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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. 2013 
 

Součást školy 
Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků 
Počet dětí/žáků na 

třídu 
Počet 

pedagogů 
Počet žáků na 

pedagoga 
Mateřská škola 1 24 24 2 12 
1. stupeň ZŠ 3 35 11,7 4 8,75 
2. stupeň ZŠ 4 39 9,75 4 9,75 

Školní družina 1 34 34 1 34 
Školní výdejna MŠ x 27 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. 2014 jsou stále celkem čtyři třídy vybaveny interaktivní tabulí. Na prvním stupni to jsou 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 jsou vybaveny keramickou tabulí s dataprojektorem. 

Všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. 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 (půjčujeme sjezdové a běžecké vybavení, in-line brusle i další potřeby na míčové sporty či 
florbal). 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 Hořepnicko o.s. a finanční dotaci od asociace pak věnujeme na nákup 
sportovních pomůcek. 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. Za školní tělocvičnou je umístěn i úl, který v tomto školním roce sloužil pro potřeby včelařského 
kroužku. 

Za pomocí sponzorů (Agrodam s.r.o., Kos Servis a PSP spol. s r.o.) jsme doplnili školní stavebnice Merkur a nakoupili 
nové povlečení pro děti v mateřské škole. 

Zlepšil se stav tělocvičny, byla provedena rekonstrukce podlahy, stará parketová byla nahrazena novou palubovkou. 
Výměna oken a zateplení střechy výrazně změnilo teplotní ztráty během topné sezony. 

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. Během letních 
prázdnin 2014 byla provedena další rekonstrukce: opraven komín, vyměněna střešní krytiny, provedeno zateplení stropů a 
vyměněn kotel. 
 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 
• učebna ICT: 15 ks PC + server, přenosný dataprojektor, laserová tiskárna, 
• další učebny: 4 interaktivní tabule, 4 dataprojektory s keramickou tabulí, 4 ks PC stanic (FY, HV, ŠD), 
• ped. prac.: 7 ks notebooků,1 x PC, 3 x laserová tiskárna černobílá, 1 x laserová tiskárna barevná, skener, 

vizualizér, digitální fotoaparát, digitální kamera, 2 x tablet,  
• kancelář: 2 x PC, laserová tiskárna 

 
Programové vybavení 
 
Výukové programy:  
 
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               
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Multilicence Evropská unie          
ZAV psaní na PC                     

ZAV- programová individuální 
výuka  

 
 
Grantové programy pro vzdělávání 
 
 
Projekt Využití e-learningu k rozvoji klí čových kompetencí 

 
Realizace tohoto projektu byla ukončena k 30. 06. 2012. 

V rámci jeho udržitelnosti jsou podávány průběžné monitorovací 
zprávy. Materiály vytvořené pedagogy jsou i nadále používány ve 
výuce. Školní e-learningový portál www.olat.cz/zshorepnik je i 
nadále využíván jako prostor pro další výukové materiály vytvoření 
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 
školním e-learningovém portálu www.olat.cz/zshorepnik. Tento projekt bude ukončen na jaře 2015. 

 
 

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 Hořepnicko o.s. 
 
Nástupcem SRDŠ se stalo občanské sdružení Hořepnicko o. s. Jeho předsedou se stal pan Luboš Zelenka. Činnost tohoto 
sdružení se orientuje nejen na akce pro děti. ale i pro starší generaci. Mezi jeho stěžejní akce patří Pohádkový les a 
spolupořádání školního plesu.  
I nadále platí, že se finančně podílí na úhradě některých akcí pořádaných školou, přispívá Školnímu sportovnímu klubu a 
rodičům našich žáků. 
 
 
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. 
  
 
Učební plán, 2013/14 
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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. 
 

 
 

 
 
Přidělení předmětů – úvazky 2013/2014 
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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 – 183 hodin = 57 hodin, což představuje úsporu 2,5 pedagogického pracovníka. 
 
 
3. Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
Počet pracovníků celkem k 1. 9. 2013:  
 
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  

 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Pedagogičtí pracovníci k 30. 06. 2013 

 Funkce Praxe Úv. Aprobace Vzdělání 
1. učitelka  21 1,0 Učitelství pro 1. stupeň, spec. hudební 

výchova 
PF České Budějovice 

2. učitelka 25 1,0 Učitelství pro 1. stupeň PF České Budějovice 
3. učitelka 22 1,0 Matematika, Základy techniky PF České Budějovice 
4. učitelka 15 1,0 Anglický jazyk, Občanská nauka Západočeská univerzita v Plzni 
5. učitelka 30 1,0 Chemie 

Fyzika               
Ped. fakulta Hradec Králové 
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6. učitelka 34 1,0 Český jazyk 
Občanská nauka 

PF České Budějovice 

7. učitel 21 1,0 ICT, matematika ČVUT fakulta strojní, Univerzita Palackého Olomouc-
pedagogické minimum, Specializační studium – 
Koordinátor ICT 

8. učitel 2 1,0 Vychovatelství – Pedagog volného času Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

9. učitelka 3 1,0 Dějepis, Společenské vědy Ped. fakulta Hradec Králové 
10. učitelka 24 1,0 SPgŠ, vychovatelka Střední pedagogická škola Soběslav, vychovatelství 
11. učitelka 28 1,0 MŠ Střední ekon. škola – ekonomika spojů, Střední ped. škola 

– učitelství pro MŠ – dvouletá nástavba s maturitou 
12. učitelka 19 1,0 MŠ Univerzita J. A. Komenského Praha, bakalářské studium 
13. učitelka 15 RD Speciální pedagogika Univerzita J. A. Komenského Praha, 
 
 
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby, k 30. 6. 2014, 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. 2013 – 30. 6. 2014 
 
Mgr. Zdeňka Švejdová, pokračování v rodičovské dovolené, 
Mgr. Kateřina Fuková, pracovní smlouva na dobu určitou, do 30. 06. 2014, zástup za Z. Švejdovou, 
Mgr. Martin Dvořák, ukončení pracovního poměru k 31. 08. 2014. 
 
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 
Ostatní pracovníci  
 
 

Funkce úvazek Praxe Pracovní zařazení Vzdělání 
ekonomka 
vedoucí ŠJ 

0,5 + 
0,5 

25 
ekonomka školy, vedoucí školní 

jídelny 
SPŠ potravinářské technologie 

školník 1,0 29 školník-údržbář, topič 
SOU mechanik opravář pro silniční 

vozidla 
uklízečka 0,75 29 uklízečka SOU sklářské – brusič skla 
uklízečka 0,75 20 uklízečka SOU obuvnické 
kuchařka 0,875 26 kuchařka Střední odborné - kuchařka 
kuchařka 0,875 35 kuchařka SOU-kuchařka 

uklízečka, výdej stravy 0,875 21 výdej jídel a úklid v MŠ Střední odborné - prodavačka 
 
 
Přidělení kabinetů 
 

I. Tomanová: školní družina, učitelská 
knihovna, lékárna 

 I. Ježková: 1. stupeň  
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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 
2014/15 

1 6 1 3 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 
gymnázia zřiz. krajem 0 0 
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 2 4 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  
7 0 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 
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Statistika podle trvalého bydliště  
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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 - 2 

 
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 2013/14 opět nabídli možnost logopedické nápravy řeči.  
 
5.4 Výchovně-vzdělávací proces 
 
Časový vzhled vyučovacích hodin 
 

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

Od  740 Od  835 Od  940 Od  1035 Od  1130 Od  1225 Od  1320 Od  1415 

Do  825 Do  920 Do  1025 Do  1120 Do  1215 Do  1310 Do  1405 Do  1500 

 
 
 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Minimální preventivní program a jeho hodnocení, Mgr. Lenka Zíková 
 

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 2) se účastnily akcí s ostatními 
 

C. Metody aktivního sociálního učení: 
- výklad učitele 
- učebnice, příručky 
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- využití videokazet a CD 
- referáty dětí z tisku, knih apod. 
- návštěva kulturních akcí 
- besedy s odborníky PPP, ale i se spolužáky – účastníky semináře protidrogové prevence DDM 

Pelhřimov   
- modelové situace, tvorba třídních pravidel chování, hry, soutěže 
- třídnické hodiny-hry pro utužení kolektivu, pro rozvoj osobnosti, pro zvládání agresivity a neklidu, 

rozvíjení spolupráce mezi žáky, péče o domácího mazlíčka ve třídě 
- relaxační a tělesná cvičení 
- účast na olympiádách a soutěžích 
- preventivní programy zaměřené na vztahy v třídním kolektivu 
- školní výlety 
- exkurze, přednášky 

 
D. Volnočasové aktivity: 

zájmové kroužky: 
sportovní I. st.  
anglického jazyk pro nejmenší 
florbal chlapci 
florbal dívky 

hudební  
hra na kytaru 
ochránci přírody 
rybářský 
dramatický 

 
soutěže : 
florbal, sálová kopaná 
dopravní soutěž 
Pacovský talent - pěvecká soutěž 
recitační soutěž 
Atletická olympiáda 
Matematický klokan 
Matematická olympiáda 
Jezdec roku 

Český jazyk - školní kolo 
Logická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda 
Fyzikální olympiáda 
OVOV 
Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“, 
„Velikonoční pohlednice“  
Psaní na počítači 

 
ostatní akce: 
divadelní představení školního dramatického kroužku, vánoční trh a vánoční koncert, exkurze (Agrodam Hořepník, 
Agos Pelhřimov, Conteg Pelhřimov, Agrostroj Pelhřimov – „Okna technickým oborům dokořán“, …), 
závěrečné výlety (I. stupeň  - Jihlava, II. stupeň – Lipno), den s třídním učitelem, divadelní představení v Táboře a 
Pelhřimově, muzikál v Praze „Kapka medu pro Verunku“, Mikuláš s čerty – nadílka a diskotéka, vánoční besídky, 
dětský karneval, práce na počítači (nácvik psaní, kreslení, práce s internetem, rizika na sociál. sítích a závislosti na 
počítačích), kurz dopravní výchovy v Pelhřimově, 1. roč. ZŠ, lyžařský výcvik v Pasekách nad Jizerou, plavecký kurz 
v Srní, plavecký kurz MŠ, organizace českého Dnu proti rakovině, cyklisticko sportovní den, přednáška o 
kyberšikaně-Z. Martínek, záchranným systém – ukázka se zapojením žáků 
 
projekty: preventivní programy zaměřené na vztahy ve třídě (1. roč. Zlobivé lopatičky, 2.-3.roč. Kamarádi, 4.-5. roč. 
My se přece známe aneb Výtržníci, 6.roč. Dobrá parta, 7. roč. Život bez školy, 8. roč. Vztahy, 9. roč. Moudří rádci), 
Zdravé zuby, Normální je nekouřit, ekologické programy Mravenec, Recyklohraní, projektový den „Podzim“, Besip, 
Nebezpečí číhá všude,  Jsem chodec, Jsem cyklista, Prevence dětských úrazů, ekolog. projekt Za humny, čtení 
v knihovně – ŠD, výrobky k různým příležitostem -ŠD  
 

E. Účast rodičů na volnočasových aktivitách: 
div. představení, Vánoční trh,Vánoční koncert, školní ples – pravidelně se zúčastňují rodiče žáků, turnaj ve florbalu 
– rodiče s dětmi, Čarodějnice – akce na letním parketě - organizují zaměstnanci školy, přátelé školy  
Pohádkový les – organizují rodiče, učitelé, přátelé školy 
programy pro děti a rodiče v MŠ  

   pomoc některých rodičů v rámci sbírky Pomoc, která nic nestojí, Víčka pro    

   Kristýnku, Florbalový podvečer pro rodiče a děti  
F. Metody hodnocení efektivity realizovaných programů: 

ankety 
Školní parlament - připomínky a návrhy zástupců žáků jednotlivých tříd 
besedy se žáky, třídnické hodiny 
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2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů: 
 

a) Účast protidrogového koordinátora ZŠ na kurzech, školeních a seminářích PPP Pelhřimov 
 

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

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

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

 
d) 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 
     Hořepnický spolek a soukromí podnikatelé (sponzorování soutěží)        
     Červený kříž, IZS 
                                

 
Hodnocení environmentální výchovy za školní rok 2012/13, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková 
 
Environmentální výchova poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Plán a jeho vyhodnocení 
sestavuje Zdeňka Zenáhlíková.   
Cílem enviromentální výchovy je motivovat žáky a poskytnout jim příležitost  k dosažení znalostí, dovedností, postojů 
a návyků: 

• k ochraně a zlepšování životního prostředí 

• k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem 

• k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí 

• k udržitelnému způsobu života 
 Environmentální výchova je na naší škole realizována podle ŠVP ve všech ročnících jako průřezové téma, environmentální 
výchova se prolíná prakticky do všech předmětů. 

• 1. stupeň – prvouka, přírodověda, vlastivěda 

• 2. stupeň – přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, výchova k občanství, výchova ke zdraví, člověk a svět práce 

• v 6. ročníku se vyučuje volitelný předmět „Člověk a příroda“ 
 V rámci každodenního života školy se žáci podílejí zejména na: 

•  péči o své školní životní prostředí 

• péči o vegetaci na pozemku školy 

• třídění odpadu 

• sběr elektroodpadu 

• šetření energií 
Jednou z hlavních náplní celoškolního programu EVVO byl projekt Recyklohraní. Organizujeme sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií do kontejnerů na chodbách školy. Celkem jsme vybrali 37 kg baterií a 72 kg elektropřístrojů. Naše 
škola má nyní 1548 bodů, 2845 bodů bylo vybráno na dárky  kalkulačky, stolní hry, lupy). 
Dalším vyvrcholením kurzu „Dovednosti pro terénní vzdělávání – ACT WELLL“, kterého se 2 roky zúčastňovala p. uč. 
Zenáhlíková, byl vícedenní pobyt žáků 7. a 8. třídy na Chaloupkách. Žáci se zde zdarma zúčastnili nově vytvářených výukových 
programů a měli možnost seznámit se i se žáky z rakouské školy. 
Koncem června jsme měli na škole zapůjčenou výstavu „Nakupování pod drobnohledem“. Zde si žáci mohli osvojit znalosti 
vedoucí k orientaci v základních problémech spojených s prodejní strategií, jejími úskalími a chování uvědomělého 
spotřebitele. 
Ekologizace provozu školy – žáci nadále třídí odpad na papír, plasty, bioodpad a ostatní odpad. Ve školní kuchyni třídí 
kuchařky také sklo a sbírají použitý olej. Škola šetří energii i díky využívání slunečních kolektorů k ohřevu vody. 
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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. tř. – témata: Stromy, plody, ovoce, zelenina, třídění odpadu, 
chov zvířat, les, květiny, zdravý způsob života, rybník, krajina, půda, 
pole louka 
Aj 8. tř. – životní prostředí 
Čj – texty v liter. výchově, sloh 
TV – tematické hry 

Zapojení do soutěže 
Recyklohraní, díky 
soutěži získat pomůcky 
popř. materiály pro 
školní výuku 

p.řed. Hupka září 
celoročně 

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů, baterií 
Získány kalkulačky, gumovací propisky 

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků v ekologické 
výchově 

Z. Zenáhlíková 
+ ostatní vyučující 

celoročně Zapojení do česko- rakouského projektu ACT WELLL (semináře 27.9. 
Brno, 16.10. Velké Meziříčí, 30.10. Horní Krupá) 
28.5. seminář environmentální výchova Jihlava 

Realizace projektu „Na 
zelenou a zdravě do 
školy v Hořepníku hravě“ 

p.řed. Hupka celoročně Celoročně soutěž, do které se zapojilo 8 žáků, 
Cykloturistický výlet na Lipno 

 

Péče o zeleň a prostředí 
ve škole 

Vyučující pracovních 
činností 
Školník + uklízečky 

celoročně Pč 1. – 9. Péče o zeleň v okolí školy, výsev rostlin vhodných pro včely,  
výsadba bylin 

Vánoční jarmark (tvorba, 
prezentace a prodej 
výrobků a prací 
vytvořených dětmi) 

Vyučující pracovních 
činností, Tomanová 

prosinec 22.12. 2013 

Využít možnosti výuky 
v přírodě                                              

Všichni vyučující celoročně VV 6. a7. tř – malování v přírodě 
HV – zpěv s kytarou mimo školu 

TV – hřiště, plavání – Šumava, hory – Krkonoše 
Člp 6 – vycházky do přírody 

Př 6 – určování rostlin, život v rybníce 

Tvorba nástěnky 
s environmentální 
tématikou 

Žáci 6. Tř. celoročně Vitamínová bomba, Včelařství… 

Školní ekologické 
projektové dny 

Všichni vyučující leden, červen 31.10. 1.-9. tř. – projektový den „Podzim“ – tvůrčí dílny 
23.6. projektový den „Za humny“  

Organizace školních 
výletů, exkurzí 

Třídní učitelé celoročně 1.11.2013 exkurze do Agrodamu Hořepník 
5.11. 2013 muzikál „Kapka medu pro Verunku“ 

16.1. 2014 divadelní představení „Pohádky z našeho statku“ 
15.4. 2014 - 4.,5.,6. Tř. – výukový program „Můžete nám pomoci“ 

spojený s návštěvou ParaZOO ve Vlašimi 
20.5.2014 výstava zemědělských strojů Agrodam 

3.6.2014 Mravenec Pelhřimov – program pro 4.a 5. tř. „Mravenci a 
jejich přátelé“ 

Pro 1.-3.tř. – naučná stezka Pelhřimov 
22.-24.5. výlet 6.-9. Tř.- Lipno – Stezka korunami stromů… 

12.6. výlet Jihlava – program „Jak se plazí hadi“ 
26.6. 7.tř. ZOO Jihlava 

Zapojení žáků do 
zájmových kroužků, 
kroužek Ochránci 
přírody, péče o školní 
včelín 

Němeček, 
Zenáhlíková 

celoročně Kroužek Ochránci přírody – účast na okresním kole soutěže Zlatá včela 
Kroužek Ochránci přírody a Rybáři – exkurze – muzeum včelařství 

Hulice, úprava vody na Želivce 

Zajištění ekopobytu žáku 
na středisku EV 

Zenáhlíková duben 28.-30.5. 2014 žáci 8. a 7. třídy 

Plnění úkolů projektu 
„Normální je nekouřit“ 

Zíková celoročně 1.-5. třída 

Projekt „Zdravé zuby“ Zenáhlíková říjen Plněno 1.-5. tř. 

Využívání deskové hry 
Ekopolis 

Zenáhlíková celoročně 6. tř. – člověk a příroda 
9. tř. - chemie 
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Úpravy školního 
pozemku, aby mohl 
sloužit k prožitkovému 
vyučování 

Vyučující pracovních 
činností 

celoročně Získání grantu z Fondu Vysočiny Životní prostředí 2014 – úprava parku, 
osázení včelařsky významnými rostlinami, bylinky 

Péče o školní pozemek, 
využití skleníku, 
kompost, zřízení sběrné 
nádoby na vodu 

Vyučující pracovních 
činností 

celoročně Úprava kompostiště 
 
 

Zřizování relaxačních 
koutků na chodbách a ve 
třídách 

Třídní učitelé celoročně 1.-3. tř. – stará budova – časopisy, strom 
U šaten – herna se stolním fotbálkem 

Úpravy „Herny“ u šaten Třídní učitelé celoročně Skříňky, sedačka 

Akce ke Dni Země Zenáhlíková duben 6. tř. – člověk a příroda – úklid odpadků před školou 

ŠD – sběr kaštanů a 
žaludů pro zvěř 

Tomanová podzim Říjen – odvoz p. Souček 

Výrobky z přírodních 
materiálů 

Tomanová celoročně Pč 1., 2., 3. – listy, plody, ŠD – listy, plody, větvičky, dýha 
Vv – strom z listů 

Pč 4.,5. – lisované listy, zvířátka z plodů 

Výrobky z odpadních 
materiálů 

Tomanová celoročně Palety na vajíčka – slepičky, dárk. tašky z kalendáře, plastové lahve – 
želvy, košíčky, květy, krabičky - lampion 

Sběr léčivých rostlin Tomanová celoročně Poznávání - beseda 

Hry s ekologickou 
tématikou 

Tomanová celoročně              kvízy     

 
Vypracovala: Mgr. Zdeňka Zenáhlíková 
 
 
Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 

Nabídka pro nadané žáky: 
- příprava na přijímací zkoušky 
- při výuce zadávání rozšiřujícího učiva 
- 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: viz výše 
 

 
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.   
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Volnočasové aktivity 
 

V oblasti výchovy i prevence je důležitá i mimoškolní činnost. Již tradičně nabízíme našim žákům široký výběr zájmových 
a mimoškolních aktivit. Na těchto aktivitách spolupracujeme s místním spolkem rybářů, včelařů a Tělovýchovnou jednotou 
Sokol Hořepník.  

 
Nabídka 2013/14 
 

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 
předmět, 
třída, 

Akreditace Poznámka, činnost 

18.9.2013 Hupka Milan Ipod ve výuce   CZ.1.07/1.3.50/01.0014 
Vysočina Education, 
Jihlava 

2.10.2013 Hupka Milan 
Inspekční činnost ve 
školách a školských 
zařízeních 

manag. 13847/2011-25 NIDV Jihlava 

27.-
29.2013 

Zenáhlíková Zdeňka 
ACT WELLL - studijní cesta 
Lipka Brno 

      

7.10.2013 Závůrková Jitka 
Rozvoj grafomotorických 
dovedností, odstranění 
obtíží 

MŠ 28573/2011-25-749 
Vysočina Education, 
Pelhřimov 

10.10.2013 Šimková Marie 

Metody a formy práce 
vedoucí ke čtenářské 
gramotnosti a efektivnímu 
učení 

  33934/2013-1-740 NIDV Jihlava 

11.10.2013 Pavlů Martina 
Výtvarné techniky - 
enkaustika 

VV 39399/2011-25-882 NIDV Jihlava 

17.10.2013 Pavlů Martina Angličtina živě a prakticky Aj 27327/2012-25-513 NIDV Jihlava 

16.10.2013 Zenáhlíková Zdeňka 
ACT WELLL - seminář Život 
v půdě 

Př, EK     

9.11.2013 Ježková Ivana 
Matematika činnostně ve 2. 
ročníku 

M 2 20556/2012-25 
Tvořivá škola, Krásovy 
domky, ZŠ Pelhřimov 

9.11.2013 Zíková Lenka 
Matematika činnostně ve 2. 
ročníku 

M 2 20556/2012-25 
Tvořivá škola, Krásovy 
domky, ZŠ Pelhřimov 

12.-13.11. 
2013 

Hupka Milan 
Digitální technologie ve 
výuce - praktické využití ve 
školách 

ICT, MA, 
… 

27327/2012-25-513 NIDV Pardubice 

12.-13.11. 
2013 

Zenáhlíková Zdeňka 
Digitální technologie ve 
výuce - praktické využití ve 
školách 

FY, CH, 
PŘ,.. 

27327/2012-25-513 NIDV Pardubice 

18.11.2013 Kabíčková Blanka 
Výuka finanční gramotnosti 
na 2. st. Základní školy 

MA, FG 20895/2013-1-534 NIDV Jihlava 

20.11.2013 Dvořák Martin Multimédia v Dumech   16765/2012-25-309 NIDV Jihlava 

20.11.2013 Dvořák Martin 
Výukové programy a DUMy 
pro interaktivní tabuli 

  16765/2012-25-309 NIDV Jihlava 

20.11.2013 Hupka Milan Google Apps ve škole I. 
ICT, 
vedení 

39374/2012-201-634 
Akademie moderního 
vzdělávání 
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21.11.2013 Kotýnková Marie Účetní uzávěrka Eko MV: AK/PV-120/2011 VCCR Jihlava 
22.-
23.11.2013 

Kabíčková Blanka Matematika pro všechny MA CZ.1.07/1.1.00/26.0072 Jednota čs. Mat. a fyziků 

26.11.2013 Ježková Ivana ADHD,ADD-1.část a 2.část   
ŠMT-33325/2013-1-
816 

  

2.12.2013 Fuková Kateřina Dyskalkulie MA 12068/2013-201-385 Vysočina Education Pe 

2.12.2013 Hupka Milan 

Nový občanský zákoník a 
jeho dopad do praxe 
ředitelů škol a školských 
zařízení  

    

Mgr. Bc. Ladislav Dvořák, 
certifikovaný lektor 
MŠMT-pro oblast „Základy 
práva“ a „Pracovní právo“ 

21.2.2014 Zíková Lenka 
Žák s narušenou 
komunikační schopností 

Čj, Nj, Aj CZ.1.07/1.2.00/43.0003 
JU Č. Budějovice ve 
spolupráci s UP v 
Olomouci 

21.2.2014 Pavlů Martina 
Žák s narušenou 
komunikační schopností 

Čj, Nj, Aj CZ.1.07/1.2.00/43.0003 
JU Č. Budějovice ve 
spolupráci s UP v 
Olomouci 

18.3.2014 Hupka Milan 
Školení iSET, domácí i 
školní testování ČŠI 

manag.   Niqes 

19.3.2014 Hupka Milan 
Organizační řád školy a 
jeho součásti 

manag. 49414/2012-201-975 NIDV Jihlava 

22.3.2014 Ježková Ivana 
Interaktivní tabule 
činnostně - Čj 1 

Čj 27650/2012-25-586 Tvořivá škola, Pelhřimov 

25.3.2014 Hupka Milan 

Bezpečné provozování 
dětských a sportovních 
hřišť, tělocvičen a 
sportovních zař. 

manag. AK/VE-55/2009 Sportservis, Vlašim 

2.4.2014 Hupka Milan 
Vzděláváme pro 
budoucnost, tablety ve 
výuce 

ICT   
Kraj Vysočina, 
ITVeškole.cz 

7.4.2014 Fuková Kateřina 
Strategie vyšetřování 
šikany I. 

VP 
MŠMT-33934/2013-1-
740 

NIDV Brno 

25.-27.4.14 Hupka Milan Instruktor inline bruslení TV 
MŠMT-5510/2012-25-
23 

Sport BP 

24.3.-
30.5.2014 

Kaňková Jitka 
Primární logopedická 
prevence 

MŠ 
MŠMT-41942/2013-1-
859 

Asociace logopedů ve 
školství, o.s. 

 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
Akce ve školním roce 2013/14 
 
Měsíc Den Název akce 

Zá
-

ří
 26. Dopravní hřiště DDM Pelhřimov, žáci 4. třídy 

27. Kolaudace tělocvičny – okna, zateplení střechy 

Ř
íj

en
 

3. Exkurze Agos, Conteq, 8. + 9. třída 
4. Zahájení kurzu ICT pro starší generaci 
8. Divadelní představení Naše písnička, Pelhřimov, 1. – 3. třída 
15. klub Pathfinder, preventivní programy, 1. – 9. ročník 
16. OA Pelhřimov, ZAV – psaní na klávesnici 
21. Začátek rekonstrukce podlahy v tělocvičně 
23. Fotografování žáků 
23. Sálová kopaná, 6.+7. chlapci, Pacov 
31. Školní ekoprojekt 
31. Z. Martínek, 13:30 – kyberšikana, účast žáků 4. – 9. třídy 
31. Z. Martínek , 15:30 – základní potřeby dítěte v MŠ 

Li
st

op
ad

 

1. Agrodam s.r.o., prohlídka areálu, 1. – 9. třída 
5. Kapka medu pro Verunku + další program v Praze, 1. – 9. ročník 
6. Pedagogická rada 
7. Třídní schůzky, 15:30 1. stupeň, 16:00 2. stupeň, v 16:30 rada Hořepnicko o.s. 
12. Florbal 8. + 9. tříd, ZŠ Osvobození 
12. Mozaika Pelhřimov, 9. třída 
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25. Zprovoznění tělocvičny 
26. Florbal, starší žákyně, Sportovní hala Pelhřimov 
29. Tatran Střešovice v Hořepníku, slavnostní otevření nové palubovky 
29. Zakončení kurzu ICT pro starší generaci, předání osvědčení 

P
ro

si
n

ec
 7. Čertovská diskotéka, kulturní sál, žáci 9. třídy 

6. Mikuláš a čerti, zajišťuje 9. třída 
17. florbalové utkání rodičů s dětmi, 18:00 
20. Vánoční besídky ve třídách 
22. Vánoční jarmark, 13:30, před školou 

Le
d

en
 

8. Zeměpisná olympiáda, školní kolo, 7. – 9. třída 
16. Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří „nejen“ pro budoucí prvňáčky 
16. Divadélko pro školy 
18. Školní ples 
22. Matematická olympiáda, okresní kolo 
22. Pedagogická rada 
25. LVVZ, Paseky nad Jizerou, odjezd 
27. Za kamerou, 4. – 9. tř., 35,- Kč, pořad regionální televize R1 

Ú
n

or
 

1. LVVZ, Paseky nad Jizerou, návrat 
5. První pomoc do škol, ČK, 8. třída 
18. Zeměpisná olympiáda, sál Policie ČR v Pelhřimově 
24. výstava levných knih pro žáky i veřejnost, školní dílny, 9:30 – 16:00 
24. Recitační soutěž, oblastní kolo, Zámecký sál v Pacově 
27. 20 let Agrodamu s.r.o., 13:30, KD Hořepník, 13:30 vystoupení žáků 8. třídy 

B
ře

-
ze

n
 18. Úřad práce, žáci 8. třídy 

21. Matematický klokan, školní kolo 
27. Setkání současných a bývalých pracovníků ZŠ a MŠ, klubovna TJ Sokol, 15:30 

D
u

b
en

 

1. 1. pomoc, HZS, záchranka, 8. třída, 10:30 
9. Matematická olympiáda 6 + 7, GY Pe 
10. Malování, okresní kolo, DDM Pe 
7. – 11.. Plavecký kurz v Srní na Šumavě, 3. + 4. třída 
14.-27. Pavel Tigrid, výstava v přízemí školy 
23. OVOV, okresní kolo 
28.-30. Středisko ekologické výchovy Chaloupky, 7. + 8. třída, zdarma, projekt ACTWELL 
28. Pythagoriáda, okresní kolo, GY Pe 
30. Organizace Čarodějnic, parket 

K
vě

te
n

 

16. žáci 9. třídy, Horní Ves, paintball 
20. Dopravní olympiáda, Pelhřimov 
22.-25. Lipno, Přední Výtoň 
29. Dopravní hřiště Pelhřimov, 4. třída 
30. Poněkud ztracená princezna, školní divadlo 

Č
er

ve
n

 

3. Mravenec, 1. – 3. třída, sady Pelhřimov, I. Ježková + K. Fuková 
Mravenec, 4. – 5. třída, u nás na škole 

4. Atletická olympiáda 6. – 9. tř., 8:00, sportovní areál v Pe, 
9. OVOV, krajské kolo 
9. O hodném drakovi, divadlo v Táboře, 4. + 5. třída 
10. Atletická olympiáda 2. – 5., okresní kolo 
13. Pacovský talent 
17. Včelí svět, úpravna vody Želivka, ZS Vlašim, členové rybářského a včelařského kroužku 
18. Pedagogická rada 
19. Přemyslovští králové, agentura Pernštejn, 11:30, tělocvična 
19. Florbalový turnaj s rodiči 
23. Celoškolní ekoprojekt 
24. Sportovně – cyklistický den, 7:40 – 12:15, areál TJ 
26. 1. stupeň: Krasolesí, kozí farma, I. Ježková, I. Tomanová 

7. třída: ZOO Jihlava, Vodní ráj Jihlava, M. Dvořák 
6. + 8. + 9. třída: turisticko-branný pochod na Bělou 

27. Rozloučení s žáky 9. třídy, zakončení školního roku 
 
Naše akce i úspěchy pravidelně prezentujeme v Hořepnickém zpravodaji. 
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7.2 Účast žáků školy v soutěžích a jejich výsledky 
 
Tento školní rok jsme se opět zúčastnili řady soutěží a přehlídek, oblastních, okresních i krajských. I přes limitující počet našich 
žáků, zejména u sportovních soutěží, se našim žákům podařilo několik velice slušných výsledků. Tradičně výborného výsledku 
dosáhlo družstvo starších žákyň ve florbalu. Pod vedením Z. Zenáhlíkové skončila děvčata na třetím místě v okresu. Chlapci 
v téže věkové kategorii skončili na třetím místě v základní skupině.  
Výsledky v krajském kole Zlaté včely: A. Buřič 5. místo, J. Nebesař 2. místo ve svých kategoriích. 
Okresní kolo OVOV: T. Zuzánek 3. místo, M. Zadražil 1. místo, F. Moravec 1. místo, N. Berková 3. místo a družstvo celkově 
2. místo 
Malování na počítači: M. Harudová 6. místo 
Fyzikální olympiáda: N. Berková a D. Krejčí úspěšné řešitelky 
Oblastní kolo v recitaci Pacov: M. Kalfeřt 3. místo 
 
Účast na dalších soutěžích: viz akce výše. 
 

 
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. 

 
 
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 

 
ICT kurz pro starší generaci.  

 
Naše škola má s výukou ICT bohaté, letos už 20leté zkušenosti. Disponujeme 
kvalitní učebnou se 14 PC a dataprojektorem. Své zkušenosti nyní také 
prostřednictvím podpory grantového programu Kraje Vysočiny předáváme i těm, 
kteří mají školu už dávno za sebou. Už od 4. října si v učebně informatiky sedlo 
k počítačům 17 žen a jeden muž. Nejstarší ročník narození 1932, naopak 
nejmladší je rok 1975.  
Celý kurz se skládal z osmi 90 minutových lekcí, z nichž každá se věnovala danému tématu. Příručku pro účastníky 
vytvořil Vladimír Kotýnek ml., ten také celý kurz lektoroval. Při tom mu a hlavně účastníkům pomáhali žáci naší školy: 
Šárka Razimová, Vendula Tomšů, Lukáš Hrubý a Eva Chválová.  
 
Náplň jednotlivých lekcí: 
 
1. Hardware – popis PC, ukázka skříně PC, operační systémy, základy ovládání PC, notebooku, řešení jednodušších 

problémů, uživatelské nastavení, organizace dat 
Software – komerční, freeware 

2. Internet, prohlížeče, Google nástroje, e-mail, poštovní klient, antivirová ochrana, vyhledávání 
3. Zpracování textu, základní pravidla při psaní 
4. Textový editor, práce s textem, životopis,... 
5. Instalace softwaru a hardwaru, zdroje na internetu skener a tiskárna, instalace, ovládání, úspory při tisku 
6. Práce s digitálním fotoaparátem, jeho nastavení, stažení a zpracování fotografií, propojení s textovým editorem, 

tisk 
7. Tablet, ovládání, praktické používání 
8. Zálohování dat, vypalování, komunikace - Skype, webová kamerka, sociální sítě, internetbanking, finanční nástroje 

na internetu, státní správa, e-shopy 
 
 
Rozpočet akce: 
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Informační letáky s nabídkou vzdělávání, náklady na tisk, vylepení v okolních obcích, Hořepnický 
zpravodaj: 

905 

Tvorba příručky (8 lekcí x 4 hodiny x 150 Kč, DPP): 4800 
Tisk příručky (5 Kč/list laser barevně...lekce 2 listy x 8 lekcí = 16 listů, cena příručky 80 Kč, tisk cca 24 
příruček 

1720 

Další náklady: papír, svázání 400 
Lektor (8 kurzů x 2hodiny x 2hodiny příprava x 150 Kč, DPP) 4800 
Osvědčení (křídový papír, laser tisk, 24 ks x 15 Kč) 360 
Webové kamery, 2 ks 458 
Tablet s příslušenstvím 7942 
Věcné odměny pro žáky 1695 

  celkem: 23080 
 

 

 

 
 

Počítač je náš kamarád 
 
Další grantový program pro vzdělávání starší generace a dalších zájemců z řad veřejnosti. Jeho obsah je prakticky totožný 
s podzimním kurzem 2013. Realizace proběhne na podzim 2014, opět pod vedením lektora V. Kotýnky ml. a opět zdarma. 
 
Rozpočet:  

Informační letáky s nabídkou vzdělávání, náklady na tisk, vylepení v okolních 
obcích, Hořepnický zpravodaj: 

1 000 Kč 

Inovace příručky (8 lekcí x 1 hodina x 150 Kč, DPP): 1 200 Kč 
Tisk příručky (5 Kč/list laser barevně...lekce 2 listy x 8 lekcí = 16 listů, cena 

příručky 80 Kč, tisk cca 24 příruček  
1 920 Kč 

Další náklady: papír, svázání 400 Kč 
Lektor (8 kurzů x 2hodiny x 2hodiny příprava x 150 Kč, DPP) 4 800 Kč 

Osvědčení (křídový papír, laser tisk, 24 ks x 15 Kč) 360 Kč 
Tablet s příslušenstvím 11 400 Kč 

Věcné odměny pro žáky 1 600 Kč 
  

celkem: 22 680 Kč 
 

1. Hardware – popis PC, ukázka skříně PC, operační systémy, základy ovládání PC, notebooku, řešení jednodušších 
problémů, uživatelské nastavení, organizace dat 
Software – komerční, freeware 
Tablet, ovládání, praktické používání, zdroje softwaru 

2. Internet, prohlížeče, Google nástroje, e-mail, poštovní klient, antivirová ochrana, vyhledávání 
3. Zpracování textu, základní pravidla při psaní 
4. Textový editor, práce s textem, životopis,... 
5. Textový editor, práce s textem, životopis,... 
6. Instalace softwaru a hardwaru, zdroje na internetu skener a tiskárna, instalace, ovládání, úspory při tisku 
7. Práce s digitálním fotoaparátem, jeho nastavení, stažení a zpracování fotografií, propojení s textovým editorem, 

tisk 
8. Zálohování dat, vypalování, komunikace - Skype, webová kamerka, sociální sítě, internetbanking, finanční nástroje 

na internetu, státní správa, e-shopy 
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Učíme se ve škole, před školou i za školou 

 
Tento projekt bude realizován na podzim 2014 
 

 
 
 

Project ActWelll – dovednosti pro terénní vzdělávání 
 
Systém několika seminářů a terénních akcí pod patronací ekologického střediska Chaloupky společně s rakouskými 

protějšky. Do tohoto projektu byla zapojena Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, která v průběhu roku 2013 a 2014 absolvovala zdarma 
akce nejen v republice, ale i seminář ve Vídni. Celý projekt byl zakončen třídenním pobytem žáků 7. a 8. třídy v ekologickém 
středisku Chaloupky společně se svými rakouskými protějšky. Hlavním tématem pobytu bylo získání dovedností při terénním 
vyučování. 

 
Další informace k projektu: 
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9. Základní údaje o hospodaření školy od 1. 1. – 31. 12. 2013 
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10. Projekty pro zkvalitnění prostředí školy 

  
• výzdoba tříd a chodeb, 
• postupná výmalba tříd svépomocí (pan školník Razima),  
• spolupráce se sponzory, 
• nápojový automat na čistou vodu na 2. patře nové budovy ZŠ. 

  
11. Obrazová příloha 
 

 

 

 
Okna technickým předmětům dokořán, exkurze, 17. 10. 2013  Kapka medu pro Verunku, muzikál, Praha, 7. 11. 2013 
   
   

 

 

 
Návštěva Agrodamo s.r.o., 1. 11. 2013  Čerti a Mikuláš 2013 v ZŠ 
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Čerti a Mikuláš 2013 v MŠ  Divadlo, Pelhřimov, 1.-3. třída 
   

 

 

 

Člověk a příroda, 6. třída, 13. 12. 2013  Projektový den – eko, 31. 10. 2013 
   

 

 

 
Florbal s rodiči, 17. 12. 2013  LVVZ Paseky nad Jizerou, leden - únor 2014 
   

 

 

 
Den Matek, 16. 5. 2014  Den Matek, 16. 5. 2014 
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ActWell, Chaloupky, společné foto s rakouskými vrstevníky, 
duben 2014 

 Lipno, květen 2014 

   

 

 

 

Poněkud ztracená princezna, 30. 5. 2014  Předškoláci v 1. třídě, 4. 12. 2013 
   

 

 

 
Soutěž mladých rybářů, 9.1. 2014  Plavecký kurz v Srní, 3.+4. třída, duben 2014 
   

 

 

 
Cykloden 2014  Tatran Střešovice, otevření palubovky, 29. 11. 2013 
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Školní ples, 18.1. 2014  Školní ples, 18.1. 2014 
   

 

 

 
Zlatá včela, 2.5.2014  Rozloučení na OÚ, 27. 6. 2014 
   

Více fotografií najdete na zshorepnik.rajce.net 
 
 
 
Výroční zprávu školy z podkladů vedení školy a zaměstnanců školy za rok 2013/2014 sestavil Ing. Milan Hupka. Byla 
projednaná na školské radě dne 22. 9. 2014. 
 

 
 


