelářskými židlemi a PC stoly. 

e) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: všechny kmenové 

učebny jsou vybaveny zpětným projektorem, promítacím plátnem a pracoviště 

učitele notebookem. V učebně informatiky, jazykové učebně, učebně fyziky a 

chemie a ve 4 kmenových třídách jsou žákům a učitelům k dispozici interaktivní 

tabule SMART BOARD s reproduktory (celkem tedy 7 ks). Do všech kmenových 

učeben, odborných učeben a kabinetů je rozvedena počítačová síť a neustálé 

neomezené připojení k internetu. 

 

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

 

 

Školská rada: 

 

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

zřizovatele. 

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

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

 

 

Zastoupení pracovníků 
školy 

Mgr. Eva Bernátová 

Zastoupení rodičů 
 

Martina Smiešková 

Zastoupení zřizovatele 
 

Bc. Pavla Sklenářová 
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2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském   

    rejstříku  

 

79-01-C/01 Základní škola 

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

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 250 

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

Kromě povinných předmětů se v tomto školním roce vyučovalo volitelnému předmětu 

základy administrativy. 

Nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů byl zařazen nepovinný předmět 

náboženství. 

 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a) Personální změny ve školním roce 2015/2016: 

 

V oblasti pedagogického sboru nastaly následující změny: 

Do starobního důchodu 30. 6. 2016 odešli Mgr. Anděla Hortová a Lubomír 

Pažourek. 

Pracovní poměr k 30. 6. 2016 ukončila Mgr. Eva Kružíková. 

1. 7. 2016 nastoupil do pracovního poměru Petr Brychta (školník). 

1. 8. 2016 nastoupil do pracovního poměru Mgr. Ivo Žilka (Tv – Bv - Z). 

25. 8. 2016 nastoupila do pracovního poměru Mgr. Petra Brabcová (Nj – Čj). 

V oblasti nepedagogických zaměstnanců nastaly následující změny: 

3. 9. 2015 dlouhodobě onemocněla uklízečka Blanka Voborná (do práce 

nastoupila zpět 1. 9. 2016) – zastupovaly ji Ludmila Rybníčková (4. 9. 2015 – 3. 1. 

2016, pracovní smlouva), Martina Šajbidorová (4. 1. 2016 – 28. 1. 2016, dohoda o 

provedení práce), Eva Mejzlíková (1. 2. 2016 – 29. 2. 2016, dohoda o provedení 

práce) a Eva Chytková  (1. 3. 2016 – 31. 8. 2016, pracovní smlouva). 

4. 1. 2016 nastoupila jako pracovnice obchodního provozu do školní jídelny 

Ludmila Rybníčková (pracovní poměr trval do 30. 6. 2016). 

 

Přehled pedagogických pracovníků 

 

 

příjmení, jméno, 
titul 

vzdělání, aprobace pracovní zařazení úvazek celkem 
(hodiny týdně) 

BERNÁTOVÁ, Eva, 
Mgr. 

VŠ 
1. stupeň 

učitelka 22 

BRABCOVÁ, Petra, 
Mgr. 

VŠ 
Nj - Čj 

učitelka 12 
(od 25. 8. 2016) 

HORTOVÁ, Anděla, 
Mgr. 

VŠ 
M – Tv 

učitelka 11 
(do 30. 6. 2016) 
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CHLÁDKOVÁ, Soňa, 
Mgr. 

VŠ 
1. stupeň 

učitelka 22 

JAŠA, Vít, Mgr. VŠ 
M – tech. vých. a VT 

učitel 22 

KRUŽÍKOVÁ, Eva, 
Mgr. 

VŠ 
F – Pč 

učitelka 20 
ICT metodik 

(do 30. 6. 2016) 
MARKOVÁ, Alena, 
Ing. 

VŠ 
strojní inženýr 

učitelka 22 

MICHÁLKOVÁ, 
Zdeňka, Mgr. 

VŠ 
1. stupeň 

učitelka 22 

NOVOTNÁ, Andrea, 
Mgr. 

VŠ 
1. stupeň  

učitelka 22 

PROCHÁZKA,Jiří, 
Mgr. 

VŠ 
Př – Ov 

učitel  21 
výchovný poradce 

PUŽOVÁ, Lenka, 
Mgr. 

VŠ 
Čj - Ov 

učitelka 22 

ROBOTKOVÁ, Petra V 
 

vychovatelka 
 

22 
 

SUK, Martin, Mgr. VŠ 
Čj – Vv 

ředitel školy 8 

STAŇKOVÁ, 
Stanislava, Mgr. 

VŠ 
sociální pedagogika 

asistent pedagoga 13 
(od 11. 1. do 30. 6. 

2016) 
ŽILKA, Ivo, Mgr. VŠ 

Tv – Bv - Z 
učitel 22 

(od 1. 8. 2016) 
 

Přehled nepedagogických pracovníků 

 

příjmení, jméno vzdělání pracovní zařazení 

STEJSKALOVÁ, Ludmila SŠSS vedoucí ŠJ 
BRYCHTOVÁ, Anděla SOU - kuchař kuchařka 
HAVLÍČKOVÁ, Veronika SOU - kuchař kuchařka 
RYBNÍČKOVÁ, Ludmila SOU - kuchař uklízečka, POP ve ŠJ 
PAŽOUREK, Lubomír SOU – strojní zámečník školník (do 30. 6. 2016) 
BRYCHTA, Petr SPŠT - strojírenství školník (od 1. 7. 2016) 
CHYTKOVÁ, Eva základní uklízečka (1. 3. – 31.8. 

2016) 
SVOBODOVÁ, Marta SOU - pletařka uklízečka 
VOBORNÁ, Blanka SOU – pánská krejčová uklízečka 
 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 

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

počet 0 4 4 3 1 1 
z toho 
muži 

0 2 1 0 0 0 
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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 

2016/2017 

1 19 2 2 
 

K řádnému zápisu přišlo celkem 20 dětí. Jeden žák byl z důvodu přistěhování zapsán 

dodatečně (27. 6. 2016). 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (i SOU) do 1. ročníku školního 

roku 2016/2017 

počet střední škola/SOU obor sídlo SŠ/SOU 
1 Střední škola 

stavební 
ekonomika Třebíč 

 
 

2 

Obchodní akademie 
dr. A. Bráfa, 

Hotelová škola a 
Jazyková škola 

s právem st. záv. zk. 

 
 

obchodní akademie 

 
 

Třebíč 

1 Katolické 
gymnázium  

--- Třebíč 

1 Hotelová škola 
Světlá a SOŠ 

řemesel  

opravář 
zemědělských 

strojů 

Velké Meziříčí 

1 Gymnázium  --- Třebíč 
3  

 
Střední průmyslová 

škola technická 

automechanik  
 

Třebíč 
1    obráběč kovů 
2    mechanik – 

seřizovač 
1 strojírenství 
1 technické lyceum 
 
 

1 

Vyšší odborná škola 
a Střední škola 

veterinární, 
zemědělská a 
zdravotnická 

 
 

agropodnikání 

 
 

Třebíč 

1 Střední škola 
stavebních řemesel  

umělecké 
zpracování dřeva 

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

 

- v devátém ročníku:  16 

- v nižším ročníku:    0 

 

5) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Informace o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

V roce 2015 částka vynaložená na DVPP dosáhla  25 500,- Kč 

K 30. 6. 2016 částka vynaložená na DVPP dosáhla     8 499,- Kč 

Prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků jsou plně využívány a 

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

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

zejména semináře vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů v oborech, které vyučují, 

důraz byl kladen na vzdělávání v oblasti řízení školy, inkluzi, na výuku anglického jazyka 

a ostatní semináře dle zájmu vyučujících. Zaměřili jsme se také na proškolování celého 

pedagogického sboru v budově školy. 

  

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V rámci celoživotního vzdělávání se pedagogové účastnili následujících vzdělávacích 

akcí: 

 

 

příjmení, jméno vzdělávací akce vzdělávací instituce 
 

CHLÁDKOVÁ, Soňa 
Jak rozvíjet čtenářskou 
gramotnost v různých 

předmětech – 1. stupeň ZŠ 

 
Vysočina Education 

 
PUŽOVÁ, Lenka 

Studium k výkonu 
specializovaných činností – 

prevence sociálně patologických 
jevů (2015 – 2017) 

 
Vysočina Education 

PUŽOVÁ, Lenka Jak rozvíjet čtenářskou 
gramotnost v různých 

předmětech 

Vysočina Education 

MARKOVÁ, Alena Kurz anglického jazyka –  
2 semestry 

Jazyková škola Honzík 

MARKOVÁ, Alena Stínování v maltské škole Easy Job Bridge  
Valleta, Malta 

 
JAŠA, Vít 

 
Snowboarding - doškolení 

Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity České 

Budějovice 
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KRUŽÍKOVÁ, Eva Využití audiovizuálních 
materiálů ve výuce 

EDUin a Česká televize 

HORTOVÁ, Anděla Stínování v italské škole Instituto Comprensivo di 
Cavalese 

HORTOVÁ, Anděla Kurz německého jazyka Jazyková škola Honzík 
 

SUK, Martin 
Informační seminář pro ředitele 
škol k novele školského zákona  

(§ 16) 

 
NIDV Jihlava 

PROCHÁZKA, Jiří Inkluzivní vzdělávání – 
vzdělávání pro všechny 

Vysočina Education 

 
 

MICHÁLKOVÁ, 
Zdeňka 

Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

Další rozvoj pedagogů 
pracujících s interaktivní tabulí 
Moderní nástroje a inovativní 

postupy pro 1. stupeň ZŠ 

 
 

AV MEDIA 

 
PROCHÁZKA, Jiří 

Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

Další rozvoj pedagogů 
pracujících s interaktivní tabulí 

 
AV MEDIA 

 
 

CHLÁDKOVÁ, Soňa 

Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

Další rozvoj pedagogů 
pracujících s interaktivní tabulí 
Moderní nástroje a inovativní 

postupy pro 2. stupeň ZŠ – 
český jazyk 

 
 

AV MEDIA 

 
PUŽOVÁ, Lenka 

Moderní nástroje a inovativní 
postupy pro 2. stupeň ZŠ – 

český jazyk 

 
AV MEDIA 

 
SUK, Martin 

Moderní nástroje a inovativní 
postupy pro 2. stupeň ZŠ – 

český jazyk 

 
AV MEDIA 

JAŠA, Vít Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

AV MEDIA 

HORTOVÁ, Anděla Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

AV MEDIA 

 
 

NOVOTNÁ, Andrea 

Metodika efektivního zapojení 
interaktivní tabule do výuky 

Další rozvoj pedagogů 
pracujících s interaktivní tabulí 
Moderní nástroje a inovativní 

postupy pro 1. stupeň ZŠ 

 
 

AV MEDIA 

PROCHÁZKA, Jiří Individuální vzdělávací plán pro 
integrovaného žáka ve školní 

praxi 

EDUPRAXE, s.r.o. 

SUK, Martin Společné vzdělávání a OP VVV MŠMT + NIDV Jihlava 
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SUK, Martin, 
PROCHÁZKA, Jiří 

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy 
při aktualizaci – společné 

vzdělávání, inkluze 

NIDV Jihlava 

SUK, Martin Šablony pro MŠ a ZŠ – aktuální 
výzva z OP VVV 

Seminaria, s.r.o. 

 
 

PUŽOVÁ, Lenka 

XXIII. ročník Letní školy 
výchovy k občanství, 

demokracii a evropanství pro 
učitele občanské výchovy, 
občanské nauky a základů 

společenských věd 

Katedra společenských věd 
pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého 
Olomouc 

 

Hodnocení DVPP ve škole, zejména hodnocení efektivnosti využití DVPP v práci 

školy 

 

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

Hlavními prioritami vzdělávacího plánu školy je jazyková oblast a používání moderních 

technologií. Pedagogové školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (EU peníze školám) zpracovali 6 sad vyučovacích materiálů 

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

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

Ředitel školy prohluboval své znalosti a vědomosti v kurzech zaměřených na efektivní a 

správné vedení školy a společně s výchovným poradcem získávali potřebné informace 

ke společnému vzdělávání a inkluzi. 

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

školního vzdělávacího procesu. 

 

6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

      vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Počet tříd 

 

školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 
2009/2010 4 4 8 
2010/2011 3 4 7 
2011/2012 3 4 7 
2012/2013 3 4 7 
2013/2014 4 4 8 
2014/2015 4 4 8 
2015/2016 4 4 8 
2016/2017 4 4 8 

 

Pozn.: Dne 7. 7. 2016 byla pro školní rok 2016/2017 zřizovatelem školy udělena výjimka 

vzhledem k nižšímu počtu žáků podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
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a v souladu se zákonem č. 82/2015 /novela školského zákona/. Stávající počet tříd - 8 

byl zachován. 

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

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

 

Počet žáků 

školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 
2009/2010 79 60 139 
2010/2011 67 65 132 
2011/2012 65 63 128 
2012/2013 58 67 125 
2013/2014 58 66 124 
2014/2015 65 55 120 
2015/2016 63 53 116 
2016/2017 74 48 122 

 

V následujících letech se předpokládá, že se situace v počtu nastupujících žáků do první 

třídy zlepší (mateřská škola má naplněnou maximální kapacitu 72 dětí). 

 

Chování žáků 

 

chování 1. pololetí  2. pololetí 
 žáci % žáci % 

velmi dobré 116 100 116 100% 
uspokojivé 0 0 0 0 

neuspokojivé 0 0 0 0 
 

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

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

uděleno 20 napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích 

pomůcek, neplnění školních povinností, narušování výuky a nevhodné chování ke 

spolužákům) a 4 důtky ředitele školy (za nepřipravenost na výuku, opakované 

narušování vyučování a nevhodné chování). Pochvalu používají třídní učitelé během 

celého školního roku (nejčastěji za reprezentaci školy, aktivitu, výborný prospěch, sběr 

starého papíru, PET víček a činnost v třídní samosprávě), ředitel školy udělil na konci 

školního roku 18 pochval s knižní odměnou za celoroční práci a reprezentaci školy. 

 

Počet zameškaných hodin 

 

 1. pololetí 2. pololetí 
1. stupeň  1 650 2 568 
2. stupeň  1 931 3 160 
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Průměrná absence na žáka 

 

 1. pololetí 2. pololetí 
1. stupeň 26,19 48,45 
2. stupeň 30,65 59,62 

 

Prospěch žáků 

 

I. pololetí 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 
1. 11 0 0 1,013 
2. 17 2 0 1,13 
3. 10 0 0 1,211 
4. 6 6 0 1,509 
5. 6 5 0 1,44 
6. 6 6 0 1,61 
7. 6 8 0 1,63 
8. 6 5 0 1,66 
9. 3 13 0 1,945 

celkem 71 45 0 1,461 
 

 

II. pololetí 

 

ročník vyznamenání prospělo neprospělo prům. známka 
1. 11 0 0 1,08 
2. 18 1 0 1,12 
3. 7 3 0 1,25 
4. 6 6 0 1,55 
5. 5 6 0 1,51 
6. 5 7 0 1,68 
7. 6 8 0 1,63 
8. 6 5 0 1,59 
9. 2 14 0 2,08 

celkem 66 50 0 1,499 
 

 

Práce s žáky se specifickými poruchami učení 

 

V tomto školním roce byl ve škole jeden integrovaný žák, který pracoval podle 

individuálního vzdělávacího plánu, a třídní učitelce i žákovi byl nápomocen asistent 

pedagoga. 

Výchovný poradce aktualizuje každoročně kartotéku žáků se speciálními vzdělávacími 

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

předmětů doporučuje, jak s těmito žáky pracovat. 
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Kontrolní činnost ve škole 

 

V tomto školním roce nebylo u žáků školy provedeno žádné organizované testování 

nabízené certifikovanými společnostmi ani Českou školní inspekcí. Pedagogové využívají 

pro kontrolní činnost výsledků žáků vlastní vytvořené materiály, webové servery na 

procvičování a testování znalostí žáků, případně testovací server České školní inspekce 

InspIS SET (systém pro elektronické testování). 

Pro žáky školy je od roku 2012 zajištěn přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém 

najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. 

Testy jsou zaměřené na procvičování českého pravopisu, základy slovní zásoby 

z angličtiny a němčiny, čtenářskou gramotnost, dopravní výchovu apod. Naleznou zde 

také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti a prostorové představivosti. Žáci závěrečných 

ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování 

při volbě střední školy. Nově jsou na portálu zveřejněny testy do matematiky pro 1. 

stupeň a odhalení rizikových oblastí u žáků. 

Přístupové údaje do portálu obdrželi všichni žáci od svých třídních učitelů. 

 

Rodičovský dotazník 

 

V únoru 2016 jsme všem rodičům zaslali k vyplnění vlastní dotazník, který obsahoval 40 

otázek, v nichž se zákonní zástupci žáků mohli vyjádřit k silným i slabým stránkám 

školy. 

Mezi žáky bylo rozdáno 112 dotazníků, vyplněných se nám jich vrátilo 103. 

Podrobné výsledky dotazníku jsou zveřejněny na webu školy (sekce archiv aktualit 

2015/2016). 

 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a problematiky zneužívání návykových 

látek nejsou ve škole větší problémy.  

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

prevence Mgr. Lenka Pužová a výchovný poradce Mgr. Jiří Procházka. 

 

Činnost školního metodika prevence je zejména zaměřena na:  

 metodické a koordinační činnosti (koordinace, kontrola a realizace minimálního 

preventivního programu školy, koordinace a realizace aktivit školy zaměřených 

na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, 

zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního 

chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového 

chování, koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které 

mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování…) 

http://www.proskoly.cz/
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 informační činnosti (zjišťování a předávání odborných informací o problematice 

rizikového chování pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům 

žáků) 

 poradenské činnosti (vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy 

rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich 

zákonným zástupcům, spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných 

signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování…) 

 

Činnost výchovného poradce je zejména zaměřena na: 

 poradenské činnosti (kariérové poradenství a poradenská pomoc při 

rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, poradenství zákonným 

zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním 

učitelem, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky 

výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence 

školy, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských 

střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, zprostředkování 

vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného 

nadání, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami…) 

 metodické a informační činnosti (metodická pomoc pedagogickým pracovníkům 

školy zejména s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních 

vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky, předávání 

odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy a 

zákonným zástupcům…) 

 

 

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Školní družina 

 

Školní družina je otevřena necelých pět hodin denně (10.55 – 15.45 hod.). Ve školním 

roce 2015/2016 pracovala školní družina v 1 oddělení se 30 žáky. Využívá učebnu a 

prostornou chodbu v přízemí budovy školy. Činnost družiny se řídí plánem výchovně 

vzdělávací činnosti, který umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a 

umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Žáci školní družiny se velkou měrou 

zapojují do akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

byl stanoven příspěvek na neinvestiční výdaje ŠD ve výši 100,- Kč za měsíc na jedno dítě. 
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Zájmové kroužky ve škole 

 

Většina učitelů byla ve školním roce 2015/2016 zapojena do vedení zájmových kroužků. 

Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: 

 

název kroužku vedoucí 
Hra na kytaru - začátečníci Soňa Chládková 
Hra na kytaru - pokročilí Soňa Chládková 
Hra na flétnu Zdeňka Michálková 
Výtvarná dílnička Martin Suk 
Florbal – 1. stupeň Jiří Procházka 
Florbal – 2. stupeň Jiří Procházka 
Pohybovky Andrea Novotná 
Odbíjená  Pavel Mach, Lenka Pužová 
Počítače  Eva Kružíková 
English Club Alena Marková 
Aerobik Lenka Pužová 
Příprava na přijímací zkoušky z češtiny Lenka Pužová 
Příprava na přijímací zkoušky z 
matematiky 

Vít Jaša 

 

 

Žáci 7. – 9. ročníku nacvičili předtančení na 24. školní ples a s tímto vystoupením 

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

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

zájezdů a exkurzí. 

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

podporuje aktivní trávení volného času občanů. 

 

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 se spolkem Pomoc škole 

byl uspořádán tradiční, již 24. školní ples a pro rodiče s dětmi k oslavě Dne dětí 5. června 

2016 Pohádková škola. Žáci školy nacvičili pásmo vánočních koled a písní s doprovodem 

hudebních nástrojů a prezentovali jej den před Štědrým dnem v rudíkovském kostele sv. 

Petra a Pavla. 
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28. 9. 2012 získala naše ZŠ prestižní značku „Rodiče vítáni“.  

Po splnění náročných požadavků jsme se stali součástí registrovaných  

škol, které jsou školami otevřenými rodičům a v nichž by měli  

rodiče být otevření škole. V rámci tohoto projektu probíhají na  

oficiálním webu značky www.rodicevitani diskuse na školní témata a  

jsou nabízeny i zajímavé programy pro zúčastněné třídy.  

 
 

 

 

  

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

 

Významné události a činnosti ve školním roce 2015/2016 

 

ZÁŘÍ 2015 Slavnostní zahájení školního roku 
 Slavnostní znovuotevření školy – oslavy 40. výročí otevření školy 
 Slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců školy 
 Studijně – poznávací zájezd do Anglie - 8., 9. ročník 

Dopravní hřiště – 4. ročník  
 Návštěva ekologického centra v Balinách 
 

ŘÍJEN 2015 Začátek práce v zájmových kroužcích 
 Plenární zasedání rodičů 

Den otevřených dveří 
Beseda o drogové závislosti – 8., 9. ročník  
Beseda se starostou obce 
Exkurze – Úřad práce Třebíč – 9. ročník  

 

LISTOPAD 
2015 

Horácké divadlo Jihlava – Někdo to rád horké 
Rodičovské schůzky 
Poznávejme zvířata  – pásmo o zvířatech 
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
Adventní tvoření 

 

PROSINEC 
2015 

Čertovský den 

 Exkurze – Brno – 4., 5. ročník  
 Florbalový turnaj AŠSK 
 Vánoční Réva - cimbál 
 Vánoční turnaj ve florbalu 
 Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy 
 Vánoční koncert v DD Koutkova Třebíč 
 Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 
 

http://www.rodicevitani/
http://www.zsrudikov.cz/
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LEDEN 
2016 

Rodičovské schůzky 

 Beseda o Izraeli 
 Okresní kolo dějepisné olympiády 
 Pololetní vysvědčení 
 

ÚNOR 2016 Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník (Friesovy boudy – Krkonoše) 
 Zápis žáků do 1. ročníku 
 Okresní kolo olympiády z českého jazyka 
 24. školní ples 
 

BŘEZEN 
2016 

Divadlo Polárka a Moravské zemské muzeum Brno – 7. – 9- ročník  

 První pomoc do škol – 8. ročník  
 POKOS – návštěva z 22. vrtulníkové základny Náměšť nad Oslavou 
 Přednáška o Izraeli pro veřejnost 
 Poznej Vysočinu – krajské kolo 
 

DUBEN 
2016 

Čistá Vysočina  

 První pomoc do škol – 8. ročník  
 Plavání 3. a 4. ročníku (do června) 
 

 

KVĚTEN 
2016 

Fotografování tříd 

 Rodičovské schůzky 
 Exkurze – Úřad práce Třebíč – 8. ročník  
 Den otevřených dveří 
 Jarní vystoupení žáků v sokolovně 
 ZOO Jihlava – 4., 5. ročník  
 Exkurze – JE Dukovany + Dalešice – 7. – 9. ročník  
 Výlet 9. ročníku – Žítková – CHKO Bílé Karpaty 
 Výlet 1. – 4. ročníku – Moravský kras 
 Výlet 5. ročníku - Praha 
 Zdravá Pětka a Párty se Zdravou Pětkou 
 Koncert v Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí 
 Dopravní hřiště – 4. ročník  
 Ochutnávka exotického ovoce (Bovys – dodavatel Ovoce do škol) 
 Preventivní program – šikana – 2. – 5. ročník  
 Konec práce v zájmových kroužcích 
 

ČERVEN 
2016 

 

 Návštěva profesionálního kuchaře ve školní jídelně 
 Pohádková škola 
 Beseda o Evropské unii 
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 Národní divadlo Brno – Prodaná nevěsta 
 Výlet 6. ročníku – na kolech do Náměště nad Oslavou 
 Výlet 7. ročníku – Permonium Oslavany 
 Výlet 8. ročníku – Náchod a okolí 
 Exkurze ESKO – T + skládka Petrůvky – 6. – 9. ročník  
 Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku  
 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
 Branný den  
 Poslední zvonění deváťáků 
 Slavnostní zakončení školního roku 
 

 

 

Celoroční akce školy 

 

sběr starého papíru (celkem 7 780kg – množství na osobu 67,65 kg) 

 

sběr pomerančové kůry (celkem 76,4 kg) 

 

sběr PET víček (v letošním školním roce pro Leu Mácovou z Třebíče) 

 

třídění odpadů 

 

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

se vybralo 735,- Kč), Liga proti rakovině (ve školním roce 2015/2016 žáci školy prodali 

141 žlutých kytiček a vybrali 3 685,- Kč), Červená stužka Prosinec 2015 (prodejem 

červených stužek pro Českou společnost AIDS pomoc, o.s. se vybralo 1 453,- Kč) 

 

 

 

 

 

 

podpora Adopce na dálku (indický chlapec Maria Kumar Gowder)  
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Soutěže a olympiády 

 

Český jazyk 

 Olympiáda v ČJ – školní kolo  1. místo  Karolína Bernatová (8.) 

 (účast: 11 žáků)    2. místo  Simona Uchytilová (8.) 

       3. místo Markéta Bernatová (8.) 

 

 Olympiáda v ČJ – okresní kolo        28. místo  Simona Uchytilová (8.) 

 (účast 31 žáků)    31. místo Karolína Bernatová (8.) 

 

Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež (téma: „Napište dopis sami sobě 

 ve věku 45 let“) – účastnili se žáci 5. – 8. ročníku. Celkem do soutěže došlo 804 

dopisů, vyhlášena byla pouze tři první místa, na nichž se nikdo z našich žáků 

neumístil. 

  

Dějepis 

 Dějepisná olympiáda – školní kolo  1. místo  Tomáš Kotačka (9.)  

 (účast 28 žáků)    2. místo Antonín Šabacký (9.) 

       3. místo Karolína Bernatová (8.) 

 

 Dějepisná olympiáda – okresní kolo 23. místo Tomáš Kotačka (9.) 

 (účast 50 žáků)    42. místo Antonín Šabacký (9.) 

       48. místo  Karolína Bernatová (8.) 

 

Přírodopis 

 Přírodovědný klokan – kategorie Kadet 1. místo  Šimon Pavelec (9.) 

 - školní kolo     2. místo  Jakub Švec (8.) 

 (účast 23 žáků)    3. místo  Daniel Suk (8.) 

 

Zeměpis 

 Poznej Vysočinu – školní kolo  do krajského kola postoupili Karolína 

 (účast 24 žáků)    Bernatová (8.) a Daniel Suk (8.) 

  

Zeměpisná olympiáda – školní kolo 1. místo  Tomáš Kotačka (9.) 

(účast 53 žáků)     2. místo  Antonín Šabacký (9.) 

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 9. místo  Tomáš Kotačka (9.) 

               10. místo  Antonín Šabacký (9.) 

Matematika 

 Pythagoriáda – školní kolo    účast: všichni žáci 6. – 9. ročníku  

Pythagoriáda –  okresní kolo   5. místo  Jakub Švec (8.) 

Matematická olympiáda – školní kolo účast: všichni žáci 6. – 9. ročníku  
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Výtvarná výchova 

 

BOPÍK 2016 

Žáci 4. a 5. ročníku se v dubnu 2016 zúčastnili výtvarné 
soutěže BOPÍK 2016, kterou vyhlásil Dům dětí a  
mládeže Třebíč. Soutěž byla vyhlášena v rámci  
propagace maskota DDM Třebíč – Bopíka. Bopík je  
kocourek, který si své jméno získal díky prostředí,  
kde současný DDM působí – v bývalé továrně BOPO.  
Do soutěže bylo zasláno celkem 204 výtvarných prací.  
Vzhledem k tomu, že některá díla byla kolektivní,  
zapojilo se do soutěže přibližně 250 dětí z třebíčského  
okresu. 
Porota ocenila všechny práce našich žáků a za odměnu  
čtvrťáci a páťáci obdrželi dárkový poukaz na zajištění 
výukového programu pro školní kolektiv v rozsahu  
2 hodin v třebíčské hvězdárně.  
 
 

 

 

 

Marťánci – škola z Marsu     celostátní výtvarná soutěž 

(účast 22 žáků 4. a 5. ročníku)   - bez umístění 

 

 

                 

Sport 

 Florbal – okrskové kolo  1. místo (Chalupa, Kotačka, Pavelec, Prudík,  

      Skryja, Šabacký, Toufar, Voneš, Zezula, Trnka) 

 Florbal – okresní kolo  3. místo  

 

 

 

Školní stravování 

 

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

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

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

pestrá a snaží se splňovat požadavky zdravé výživy.  

Den dětí zpestřila školní jídelna všem strávníkům návštěvou profesionálního kuchaře. 

Jídelníček školní jídelny je k dispozici všem strávníkům na školním webu. 
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9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Během školního roku proběhla pouze elektronická zjišťování, realizovaná v souladu s § 

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. Tato forma 

elektronického zjišťování nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. 

Elektronická zjišťování proběhla na tato témata: 

 

 

 Počet romských žáků a žákyň vzdělávaných v jednotlivých vzdělávacích 

programech. 

 Problematika vzdělávání v oblasti bezpečnosti v základním vzdělávání. 

 Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních školách. 

 Prevence rizikového chování žáků v základních a středních školách. 

 Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků v základních 

školách. 

 

 

Další kontroly: 

 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 provedená 

ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů zřizovatelem školy – Obcí Rudíkov (protokol o kontrole vydán dne 

15. 2. 2016) 

 

Tematická požární kontrola v souladu s požadavkem § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 2 

a § 35 písm. a) a c) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s § 45 odst. 1 písm b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) – byla provedena nprap. Bc. Petrem Sobotkou – 

vrchním inspektorem PO Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního 

odboru Třebíč (protokol o kontrole vydán dne 10. 3. 2016) 

 

Kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 

podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Krajskou 

hygienickou stanicí Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč. 

Kontrola byla zaměřena na prostorové podmínky, počet a vybavení hygienických 

zařízení, osvětlení, provozní podmínky, úklid, mikroklimatické podmínky, zajištění 

pitného režimu a dokumentaci (protokol o kontrole vydán dne 22. 3. 2016) 
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10) Základní údaje o hospodaření školy 

 

V roce 2015 naše organizace hospodařila s tímto výsledkem: 

 Náklady činily  hlavní činnost  9 037 837,15 Kč 

                                           vedlejší činnost    225 112,46,- Kč 

 Výnosy činily   hlavní činnost  8 783 696,84 Kč 

vedlejší činnost    306 048,80,- Kč 

 Ztráta/zisk celkem  hlavní činnost    - 254 140,31 Kč (ztráta) 

vedlejší činnost         80 936,34,- Kč (zisk) 

 

Ztráta z hlavní činnosti ve výši – 254 140,31 Kč byla ponížena ziskem z vedlejší 

hospodářské činnosti ve výši 80 936,34 Kč a nerozděleným ziskem z hlavní činnosti 

z minulého roku ve výši 171 785, 53 Kč. Po snížení tedy ztráta činí – 1 418,44 Kč. 

 

11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola nebyla ve školním roce 2015/2016 zapojena do žádného rozvojového ani 

mezinárodního programu. 

 

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

 

Ve spolupráci s Komunitní školou Rudíkov byl od listopadu 2015 do dubna 2016 

realizován pro zájemce třicetihodinový keramický kurz pro dospělé, případně pro rodiče 

s dětmi. Zúčastnilo se ho celkem 17 občanů Rudíkova a přilehlých okolních vesnic. 

 

13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

        z cizích zdrojů 

 

Název projektu:   „JE NÁM 40…“ 

 

Zahájení projektu:   1. 3. 2015 

Ukončení projektu:            30. 9. 2015   

Celkové náklady projektu:        100 000,- Kč 

Vlastní podíl:            40 000,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina:          60 000,- Kč 

 

V roce 2015 oslavila Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč 40 let od 
svého slavnostního otevření. Rádi jsme si tuto událost právě tímto projektem připomněli 
a důstojně nejenom s žáky, ale i širokou veřejností oslavili. Zaměřili jsme se zejména na 
sérii přednášek a besed věnujících se zdravému způsobu života a stravování za využití 
odborníků. Přednášky, besedy a sportovní programy umožnily nejenom žákům školy, ale 
i učitelům a rodičům setkávat se a kromě rozvíjení vzájemných vztahů také rozvíjet 
správné návyky ve formování zdravého životního stylu.  
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V rámci projektu jsme žákům i veřejnosti nabídli spoustu vydařených akcí, které se dle 

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

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

zdravých obědů zpestřený návštěvou profesionálního kuchaře, Běh naděje, Pohádkovou 

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

závody v biatlonu). Vyvrcholení projektu proběhlo 1. září při slavnostním znovuotevření 

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

zhlédnutí několika výstav žákovských prací a výrobků účastníků kurzů komunitní školy, 

výstav o Fair Trade s možností zakoupení a ochutnávky fairtradových produktů, nabídka 

propagační předmětů s logem školy a také almanachu mapujícího čtyřicetiletou historii 

nové školy v Rudíkově bohatého na přehled všech důležitých událostí, které škola zažila, 

doplněného spoustou fotografií a seznamem všech absolventů školy. Pro pozvané bývalé 

a současné zaměstnance a přátele školy byl od 16.00 hodin v jídelně připraven bohatý 

program se slavnostní večeří, vystoupením žáků školy, herců a zpěváků brněnského 

divadla Slunečnice a naší bývalé žákyně, mistryně Evropy v carvingu (vyřezávání do 

ovoce a zeleniny) Elišky Vostalové. Pro žáky byl projekt definitivně ukončen v třetím 

zářijovém týdnu návštěvou ekologického centra v Balinách.  

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

z prováděcího a rámcového projektu podpory zdraví Základní školy Ludvíka Svobody 

Rudíkov, okres Třebíč. 

 

 

 

Název projektu:  INOVACE VÝUKY A ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY NA  

    ZŠ RUDÍKOV 

 

 
 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy:    56 

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.00/56.2435 

Zahájení projektu:   1. 7. 2015 

Ukončení projektu:   31. 12. 2015 

Celkové náklady projektu:  343 021,- Kč 

Vlastní podíl:    0,- Kč 
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V rámci projektu byly připraveny a realizovány: 

 

 2 čtenářské dílny (ve 4. a 7. ročníku),  

 nákup cca 120 ks knih do žákovské knihovny, které byly určeny k četbě 

v čtenářských dílnách 

 beseda se současnou nejčtenější spisovatelkou Ivonou Březinovou 

 zahraniční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka (proběhl ve Velké Británii 

v Exeteru a byl zaměřen na rozvíjení jazykových a komunikačních schopností) 

 2 zahraniční stáže 2 členů pedagogického sboru (Malta - Aj, Itálie - Nj) 

 zahraničně – vzdělávací pobyt pro 16 žáků školy ve Velké Británii (Brighton, 

Londýn, Portsmouth, Hastings…). Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách a 

strávili také celkem 9 vyučovacích hodin studiem angličtiny 

 

 

 

Název projektu:  PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ A ZŠ 

    V KRAJI VYSOČINA 

 

Celkové náklady projektu: 49 997,- Kč 

Vlastní podíl:   0,- Kč 

 

 
 

Díky tomuto projektu získali žáci školy nejenom pro výuku, ale i pro zábavu 10 ks 

konstrukčních stavebnic Merkur M8, 8 ks konstrukčních stavebnic Merkur E1 – 

elektřina a magnetismus a 8 ks univerzálních zdrojů pro stavebnice Merkur. 

 

 

 

Název projektu:  ZAPOJTE ŽÁKY MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI 

 

Celkové náklady projektu: 43 000,- Kč 

Vlastní podíl:     8 600,- Kč    
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Naší škole se podařilo uspět v dotačním programu společnosti AV MEDIA poskytujícím 
školám možnost pokračovat v systematickém vzdělávání pedagogů v oblasti interaktivní 
výuky s moderními technologiemi s důrazem na zapojení žáka. 
V rámci tohoto programu se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili 16ti hodinového 
školení, jehož výsledkem je kvalitní znalost používání interaktivních tabulí a programů 
SMART Notebook a jednotliví učitelé i dalších školení zaměřených na konkrétní 
předměty a moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku. 
 

 
 
Název projektu: PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A 

MLÁDEŽE V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH  

ZAŘÍZENÍ A NA ŠKOLSKÝCH SPORTOVIŠTÍCH 

 

Zahájení projektu:  1. 9. 2015 

Ukončení projektu:  30. 6. 2016 

Celkové náklady projektu: 22 101,- Kč 

Vlastní podíl:   0,- Kč 

 

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

ceny do florbalového turnaje a ceny do turnajů ve volejbale a přehazované. 

 

Název projektu:  UČÍME SE A ŽIJEME S PŘÍRODOU 

 

Zahájení projektu:        1. 3. 2016 

Ukončení projektu:      30. 9. 2016    

Celkové náklady projektu:  100 000,- Kč 

Vlastní podíl:      40 000,- Kč 

Příspěvek Kraje Vysočina:    60 000,- Kč 

 

Součástí projektu je zejména zastřešení venkovní učebny v prostoru za školou (její 
hrubá realizace proběhla v rámci výstavby víceúčelového sportoviště s umělým 
povrchem v roce 2015 obcí Rudíkov), která bude v budoucnosti sloužit jako prostor pro 
pobyt našich žáků zejména v hodinách přírodovědných dílniček a environmentálního 
vzdělávání. Dále bychom rádi esteticky doplnili prostředí této učebny výsadbou nových 
nižších keřů a úpravou trvalkových záhonů, nádob a truhlíků v okolí školy. Veškeré 
výstupy z projektu budou rodičům a veřejnosti prezentovány ve vitríně umístěné před 
budovou školy. Dále budou ve škole rozšířeny stávající kontejnery na tříděný odpad 
(zejména ve třídách a na chodbách). Každoroční samozřejmostí je zapojení se do akce 
Čistá Vysočina, kdy žáci naší školy pečlivě odklidili odpadky kolem silnic vedoucích do 
okolních obcí. Součástí projektu bylo i Jarní vystoupení žáků v rudíkovské sokolovně. 
V rámci projektu proběhly i dva školní sportovní turnaje – turnaj v přehazované pro 
žáky 6. a 7. ročníku a volejbalový turnaj pro žáky  8. a 9. ročníku a dále tradiční branný 
den v lesích kolem Rudíkova. Aby naši žáci nezaháleli ani o letních prázdninách, byla pro 
ně vyhlášena výtvarná soutěž s ekologickou tematikou – ti nejlepší z nejlepších pak 
společně za odměnu v září navštívili jihlavské zábavní centrum Robinson a zoologickou 
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zahradu. Celé ukončení projektu proběhne během září slavnostním otevřením venkovní 
učebny přednáškou o zdravém životním stylu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu:  ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ          

 

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

projektu prodloužena dohoda o spolupráci mezi Státním zdravotním  

ústavem Praha, garantem programu Škola podporující zdraví a do  

konce školního roku 2016/2017 prodlouženo osvědčení o přijetí do sítě programu Škola 

podporující zdraví. 

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

vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. 

holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží 

rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, 

spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních 

kompetencí všech členů školního společenství. 

 

 

 

Název projektu:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Třebíč 

 

Projekt řeší vytvoření jednotného strategického materiálu Místní akční plán vzdělávání 

ORP Třebíč, přičemž jednou z úrovní dokumentu bude konkretizace jednotlivých 

strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího 

zařízení v MŠ a ZŠ ve správním obvodu ORP Třebíč. 
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Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 

ve správním obvodu ORP Třebíč tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 

ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a 

plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Projekt reaguje na přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou 

podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol ve 

spolupráci s poskytovateli neformálního vzdělávání a rodičovskou veřejností. 

MAP je významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV a výzev IROP. 

Realizačnímu týmu projektu pro sběr údajů potřebných k vytvoření strategického 

dokumentu je za naši školu k dispozici ředitel školy. 

 

 

 

 

Název projektu: Ovoce do škol  Název projektu: Školní mléko 
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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 

 Pomoc škole, z.s. 

 Komunitní škola Rudíkov, o. s. 

 Římskokatolická církev 

 TJ Sokol Rudíkov 

 SDH Rudíkov 

 FK Rudíkov – Trnava 

 Úřad práce Třebíč 

 Středisko ekologické výchovy Baliny 

 Dopravní hřiště Třebíč 

 Policie ČR 

 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 

 Pedagogicko – psychologická poradna Třebíč 

 Speciální centrum Jihlava 

 Aquapark Laguna Třebíč 

 … a další 
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Na závěr… 

 
Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní 
každé dítě v ČR a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace. 
Proto velmi záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti nabízí, jaké prostředí pro vzdělávání 
vytváří, jak motivuje k učení, jak ovlivňuje rozvoj osobnosti každého žáka, jak ho 
připravuje na soužití a spolupráci každého žáka, jak ho připravuje na soužití a spolupráci 
s druhými, jak ho vybavuje pro osobní život a zaměstnání i pro adaptaci v současném 
dynamickém světě. 
(čerpáno z Národního programu rozvoje vzdělávání v české republice tzv. Bílá kniha, 
Praha 2001). 
 
V této výroční zprávě nebylo možné obsáhnout všechny akce a programy, které ve škole 

nebo mimo školu probíhaly. Bylo jich skutečně mnoho… 

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

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

kvalitní zabezpečování jejich volnočasových aktivit. 

Naši žáci byli úspěšní při přijímacím řízení na střední školy i v řadě soutěží a olympiád. 

Věříme, že i nadále budeme takto úspěšně rozvíjet nadané žáky.  

Z výroční zprávy je patrné zapojení školy do projektů, které tvoří nezanedbatelný přínos 

pro školu nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních zkušeností, 

komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. Zaměřujeme se na nové 

trendy ve výuce, jako jsou tematické dny, projektové vyučování, kurzy, exkurze apod. 

Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům.  

 

Děkuji za žáky i zaměstnance zřizovateli školy za vybudování víceúčelového sportoviště 

a rekonstrukci tělocvičny, jsem rád, že tímto způsobem můžeme podpořit nejen sport ve 

škole, ale i v celé obci a pevně doufám, že nové hřiště přivede spoustu mladých lidí ke 

sportování, k tomu, aby si měli kde vybít energii…  

Děkuji svým spolupracovníkům za to, že z naší školy vytvořili místo, kde mají děti 

ideální podmínky a prostředí pro získávání základních hodnot do budoucího života. Díky 

osobnímu a lidskému přístupu zaměstnanců patří naše škola k tomu, čím se může obec 

Rudíkov pochlubit. 
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Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 v 1. třídě 

 

„JE NÁM 40…“ – oslavy 40. výročí otevření školy 
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„JE NÁM 40…“ – den otevřených dveří – výstava žákovských prací  

 

„JE NÁM 40…“ – bývalá žákyně Eliška Vostalová (mistryně Evropy v carvingu) 
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„JE NÁM 40…“ – ukázka carvingu Elišky Vostalové 

 

„JE NÁM 40…“ – slavnostní večeře a setkání současných a bývalých zaměstnanců 
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„JE NÁM 40…“ – hudební vystoupení divadla Slunečnice 

 

„JE NÁM 40…“ – Zoe Klusáková (dcera Ludvíka Svobody) 
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Studijně – poznávací zájezd do Anglie (projekt Inovace výuky a zahraniční výjezdy 

na ZŠ Rudíkov) 
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„JE NÁM 40…“ – ekologické centrum v Balinách 

 

 



Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč – výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 
2015/2016 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda se starostou obce 

 

Děvčata vaří… 
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Poznávejme zvířata… 
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Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (projekt Inovace výuky a zahraniční 

výjezdy na ZŠ Rudíkov) 

 

             Adventní tvořenínergie pro b 
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íAdventní tvoření 
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Čertovský den 
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Předvánoční výlet do Brna – 4., 5. ročník  

 

Florbalový turnaj Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 
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Vánoční Réva – cimbál 

 

Vánoční koncert v Domově důchodců na Koutkově ulici v Třebíči 
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Vánoční florbalový turnaj 

 

Vánoční florbalový turnaj – učitelský tým 
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Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy 
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Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově 
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Beseda o Izraeli 

 

Trička deváťáků 
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Lyžařský výcvikový kurz 

 

24. školní ples 
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24. školní ples 
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Divadlo Polárka Brno 

 

Moravské zemské muzeum Brno 
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První pomoc do škol 
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POKOS – příprava občanů k obraně státu 
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Čistá Vysočina (projekt Učíme se a žijeme s přírodou) 
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Jarní vystoupení žáků (projekt Učíme se a žijeme s přírodou) 
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Jarní vystoupení žáků (projekt Učíme se a žijeme s přírodou) 
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ZOO Jihlava – 4., 5. ročník  
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Koncert v Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí 

 

Dopravní hřiště – 4. ročník  
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Exkurze – vodní nádrž Dalešice, Jaderná elektrárna Dukovany 
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Zdravá Pětka a Párty se Zdravou Pětkou (projekt Učíme se a žijeme s přírodou) 
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Preventivní program – šikana (projekt Učíme se a žijeme s přírodou)        

 

Výlet 5. ročníku - Praha 
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Výlet 9. ročníku – Žítková, CHKO Bílé Karpaty 
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Pohádková škola     
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Pohádková škola 
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Turnaj v odbíjené (projekt Učíme se a žijeme s přírodou) 
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Exkurze ESKO – T + skládka Petrůvky 
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Výlet 6. ročníku – na kolech do Náměště nad Oslavou 

 

Výlet 7. ročníku – Permonium Oslavany 
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Výlet 8. ročníku – Náchod a okolí 

 

Poslední zvonění deváťáků 
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Slavnostní zakončení školního roku 

 


