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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 škola 

 

název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník 

adresa školy: nám. Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník 

právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 706 591 33 

IZO: 150013078 

identifikátor školy: 650013051 

vedení školy: ředitel: Ing. Milan Hupka 

kontakt: tel.: 564 034 958 mobil: 725 434 025  

 e-mail: reditel@zshorepnik.cz www.zshorepnik.cz 

 

1.2 zřizovatel 

 

název zřizovatele: Obec Hořepník 

adresa zřizovatele: nám. Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník 

IČO: 00 248 215 

kontakt: tel.: 565 447 210 e-mail: podatelna@horepnik.cz www.horepnik.cz 

 

1.3 součásti školy 

 

 IZO adresa kapacita 

Mateřská škola 150013108 Pletařská 203, Hořepník 50 

Základní škola 150013078 nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 270 

Školní družina 150013086 nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 50 

Školní jídelna ZŠ 150013094 nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 500 

Školní jídelna-výdejna 170101371 Pletařská 203, Hořepník 50 

 

1.4 základní údaje o součástech školy k 30. 09. 2012 

 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet 

pedagogů 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 1 28 28 2 14 

1. stupeň ZŠ 3 39 14 4 10,5 

2. stupeň ZŠ 4 37 8,25 4 8,25 

Školní družina 1 34 34 1 34 

Školní výdejna MŠ x 28 x x x 

Školní jídelna ZŠ x 74 x x x 

 

V tomto školním roce byl spojen 2. a 3. ročník, a 4. a 5. ročník. 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Ve staré budově jsou celkem čtyři třídy, v přízemí je oddělení školní družiny, školní kuchyň a jídelna. Nová budova má tři 

patra. Na prvním patře je učebna fyziky a chemie, dále pak učebna informatiky a školní dílna. Na ostatních dvou patrech je 

celkem šest tříd. V příslušenství k tělocvičně patří také školní cvičná kuchyňka. 

K 30. 06. 2012 byly celkem čtyři třídy vybaveny interaktivní tabulí. Na prvním stupni to byla 1. a 2. třída. Na druhém 

stupni je touto pomůckou vybavena 5. třída a učebna fyziky-chemie. Tyto učebny jsou také doplněny keramickými tabulemi 

bílými s popisem fixy. Další čtyři třídy jsme v průběhu školního roku doplnili keramickou tabulí s dataprojektorem. 

Celkem 9 tříd je vybaveno novými lavicemi a židličkami, z toho 7 tříd výškově stavitelnými. 

Ve staré budově byla umístěna I. – III. třída, na nové IV. – IX. třída. Snažíme se v rámci finančních možností pravidelně 

obměňovat učebnice a knižní fond školy. Máme velice dobře vybavený kabinet tělesné výchovy. Na škole působí Školní 

sportovní klub, který je členem Asociace školních sportovních klubů. Jako členy evidujeme ty žáky, kteří jsou členy nějakého 

sportovního kroužku a také ty, kteří naší školu reprezentují na sportovních soutěžích. S placením členských příspěvků nám 

pomáhá SRPDŠ a finanční dotaci od asociace pak věnujeme na nákup sportovních pomůcek. Na podzim 2012 jsme zakoupili 

10 párů běžeckých bot i s vázáním. DUO TRANS CZ, s.r.o. a SDH Lesná nám poskytly sponzorský dar v celkové výši 

10 000 Kč. Za tyto peníze jsme pořídili pět párů nových sjezdových bot. Tímto jsme schopni uspokojit potřeby dětí, které se 

účastní zimního lyžařského výcviku. Toto vybavení půjčujeme i ostatním z řad veřejnosti.  

Za budovou školy je školní zahrada se školním pozemkem a skleníkem, který jsme opravili a využíváme ho při 

praktických činnostech. 

Během letních prázdnin 2013 byla na tělocvičně vyměněna stará okna za plastová, vyměněny vchodové dveře a položena 

izolace na střechu. Vlivem zatečení vody během rekonstrukce došlo k poškození parketové podlahy. Z toho důvodu dojde ve 

spolupráci s pojišťovnou a zřizovatelem k její rekonstrukci. 

Mateřská škola je od areálu základní školy vzdálena cca 400 m. Její součástí jsou dvě třídy, ložnice, místnost na hraní 

a výdejna jídla. Okolo budovy je velká zahrada. Byla dokončena rekonstrukce výdejny jídel a přilehlých prostor. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 

Čtyři učebny máme vybaveny interaktivní tabulí Activboard, jedna z nich je na pojezdu. V učebně ICT je pro žáky 

k dispozici 15 stanic pro žáky. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici notebooky. Další IT vybavení: barevná laserová 

tiskárna, 4 černobílé laserové tiskárny, skener, digitální fotoaparát, digitální kamera, projektor, vizualizér a tablet. Po celé 

budově je k dispozici WIFI připojení. Celá počítačová síť je rozdělena na žákovskou a učitelskou. Všichni se do sítě přihlašují 

pod svým uživatelským jménem a s rozdílnými uživatelskými právy a přístupy na síťové disky. Na škole je celkem devět tříd 

s možností využití projekce. 

Podařilo se nám také vyměnit rozhlasovou ústřednu školního rozhlasu.   

  

Grantové programy pro vzdělávání 

 

 

Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Dalším projektem z grantového programu Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v kraji Vysočina je „Využití e-learningu k rozvoji 

klíčových kompetencí“. Celková výše finančních prostředků je 

1 246 519 Kč.  

V rámci tohoto projektu pedagogičtí pracovníci vytvářeli 

elektronické vzdělávací materiály, t.j. pracovní listy, výklady, sbírky příkladů, prezentace, testy, atd., které jsou přístupné našim 

žákům pomocí internetové aplikace www.olat.cz/zshorepnik. Do tohoto projektu byli zapojeni tvůrci: Mgr. Marie Šimková, 

Stáňa Žáčková, Mgr. Ivana Ježková, Mgr. Zdeňka Švejdová, Mgr. Blanka Kabíčková, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková. Projektovým 

manažerem je Ing. Roman Lacko. Ing. Milan Hupka je jeho zástupcem a manažerem IT. Finančním manažerem je ekonomka 

školy Marie Kotýnková. Realizace tohoto projektu byla ukončena k 30. 06. 2012. Celý projekt byl ukončen v jarních měsících 

2013 schválením poslední monitorovací zprávy.  

Je potřeba dodat, že aplikaci Olat používáme dále jako úložiště výukových materiálů, které vytvářejí pedagogičtí 

pracovníci v dalším projektu „Učíme se moderně“. 

 

 

Projekt Učíme se moderně 

 

V září 2012 jsme začali pracovat na dalším projektu, který nám 

přinesly tzv. šablony EU peníze školám. Rozpočet tohoto projektu je 

622 298 Kč. Cílem této akce jsou dvě oblasti: zlepšení technického 

stavu ICT, školních pomůcek a vytváření výukových materiálů, 

které využívají učitelé při výuce a které jsou také k dispozici na 

http://www.olat.cz/zshorepnik
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školním e-learningovém portálu www.olat.cz/zshorepnik. Tento projekt bychom rádi dokončili v březnu 2014. 

Mezi nejvýraznější akce ve školním roce 2012/13 bylo pokrytí obou budov základní školy WIFI signálem a instalací 

keramických tabulí s projektory v dalších třídách. 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení: 01. 09. 2005, doplňující volby v listopadu 2011 

Počet členů školské rady: 5 

předseda: Věra Buřičová, 

za rodiče: Jaroslava Součková, Věra Buřičová, 

za zřizovatele: Milan Nebesař, 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Lenka Zíková, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková. 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

 

předseda: Kos Libor 

další členové: Zelenka Luboš, Jandová Lenka, Kaňková Jitka, Rokos Vladislav, Lacina Miloslav, Vaněčková Lenka, 

Hanková Renáta, Zadražilová Ivana 

 

Spolupráce se SRPDŠ je tradičně výborná. Stěžejní pro tuto spolupráci je jejich ochota aktivně se podílet na chodu školy 

a pořádání školního plesu. Na školním plesu také proběhlo slavnostní představení žáků 9. třídy. Ti také, společně s některými 

mladšími spolužáky, předvedli předtančení, které s nimi nacvičila Jitka Kaňková. Školní ples představuje významnou finanční 

částku do rozpočtu SRDPŠ, které má pak možnost financovat některé akce. Žákům 4. třídy hradilo dopravu na plavecký výcvik 

v Srní. Ve školním roce si opět každý žák mohl vyčerpat částku 200 Kč na akce pořádané školou. Dále sdružení hradilo 

příspěvek na dopravu vedoucím kroužků břišních tanců a divadelního. Finančně se podílí na příspěvcích členů Školního 

sportovního klubu, startovném na LAO a dalších akcích školy. Podílí se rovněž na finančním krytí stavby pergoly v areálu 

mateřské školy.  

V průběhu roku došlo k založení občanského sdružení Hořepnicko, které by mělo nahradit SRPDŠ. Spolupráce se školou 

bude i nadále pokračovat pod hlavičkou tohoto sdružení.  

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. – 9. tř. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Každým rokem o krok dál 1. –  9. tř. 

  

Od září 2011 jsme na naší škole snížili časovou dotaci německého jazyka za tří hodin v 8. a 9. ročníku na 2 hodiny v 9. ročníku. 

Zbylé čtyři hodiny jsme rozdělili takto: jednou hodinou jsme posílili ČJ 9, v 8. a 9. třídě jsme zavedli volitelný předmět 

Konverzace v AJ a v 9. ročníku Finanční gramotnost. 

 

Učební plán, 2012/13 

 

V následující tabulce jsou vyznačeny jednotlivé předměty pro jednotlivé ročníky a také spojené předměty. Důvodem 

spojení je nedostatek žáků a tím i finančních prostředků na platy všech zaměstnanců školy. 

 

 

 

 

 

http://www.olat.cz/zshorepnik
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Přidělení předmětů – úvazky 2012/2013 

 

 
 

Podle RVP je celková časová dotace pro 1. stupeň 118 hodin týdně a pro 2. stupeň je to 122 hodin. Celkem je to 240 hodin. 

Celkem je tedy úspora 240 – 185 hodin = 55hodin, což představuje úsporu 2,5 pedagogického pracovníka. 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem k 1. 9. 2012:  

 

Počet učitelů ZŠ:  

 

9 Ing. Hupka Milan – ředitel školy, Mgr. Zíková Lenka, Mgr. Ježková Ivana, Mgr. 

Zenáhlíková Zdeňka, Mgr. Šimková Marie, Mgr. Martina Pavlů, Mgr. Martin 

Dvořák, Mgr. Blanka Kabíčková  a Mgr. Kateřina Fuková.  

Počet vychovatelů ŠD: 1 Tomanová Irena 

Počet učitelů MŠ:  2 Bc. Kaňková Jitka – vedoucí učitelka, Závůrková Jitka - učitelka 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Kotýnková Marie – vedoucí školní jídelny, ekonomka školy 

Počet dalších provozních 

zaměstnanců 

6 školník: Razima Miroslav 

kuchařky: Růžičková Eva, Veselá Jitka 

uklízečky: Krejčová Martina, Kosová Blanka,  

výdej stravy a úklid v MŠ: Procházková Václava  
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí pracovníci k 30. 06. 2013 
 Funkce Praxe Úv. Aprobace Vzdělání 

1. učitelka  20 1,0 Učitelství pro 1. stupeň, spec. hudební 

výchova 

PF České Budějovice 

2. učitelka 24 1,0 Učitelství pro 1. stupeň PF České Budějovice 
3. učitelka 21 1,0 Matematika, Základy techniky PF České Budějovice 
4. učitelka 14 1,0 Anglický jazyk, Občanská nauka Západočeská univerzita v Plzni 
5. učitelka 29 1,0 Chemie 

Fyzika               

Ped. fakulta Hradec Králové 

6. učitelka 33 1,0 Český jazyk 

Občanská nauka 

PF České Budějovice 

7. učitel 20 1,0 ICT, matematika ČVUT fakulta strojní, Univerzita Palackého Olomouc-

pedagogické minimum, Specializační studium – 

Koordinátor ICT 

8. učitel 1 1,0 Vychovatelství – Pedagog volného času Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

9. učitelka 2 1,0 Dějepis, Společenské vědy Ped. fakulta Hradec Králové 

10. učitelka 23 1,0 SPgŠ, vychovatelka Střední pedagogická škola Soběslav, vychovatelství 

11. učitelka 27 1,0 MŠ Střední ekon. škola – ekonomika spojů, Střední ped. škola 

– učitelství pro MŠ – dvouletá nástavba s maturitou 

12. učitelka 18 1,0 MŠ Univerzita J. A. Komenského Praha, bakalářské studium 

13. učitelka 14 RD Speciální pedagogika Univerzita J. A. Komenského Praha, 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby, k 30. 6. 2013, bez MŠ 

 

 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důch. věku 
v důchod. věku Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 1 0 4 1 2 0 1 0 0 2 8 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. 

 

Personální změny od 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013 

 

Mgr. Stáňa Žáčková, odchod do důchodu, 

Mgr. Zdeňka Švejdová, pokračování v rodičovské dovolené, 

Mgr. Blanka Kabíčková, návrat z rodičovské dovolené, 

Mgr. Kateřina Fuková, pracovní smlouva na dobu určitou, do 30. 06. 2013, zástup za Z. Švejdovou, 

Mgr. Martin Dvořák, pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci  

 

 

Funkce úvazek Praxe Pracovní zařazení Vzdělání 
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ekonomka 

vedoucí ŠJ 

0,5 + 

0,5 
24 

ekonomka školy, vedoucí školní 

jídelny 
SPŠ potravinářské technologie 

školník 1,0 28 školník-údržbář, topič 
SOU mechanik opravář pro silniční 

vozidla 

uklízečka 0,75 28 uklízečka SOU sklářské – brusič skla 

uklízečka 0,75 19 uklízečka SOU obuvnické 

kuchařka 0,875 25 kuchařka Střední odborné - kuchařka 

kuchařka 0,875 34 kuchařka SOU-kuchařka 

uklízečka, výdej stravy 0,875 20 výdej jídel a úklid v MŠ Střední odborné - prodavačka 

 

 

Přidělení kabinetů 

 

I. Tomanová: školní družina, učitelská 

knihovna, lékárna 

 I. Ježková: 1. stupeň  

M. Dvořák: dějepis, zeměpis, dopravní 

výchova 

 M. Šimková: český jazyk, žákovská knihovna,  

Z. Zenáhlíková: AŠSK, přírodopis, chemie, 

fyzika, tělesná výchova  

 L. Zíková: hudební výchova, didaktická technika 

M. Hupka: informatika  M. Pavlů občanská výchova, jazyky, výtvarná 

výchova 

B. Kabíčková: matematika, dílny, učebnice,   K. Fuková pozemky 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  školní rok 

2013/14 

1 6 0 1 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 1 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední 

odb.učiliště  

Bez dalšího pokračování ve 

studiu 

celkem  

0 0 0 1 1 3 0 5 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední odb.učiliště  celkem 

- - - - - - - 

  

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku  

5 0 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 
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Statistika podle trvalého bydliště a data narození k 30. 6. 2013 

 

Hořepník 40 

Bořetice 7 

Buřenice 4 

Lesná 8 

Lukavec 1 

Nový Rychnov 1 

Rovná 2 

Samšín 3 

Útěchovice 6 

Útěchovičky 1 

Celkem 73 žáků 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - 0 

Zrakové postižení - 0 

S vadami řeči - 0 

Tělesné postižení - 0 

S kombinací postižení - 0 

S vývojovými poruchami učení - 3 

 

Ve škole věnujeme pozornost a pomoc integrovaným dětem a žákům ze sociálně problematického prostředí. S žáky pravidelně 

pracovala Mgr. Ivana Ježková. Pro předškoláky jsme ve školním roce 2012/13 opět nabídli možnost logopedické nápravy řeči.  

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces 

 

Časový vzhled vyučovacích hodin 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Od  7
40

 Od  8
35

 Od  9
40

 Od  10
35

 Od  11
30

 Od  12
25

 Od  13
20

 Od  14
15

 

Do  8
25

 Do  9
20

 Do  10
25

 Do  11
20

 Do  12
15

 Do  13
10

 Do  14
05

 Do  15
00

 

 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Minimální preventivní program a jeho hodnocení 

 

Ve škole se řídíme MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM PROGRAMEM ŠKOLY, který každoročně zpracovává metodička 

prevence Lenka Zíková. Jeho součástí je také široká nabídka zájmových kroužků, společné akce a projekty. Spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pelhřimově. Při řešení problémů vždy spolupracuje třídní učitel a výchovná 

poradkyně Zdeňka Zenáhlíková.  

 

Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu a dalších preventivních aktivit v roce 2012-13 na ZŠ 

Hořepník 

1. Realizace Minimálního preventivního programu na škole: 

a) Zařazení do osnov a učebních plánů předmětů rodinná výchova, občanská výchova, prvouka, přírodověda a přírodopis, 

vlastivěda, český a anglický jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika  

 

b) Děti s SPU (v počtu 3) se účastnily akcí s ostatními 

 

c) Metody aktivního sociálního učení: 

d) výklad učitele, učebnice, příručky, využití videokazet a CD, referáty dětí z tisku, knih apod., návštěva kulturních akcí, 

besedy s odborníky, ale i se spolužáky – účastníky semináře protidrogové prevence DDM Pelhřimov, modelové 

situace, hry, soutěže, relaxační a tělesná cvičení, účast na olympiádách a soutěžích 

 

e) Volnočasové aktivity: 

1) zájmové kroužky: sportovní I. st., florbal chlapci, florbal dívky, anglického jazyk pro pokročilé, zobcová 

flétna, ochránci přírody, dramatický 

2) soutěže: florbal, fotbal, sálová kopaná, dopravní soutěž, Pacovský talent - pěvecká soutěž, recitační soutěž, 

Atletická olympiáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Celoroční matematická korespondenční 

soutěž TAK – TIK, Logická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, OVOV, ABC šipky, vlaštovky, Výtvarná 

soutěž „Česko mýma očima“ , Psaní na počítači 

3) ostatní akce: 

4) divadelní představení školního dramatického kroužku, školní akademie a vánoční trh, exkurze, závěrečné 

výlety (I. stupeň  - Roštejn, II. stupeň – Orlické hory), den s třídním učitelem, divadelní představení v Táboře 
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a Pacově, muzikál v Pelhřimově, Mikuláš s čerty – nadílka a diskotéka, vánoční besídky, dětský karneval, 

cirkusové představení, práce na počítači (nácvik psaní, kreslení, práce s internetem), kurz dopravní výchovy v 

Pelhřimově, vánoční Praha, Giganti doby ledové – Praha MŠ a 1. roč. ZŠ, lyžařský výcvik v Pasekách nad 

Jizerou, plavecký kurz v Srní, společné akce MŠ se ZŠ (soutěže a hry, výlety, projekty), Case den Kámen, 

organizace českého Dnu proti rakovině, Příběhy bezpráví, Den Země Pelhřimov, sportovní den 

5) projekty: Na zelenou do školy, projet Zima, Zdravé zuby, Normální je nekouřit, ekologické programy 

Mravenec, Besip, Nebezpečí číhá všude, Den záchranářů,  

6) Prevence dětských úrazů, ekolog. projekt Za humny, čtení v knihovně - ŠD 

 

f) Účast rodičů na volnočasových aktivitách: 

1) div. představení, šk. akademie, Vánoční trh, školní ples – pravidelně se zúčastňují rodiče žáků, turnaj ve 

florbalu – rodiče s dětmi, Čarodějnice – akce na letním parketě - organizují zaměstnanci školy, přátelé školy  

2) Pohádkový les – organizují rodiče, učitelé, přátelé školy 

3) Programy pro děti a rodiče v MŠ (setkání v MŠ a na zahradě pod novou pergolou - info pro rodiče budoucích 

školáků od vyučujících v 1. třídě) 

4) pomoc některých rodičů v rámci sbírky Pomoc, která nic nestojí 

5) Florbalový podvečer pro rodiče a děti  

a. Metody hodnocení efektivity realizovaných programů: ankety, školní parlament - připomínky a návrhy 

zástupců žáků jednotlivých tříd, besedy se žáky, třídnické hodiny 

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů: 

 

a) Účast protidrogového koordinátora ZŠ na kurzech, školeních a seminářích pořádaných Mgr. Zuzana Lesinová 

odborným garantem primární prevence - Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů Jihlava, PPP Pelhřimov 

b) Přenášení poznatků získaných na výše uvedených akcích na všechny pedagogické pracovníky ZŠ Hořepník                                                             

c) Protidrogová tematika, práce s dětmi s SPU, šikana, ochrana zdraví, apod. – kvalitně zajišťují především pracovníci 

Úřadu práce a Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhřimově, Červený kříž, záchranáři, hasiči a policie Pacov a 

Pelhřimov  

 

A. Získané vědomosti a dovednosti byly aplikovány (viz. 1. A) 

3. Subjekty participující na realizaci Minimálního preventivního programu  

ve škole: 

     TJ Sokol Hořepník – zajištění hřiště a přilehlých upravených sportovních ploch 

     OÚ Hořepník – zapůjčení sálu a kina na kulturní akce zdarma 

     SRPDŠ a soukromí podnikatelé (sponzorování soutěží)        

     Červený kříž, IZS 

 

Hodnocení environmentální výchovy za školní rok 2012/13 

 

Environmentální výchova poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Plán a jeho vyhodnocení 

sestavuje Zdeňka Zenáhlíková.  Žáci se učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si 

základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě.  

Žáci poznávají přírodu, prostředí a život lidí rozmanitými činnostmi – pozorování, práce s naučnou literaturou, využití 

názorných pomůcek, hry, prožitkové aktivity.  

Výuku doplňují exkurze, přednášky, soutěže, vycházky, projektové dny, výukové programy. Vyučující vhodně zařazují aktivity 

podle ročního období, svátků či významných dnů, sledují se žáky změny v přírodě a v životě lidí.  

EV v tomto školním roce byla realizována podle našeho ŠVP ve všech ročnících jako průřezové téma. V 6. ročníku se vyučoval 

volitelný předmět „Člověk a příroda“.  

Hlavní náplní celoškolního programu EVVO byl projekt RECYKLOHRANÍ , který nabízí celoročně mnoho aktivit  pro 

všechny věkové skupiny žáků ZŠ. Zapojili jsme se téměř do všech úkolů a s úspěchem jsme sbírali body. Všem učitelům patří 

dík za pomoc žákům při úkolech. Úspěšně jsme zorganizovali akci na sběr vysloužilých elektrospotřebičů, stále sbíráme 

vysloužilé baterie a elektrospotřebiče do kontejnerů na chodbách školy. 
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Na škole jsme vyhlásili soutěž ve sběru vybitých baterií. V soutěži zvítězili žáci 6. tř., kteří sesbírali celkem 48,95 kg baterií, na 

2. místě byli žáci 1. tř. ( 36,9 kg)  a na 3. místě žáci 3. tř. (6,85 kg). 

Zapojili jsme se do soutěže ve sběru vysloužilých mobilů. Úspěšně jsme sbírali body za plnění úkolů EKO abecedy… 

Naše škola má nyní 5 912 bodů, za které nakoupíme v Katalogu odměn hry a další pomůcky pro žáky. 

 

„Na zelenou a zdravě do školy v Hořepníku hravě“ – zakončení projektu 15.11.2012 celoškolní akcí. Závěrečnou akci 

doprovázela celá řada doprovodných ukázek: vojenská policie z Tábora a ukázka výcviku pejsků, vyhledávání drog a výbušnin, 

Červený kříž, Dopravní Policie Pelhřimov, Hasiči z Humpolce, Velosport Valenta a Agrodam Hořepník.  

( získaný grant: 63 400 Kč, akce grantu: tvorba osobní, třídní a školní mapy nebezpečných míst, bezpečný pohyb na kole i 

pěšky v rámci výuky dopravní výchovy a tělesné výchovy, dopravně-bezpečnostní dopoledne s Policií ČR, cykloputování pro 

starší okolo Hořepníku, oprav si své kolo (jednoduchá údržba kola v rámci praktických činností), soutěžní dopoledne pro děti 

MŠ a žáky 1. stupně, na kole s rodiči do školy +předání školní mapy projektantovi, úprava prostranství okolo sovy a instalace 

přístřešku na kola, pořízení dvou odrážedel pro děti MŠ a dvou koloběžek pro děti ZŠ, celoroční soutěž Jezdec roku.) 

V celoroční soutěži Jezdec roku zvítězil Jan Nebesař. 

 

Plnění úkolů pro naplnění cílů EVVO na škole  

TÉMA ZODPOVÍDÁ    TERMÍN PLNĚNÍ 

Vypracování plánu 

EVVO 

Z. Zenáhlíková září splněno 

Integrace EVVO 

(ekologické výchovy) do 

ostatních předmětů 

Všichni vyučující celoročně PRV:1.-3.,téma: 

Stromy, plody, ovoce, zelenina, třídíme odpad, chov zvířat, les, 

květiny, zdravý den, způsob života, voda, rybník, řeka, krajina, 

zemědělství, půda, 

Pole, louka 

Pč6-kapitola pěstitelství-září 

Z8 – Těžba hnědého uhlí a revitalizace krajiny v Podkrušnohoří, těžba 

černého uhlí a revitalizace Ostravska 

Z9 – Globalizace v oblasti ekologie, Ozónová vrstva, Příčiny a 

důsledky přírodních katastrof 

ČJ4 – kapitola Ekologicky (informace o recyklování elektrospotřebičů) 

Zapojení do soutěže 

Recyklohraní, díky 

soutěži získat pomůcky 

popř. materiály pro 

školní výuku 

Hupka září 

celoročně 

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů, použitých mobilů 

Zapojení do plnění úkolů EKO abecedy 

Další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků v ekologické 

výchově 

Z. Zenáhlíková 

+ ostatní vyučující 

celoročně Zapojení do česko-rakouského projektu ACT WELLL (12.-14.10.2012 

– úvodní seminář Lipka Brno, 1.- 3.3.2013 Vídeň, 17. – 19.5.2013 

studijní cesta Chaloupky) 

Exkurze „Šumava jako učebnice ekologie“ – 26.-28.4.2013 

Letní tvořivá škola Prv - srpen 2013 PE 

 

Realizace projektu „Na 

zelenou a zdravě do 

školy v Hořepníku 

hravě“ 

Hupka celoročně 15. 11. 2012 celoškolní akce 

Celoroční školní akce O nejlepšího jezdce 

 

 

Péče o zeleň a prostředí 

v okolí školy 

Vyučující 

pracovních činností 

Školník + uklízečky 

celoročně Výsadba okrasných dřevin v okolí školy 

Vánoční jarmark (tvorba, 

prezentace a prodej 

výrobků a prací 

vytvořených dětmi) 

Vyučující 

pracovních činností, 

Tomanová 

prosinec 16. 12. 2012 

Využít možnosti výuky 

v přírodě                                               

Všichni vyučující celoročně Prv: vycházky-pole, louka, les 

Tv- hřiště, plavání-Šumava, hory-Krkonoše 

Př 6 – vycházky k rybníku, do lesa 

Člp 6 – vycházky do přírody, chov a výcvik koní – p. Kozelská, 

návštěva kozí farmy v Krasolesí 

 

Tvorba nástěnky 

s environmentální 

tématikou 

Žáci 6. Tř. celoročně splněno 

 

Školní ekologické 

projektové dny 

Všichni vyučující leden, červen 14.11.Mravenec- Odpady,topení 

23.11.- Recyklohraní-nádoby a odpady 

21.12. Vánoce- zima 

Prv: Zdravé zuby 

30.5. 2.-3.r.Prevence dětských úrazů 
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16.5. Mravenec – Chráněná území (6. a 9. roč.) 

24.6. celoškolní projektový den „Za humny“ 

Organizace školních 

výletů, exkurzí 

Třídní učitelé celoročně 4.12.-Praha-výlet (Vánoční Prahou) 

26.4.-1.r.-Praha-Giganti 

7.6. Case den 

12.6. Výlet Roštejn 

9.10. exkurze Praha – zemědělské a technické muzeum, výstava „ Od 

věku sloužím člověku“ a „ Co pamatuje strom a lidé zapomněli“ 

26.1.-2.1. lyžařský kurz Paseky nad Jizerou 

29.5.-1.6. cyklovýlet Orlické hory 

7.6. cyklovýlet na Case den 

Zapojení žáků do 

zájmových kroužků, 

kroužek Ochránci 

přírody, péče o školní 

včelín 

Němeček, 

Zenáhlíková 

celoročně Kroužek Ochránci přírody – účast na krajském kole soutěže Zlatá včela 

Plnění úkolů projektu 

„Normální je nekouřit“ 

Zíková celoročně Průběžně Prv-1.-3.r. 

 

Projekt „Zdravé zuby“ Zenáhlíková říjen Průběžně 4. a 5. roč. 

Využívání deskové hry 

Ekopolis 

Zenáhlíková celoročně splněno 

Péče o školní pozemek, 

využití skleníku, 

kompost, zřízení sběrné 

nádoby na dešťovou 

vodu 

Vyučující 

pracovních činností 

celoročně Pč 4-7 průběžně dle potřeby na podzim a na jaře 

 

 

Zřizování relaxačních 

koutků na chodbách a ve 

třídách 

Třídní učitelé celoročně Chodba staré budovy 

 

Akce ke Dni Země Zenáhlíková duben 18.4. žáci 6. třídy v Pelhřimově na Dni Země 

ŠD – sběr kaštanů a 

žaludů pro zvěř 

Tomanová podzim Odnesení do lesa, listopad, prosinec 

 

- Péče o park a 

okolí školy 

Tomanová celoročně Kontrola při vycházkách 

 

- Výrobky 

z přírodních 

materiálů 

Tomanová celoročně Říjen Kaštánek a Kaštanka, prosinec mechové stromečky, květy 

z klacíků…..pletení ze sítiny 

- Výrobky 

z odpadních 

materiálů 

Tomanová celoročně Listopad, únor,březen,květen,červen výrobky z pet lahví, 

květy,motýli,vázy… 

- Sběr léčivých 

rostlin 

Tomanová celoročně Výroba herbáře 

- Hry 

s ekologickou 

tématikou 

Tomanová celoročně                  Až pojedu…, Kdo jsem.. 

 

Ekologizace provozu školy: 

Ve škole třídí žáci odpad na papír, plasty, bioodpad a ostatní odpad. Ve školní kuchyni třídí kuchařky také sklo a sbírají použitý 

olej. Energii škola také šetří díky využívání slunečních kolektorů k ohřevu vody. Všichni se snaží šetřit energií i materiály. 

Exkurze 

Nepodařilo se uskutečnit exkurzi na čistírnu odpadních vod v Hořepníku a na centrální skládku Hrádek. Uskutečnily se ale i 

jiné exkurze – viz. tabulka. 

Spolupráce se středisky ekologické výchovy 

Ekologické středisko Mravenec – žáci se zúčastnili výukových programů. (viz. tabulka). Škola je také zapojena do sítě škol 

zabývajících se ekologickou výchovou „MRKEV“. 

Škola je zapojena do česko-rakouského projektu ACT WELLL. 

 

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Zenáhlíková 

 

 

Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Nabídka pro nadané žáky: 

- příprava na přijímací zkoušky 

- při výuce zadávání rozšiřujícího učiva 
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- účast v soutěžích: olympiády v matematice, fyzice, českém a anglickém jazyce, dějepisné olympiády, soutěže ve zpěvu 

i přednesu, logická olympiáda, 

- program ZAV, nácvik psaní na počítačové klávesnici dostupný pro žáky od 4. ročníku, účast na soutěži v psaní na 

počítačové klávesnici, 

- zájmová činnost, kroužek sportovní, florbal chlapci i dívky, flétny, včelařský, angličtina pro nejmenší, 

- zapojení do školského parlamentu, práce v třídní samosprávě. 

 

 

Seznam výukových programů vedených ve školní evidenci: 

 

Videoprogram-angličtina             

F-hydrostatika                      

F-pohyb                             

PC-meteorologie                     

R-sluneční soustava                 

Software Čj                         

Konverzace D                        

Teacher D                           

Teacher GB                          

Česká multim.encyklopedie           

Česká republika-EDU                 

Biologie člověka-CD                 

Fyzika-vedení proudu/disketa        

Frekv.slovník počítačů /CD/         

Německá gramatika-CD                

Česká republika-/diskety/           

Matík-dyskalkulie /diskety/         

Jája-dyslexie                       

Astro 2001-Vesmír/2 CD/             

CD-časování německých sloves        

CD-Lang master Angličtina           

CD-Sprach kurs-němčina 2.stupeň     

CD-Šumavské obrázky                 

CD-Encyklopedie měst a obcí         

CD-Didakta-matem. a čeština 1       

CD-Mach a Šebestová-angl.           

CD-Zábavná čeština v ZOO            

CD-SGP Baltík                       

CD-Lingea-angl.studijní slovník     

CD-Lingea-něm.studijní slovník      

CD-Multi Voc-7jazyčný multim.slovn. 

Program Dětský koutek               

Program Výběr nejlepšího softwaru   

Program Standardy a učební osnovy   

Program Němčina a Angličtina CD     

program Příroda 2 Terasoft          

program výukový Fraus-ČJ 1          

program výukový Fraus-M 1           

Měření fyzikálních veličin          

Matematika 7. ročník                

Cvičení interaktivní - Fraus FY 7   

Fraus - Fyzika 8                    

Fraus - Fyzika 7                    

Fraus-čítanka 7                     

Fraus-dějepis 6                     

Fraus-ČJ, čítanka 6                 

Fraus-ČJ 7                          

Fraus-ČJ 6                          

Fraus-dějepis 6                     

Fraus-Čítanka 4                     

DVD-Příběhy bezpráví                

Fyzika zajímavě- Kapaliny a plyny   

Fyzika zajímavě- Elektřina I.       

Fyzika zajímavě- Elektřina 2, akust 

Digitální fotografie                

Sbírka příkladů Word, Excel I. - V. 

Project Third Edice 1, 2            

Fraus-český jazyk 4, nahrávky textů 

Fyzika - interaktivní cvičení, Frau 

Afrika 1- 5                         

Didakta - chemie                    

Fyzika Fraus 6 pro ZŠ               

Multilicence Evropská unie          

ZAV psaní na PC                     

ZAV- programová individuální výuka  

 

 

 

Oblast vzdělávání 

 

Snažíme se připravovat žáky do života tak, aby byli schopni učit se i sami na základě svých zájmů a potřeb, řešit 

problémy, komunikovat, vytvářet si postavení ve svém okolí, s rozmyslem rozhodovat o profesním zaměření a chápat sám sebe. 

V souvislosti s tím se snažíme zavádět do výuky netradiční prvky do výuky, využívat nové metody a formy práce. Klasickou 

výuku v hojné míře doplňovaly exkurze, besedy, přednášky, divadelní představení, výchovné koncerty (viz. seznam akcí). 

Používáme interaktivní tabule, vytvořili jsme spoustu vzdělávacích materiálů, které jsou žákům dostupné na 

www.olat.cz/zshorepnik. I při tom malém počtu žáků se pravidelně zúčastňujeme vědomostních i sportovních soutěží s velmi 

dobrými výsledky. 

Pro ověřování znalostí a porovnávání s ostatními školami využíváme nejen účasti v soutěžích a olympiádách, ale také 

testování SCIO. V tomto školním roce k tomuto přibylo ještě celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Výsledky každého testování 

jsou pro nás vodítkem pro další vzdělávání. Ukazují nám, ve kterých oblastech máme zvýšit své úsilí, pozměnit přístup 

k žákům, výuce, atd.   

 

Volnočasové aktivity 

 

V oblasti výchovy i prevence je důležitá i mimoškolní činnost. Již tradičně nabízíme našim žákům široký výběr zájmových 

kroužků. 

 

http://www.olat.cz/zshorepnik


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 

 

 

 
Základní škola a Mateřská škola Hořepník                                                                         16 

 

 

Zájmové kroužky 

 

Martina Pavlů: AJ I. Ježková: sportovní 1. – 3. 

Z. Zenáhlíková: florbal dívky 2. stupeň M. Dvořák: florbal 4. + 5. třída 

                    florbal chlapci, 2. stupeň 

J. Němeček a Z. Zenáhlíková: malí včelaři - ochránci 

přírody, 2. – 6. třída 

L. Zíková: flétny 

M. Šimková: český jazyk  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 

Dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců se odvíjí od nabídky vzdělávacích institucí (NIDV, Vysočina Education, 

...), potřeb naší školy a také finančních možností. Pedagogičtí pracovníci jsou s nabídkami pravidelně seznamování a většinu 

školení si také vybrali sami.  

 

datum Příjmení Jméno název akce Akreditace 

8.6. -23. 7. 2012 Pavlů Martina on-line kurz  ICT ve výuce  

31. 10. 2012 Zenáhlíková Zdeňka Seminář výchovných poradců  

1. 11. 2012 Kabíčková Blanka Interaktivní metody ve výuce 25580/2010-25-603 

8. 11. 2012 Závůrková Jitka Rozvoj matematických představ a dovedností v 

předškolním věku 

č.j. 39455/2011-25-939 

8. 11. 2012 Šimková Marie Aktivita na podporu čtenářské gramotnosti  

15. 11. 2012 Zíková Lenka Evropský preventivní projekt EU-Dap, program 

Unplugged, kyberšikana 

21406/2009-25-472 

16. 11. 2012 Hupka Milan Geogebra v matematice 16765/2012-25-309 

20. 11. 2012 Šimková Marie Standardy ČJ a literatury v testových úlohách  

28. 11. 2012 Zíková Lenka Třídnické hodiny jako nástroj primární prevence CZ.1.07/1.2.00/14.0126 

29. 11. 2012 

 

Ježková 

Dvořák 

Hupka 

Fuková 

Šimková 

Pavlů 

Zenáhlíková 

Tomanová 

Zíková 

Kaňková 

Závůrková 

Ivana 

Martin 

Milan 

Kateřina 

Marie 

Martina 

Zdeňka 

Irena 

Lenka 

Jitka 

Jitka 

kurz 1. pomoci  

  

 

6. 12. 2012 Zíková Lenka Seminář německého jazyka 27327/2012-25-513 

19. 12. 2012 Dvořák Martin Instruktor lyžování 5510/2012-25-23 

10. 1. 2013 Kabíčková Blanka Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ - nejen v matematice 39357/2012-201-758 

29. 1.2013 Ježková Ivana Kriteria školní zralosti 27658/2012-25-594 

5. 2.2013 Hupka Milan Setkání ředitelů - Jak pracovat s psychickým a 

fyzickým omezením ve vzdělávání 

 

6., 18., 19. 2. 

2013 

Zenáhlíková Zdeňka Specifické poruchy učení 17127/2012-25-385 

5. 3. 2013 Zíková Lenka Od Velikonoc do k podzimu  

2. 4. 2013 Ježková Ivana Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 39455/2011-25-939 

3. 4.2013 Hupka Milan Finanční gramotnost v ZŠ aneb základy pro všechny 2691/2013-2013-157 

9. 4.2013 Hupka Milan Školní vzděl. program - změny a realizace ve výuce 49414/2012-201-975 

11. 4.2013 Ježková Ivana Školská legislativa a metodika TV 50043/2012-201-1045 

17. 5.2013 Pavlů Martina Výtvarné techniky 39399/2011-25-882 

20. 5.2013 Šimková Marie Úpravy RVP a ŠVP pro základní vzdělávání  
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13. 5., 29.5. Zíková Lenka Písmo Comenia Script 12151/2013-201-286 

19. 9. 2012-5. 6. 

2013 

Hupka Milan Studium k výkonu specializovaných činností - 

koordinace v oblasti ICT podle vyhl. Č.317/2005 

28279/2011-25-668 

11. 6. 2013 Zíková Lenka Čtenářská gramotnost 6188/2012-25-111 

24. 4. 2013 Zenáhlíková Zdeňka Výchovné poradenství - metodika práce 49414/2012-201-975 

26. - 28. 4. 2013 Zenáhlíková Zdeňka Šumava jako učebnice ekologie 2536/2013-201-72 

18. 9.-12 .6. 

2013 

Ježková  Ivana Kurz Aj - úrpveň A2 17127/2012-25-385 

12.-15. 8. 2013 Ježková Ivana Činnostní učení v prvouce 1.-3.ročník 27650/2012-25-586 

12.-15 .8. 2013 Zíková Lenka Činnostní učení v prvouce 1.-3.ročník 27650/2012-25-586 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Akce ve školním roce 2012/13 

 

Měsíc Den Název akce 

Z
ář

í 5. společná akce 8.+ 9. tř. a 1. třídy, ukázka školy, společné hry v tělocvičně, p. uč. Šimková, Zíková 

18. Instalace WIFI 

21. Slavnostní otevření pergoly v areálu MŠ 

Ř
íj

en
 

1. Logická olympiáda  

9. Technické a zemědělské muzeum v Praze, Letenské sady, Pražský Hrad, 2. stupeň 

11. Dopravní hřiště DDM Pelhřimov, žáci 4. třídy 

11. Exkurze v SŠ Pelhřimov, 9. tř. 

16. OA Pelhřimov, ZAV – psaní na klávesnici 

17. Kontrolní a metodicko-poradní návštěva, R. Koží, svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS školství 

 

L
is

to
p

ad
 

6. Mozaika, 9. třída 

7. Sálová kopaná, mladší žáci, Pacov 

15. Orion cup, florbal starší žákyně, Sportovní hala Pe 

15. Projektový den, Na zelenou, uzavření projektu 

21. Florbal mladší žáci, ZŠ Osvobození Pe 

23. Příběhy bezpráví, 9:40, 8. + 9. ročník, projekce filmu (10 min.), beseda s ředitelem Státního okresního 

archivu PhDr. Z. Martínkem 

28. Florbal mladší žákyně, Sportovní hala Pe 

29. Ped. pracovníci, školení 1. pomoci, 13 - 18 

P
ro

si
n

ec
 

1. Čertovská diskotéka, kulturní sál, žáci 8. a 9. třídy, 14 - 16 

6. Mikuláš a čerti, zajišťuje 9. třída a M. Šimková, 9:20...balíčky pro 2. stupeň, 10:00...mateřská škola 

6. Instalace projektorů v 8. a 6. třídě, Syscore 

14. Školní akademie 

16. Školní akademie a Vánoční trhy před školou 

21. Vánoční besídky ve třídách 

L
ed

en
 18. Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří „nejen“ pro budoucí prvňáčky 

19. Školní ples 

23. Matematická olympiáda, okresní kolo 

26. LVVZ, Paseky nad Jizerou, odjezd 

Ú
n

o
r 2. LVVZ, Paseky nad Jizerou, návrat 

7. Návštěva místní knihovny, 1. – 6. třída 

24. Dětský karneval, KD Hořepník 

B
ře

ze
n

 

1. Cirkusové vystoupení, kino v Hořepníku 

5. Červený kříž pro žáky 8. třídy 

8. Protidrogová akce na DDM v Pelhřimově, dvě žákyně 9. třídy 

11. Úřad práce, žáci 8. třídy 

12. Záchranná služba pro 8. tř. 

14. Zeměpisná olympiáda, okresní kolo v Pelhřimově 

14. MŠ, tvůrčí schůzka rodičů, dětí a učitelek 1. třídy I. Ježkovou a L. Zíkovou 
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20. Testy Scio 8. + 9. třída, Klíčové kompetence 

25.- 27. Chřipková epidemie, uzavření školy 

D
u

b
en

 

4. Jednání školské rady 

10. Turnaj ve florbalu žáci - rodiče 

11. Malování na PC, okresní kolo v Pelhřimově 

12. Divadélko pro školy 

15.-19. Plavecký kurz v Srní na Šumavě, 3. + 4. třída 

17. Matematická olympiáda, okresní kolo, GY Pelhřimov 

18. Den Země, Pelhřimov, 6. třída 

30. Organizace Čarodějnic, parket 

K
v

ět
en

 

5. Zlatá včela, účast na krajském kole soutěže mladých včelařů, Bobrová u Žďáru nad Sázavou 

7. Odznak všestrannosti olympijských vítězů, místní hřiště 

13. Pythagoriáda, okresní kolo, GY Pelhřimov 

15. Den proti rakovině, organizace sbírky 

16. MŠ, besídka pod pergolou 

16. Školní kolo v hodu vlaštovkou 

17. Soutěž ve zpěvu, 1.-9. tř., Pacov 

20. Testování MŠMT, 5. třída, 9. třída  

21. Dopravní olympiáda 

23. OVOV, Humpolec, okresní kolo 

29. – 1. Orlické hory, cyklo – turistický výlet žáků 2. stupně 

30. Prevence dětských úrazů, žáci 3. třídy 

Č
er

v
en

 

5. Atletická olympiáda, okresní kolo, 2. stupeň 

6. Žáci 4. třídy, dopravní hřiště v Pelhřimově 

7. Case den, letiště Kámen, celá škola, autobusem, linkou, pěšky, na kolech 

7.-9. Zlatá včela, celostátní kolo, Nasavrky 

11. Atletická olympiáda, okresní kolo, 1. stupeň 

11. Sportovní den pro 1. stupeň + žáci 9. třídy 

12. Školní výlet 1. stupně, Roštejn 

19. OVOV, krajské kolo 

20. Žáci 8. a 9. třídy, exkurze na SPŠ v Havlíčkově Brodě 

20. Cykloturistický výlet pro 2. stupeň ... Č. Řečice, Svépravice, Sedlická přehrada, vodní nádrž Trnávka 

20.  Dny prevence v Pacově, 3. třída 

21. Divadelní představení dramatického kroužku Vyměněná princezna pro MŠ, ZŠ, večer pro veřejnost 

25. Exkurze Terezín, 8. a 9. třída 

25. Třídní akce 

26. Celoškolní eko - projekt 

27. Sportovní den na hřišti, soutěže pro děti MŠ, 

28. Rozloučení s žáky 9. třídy, zakončení školního roku 

 

Naše akce i úspěchy pravidelně prezentujeme v Hořepnickém zpravodaji. 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích a jejich výsledky 

 

Datum: Akce: Umístění: Ped. prac. 

16. 10. 2012 Psaní na počítačové 

klávesnici 

15. místo E. Kosová, 6. místo družstev M. Dvořák 

Říjen 2012 Logická olympiáda Kaňková S. – 50.-70., Berková N. – 271.-291.(v kraji)  B. Kabíčková 

Říjen 2012 – 

duben 2013 

Mezinárodní matematický 

seminář TAKTIK  

Úspěšný řešitel – S. Kaňková, T. Zuzánek, M. 

Harudová, E. Chválová, A. Chválová, E. Harudová, K. 

Chválová, D. Krejčí,  

B. Kabíčková 

15. 11. 2013 Orion Florbal cup OK kat.IV., 

starší žákyně 

5. místo v okrese Z. Zenáhlíková 

21. 11. 2012 Orion Florbal cup OK kat.III 

mladší žáci 

3. místo v mezi-skupině M. Dvořák 

28. 11.  2013 Orion Florbal cup OK kat.III 

mladší žákyně 

3. místo v okrese Z. Zenáhlíková 

23. 1. 2013 Okresní kolo MO 5 Berková K., Zuzánek T., řešitelé B. Kabíčková 

14. 3. 2013 Zeměpisná olympiáda Vendula Tomšů, 14. místo K. Fuková 
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17. 3. 2013 Pacovský slavík 1. místo L. Zíková 

11. 4. 2013 Malování na počítači Markéta Harudová – vítězství v okresním kole M. Dvořák 

14. 4. 2013 Okresní kolo MO 6 Nebesař J., Harudová M., řešitelé B. Kabíčková 

4. 5. 2013 Zlatá včela – krajské kolo 2. místo Jan Nebesař, 4. místo Martin Pekárek, 8. 

místo Vít Hrnčíř 

J. Němeček 

17.5. Pacovský talent 1. místo Barbora Jandová, 3. místo Karolína Šímová a 

Natálka Berková 

L. Zíková, 

M. Dvořák 

21. 5. 2013 Dopravní soutěž mladší žáci 14. místo 

 

M. Dvořák 

8. 6. 2013 Zlatá včela Jan Nebesař – účast na celostátním kole J. Němeček 

Květen - 

červen 2013 

 

OVOV – okresní kolo, 23. 5. 

2013, Humpolec 

krajské kolo, 19. 6. 2013, 

Žďár nad Sázavou 

 

OVOV – Odznak 

všestrannosti olympijských 

vítězů 

 

Tomáš Bejbl, 4. místo v okresním kole, 6. místo 

v krajském kole 

Martin Dvořák, 

Z. Zenáhlíková 

 Martin Zadražil, 4. místo v okresním kole, 15. místo 

v krajském kole  

Roman Filip, 4. místo v okresním kole, 26. místo 

v krajském kole 

Filip Moravec – vítězství okresního kola, postup na 

krajské kolo, tam ve své kategorii 32. 

Anna Chválová – 2. místo v okresním kole, postup na 

KK 

Eva Chválová, 3. místo v okresním kole, 

Natálka Berková, 4. místo v okresním kole, 

Lucie Zadražilová, 5. místo v okresním kole 

 

 

7.3 Veřejnost ve škole 

 

Nejviditelnější aktivitou směrem k veřejnosti je využívání naší tělocvičny sportující veřejností. Pravidelně se zde hraje 

nohejbal, florbal, Zumba, využívá jí místní TJ Sokol a další zájmové skupiny i z okolních vesnic. 

Dne 15. 11. 2012 proběhla v prostorách okolo školy dopravně – bezpečnostní akce, kterou vyvrcholil projekt „Na zelenou a 

zdravě do školy v Hořepníku zdravě“. Pro veřejnost jsme připravili ukázky Velosportu Valenta, svůj stánek zde měl Besip, 

zdravotní záchranná služba a ukázku výcviku psů předvedla vojenská policie.  

 

 

8. Další aktivity v projektech 

 

Základní škola spolupracuje s vydavatelstvím Fraus. Stala se partnerskou školou tohoto vydavatelství - slevy na učebnice a 

učební pomůcky, na interaktivní učebnice a semináře, které vydavatelství pořádá. 

 

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol. 

 

Fond Vysočiny 

 

Během jarních měsíců 2013 jsme byli úspěšní v dotačních titulech z Fondu Vysočiny: ICT kurz pro starší generaci. K jeho 

realizaci dojde na podzim 2013. 

 

 

Nadace partnerství 

 

Na zelenou a zdravě do školy v Hořepníku hravě  

 

Zrealizované aktivity: 

akce s dětmi z mateřské školy, dopravně-

bezpečnostní den s Policií ČR, údržba a menší opravy 

jízdního kola, soutěž „Jezdec roku“, přístřešek na kola a instalování stojanů na kola, zvýšení podílu žáků jezdících do školy na 

kole, pořízení dvou odrážedel pro děti MŠ a dvou koloběžek pro žáky ZŠ, úprava chodníku vedle paní Kmínkové a nově 

upravené stání na odpadové kontejnery, dopravní studie, ve které projektant Ing. Slabý navrhl technické řešení míst v obci, 

které naši žáci vyhodnotili jako nejvíce nebezpečné, zrealizování zákaz stání pro nákladní auta na náměstí, vodorovné značení 

silnice před poštou.  
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Finanční zpráva k vyúčtování poskytnutého nadačního příspěvku Nadace Partnerství 

 

Schválený rozpočet projektu 

 

 

položky rozpočtu 

 

celkové náklady 

(Kč) 

zdroje financování 

grant Nadace 

Partnerství 

(Kč) 

další zdroje 

Kč zdroj 

Admin. náklady (tisk, kopír., kancelářské potřeby,..) 1000 1000 0  

Zpracování dopravní studie 30000 30000 0  

Reflexní vesty děti MŠ 1469 0 1469 Rozpočet školy 

Přístřešek a stojany na kola a chodníček, který zlepší 

přístup k přístřešku na kola 

39296 26400 12896 Rozpočet školy 

Odměny pro děti, které se zúčastní akce Na kole 

s dětmi do školy 

365 0 365 Rozpočet školy 

Dvě odrážedla pro děti MŠ 4100 3000 1100 Rozpočet školy 

Dvě koloběžky pro žáky ZŠ 3200 3000 200 Rozpočet školy 

Odměny pro žáky do soutěže Jezdec roku 1870 0 1870 Rozpočet školy + 

SRPDŠ 

Celkem 81300 63400 17900 

 

 

 

 

Vyúčtování 

 

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

Dat.  položka  č. dokladu č. vnitř. dokl. rozpis   Kč 

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

Přístřešek a stojany na kola a chodníček   celk. náklady 39296,- 

 

24.5.2012        FD        201260225         84/5                  písek                                          702,- 

11.6.2012        FD         3/2012               32/6                 zedn. práce + chodník              5600,- 

  2.7.2012        FD         3048                  10/7                  materiál (beton,..)                      547,- 

21.9.2012        FD         56/2012             77/9                 řezivo                                        3894,- 

16.10.2012      FD         8/2012               77/10               pokládání dlažby                       2900,- 

19.10.2012      FD         3090                  78/10               materiál ( dlažba, krytina..)     11199,- 

19.10.2012      FD         9/2012              79/10                tesařské práce                            3700,- 

23.10.2012      FD         212012              96/10               klempířské práce                       6000,- 

31.10.2012      PV         407                    134/10             DPP                                             400, - 

18.10.2012      PV         415                    703/10             stojany na kola                          4354,- 

 

Zpracování dopravní studie                       celk. náklady 30000,- 

           

13.11.2012      FD               120100029        55/11     dopravní studie                        30000,- 

 

Reflexní vesty MŠ                                    celk. náklady 1469,- 

        

29.10.2012      PV                1121239          703/10     vesty                                          1469,- 

 

Dvě odrážedla pro děti                            celk. náklady 4100,- 

7.11.2012        FD                 2012/0072      25/11          odrážedla                                4100,- 

 

 

Dvě koloběžky pro žáky ZŠ          celk. náklady 3200,- 

 

7.11.2012        FD                 2012/0072      25/11         koloběžky                                3200,- 

Odměny pro žáky do soutěže jezdec roku   celk. náklady     1870,- 

 

7.11.2012        FD                 2012/0072      25/11         helma, rukavice,..                   1870,- 
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Odměny pro děti, které se zúčastní akce     celk. náklady     365,- 

15.11.2012     PV                460                  701                cukrovinky                             365,- 

      

Administrativní náklady  celk. náklady     1000,- 

 

28.6.2012  FD                  20120749           105     kancel. potřeby (pořadač, desky,..) 1000,- 

 

       Celkem:                     81300,- 

 

 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy od 1. 1. – 31. 12. 2012 

 

Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33353) 672/520/33353      4 613 000,00     

Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33017) 672/400/333017             6 000,00     

Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33027) 672/560/33027         238 000,00     

Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33027) 672/530/33015           29 000,00     

Finanční prostředky od zřizovatele 672/510      1 300 000,00     

Finanční přísp. z Fondu Vysočiny "Sportoviště 2010" 672/570           25 000,00     

Finanční prostředky na sport. vyžití (OÚ) 672/540           12 450,00     

Finanční prostředky z ESF přes ZŠ H.Brod 672/580         124 444,00     

Finanční prostředky z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 672/550         509 008,33     

    

 celkem      6 856 902,33     

 

V Hořepníku 13. 1. 2013, vypracovala: M. Kotýnková 
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11. Projekty pro zkvalitnění prostředí školy 

  

 Realizace projektu „Na zelenou....“: úprava koutku u „sovy“, stojany na kola, přístřešek na kola, úprava chodníku 

na přístupu ke škole, před školou a okolo „sovy“,  

 TJ Sokol Hořepník věnoval dětem stolní fotbal, který je umístěn v prostoru u žákovských šaten, 

 instalace nápojového automatu na čistou vodu na 2. patře nové budovy ZŠ. 

  

12. Obrazová příloha 

 

 

 

 

Prvňáčkové v 1. třídě. 

 

 Žáci 9. třídy provádí prvňáčky školou... 

 

 

 
Mladší žáci na sálovém fotbalu v Pacově.  Otevření pergoly v areálu MŠ. 

 

 

 

 
Do školy jezdí na kole cca 10% žáků.  Dopravní výchova. 
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Odchod pani učitelky Stáni Žáčkové do důchodu.  Příběhy bezpráví, beseda s ředitelem Státního archivu 

v Pelhřimově p. Martínkem. 

 

 

 

 

Podzimní školní akademie i s účastí dětí mateřské školy. 

 

 Pacovský talent. 

 

 

 

Florbalové družstvo mladších žákyň. 

 

 Vánoční jarmark. 

 

 

 

Čerti z devítky v MŠ.  Lyžařský kurz v Pasekách nad Jizerou. 
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Lyžařský kurz v Pasekách nad Jizerou. 

 

 Plavecký kurz v Srní 

 

 

 
Den matek v Bořeticích. 

 

 Den matek v Bořeticích. 

 

 

 

 
Ekoprojekt 

 

 Ekoprojekt 

 

 

 

 
Projektový den Velikonoce.  Projektový den Velikonoce. 
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Žáci 6. třídy jdou věšet ptačí budky. 

 

 Školní kolo Odznaku olympijských vítězů. 

 

 

 
Školní divadelníci s vedoucí J. Rokosovou.  Rozloučení s žáky 9. třídy na OÚ. 

 

 

 

 
Letní rekonstrukce tělocvičny.  Tělocvična po letním přechodu velké bouřky. 

 

 

 

 

Výroční zprávu školy z podkladů vedení školy a zaměstnanců školy za rok 2012/2013 sestavil Ing. Milan Hupka. 

Hořepník, 31. 10. 2013. 

 

 

 

 

 

 


