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1) Základní charakteristika školy
Název školy, právní forma: Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 157, 679 32 Svitávka
Zřizovatel školy: Městys Svitávka
Ředitel školy: Mgr. Aleš Antl
Telefon, email: 516 471 289, 721 123 853, zssvitavka@seznam.cz

2) Školská rada
Složení: předseda – Mgr. Miloš Randula, členové – Šárka Bartoňková, Miroslava Bednářová, Ing. Hana
Podloucká, Mgr. Jitka Sobotková, Ing. Jana Strecková.
Ve školním roce 2014/2015 se sešla dvakrát a to 17. února 2015 a 23. června 2015. Na svých jednáních
postupovala dle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
Obsahem prvního jednání bylo:
- volba předsedy Školské rady (pan Miloš Randula)
- byly provedeny drobné úpravy Jednacího řádu Školské rady
- ŠR řešila otázku rozšíření Školní družiny a restruktualizaci webových stránek školy
Obsahem druhého jednání bylo:
- zpráva ČŠI a kriteria hodnocení (Kvalitní škola)
- materiál MŠMT ke Školnímu řádu
Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a výroční zprávu o hospodaření školy. Rovněž projednávala
otázky týkající se provozu školy, výsledky přijímacího řízení na střední školy, zabývala se návrhy a
připomínkami rodičovské veřejnosti a dále projekty školy.

3) Vzdělávací program školy
Název zvoleného
vzděl. programu
ŠVP ZŠ Svitávka

Kód oboru

Číslo jednací

79-01-C/01

Ročník
1. – 9.
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4) Údaje o organizaci školy
Počet tříd a žáků k 30. 9. 2014
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1. stupeň celkem
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2. stupeň celkem
škola celkem

Počet tříd
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
9

Počet žáků
16
18
19
16
22
91
14
16
17
16
63
154

Školní družina k 31. 10. 2014
Počet oddělení ŠD
1
Školní jídelna k 31. 10. 2014
Počet stravovaných
Počet

Počet zapsaných dětí
30

Žáci 1. stupně
56

Údaje o zápisu do 1. třídy
Poprvé u zápisu
28

Žáci 2. stupně
61

Zaměstnanci školy
18

Přicházejí po odkladu
1

Celkem
29

5) Údaje o personálním zabezpečení školy
Vedení školy:
Ředitel
Zástupce ředitele
Výchovný poradce
Třídní učitelé:
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Aleš Antl
Ing. Hana Podloucká
Marcela Langrová

Třídní učitel
Marcela Langrová
Mgr. Iva Paráková
Mgr. M. Pořízková
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Daniela Mašková

II. stupeň
6.
7.
8.
9.

Třídní učitel
Mgr. Marcela Houdková
Mgr. Andrea Rehová
Mgr. Jitka Sobotková
RNDr. Ludmila Šebková

Netřídní učitelé: Mgr. Monika Alexová, Mgr. Jana Paráková
Asistenti pedagoga: Mgr. Veronika Alexová, Lenka Plevačová
Vychovatelka školní družiny: Jana Koumalová
Ustanovení metodických orgánů školy:
Název
Úsekové metodické sdružení I. stupně
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Člověk a zdraví

Vedoucí
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Marcela Houdková
RNDr. Ludmila Šebková
Mgr. Jitka Sobotková
RNDr. Ludmila Šebková
Mgr. Miroslava Pořízková
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Umění a kultura
Člověk a svět práce

Mgr. Daniela Mašková
Ing. Hana Podloucká

Provozní úsek:
Účetní
Vedoucí školní jídelny
Školník

Miroslava Bednářová
Alena Kejíková
Jiří Kuběna

Pedagogičtí pracovníci celkem:
Učitelé
13
13
12,31

Vychovatelé
1
1
1,0

Pracovníci školní jídelny
3
2,9

Správní zaměstnanci
5
2,68

Fyzický počet
Odborná kvalifikace
Přepočtený počet
Provozní pracovníci celkem:
Fyzický počet
Přepočtený počet

6) Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k 31. 8. 2015):
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
vyznamenáním
1.
16
15
2.
18
17
3.
19
16
4.
16
10
5.
22
17
Celkem za
91
75
I. stupeň
6.
15
10
7.
16
4
8.
17
9
9.
16
6
Celkem za
64
29
II.stupeň
Celkem škola
155
104

Prospěl

Neprospěl

Opakuje

1
1
3
6
5
16

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5
12
8
10
35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

51

0

0

Hodnocení chování:
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Pochvala třídního učitele

1. pololetí
6
5
4
0
0
4

2. pololetí
20
9
4
0
0
24

Absence žáků z výuky:
Absence
Omluvená celkem
Neomluvená celkem
Omluvená na 1 žáka

1. pololetí
6 196
0
39,97

2. pololetí
7 440
0
48,00
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Odchody žáků na střední školy:
Typ střední školy
8 leté gymnázium
6 leté gymnázium
4 leté gymnázium
Ostatní maturitní obory
Učební obory
Celkem

Přihlášení
1
0
4
5
8
18

Přijatí
0
0
4
5
8
17

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Realizované hlavní oblasti prevence:
- aktivity pro žáky ve výuce, např. Rv, Ov, Př, Tv, prvouka
- přednáška pro I. stupeň - Kouření
II. stupeň - Zločin kolem nás (Josef Klíma)
- přednáškové programy - jsou zajišťovány občanským sdružením Elim Letovice:
AIDS a vztahy, přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Bolest - nemoc jménem šikana, Kyberšikana
aneb predátor na obzoru, Pravá tvář Facebooku
- aktivity specifické primární prevence (projekty, DVPP, soutěže, lyžařský kurz)
- řešení problémů ve spolupráci s PPP Boskovice, Policie ČR, Odborem sociálně právní ochrany dětí
- operativní spolupráce s třídními učiteli, okresním metodikem prevence, rodiči
Sledované oblasti:
- záškoláctví (včasná spolupráce s rodiči)
- vandalismus (důsledná kontrola a postihování žáků poškozujících vybavení školy)
- šikana (řešení 2 případů, které se však nepodařilo prokázat)
- nevhodné vyjadřování (důsledné sledování a následující okamžitý postih)

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu
Práce s diferencovanou třídou
E - twinning
VPU - PPP Boskovice
Recyklace hrou
Veletrh nápadů Ch
Mobilní zařízení ve výuce
Setkání metodiků prevence
Přijímací řízení na SŠ
Soc. patologické jevy
Konference Lipka
Evaluační konference Brno
Atletika na I. stupni
Jak lépe učit Čj
Doškolovací kurz
Jak na fyziku
Ekoškola
Edukativní skupiny
Dokumentace školy
Zábavná výuka na I. stupni
Výchovné poradenství
Seminář ČŠI - NIQES
Seminář VP
Jak na čtenářské strategie
Jak na matematiku
Badatelské vyučování
Podpůrná opatření žáků s VPU

Počet zúčastněných pracovníků
14
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
1
3
1
1
1
2
1
1
2
5

Spolupráce s ped. asistentem
Školení B2 - cloudy
Modul Inspis SET
Modul Inspis ŠVP
Novela školského zákona

4
14
1
2
2

Celkem

85

9) Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 provedla ČŠI na ZŠ Svitávka kontrolu, zda pedagogičtí pracovníci splňovali
předpoklad odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávali, podle ustanovení § 3 odst.
1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění účinném
v kontrolovaném období.
Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení zákona o pedagogických pracovnících.

10) Údaje o hospodaření školy
Příjmy 2014
Číslo řádku

Ukazatel
Investiční dotace – ÚSC

Hlavní činnost
0

1
2
3

Státní dotace (prostředky od ŠÚ)
Dotace od ÚSC - provozní
Granty - ÚSC

6 885 082
1 672 554
5 000
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Ostatní příjmy:
- poplatky od žáků, rodičů a zák. zást.
(ŠD)
- stravné – ž + zam.
- úroky
- sběr papíru
- LVK
- čerpání fondů
- ostatní výnosy
- školní mléko
- prodej učeb., výkresy, papíry
- služby hrazené žáky – doprava, vstupné

910 231,15
25 660

269 252
188 732 obědy

503 851
1,03
19 426
34 939
191 888
500,62
30 606
62 039,50
41 320

80 520 nájmy

9 472 867,15

269 252

Celkem ř.1 –
6:

Výdaje 2014
Číslo
řádku
Investiční výdaje
1
2

Vedlejší činnost

Ukazatel

Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od ŠÚ)
Neinvestiční výdaje z prostředků ŠÚ celkem
6

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

0

0

2 454 382,38
6 885 082

150 176,20

V tom: prostředky na platy zaměstnanců
prostředky na OPPP
odvody na SP + ZP
FKSP
ostatní neinvestiční výdaje
v tom: učebnice, učeb. pomůcky
plavecký výcvik
ochranné pomůcky
vzdělávání
zákonné pojištění
1.třída –bal., učebnice+uč.pomůcky
náhrada mzdy (nemoc.)
integrace
další cizí jazyk – uč. učeb. pom.

VÝDAJE CELKEM (součet ř. 1 a 2)

4 960 801
10 000
1 686 661
49 666
177 954
85 117,50
19 000
5 574,50
31 309
20 835
4 414
5 768
1 636
4 300

74 042

9 339 464,38

250 135,20

25 177
740

11) Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i. 5 l
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015:

Počet
21
3
0
18

Počet odvolání
0
0
0
0

17

12) Individuální integrace
Typ postižení
Tělesné
Souběžné více vadami
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Celkem

Počet žáků
1
1
2
2
6

13) Školní vzdělávací program
V letošním roce probíhala výuka všech žáků podle ŠVP. Součástí výuky podle ŠVP jsou i průřezová témata.
Kromě těchto témat tvoříme i vlastní projekty, byly to:
- Pranostiky a přísloví
- Učíme se nakupovat
- Dětská četba
- Kouzelné Vánoce
- Procházka dějinami
- Naučná stezka
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-

Tradice a zvyky Velikonoc
Perníková chaloupka
Hrajeme si celý rok
Pomáháme útulkářům
Za zvířátky do lesa s dárky
Jsem kamarád
Naše obec
Já člověk
Pařezová chaloupka
Blízko k sobě
Hasík
EDJ
E - Twinning
Projekty v německém jazyce
Robinson
Umělecké slohy
Cestovní kancelář
Středověk
Starověké civilizace
Splněné sny velkého krále (Karel IV.)
Významné stavby Evropy
Jak se les vyvíjí a roste
Žák spisovatelem
Už jsem čtenář
Zdravé zuby
Veselé zoubky
Hallowen
Ekoškola
Já občan
Jeden svět
Zdravá výživa
Čeští spisovatelé

Projekt Ekoškola
Tento mezinárodní vzdělávací program probíhal na naší škole již třetím rokem. V letošním školní roce bylo
naší prioritou získání titulu Ekoškola.
Na podzim jsme provedli srovnávací analýzu ekologického stavu školy, na které se podíleli nejen členové
Ekotýmu, ale také většina žáků i pedagogů. V porovnání s první analýzou z roku 2012 jsme zjistili, že jsme
udělali obrovský krok kupředu v oblasti ekologického dopadu naší školy na životní prostředí (snížení spotřeby
vody a energií, třídění odpadu a snižování jeho množství, celkové povědomí o ekologii ve škole i v obci,
motivace ostatních žáků a zaměstnanců, zlepšení prostředí ve škole apod.) Na základě nové analýzy vytvořil
Ekotým „Plán činností“, ve kterém jsme si opět vytyčili mnoho cílů a úkolů. Některé z nich jsou stejné a
chceme je plnit průběžně, jiné jsme si určili nově. Díky žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy se
většinu těchto úkolů podařilo splnit. Největší zásluhu však mají žáci v Ekotýmu, kteří se opět pravidelně scházeli
každých 14 dní a po celou dobu pracovali s velkým nadšením. K těm novým úspěšně splněným úkolům patří
vytvoření webových stránek našeho Ekotýmu, kde pravidelně informujeme veřejnost o naší činnosti. Abychom
motivovali žáky k udržování pořádku ve škole, zorganizovali jsme jarní soutěž „O nejlépe uklizenou třídu". Žáci
si také vytvořili svoji vlastní nástěnku na chodbě, o kterou se sami starají a slouží jen pro jejich vlastní účely.
Společně jsme vyseli trávník na školním dvoře a starali se o květinovou výzdobu ve venkovní učebně. Zde jsme
také umístili dvě nová krmítka pro ptáky, která jsme v zimě pravidelně doplňovali. Ve všech třídách jsou již
spořiče vody. Zapojili jsme se do výzvy „Zelená škola". I letos jsme navštívili naši studánku. V zimě jsme naši
návštěvu spojili s vánoční nadílkou pro zvěř a na jaře jsme studánku vyčistili. V rámci celé školy jsme
zrealizovali tradiční sběr starého papíru (podzim, jaro) a zúčastnili se celorepublikových akcí „My pro vodu voda pro nás" a „Ukliďme Česko!"
5. května 2015 proběhl na naší škole audit, na jehož základě jsme prestižní ocenění dostali. Zástupci Ekotýmu se
18. června 2015 zúčastnili slavnostního vyhlášení a předání titulu, které proběhlo v Senátu Parlamentu ČR. Nyní
budeme moci užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA po dobu dvou let.
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14) Evaluace vzdělávacích výsledků školy
Výsledky testování žáků ZŠ Svitávka ve školním roce 2014/2015
1. Zadávací instituce: Česká školní inspekce (povinné testování)
Výběrové zjišťování výsledků žáků - 9. ročník
Cílem testování bylo poskytnout informace o osvojených kompetencích v oblastech:
a) společenskovědního přehledu - zeměpis, dějepis, výchova k občanství
b) přírodovědného přehledu - chemie, biologie, fyzika
V obou kategoriích testovaných kompetencí dosáhli naši žáci vyšší úspěšnosti, než je celonárodní průměr
testovaných škol.
Závěrem lze konstatovat, že výsledky testování prokázaly správně nastavený systém výchovně vzdělávací
strategie školy. Při posuzování výsledků testování je však nutné přihlížet k úrovni složení testované třídy.
2. Zadávací instituce: MŠMT (dobrovolné testování)
Pilotní ověřování jednotných testů v rámci přijímacího řízení 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 30. července 2014 "Pilotní ověřování organizace
přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů".
Cílem testování bylo poskytnout školám informaci o výsledcích jejich žáků v testech z českého jazyka a
matematiky.
V oboru český jazyk dosáhli naši žáci vyššího percentilového umístění než je celorepublikový percentil, v oboru
matematika naši žáci výrazně překročili celorepublikový percentil, dokonce jeden žák dosáhl 100% úspěšnosti!
Za tyto vynikající výsledky je nutné poděkovat nejen samotným žákům, ale hlavně vyučujícím českého jazyka p.
Mgr. Monice Alexové a matematiky p. RNDr. Ludmile Šebkové za nadstandardní přípravu žáků na přijímací
zkoušky.

15) Prezentace školy na veřejnosti
Školní zpravodaj
Webové stránky školy (www.zssvitavka.com )
Mimo příspěvky ve školním zpravodaji jsou školní akce prezentovány také v regionálním tisku (Týden u nás,
Region press), ve zpravodaji městyse a některé jsou zasílány do celostátního periodika Učitelské noviny.

Vystoupení žáků školy
Žáci naší školy se v uplynulém školním roce zúčastnili několika vystoupení, ze kterých jmenujeme:
- mikulášská nadílka (ZŠ, MŠ)
- představení školního divadelního kroužku "Chytrá horákyně"
- vystoupení tanečního kroužku
- vystoupení školního pěveckého sboru

16) Exkurze, besedy a akce pro žáky, zájmové útvary
Pro seznámení se s praxí a získání všeobecného přehledu jsme pro žáky v uplynulém školním roce uspořádali
tyto akce:
Tematické exkurze:
knihovna Svitávka, Židovské muzeum Boskovice, Dětské dopravní hřiště Blansko,
Lesní tajemství Babice nad Svitavou, Moravský kras, SOŠ TEGA Blansko,
Planetárium Brno, Anthropos Brno, Rovnost Brno, Úřad práce Blansko, SOU
Boskovice,Tajemství lidského těla, Lipka Brno, Minerva Boskovice, Osvětim, Úřad
Městyse Svitávka, SOŠ Boskovice, MŠP Letovice, Lipka Brno.
Prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče
Divadelní představení – Boskovice, Pernštejni, Rozmarýnek Brno, Městské divadlo Brno
Koncert: Marbo (moderní hudba)
Kino Doubravice - pohádka Tři bratři
Přednášky:
Mexico
9

Dravci
Zdravé zuby
Den s policií
Východní Afrika - kolébka lidstva
Tajemství energie - E.ON
Bezpečný internet
Kyberšikana
Facebook
Přátelství a láska
První pomoc
Zločin kolem nás
Besedy: Den s policií ČR
Hasík
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Plavecký výcvik
Bruslení
Noc ve škole
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka školy
Výstava psů
Výtvarné dílny - Plastelínová ZOO, Betlém, Orchidej pro maminku
My pro vodu, voda pro nás
Školní výlety jednotlivých tříd
Branné cvičení školy

Kroužky při ZŠ Svitávka
Název Kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Zájmový Čj

1

15

Zájmová M

1

9

Sportovní hry

1

16

Divadelní

1

21

Angličtina hrou

1

14

Pěvecký sbor

1

17

Pohybové hry

1

20

Rybářský

1

12

Logopedický

1

8

Zájmové kroužky organizované ve spolupráci s DDM Letovice:
Keramika – 29 žáků
Florbal – 16 žáků
Taneční kroužek – ZUŠ Letovice:
3 oddělení – 20 žáků
Street Dance - 16 žáků (soukromý subjekt)
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Výsledky práce zájmových útvarů jsou prezentovány v okresních soutěžích a olympiádách a při přijímacích
zkouškách na střední školy. Činnost zájmových útvarů je využívána k plnění cílů Minimálního preventivního
programu.

17) Zapojení školy do soutěží
Uplynulý školní rok byl ve znamení vynikajících sportovních výsledků a aktivit našich žáků. Žáci soutěžili jak
ve školních kolech, tak v okrskových, okresních a krajských. Zúčastnili se těchto soutěží:
Název
Počet žáků
Úroveň soutěže
Garant
Běžecké štafety
18
Okresní kolo
Mgr. M. Pořízková
Olympijský víceboj
38
Okresní kolo
Mgr. M. Pořízková, I. Paráková
Vybíjená I.st.
14
Okresní kolo
Mgr. M. Pořízková
Vybíjená I.st.
14
Národní kolo
Mgr. M. Pořízková
Minikopaná
14
Okresní kolo
Mgr. M. Alexová
Stolní tenis
8
Okresní kolo
Mgr. M. Pořízková
ODM V. Opatovice
8
Okresní kolo
M. Langrová
Pohár krále Jiřího
28
Okresní kolo
Mgr. Pořízková, Paráková I.
Vybíjená II.st.
22
Okresní kolo
Mgr. M. Alexová
Přehazovaná
14
Okresní kolo
Mgr.M. Alexová
Bowling
6
Okresní kolo
Mgr. J. Sobotková
Soutěž TEGA
6
Okresní kolo
M. Langrová
Soutěž Dřevo 5
Okresní kolo
RNDr.L.Šebková
materiál budoucnosti
Náboj junior Brno
7
Národní kolo
Mgr.J. Sobotková
Sluníčko
10
Okresní kolo
Mgr. M. Houdková
Biologická olympiáda
2
Okresní kolo
Ing. H. Podloucká
Pythagoriáda
5
Okresní kolo
RNDr. L. Šebková
Rytířské dovednosti
6
Okresní kolo
RNDr. L. Šebková

Sportovní akce pro žáky:
- kroužení obručí
- soutěž ve šplhu
- vánoční turnaj ve florbalu I., II. stupeň
- jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách
- bruslení na zimním stadionu v Boskovicích, Blansku
- bowling
- plavecký výcvik
- přehazovaná, stolní tenis, vybíjená, florbal
- sportovní den školy
- turistický pochod Moravským krasem
LVK Hraběšice u Šumperka 2015
Ve dnech od 2. února do 6. února 2015 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského kurzu v Hraběšicích u
Šumperka v předhůří Jeseníků. LVK jsme na základě výborné spolupráce opět uskutečnili se ZŠ Knínice u
Boskovic. Všichni účastníci kurzu zvládli výcvik na výbornou a zaslouží pochvalu za vzornou spolupráci.
Taktéž instruktoři a zdravotní sestra p. Zuzana Staňková.
Olympiády:
Na škole byla organizována školní kola následujících soutěží:
Biologická olympiáda
Pythagoriáda
Dopravní soutěž - I. stupeň
Finanční gramotnost
Matematický klokan
Soutěž ERA

11

Výtvarné soutěže

18) Spolupráce školy se subjekty (školy, zájmová sdružení)
MŠ Svitávka – návštěvy dětí v ZŠ a obráceně (Mikulášská nadílka), společné koncerty, představení, pasování
předškoláků
DDM Boskovice, Letovice – účast našich žáků v zájmových útvarech (např. taneční obor, keramika)
ZŠ Knínice u Boskovic - lyžařský výcvik, sportovní den školy
SK Moravan Svitávka – spolupráce při zajišťování turnajů v kopané
Divadelní spolek Svitávka
Knihovna Svitávka - pasování na čtenáře
Sběr papíru ve spolupráci s obyvateli městyse
Dále škola během roku spolupracovala s těmito institucemi:
Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice, Blansko
Sociální odbor při MÚ Boskovice
Policie ČR
Děkujeme výše jmenovaným subjektům za spolupráci a také sponzorům, kteří během školního roku pomohli
zajistit akce pro děti:
Úřadu městyse Svitávka
Mysliveckému spolku Svitávka
občanům Svitávky za podporu při sběru starého papíru
Seznam sponzorů z řad rodičů:
p. Maršálková, p. Vavříčková, p. Šacherová, p. Hanák Miloš,
p. Hanák Petr, p. Hruška, p. Kučera J.

19) Projekty, dotace
V roce 2014/2015 byl realizován projekt v rámci výzvy MŠMT č. 51 - "Vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce" ve výši 314 000,- Kč. Výsledkem projektu bylo
podstatné rozšíření technické základny školy - v rámci dotace se škola vybavila těmito mobilními zařízeními:
notebook - 9 kusů, tablet - 5 kusů. Dále všichni učitelé absolvovali odborné semináře zaměřené na využití této
techniky ve výuce. Celkově hodnotíme tento projekt za velice přínosný pro naši školu.
V roce 2014/2015 jsme podali žádosti o další dotace s těmito výsledky:
- výzva MŠMT č. 56 - "Evropa na dlani" ve výši 415 000,- Kč. Projekt byl schválen a bude realizován v
podzimních měsících 2015. V rámci zvyšování jazykové úrovně budou naši žáci absolvovat týdenní pobyt ve
Velké Británii.
- žádost o dotaci MŠMT - "Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení" ve výši 40 000,- Kč, dotace
nebyla MŠMT schválena.
- žádost o dataci na základě výzvy Jihomoravského kraje v projektu "Enviromentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty pro rok 2015" ve výši 72 000,- Kč, dotace nebyla JmK schválena.
- žádost o podporu ze SFŽP ČR s projektem "Život v lese" ve výši 121 000,- Kč, schvalování dotace dosud
probíhá.
- výzva MŠMT č. 57 - OP VK - rozvoj technických dovedností žáků ve školním projektu "Dílny ZŠ Svitávka"
ve výši 204 000,- Kč. Projekt byl zaslán na MŠMT k posouzení.

20) Rekonstrukce a opravy budovy školy
Během školního roku se podařilo ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka zrealizovat:
- generální rekonstrukci podlahy ve 4. třídě
- vyměnit tabule na II. stupni
- rekonstrukci chodníku k tělocvičně a plochy školního dvora
- provést vymalování 3 tříd
- vybudovat druhé oddělení ŠD
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21) Zhodnocení a závěr
Školní rok 2014/2015 byl charakterizován především:
- realizací Školního vzdělávacího programu v 1. – 9. ročníku
- celoroční autoevaluační činností
- přípravou žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy
- celoroční aktivní činností Ekotýmu - získání titulu Ekoškola
- každodenní náročnou vzdělávací a výchovnou činností zaměstnanců školy
- pozitivním klimatem školy (žák – učitel – rodič)
- modernizací a rekonstrukcemi vybraných částí školy

Mgr. Aleš Antl
Výroční zpráva byla schválena dne 29. září 2015.

podpis a razítko ředitele školy

Školská rada: Mgr. Miloš Randula – předseda
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22) Obrazová část výroční zprávy

Vybíjená - krajské kolo: 1. místo

Vybíjená - národní kolo: 11. místo
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Divadelní představení "Chytrá horákyně"

Mezinárodní titul - Ekoškola
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Pasování žáků 1. třídy na čtenáře

Ocenění nejlepších žáků školy
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Výměna tabulí na II. stupni

Rekonstrukce podlahy ve 4. třídě
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