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Základní škola Hrotovice

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/21
a) základní údaje o škole
Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice
IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047 438 312, ŠD a
ŠK 119 000 091)
Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 1993
Zřizovatel školy: Město Hrotovice
Ředitel školy: PaedDr. František Kašpárek, od 01.08.2021 Mgr. Milada Simandlová,
statutární orgán
Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Florián, zástupce statutárního orgánu
telefon: 568 860 287, e-mail: reditel@zshrotovice.cz, web: http:www.zshrotovice.cz
Školská rada má 9 členů: byla dle zákona 561/2004 Sb. zřízena k 1. 1. 2006.
Od 23. 1. 2018 zvoleny nové orgány již páté ŠR: předsedkyně Iveta Škodová,
místopředsedkyně Mgr. Miluše Vodinská, zapisovatelka Mgr. Petra Pelánová. Členové
za zřizovatele: Ing. Michal Škoda, Pavel Cafourek, Ing. František Branč, členové
za pedagogy: Mgr. Miluše Vodinská, Mgr. Štěpán Florián, Mgr. Jana Vodinská,
za rodiče Mgr. Petra Pelánová, Jana Denemarková a Iveta Škodová.

Charakteristika školy
Areál školy dokončen stavbou sportovní haly a šatnami pro 2. stupeň v roce 1995. Je
tvořen čtyřmi budovami:
B1: Budova z roku 1902 pro 2. stupeň (7 tříd, odborná učebna F-Ch s kabinety, Vv,
cvičná kuchyň, tělocvična 7x11m, školní dílny, jazyková učebna). Její součástí je plynová
kotelna z roku 1990 za 1 200 000 Kč. Další částí B1 jsou šatny za 1 000 000 Kč z roku 1995,
které slouží současně jako spojovací chodba. Touto chodbou jsou již propojeny všechny 4
budovy školy. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce čtyř WC v hodnotě 792 000 Kč.
Nyní jsou na špičkové úrovni: automatické osoušeče rukou, pisoáry na fotobuňku, velká
zrcadla, nové podhledy a osvětlení.
B2: Pavilon z roku 1985 pro 1. stupeň za 4 916 000 Kč (4 třídy, žákovská knihovna,
učebna počítačů, školní klub s klubovnou, kabinety, zasedací místnost, vedení školy).
B3: Pavilon z roku 1989 pro 1. stupeň za 4 531 000 Kč (4 třídy, učebna Hv, 2 školní
družiny, herna na stolní tenis - současně spojovací chodba mezi B2, B3, B4, posilovna z roku
1995 za 150 000 Kč).
B4: Sportovní hala z roku 1995 za 9 000 000 Kč (2 šatny, sprchy, kabinet Tv, hala
18x36m, nářaďovna, WC).

Rozvoj školy
Školní jídelna byla vyřešena v roce 1993 v uvolněné třídě MŠ nákladem 800 000 Kč,
nachází se 100 metrů od školy. V roce 1995 byl dokončen záměr z roku 1981 o vybudování
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všech aktivit školy přímo v areálu školy. Do té doby byly třídy 1. stupně, školní dílny, školní
pozemek, školní jídelna a výuka Tv roztroušeny po celém městě.
V roce 1996 vyřešen pitný režim na škole nápojovým automatem na teplé nápoje,
v roce 1997 doplněna učebna počítačů na celkový počet 15 ks za 250 000 Kč, v roce 1998
byla zrekonstruována střecha na B1 za 800 000 Kč, instalováno automatické odvzdušňování
topného systému za 48 000 Kč, obnoveno lyžařské vybavení za 48 000 Kč, za 27 000 Kč
instalován pro žáky telefonní mincový automat, na všechny chodby bylo instalováno 14 ks
žebřin za 30 000 Kč. V roce 1999 byla pořízena nová telefonní ústředna se 17 pobočkami
za 40 000 Kč, vybaven kabinet Tv nábytkem za 18 000 Kč, provedena montáž 4 ks vysoušečů
zdiva na B1 a B3 za 307 000 Kč, pořízen prodejní automat na kusové zboží, namontována
horizontální horolezecká stěna za 18 000 Kč na B2. V roce 2000 byly pořízeny 2 počítačové
sestavy s připojením na internet s laserovou tiskárnou a skenerem pro ZŘ a ŘŠ a posíleny
paměti u počítačů v učebně za 115 000 Kč. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce rozvodů
vody a odpadů na B1 za 120 000 Kč (nová umyvadla a osoušeče), dále pátý vysoušeč zdiva
na B3 za 78 750 Kč. V roce 2002 byla z grantu MŠMT zrekonstruována počítačová učebna
za 516 619 Kč a následně zasíťováno 19 počítačů.
V roce 2004 se podařilo ve 100 % uspět v grantu z Ministerstva životního prostředí
Slunce do škol ve výši 200 000 Kč, který umožnil realizovat výrobu el. energie a ohřev vody
s napojením na počítač. Podařilo se realizovat novou fasádu na B1 za cenu 416 500 Kč
(z toho město 181 500 Kč, Nadace Energoregion 2020 190 000 Kč, ZŠ 45 000 Kč), dále
z rozpočtu školy na provoz bylo zrekonstruováno osvětlení v tělocvičně za 102 103,50 Kč.
V roce 2006 se podařilo realizovat rozsáhlou rekonstrukci školy, která výrazně změnila
charakter školy a vnitřní tepelné podmínky: zateplení obvodového pláště a stropů na
budovách 2, 3, 4, zastřešení B2, 3 a napojení na kanalizaci, výměna 277 oken na B1, 2, 3,
posílení radiátorů B2, 4, chodník před B2. Rekonstrukce stála 11 849 000 Kč (11 500 000 Kč
státní dotace a 349 000 Kč vlastní podíl Města Hrotovice). Díky státní dotaci a Městu
Hrotovice byly postaveny kabiny na Městském stadiónu, které škola využívá pro výuku Tv,
nepovinných a volitelných předmětů. V roce 2007 jsme pořídili časomíru do sportovní haly
za 60 928 Kč (z toho 40 000 Kč získáno od sponzorů). V roce 2008 byla zbudována letní
třída - altán za 154 390 Kč (z Nadace Veronica 70 940 Kč, Město Hrotovice 28 000 Kč), do
PC investováno 132 405 Kč (rozšířena počítačová síť do sboroven a učebny F, otevřena
2. počítačová učebna, na škole v provozu 60 počítačů), na B2 v patře vybudována ze
sborovny jazyková učebna za 277 868 Kč s první interaktivní tabulí na škole, současně
s učebnou zbudována nová sborovna na B2 z dívčího WC, 2. interaktivní tabule zbudována ve
ŠD 2 za 112 765 Kč, zřízena teplá voda na WC na budovách B1, 2 a 3 a napojeno 17
osoušečů rukou za 282 252 Kč. V roce 2009 dokončeno vybavení 16 tříd 16 ks televizorů
Panasonic s úhlopříčkou 107 cm za 250 000 Kč. V roce 2010 byly pořízeny další 2
interaktivní tabule do F a ŠD 1 za 185 327 Kč. V roce 2012 byla rekonstruována učebna PC1
za 570 636 Kč z grantu EU. Učebna vybavena novým nábytkem, rozvody a 19 počítači.
V roce 2013 bylo zrekonstruováno hlavní schodiště před B1 za 125 667 Kč a dokončena
rekonstrukce osvětlení haly za 181 396 Kč. V roce 2014 jsme do školy pořídili pomůcky do
ŠD za 26 566 Kč, čerpadlo do kotelny za 56 665 Kč, kopírku Ricoh pro hospodářku školy za
39 185,85 Kč, na budově 1 do dalších 2 tříd pořízen nový nábytek za 37 667 Kč, skener pro
ZŘ za 4 994 Kč, byla rozšířena síť LAN na B2 a B3 a wifi za 19 148 Kč, v učebně Hv
pořízena zrcadlová stěna za 8 151 Kč, knížky do ŽK za 8 388,90 Kč, stavebnice Merkur za 31
274 Kč, provedena výměna vodovodních baterií za pákové za 27 168,13 Kč, byl reinstalován
nový server za 18 404 Kč. Z účelových prostředků Města Hrotovice ve sportovní hale
obnoven lak za 80 850 Kč, zakoupili jsme další výškově stavitelný nábytek za 50 280 Kč,
řízení topného systému napojeno na PC za 63 116 Kč, proběhla rekonstrukce osvětlení ve
2 třídách a ve sborovně na B1 za 49 026 Kč, byly nakoupeny učebnice za 67 000 Kč. V září
2013 byl topný systém školy napojen na teplovod z bioplynové stanice Zemědělského
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družstva Hrotovice. Veškeré náklady hrazeny ZD Hrotovice. Za peníze z grantu EU byla
vybudována 2. počítačová učebna PC2 za 448 396 Kč, nový server za 24 140 Kč, fotoaparát
pro ŠK, fotoaparát pro školu, 2 hifi věže, 3 notebooky a výukové programy pro žáky, vše
za 113 302 Kč.
2014 jsme zakoupili nové učebnice za 100 355 Kč, židle a lavice za 50 280 Kč. Na
budově B1 ve sborovně a dvou třídách byla provedena montáž zářivek za 13 700 Kč, do třech
tříd byly umístěny dataprojektory a plátna a rozšířena síť LAN za 123 299 Kč, sborovna byla
vybavena kopírkou Ricoh za 39 083 Kč. Na B2 byla položena nová podlaha v učebně 5. třídy
za 65 211 Kč, v žákovské knihovně, školním klubu a kanceláři hospodářky školy je nový
nábytek v hodnotě 71 570 Kč. Do školní cvičné kuchyně jsme pořídili tři sporáky Mora
v celkové hodnotě 20 370 Kč. Dokoupili jsme lyžařské vybavení za 49 750 Kč, hračky do
školní družiny a školního klubu za 58 337 Kč. Radiátory a vodovodní baterie opravované a
instalované firmou Kočí stály 63 358,02 Kč, pořídili jsme plastové dveře Gelan na zahradu na
budově B1 za 32 524 Kč.
2015 byla pořízena telefonní ústředna – investice za 77 609 Kč, opraveno schodiště
a zábradlí u sportovní haly za 132 396 Kč, položeno nové lino ve třídě v patře na B2 v ceně
52 798 Kč. V rámci bezpečnostních opatření jsme provedli zabezpečení vchodových dveří –
3x komunikátor a 3x záložní zdroj v hodnotě 49 132 Kč, rozvody za 60 924 Kč a el. zámky,
kabely a bezpečnostní kování v hodnotě 95 173 Kč. Za finanční pomoci Kraje Vysočina
(34 740 Kč) jsme spustili nové webové stránky školy. Počítačová učebna 1 byla vybavena 19
výškově nastavitelnými křesly za 53 180 Kč, počítačová učebna 2 17 křesly za 31 450 Kč,
78 384 Kč stály 4 počítače do 3 sboroven. V pěti třídách na budovách 2 a 3 bylo
nainstalováno LED osvětlení za 199 753 Kč, školní družinu 1 a 2 jsme vybavili deseti novými
počítači za 127 352 Kč, na B1 v učebně č. 30 bylo nainstalováno LED osvětlení v hodnotě
50 485 Kč. 34 658 Kč stál bidet na B1 a výměna baterií na budovách 2 a 3. Přikoupili jsme 18
kusů výškově stavitelných lavic a 36 kusů židlí za 98 560 Kč.
2016 bylo zrekonstruováno WC chlapců v přízemí B3 – 129 664 Kč (grant Kraje
Vysočina 64 000 Kč), byl zhotoven průkaz energetické náročnosti objektů ZŠ za 32 065 Kč,
namontovány nové vchodové dveře do skladu nářadí na B1 za 21 568 Kč, nakoupeno
6 notebooků do tříd na 2. stupeň za 98 032 Kč, 2 notebooky a 2 počítače do ŠD za 75 292 Kč.
2017 pořízeno: stojany na barevný minivolejbal do sportovní haly za 10 140 Kč, na
B2 ve třídě v patře č. 82 bylo nainstalováno LED osvětlení za 40 112 Kč, nová vrata na školní
pozemek za 33 009 Kč, provedena rekonstrukce serveru v PC1 64 508 Kč, vymalována B3 s
nátěrem dveří v patře za 74 695 Kč, kompletní revize elektro za 58 526 Kč, do 2 tříd na B3
namontovány 2 keramické tabule za 52 798 Kč a 2 dataprojektory pro interaktivitu za
79 800 Kč, během prázdnin zrekonstruován WC dívek v přízemí B3 za 98 978 Kč (grant
Kraje Vysočina 49 000 Kč), ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy Město Hrotovice
zrealizovalo nový přechod pro chodce mezi ZŠ a MŠ na ulici 1. máje.
2018 bylo zrekonstruováno osvětlení na chodbě B1 patro za 18 153 Kč a v kancelářích
na B3 za 79 903 Kč, nová izolace střechy na kotelně stála 94 380 Kč, vybudoval se nový
sklad pro ŠD na B3 za 41 230 Kč, na B2 nové osoušeče za 23 813 Kč, na B2 byly instalovány
3 interaktivní tabule za 198 200 Kč, byla vymalována B2 za 61 635 Kč, položeno nové lino na
chodbě B3 v přízemí za 88 135 Kč, nainstalováno 6 nových vitrín na poháry za 41 064 Kč.
Nakoupili jsme 6 notebooků do tříd za 97 052 Kč, dále z grantu EU šablony 8 tabletů a
1 notebook za 116 219 Kč. Nové chlapecké WC v přízemí na B2 z grantu Naše škola celkem
za 99 583 Kč a provedena rekonstrukce chodby před WC za 34 606 Kč.
2019 byly na B2 v patře natřeny dveře, zárubně a nástěnky za 16 350 Kč, Do školních
družin nakoupeno lego za 11 550 Kč a dva herní stoly (čtyři v jednom) za 36 082 Kč,
o školního klubu pořízeny hry za 12 808 Kč, do tříd pořízeno 10 učitelských kateder a
otočných židliček za 97 667 Kč, do jazykové učebny pořízen nový dataprojektor za 20 762
Kč, do hudebny nová keramická tabule s interaktivitou za 66 187 Kč. Nyní máme na celém
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1. stupni interaktivní tabule. Do 5 tříd 1. stupně namontovány lépe stínící žaluzie pro
interaktivní tabule za 24 363 Kč. Dále nakoupeno 6 nových žíněnek za 20 113 Kč, pořízena
nová kopírka se skenerem do žákovské knihovny za 17 444 Kč. V kotelně bylo vyměněno
další oběhové čerpadlo za moderní v ceně 59 109 Kč a tekoucí uzávěry za 19 303 Kč,
položeno nové lino ve spojovací chodbě za 86 844 Kč, pořízen nový nábytek do sborovny na
B1 za 40 000 Kč, pořízeny další 4 učitelské katedry a otočné židličky na B3 za 47 269 Kč, pro
žáky zakoupeny další výškově stavitelné lavice a židličky za 50 160 Kč. Přes prázdniny bylo
zrekonstruováno již 4. WC za podpory Kraje Vysočina z grantu Naše škola. Tentokrát to bylo
WC dívky na B2 v přízemí za 91 240 Kč. Největší prázdninovou akcí byla rekonstrukce
střechy sportovní haly za 4,8 mil. Kč, hrazeno Městem Hrotovice, podíl grantu 3,2 mil. Kč.
Ve školním roce 2019/20 jsme pokračovali v rekonstrukci WC na škole. Bylo to již
5. WC z grantu Kraje Vysočina Naše škola. Tentokrát na budově 2 dívčí WC v patře. Celková
cena 84 821 Kč, grant Kraje Vysočina 42 000 Kč. Na B1 byly zrekonstruovány pisoáry na
2 chlapeckých WC za 109 674 Kč. Pro 1. A, B a 3. třídu na B3 jsme nainstalovali nové
nábytkové sestavy za 140 361 Kč, do 1. A novou keramickou tabuli s interaktivitou za
65 854 Kč, na B2 je nové lino na šatnách za 31 444 Kč, na B1 pro 2. stupeň jsou ve 4 třídách
nové keramické tabule za 100 136 Kč, ve 2 třídách a v klubovně nové osvětlení v ceně
71 148 Kč, pořídili jsme 15 nových výškově stavitelných lavic za 44 150 Kč. Do sborovny na
B1 byla zřízena kuchyňská linka za 39 451 Kč. Vedení školy vybaveno třemi novými stolními
počítači s monitory za 81 490 Kč.
Po loňské letní rekonstrukci střechy sportovní haly byla letos podobnou velkou akcí ve
škole rekonstrukce cvičné kuchyně na B1 a školní zahrady, která probíhala od června, přes
prázdniny až do září. Projekt jsme připravovali ve spolupráci s městem již v roce 2017.
Podaná žádost o grant městem v roce 2018 a 2019 vlivem převisu neuspěla, až koncem roku
2019 město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace a akce se mohla letos realizovat. Celkové
náklady projektu byly 4 893 466,50 Kč, dotace 90% uznatelných nákladů projektu, tedy
4 404 119,- Kč.. Zbývající částku doplatilo město ze svého rozpočtu. Stavební část realizovala
firma Reno z Jaroměřic n. R., nábytek a spotřebiče truhlářství Jaromír Mareš z Třebíče.
Vybavení cvičné kuchyně spotřebiči, nádobím a zahrady nářadím jsme si pořídili sami
v rámci grantu za téměř 400 000 Kč. Krásná cvičná kuchyň a školní zahrada bude sloužit
k výuce pracovních činností i některých kroužků. Děkujeme městu za další vylepšení
prostředí školy a za zkvalitnění výuky našich dětí.
Ve školním roce 2020/21 byly pořízeny 2 keramické tabule na B1 za 50 068,- Kč do
dvou tříd, bylo pořízeno 14 ks notebooků z grantu MŠMT za 278 917,10 Kč. Byly pořízeny
nábytkové sestavy do tří tříd na B2 za 143 010,- Kč, nová rozhlasová ústředna do ředitelství
školy v hodnotě 53 477,61 Kč, nové signální hodiny k řízení podružných hodin a zvonění na
B2 za 26 742,21 Kč. Na dvou budovách ZŠ B1 a B2 byly umístěny nové zesilovače pro Tv
signál 34 448,46 Kč. Proběhla rekonstrukce WC hoši B2 patro za 99 281,- Kč.
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem do školského rejstříku
Na škole se učilo podle učebních plánů schválených MŠMT v 5. ročníku: č. j. 16
847/96-2 Základní škola (dobíhající obor) naposledy ve školním roce 2010/11. Dva roky
pedagogický sbor pracoval na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV Škola pro
život, škola pro všechny). Dne 13. 6. 2007 byla s ŠVP seznámena Školská rada. Dne 24. 6.
2007 byl ŠVP schválen pedagogickou radou. Podle tohoto vlastního ŠVP jsme začali od 3. 9.
2007 učit v 1. a v 6. ročníku, 24. 6. 2010 schválena PR úprava ŠVP.
Ve školském rejstříku je zařazen ještě školní klub a školní družina se dvěma
odděleními.
Dodatek k ŠVP ZV č. 1 se všemi přílohami byl vydaný ŘŠ a schválený pedagogickou
radou dne 24. 6. 2013, školskou radou dne 25. 6. 2013 s platností od 1. 9. 2013 v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb.
Dodatek obsahuje tyto přílohy:
1. Vymezení rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému
kurikulárních dokumentů
2. Charakteristika základního vzdělávání
3. Vzdělávací oblasti
4. Rámcový učební plán
5. Zásady pro úpravy ŠVP
6. JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
7. MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE
8. ČLOVĚK a JEHO SVĚT
9. ČLOVĚK a SPOLEČNOST
10. ČLOVĚK a PŘÍRODA
11. ČLOVĚK a ZDRAVÍ
Dodatek č. 2 k ŠVP byl vydaný ŘŠ a schválený školskou radou dne 19. 6. 2014 a
pedagogickou radou dne 23. 6. 2014, s platností od 1. 9. 2014, v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. Dodatek obsahuje změnu ve vzdělávací oblasti "Jazyk a jazyková
komunikace". V 1. a 2. ročníku 1 h ČJ nahrazena 1 h AJ.
Dodatek č. 3 k ŠVP byl vydaný ŘŠ a schválený pedagogickou radou dne 22. 6. 2016,
školskou radou dne 27. 6. 2016, s platností od 1. 9. 2016, v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb.
Úprava ŠVP se týká následujících oblastí:
1. Charakteristika ŠVP
a) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
b) Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
2. Učební plán
3. Učební osnovy
K 1. 9. 2017 bylo ŠVP v Tv na 1. stupni upraveno následovně: výuka plavání ve 3. a
4. ročníku v rozsahu 40 h se stala povinnou a byly upraveny některé výstupy pro plaveckou
výuku.
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Učební plán 1. stupeň
Povinné předměty

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Matematika

4

4

4+1

4+1

4+1

23

Český jazyk a literatura

8

8

7+2

5+3

5+3

41

0+1

0+1

3

3

3

11

Informatika

0

0

0

0

1

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

2

1

3

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Výtvarná výchova

1

2

1

1

2

7

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

2

2+1

2+1

2+1

2

13

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Celkem základní dotace

19

20

21

20

22

102

Celkem disponibilní dotace

1

2

4

5

4

16

CELKEM V ROČNÍKU

20

22

25

25

26

118

1

1

1

1

1

1

Anglický jazyk

5. roč. celkem

Nepovinné předměty:
Náboženství

7

Učební plán 2. stupeň
Povinné předměty

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

celkem

Matematika

3+2

4

4

4+1

18

Český jazyk a literatura

3+2

4

4+1

4+1

19

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk - NJ

-

2

2

2

6

Informatika

-

-

-

1

1

Dějepis

2

2

2

1+1

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

1+1

2

2

2

8

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

1

1+1

1+1

2

7

Zeměpis

2

1+1

1

1

6

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výchova ke zdraví

0

0+1

1

0

2

Tělesná výchova

3

2

2

2

9

Pracovní činnosti

1

1

0+1

1

4

Volitelný předmět

0+1

0+1

0+1

0+1

4

Celkem základní dotace

23

26

27

28

104

Celkem disponibilní dotace

6

4

4

4

18

CELKEM V ROČNÍKU

29

30

31

32

122

Náboženství

1

1

1

1

1

8

V 6. ročníku probíhala výuka 2 skupin volitelného předmětu (po 1 hodině konverzace z Aj a
PSA-pohybové a sportovní aktivity), v 7. a v 8. ročníku 2 skupiny psaní na počítači, v 9.
ročníku byla vyučována 1 skupina psaní na počítači a 1 skupina PSA (pohybové a sportovní
aktivity).
Z nepovinných předmětů byly vyučovány 2 skupiny římskokatolického náboženství
– vzhledem ke Covidu19 jen v červnu 2021.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Vedení školy

E-mail

Aprobace

Třída

Funkce

PaedDr. František
Kašpátek

reditel@zshrotovice.cz

M, F

ředitel školy

Mgr. Štěpán Florián

florian@zshrotovice.cz

1. stupeň

zástupce
ředitele školy

Mgr. Jana Vodinská

jana.vodinska@seznam.cz

1. stupeň

II.

1. st., Čj, Hv
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
Čj, Vo
Aj
1. st., Tv,TeV
Nj
M, Př
Ch, Př
Př, Tv
Čj, Vo
M, Bv,
Vv

I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.A
IX.B

výchovná
poradkyně

Učitelé
Mgr. Ivona Hadrabová
Mgr. Ivona Popelková
Mgr. Jana Vodinská
Mgr. Petr Popelka
Mgr. Miluše Vodinská
Mgr. Lenka Bulová
Mgr. Romana Gretzová
Mgr. Ivana Varjassyová
Mgr. Jiří Slatinský
Mgr. Radana Baštová
Mgr. Marie Hlavničková
Mgr. Růžena Slatinská
Mgr. Kateřina Lohniská
Mgr. Pavel Vitámvás
Mgr. Aleš Pelikán
Mgr. Nikola Macoszková

HadrabovaIvona@seznam.cz
ivonapopelkova@seznam.cz
jana.vodinska@seznam.cz
popepe65@seznam.cz
miluse.vodinska@centrum.cz
bulova1@seznam.cz

R.D. Mgr. Ing. Jan Kovář

pjankovar@seznam .cz

N

Renáta Holíková

r.holikova@seznam.cz

vychovatelství

ŠK

Marcela Seitlová

mseitlova@seznam.cz

vychovatelství

ŠD I

Zdeňka Kašpárková

zdenakas@seznam.cz

vychovatelství

ŠD II

romanagretzova@seznam.cz
varjassyivana@gmail.com
j.slatinsky@seznam.cz
radanabastova@seznam.cz
hlavnickova.m@seznam.cz
slaru@centrum.cz
lohniska@iol.cz
p.vitamvas@seznam.cz
pelikanal@seznam.cz
nikola.macoszkova@seznam.cz

učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel

učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
náboženství

Vychovatelky
vychovatelka
ŠK
vychovatelka
ŠD I
vychovatelka
ŠD II

Správní
zaměstnanci
Miluše Hrůzová
Jaroslav Hambálek
Martina Dusíková
Vlasta Boudová
Blanka Bartošová
(dlouhodobá neschopnost)
Jaroslava Hájková
(zástup)

hruzova@zshrotovice.cz
jardahambalek@seznam.cz
dusikova.martina@seznam.cz
vl.boudova@seznam.cz

hospodářka
školník, topič
uklízečka
uklízečka

bartosova404@seznam.cz

uklízečka

jarca.hajkova@seznam.cz

uklízečka
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Na škole pracovalo 27 zaměstnanců. Z toho bylo 18 učitelů (1 externě), 2
vychovatelky ŠD, 1 vychovatelka ŠK a 5 správních zaměstnanců (školník a topič v jedné
osobě, hospodářka a 3 uklízečky). Průměrný věk pedagogického sboru je 51,77 roku, jde o
zkušený sbor. Výuka nyní již povinného německého jazyka je od školního roku 2016/17
aprobovaná, výuka Aj je aprobovaná od školního roku 2017/18.
Od 1. 9. 2020 se financují školy ze státního rozpočtu dle PHmax, což je maximální
týdenní počet výukových hodin na škole, který se vypočítává dle počtu žáků, tříd, oddělení
školní družiny. Od 1. 1. 2020 jsme dostali státní rozpočet na základě PHmax. Na škole vyšlo
PHmax 304 hodin, které vycházejí z počtu 196 žáků a 11 tříd. Pro každý stupeň se vypočítává
PHmax zvlášť. Učili jsme 304 hodin, tj. zároveň i PH školy.

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Zvláště v těžké situaci byli žáci 9. tříd, které jsme kromě začátku školního roku museli po
celou dobu připravovat z M a Čj k přijímacím zkouškám distančně. Přesto to zvládli výtečně.
Na SŠ a SOU s maturitou bylo přijato 22 žáků z celkových 25, tj. 88 %. Na učební obory
nastupují pouze 3 žáci.
1 žákyně nastoupila od na šestileté gymnázium, 1 žák na tříletý obor ze 7. třídy, 1 na tříletý
obor z 8. třídy
Zápis do prvního ročníku na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte
proběhl od 19.04.2020 do 23.04.2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Do 1. ročníku 2021/22 bylo zapsáno 32 žáků, bylo rozhodnuto o 5 odkladech. K 1. 9.
2021 nastoupilo do 1. ročníku 28 dětí (26 + 2 opakující první ročník + 1 nadaný žák nastoupil
do 2. ročníku).

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP
Školu ve školním roce 2020/21 navštěvovalo 200 žáků v 11 třídách, 2 třídy oproti
loňsku přibyly, průměr na jednu třídu je 18,2. Aj se na škole učili všichni žáci, Nj 67 žáků od
7. do 9. třídy, volitelné předměty navštěvovalo v 8 skupinách 95 žáků a nepovinný předmět
náboženství navštěvovalo 16 žáků. Dvacátým třetím rokem pracovaly na škole 2 oddělení
ŠD, které navštěvoval plný počet 60 žáků, úplata 100 Kč/měsíc.
Letošní školní rok byl poznamenám pandemií covid-19. Nouzový stav v celé ČR byl
vyhlášen již 05.10.2021. Výuka ve větší části školního roku probíhala distančně. Učitelé
začali pracovat na home office. Byl upraven rozvrh hodin dle doporučení MŠMT, výuka
probíhala přes skype. Komunikace a zadávání úkolů probíhalo přes dm software, který
využíváme jako elektronickou žákovskou knížku, a e-mailovou poštou. Do výuky se zapojili
všichni žáci, ve všech rodinách byly zajištěny podmínky pro připojení na skype.
Naše škola byla Krajem Vysočina pověřena jako určená škola pro zřízení celodenní
školní družiny. Družinu využívaly děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.
Družinu navštěvovalo 6 až 15 dětí podle okolností.
Návrat nejprve k rotační výuce a posléze plně prezenční výuce proběhl až před
koncem školního roku za dodržení přísných hygienických opatření. Pedagogové provedli
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hodnocení distanční výuky. Neodučená témata v jednotlivých předmětech v tomto školním
roce budou přesunuta do následujícího školního roku.
Po celou dobu distanční výuky jsme také nadále podporovali a nepřerušili doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem. Samozřejmě distanční výuka nemůže nahradit
výuku prezenční, přesto jsme dělali maximum, aby propad vědomostí byl co nejmenší.
Všichni žáci naší školy byli klasifikováni, avšak výsledky za školní rok 2020/21 nelze
srovnávat s předchozími roky. Až následující školní rok se ukáže, jak úspěšná distanční forma
výuky byla.
I přes letošní podmínky a distanční výuku na škole výborně pracovaly a koordinovaly
činnost předmětové komise: metodické sdružení 1. stupně - předsedkyně Mgr. Lenka
Bulová, přírodní vědy - Mgr. Marie Hlavničková, jazyky - Mgr. Radana Baštová, výchovy Mgr. Pavel Vitámvás.
Počet úrazů byl v letošním roce ovlivněn covid-19, za školní rok celkem evidovány
2 úrazy.
Veškeré akce doprovázející výuku byly v době pandemie zrušeny, včetně školních
výletů.

Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Vodinská během školního roku 2020/21 získávala
aktuální informace o středních školách, studijních a učebních oborech a informace
o chystaných aktivitách IPS. Převzala Atlasy školství, které předala žákům 9. ročníku,
poskytla jim dotazník zaměřený na sebehodnocení školních dovedností a test studijních
předpokladů.
Aktuální informace předávala žákům i jejich rodičům na webových stránkách školy,
na nástěnce ve škole na B2, emailem. Žákům i jejich rodičům poskytovala poradenské služby
emailem a telefonicky.
V průběhu celého školního roku 2020/21 řešila výchovné problémy žáků ve spolupráci
s ředitelstvím školy, třídními učiteli a rodiči. Informace ze všech školení a seminářů, které VP
během roku absolvovala, předávala učitelům, asistentkám a vychovatelkám.
Akce v rámci volby povolání nebyly uskutečněny.

Speciální pedagogika
Pokračuje projekt PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ HROTOVICE, v průběhu školního roku se
na projekt Šablony II podařilo navázat projektem Šablony III.
Speciální pedagog začal na škole pracovat od 1. 2. 2017 v rámci Projektu Personální podpora
ZŠ Hrotovice.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001939
Výše podpory – 730 035 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“
Doba trvání projektu byla 24 měsíců.
Od 1. 2. 2019 na něj v plné šíři navázal Projekt Personální podpora II ZŠ Hrotovice.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010781
Výše podpory – 865 026,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.
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Od 1. 2. 2021 navazuje Projekt: Personální podpora ZŠ Hrotovice.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001939
Výše podpory – 494 562,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“
Vybrané aktivity projektu:
 Školní speciální pedagog - projekt Personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je
poskytnout dočasnou personální podporu v osobě školního speciálního pedagoga
základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných
opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a
zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního
vzdělávacího plánu pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální
pedagog také spolupracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – tato aktivita jako součást
projektu byla zahájena od 1. 9. 2017, od 1. 2. 2019 také pokračovala v rámci Projektu
Personální podpora II ZŠ Hrotovice a od 1. 2. 2021 pokračuje v rámci Projektu Personální
podpora III ZŠ Hrotovice. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem
prostřednictvím možnosti doučování.

Speciální pedagožka aktualizovala seznamy žáků vyšetřených v Pedagogicko-psychologické
poradně (PPP) a v SPC v Třebíči, v součinnosti VP, TU, ŘŠ, PPP, SPC proběhla tvorba a
aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, plánů pedagogické
podpory pro žáky s 1. stupněm podpory, pedagogická diagnostika u žáků odesílaných na
vyšetření do PPP nebo SPC. V závěru školního roku provedla v součinnosti s vyučujícími a
PPP a SPC vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření. Během roku bylo 14 dětí
vyšetřeno v PPP a SPC. K 30. 6. 2021 je v evidenci spec. ped. 37 žáků. Podpůrná opatření
1. stupně jsou poskytována 15-ti, 2. stupně 18-ti a 3. stupně 4 žákům.
Spec. pedagožka v rámci své činnosti konzultovala s rodiči i učiteli, probíhaly pravidelné
i nepravidelné reedukace u dětí s SPU a logopedická intervence (v době uzavření škol přes
skype).
Spolupráce s MŠ – letos díky covid-19 neproběhly vzájemné hospitace, spolupráce probíhala
formou konzultací s ředitelkou a učitelkami MŠ. V závěru školního roku budoucí učitelky
1. ročníku v součinnosti s MŠ uspořádaly setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Děti
měly možnost prokázat svoje schopnosti během činností, které byly zaměřeny na prověření
školní zralosti. Rodičům byly doporučeny aktivity pro rozvoj dovedností a kognitivních
funkcí, které jsou potřebné pro zvládnutí přechodu z MŠ do ZŠ a nároků první třídy.
Podařila se i návštěva prvňáčků ve škole, kde se mohli seznámit se školním prostředím.
I v letošním školním roce výborně probíhala spolupráce VP, metodika prevence a spec.
pedagoga.

Environmentální vzdělávání 2020/21
Koordinátorem EV byla jmenována 9. 4. 2002 učitelka 2. stupně Mgr. Marie
Hlavničková, kombinace M-Př. Pracuje dle vypracovaného plánu činnosti a pracovní náplně
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pro koordinátora. EV je zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů. V hodinách
byly připomínány významné dny k životnímu prostředí. Pokračovali jsme v třídění odpadu ve
třídách, separujeme papír, od roku 2011 také plasty. Na chodbách jsou umístěny nádoby na
plastový odpad, další kontejnery jsou nad školou. Do tříd byly dány barevné tašky na třídění
odpadu. Od roku 2016 sbíráme ve škole také použitý fritovací olej. Žáci školy pečují o
květiny, o školní pozemek, zelené plochy v okolí školy. Výuku a akce spojené
s environmentální výchovou poznamenal covid-19.

Školní knihovna
Školní knihovna byla k dispozici pedagogům i žákům v úterý a čtvrtek od 7.00 hod a
v podstatě každou přestávku. Podařilo se obohatit knihovnu o nové tituly. Vzhledem
k uzavření škol knihovnu navštěvovali především žáci 1. stupně, a to až v závěru školního
roku.

Soutěže 2020/21
Většina soutěží byla zrušena nebo probíhala on-line.
Odborné soutěže:
V matematické soutěži Logická olympiáda se do krajského semifinále probojoval Dominik
Veselý ze 4. třídy. Okresní kolo Matematického klokana ovládli Štěpán Šmíd a Viktor
Hanák, 2. místo obsadila Nela Šotolová, 3. místo Jakub Šmíd, 4. místo Filip Vala, 6.-7. místo
Daniel Hons a Veronika Pavelková 10. místo. V krajském kole obsadil Viktor Hanák 2. - 6.
místo a Nela Šotolová 11. – 16. místo. V okresním kole olympiády z Aj obsadila Marie
Prušková 6. místo. V literární soutěži Mladý spisovatel obsadil v okresním kole David
Remer v I. kategorii za povídku Zimní prázdniny myšky Adélky a myšky Hrabalky 3. místo.
Můžete si ji ve zpravodaji přečíst. V okresní kole olympiády z F obsadil Adam Pelán 3. a
Nikola Kratochvílová 4. místo. V okresním kole olympiády z Nj obsadila Marie Prušková 4.
místo a Nikola Kratochvílová 7. místo. V olympiádě ze Z obsadil Jiří Slatinský 8. místo a ve
starší kategorii Filip Vala rovněž 8. místo.
Pěvecká soutěž Lyra nebyla na podzim 2020 postupová, avšak 3 našim žákům se podařilo
natočit krásný videoklip s nahrávacím studiem CH-RECORDS v Třebíči: Edita Anna
Hamplová, Karolína Šidlová a Barbora Cabejšková.
V soutěži RC autíčka se v minulých letech dařilo Danielu Honsovi v republikových
soutěžích. V letošním školním roce se bohužel nekonal ani jeden závod.
Sportovní soutěže: určitě si pamatujete, jak jsme v minulých letech tento odstavec
dokázali zaplnit úspěšnými výkony hlavně v kopané, volejbalu, barevném minivolejbalu,
přehazované, stolním tenisu a atletice. V letošním školním roce byly v podstatě všechny
školní soutěže zrušeny. Také v obdobích nouzového stavu, kdy se učilo s přestávkami
prezenčně, jsme tělesnou výchovu nemohli učit. Dětem zcela zásadně chyběl pohyb. Věřím,
že to děti ještě doženou. K tomu jim bude od září sloužit nové školní sportovní hřiště
s umělým povrchem u bývalé sokolovny. Musím pochválit Jolanu Mityskovou ze 7. třídy,
která se celoročně i v době covidu a v zimě venku připravovala individuálně v atletických
disciplínách. Překonala několik rekordů školy.
Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2020/21 se
stal žák 8. třídy Michael Bašta.
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, Minimální
preventivní program pro primární prevenci zneužívání
návykových látek a jiných sociálně patologických jevů
na ZŠ Hrotovice
Název programu: Naše škola bez drog
Od začátku školního roku 2006/07 jmenována školním metodikem protidrogové
prevence (MPP) na škole Mgr. Ivana Mašová, která tuto funkci vykonávala 5 let.
Od 1. 9. 2011 jmenován Mgr. Pavel Vitámvás. 26. 11. 2011 ukončil studium
výchovného poradenství v rozsahu 250 h. Navázal na spolupráci s ostatními pracovníky na
škole v této oblasti. Byla vytvořena školní knihovna s propagačními materiály - DVD,
dotazníky, brožury, letáky, knihy. Byly shromážděny všechny informace o institucích a
odbornících působících na okrese Třebíč. V areálu školy bylo vytvořeno několik relaxačních
center pro žáky (2 stoly na stolní tenis, veřejná knihovna, posezení u posilovny, horolezecká
stěna, žebřiny na všech chodbách, 2 učebny v přírodě, 4 posezení v areálu školy, k výuce je
používán internet). Provádíme v této oblasti stálý monitoring. Vedeme žáky k dodržování
zdravého životního stylu. Témata zařazena do výuky Vz, Př, Vo, Ch, Pč, Tv a Vv. Alkohol,
kouření a drogy během školního roku nezjištěny. Spolupracujeme s organizací Střed,
K centrem NOE, odborem péče o děti MěÚ Třebíč.
Akce prevence, které byly naplánovány se STŘED Třebíč, Policií ČR a dalšími
organizacemi, musely být zrušeny vzhledem k situaci se zavedením distanční výuky.
Primární prevence probraná v rámci předmětů VO, VZ – témata: Alkohol, cigarety,
drogy, sociálně patologické jevy.
Na začátku školního roku byly uskutečněny dvě preventivní akce:
Třída

Název preventivního programu

Organizace

Datum realizace

8.

Počítačové vzdělávání žáků

STŘED Třebíč

8.10.2020

9. A, 9. B

Počítačové vzdělávání žáků

STŘED Třebíč

9.10.2020

Další akce vzhledem ke covid-19 neproběhly.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2020,
zpráva o použití prostředků na DVPP 2020
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili DVPP prezenční formou i prostřednictvím
webinářů. Ne všechna školení proběhla za úplatu. Prostředky byly využity efektivně, získané
poznatky jsou uplatněny při výuce a byli s nimi seznámeni ostatní pedagogičtí pracovníci
v předmětových komisích a na poradách.
V roce 2020 bylo vynaloženo na akreditovaná vzdělávání 11 127,50 Kč.
1) vzdělávání vedoucích pracovníků školy
Jméno
PaedDr. Fr. Kašpárek

Aprobace
M-F

Obor vzdělávání
Školní zralost

h
2
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PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

PaedDr. Fr. Kašpárek

M-F

Roadshow s NSA – Národní sportovní agentura,
financování sportu
Financování regionálního školství
webinář
Vedení školy v době krize a po ní
webinář
Současná vzdálená výuka a my všichni tak
trochu jako „začínající učitelé“
webinář
Návrat do škol
webinář
Legislativní novinky školního roku 2020/21
PREF Conference 2020
webinář
Rozvoj digitální gramotnosti v Tv
webinář
ČŠI – TIMSS 2019_4. ročník
webinář
Jaderná akademie
webinář
Bezpečné chování na internetu
webinář

3
2
1
6
1
2
9
2
1
2
1

2) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech
Jméno

h

Př-Tv

Obor vzdělávání
Jak může přírodopis děti bavit
webinář
Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace
pro praxi
Školní zralost
Letem světem v pohybových hrách s
hudbou
S písničkou jde všechno lépe, didaktika Nj,
gramatika
Asistent pedagoga v resortu školství a
dopady novely inkluzivní vyhlášky
webinář
Návrat do škol
webinář
O planetě Zemi z pohledu geologie

1. st. a 2. st.

Škola online

1

Aprobace

Mgr. Kateřina Lohniská

Př-Tv

Mgr. Petr Popelka

1. st.

Mgr. Ivona Popelková

1. st

Mgr. Ivona Hadrabová

Č-Hv, 1. st.

Mgr. Radana Baštová

N

Mgr. Kateřina Lohniská
Všichni učitelé I. a II.
stupně a vychovatelé
Mgr. Kateřina Lohniská
Všichni učitelé I. a II.
stupně a vychovatelé

Př-Tv
1. st. a 2. st.

Mgr. Kateřina Lohniská

Př-Tv

Mgr. Aleš Pelikán

M-Bv

Mgr. Miluše Vodinská

1. st

Přírodopis a zeměpis on-line
webinář
Jaderná akademie
webinář
Jóga pro malé i velké
webinář

1
8
2
5
8
1
1
8

1
2
3
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Mgr. Ivona Popelková

1. st

Mgr. Petr Popelka

1. st.

Mgr. Jana Vodinská

1. st., VP

Mgr. Jana Vodinská

1. st., VP

Mgr. Jana Vodinská

1. st., VP

Mgr. Jana Vodinská

1. st., VP

Mgr. Lenka Bulová
Mgr. Nikola Macoszková
Všichni učitelé I. a II.
stupně a vychovatelé

1. st.
1. st.
1. st. a 2. st.

Přechválená generace a selhávání
webinář
Vnitřní motivace
webinář
Výchovné poradenství – e-lerning
Organizace přijímacího řízení
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní
škole II.
webinář
Posouzení vývoje čtení a psaní na I. st. ZŠ
webinář
Když se v matematice nedaří aneb jak
podpořit žáky nejen s dyskalkulií
webinář
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
Když barvy pomáhají číst
webinář

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2020/21 jsme nabídli dětem při školním klubu 22 kroužků.

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020-21
1.Předpřípravka – kopaná
Chlapci a děvčata 1. třída
Vedoucí: Mgr. Jiří Slatinský
Schůzky: Po 12. 00 h. – 13. 00 h.
2. Kopaná - mladší přípravka
Chlapci a děvčata 2. – 3. třída
Vedoucí: Mgr. Jiří Slatinský, Mgr. Štěpán Florián
Schůzky: Po 13. 00 h. – 14.30 h., St 13.30 h. – 15.00 h.

12. Hrotovčánek ml. – folklórní soubor
Děvčata a chlapci 3. - 4. třída
Vedoucí kroužku: Renáta Holíková
Schůzky: Čt 14.00 h. – 15.00 h.
13. Hrotovčánek st. – folklórní soubor
Děvčata a chlapci 5. - 6. tř.
Vedoucí kroužku: Renáta Holíková
Schůzky: Čt 15.00 h. – 16.00 h.

3. Kopaná - starší přípravka
Chlapci a děvčata 3. – 5. třída
Vedoucí: Mgr. Petr Popelka, David Pelán
Schůzky: Po 14.00 h. – 15.30 h., St 15.15 h. – 16.45 h.

14. Přírodovědný
Chlapci a děvčata 1. - 2. třída
Vedoucí: Renáta Holíková
Schůzky: Po, St (1. a 2. tř.) 12. 15-13. 00 h.
Út, Čt (3. a 4. tř.) 12. 15-13. 00 h.
15. Počítače
Chlapci a děvčata 7. - 8. třída
Vedoucí: Renáta Holíková
Schůzky: Pá 12.30 h. – 14.00 h.
16. Mažoretky mladší „ Miniprincezny“
Děvčata 1. třída
Vedoucí: Hana Peterková
Schůzky: St 13. 30 – 14. 00 h.
17. Mažoretky střední „ Modré květinky“
Děvčata 3. - 4. třída
Vedoucí: Hana Peterková
Schůzky: St 14. 00 – 14. 45 h.
18. Mažoretky střední „ Modré květinky“
Děvčata 5. - 6. třída
Vedoucí: Hana Peterková
Schůzky: St 14. 45 – 15, 30 h.
19. Střelecký
Děvčata chlapci 8. – 9. třída
Vedoucí: Renáta Holíková

4. Kopaná starší žáci
Chlapci a děvčata 7. - 9. třída
Vedoucí: Radek Fiala, Milan Holoubek
Schůzky: Út, Čt 16.00 h. – 17.30 h.
5. Stolní tenis
Chlapci a děvčata 4. – 9. třída
Vedoucí: Mgr. Štěpán Florián
Schůzky: Út 17.30 h. – 19.30 h.
6. Volejbal chlapci a dívky
Chlapci a děvčata 6. – 9. třída
Vedoucí: Mgr. Jiří Slatinský,Mgr.Kateřina Lohniská
Schůzky: Po 16. 00 h. – 17.30 h. Út 15.45 – 17.00 h.
7. Barevný minivolejbal
Chlapci a děvčata 2. – 8. třída
Vedoucí: Mgr. Jiří Slatinský
Schůzky: ČT 14.45 h. – 15.45 h.
8. Cvičení z M - příprava k přijímacím zkouškám
Děvčata a chlapci 9. třída
Vedoucí: Mgr. Marie Hlavničková

1
1
3
4
8
8
8
8
1
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Schůzky: Po, Čt 6.45 h. – 7.15 h.
9. Cvičení z Čj - příprava k přijímacím zkouškám
Děvčata a chlapci 9. třída
Vedoucí: Mgr. Pavel Vitámvás
Schůzky: Út, Pá 6.45 h. – 7.15 h.
10. Kytara
Chlapci a děvčata 3. - 9. třída
Vedoucí: Renáta Holíková
Schůzky: středa od 13. 00 h. dle rozpisu
11. Školní klubko (sólový zpěv)
Děvčata 3 . - 9. třída
Vedoucí: Renáta Holíková
Schůzky: Po, Pá 14.00 h. – 16.00 h.

Schůzky: každý poslední pátek v měsíci 14.00 – 16.00 h.
20. Vaření
Děvčata 3. - 4. třída
Vedoucí: Renáta Holíková
Schůzky: Út 13.00 h. - 14.30 h.
21. Vaření
Děvčata 5. – 6. třída
Vedoucí kroužku: Renáta Holíková
Schůzky: Út 14.30 h. – 16.00 h.
22. Portugalština nebo francouzština
Děvčata a chlapci 7. – 9. třída
Vedoucí: Mgr. Ivana Varjassyová
Schůzky: Út 14.00 h. – 14.45h, St 13.05 – 13.50 h.

Akce školního klubu 2020/2021
Lyra – pěvecká soutěž
Nahrávací studio CH-RECORDS
videoklipy

Jaro 2021

Postup do finále:
Edita Anna Hamplová 3. tř., Karolína
Šidlová 6. tř., Barbora Cabejšková 8. tř.

Beseda talent – pěvecká akce

Duben 2021

Karolína Šidlová 6.tř.
Barbora Cabejšková 8.tř.

Zlatá svatba – MÚ Hrotovice

14.08.2021

Folklórní soubor Hrotovčánek

Sběr léčivých bylin
Soutěž ve sběru papíru
Sběr použitého fritovacího oleje

celý školní rok
celý školní rok
celý školní rok

29,55 kg
--70 kg

Další plánované akce a výchovné programy pro děti ve školním roce 2020-21 z důvodu
Covid-19 neproběhly.

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a další kontroly
Kontrola ČŠI na základní škole 02.06.2021.
Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a
školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2
písm. a) školského zákona. Vedoucí inspekčního týmu byla Mgr. Dana Müllerová, školní
inspektorka.
Město Hrotovice 30. 11. 2020.
Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, účtování přijatých a vydaných
faktur, nakládání s pokladní hotovostí, pořízení a vyřazení majetku, pohyb na běžném účtu,
zveřejňování informací. Kontrolní tým: Ing. Milan Walek, Magda Valová, DiS. Závěr: v
rámci provedené veřejnoprávní kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hrotovice v oblasti poskytování informací za rok 2020:
Pořadí
1
2
3
4

Druh informace
Počet písemně podaných žádostí
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Přezkoumání rozhodnutí soudem
Řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/99 Sb.

Počet
0
0
0
0
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j) základní údaje o hospodaření školy
Příjmy (v tis. Kč)
1.

2.
1.
2.

celkové příjmy
- dotace
- poplatky od žáků
- hospodářská činnost
- ostatní
příspěvek na investice
Výdaje (v tis. Kč)
investice
neinvestice celkem
- platy
- ostatní platby za provedenou práci
- zdravotní a sociální pojištění
- učební pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady
- hospodářská činnost

Hospodářský výsledek v Kč

2020
19 492
18 959
0
50
483
0
2020
0
19 487
11 965
190
4 048
139
0
3 145
0

1. pol. 2021
10 710
10 465
0
10
235
0
1. pol. 2021
0
9 970
6 287
44
2 122
46
0
1 471
0

+ 5 290,12 +740 143,32

Státní rozpočet (na mzdy, odvody z mezd, učebnice, pomůcky, vzdělávání) na rok
2020 ve výši 16 497 912 Kč vyčerpán na nulu. Rozpočet města 2020 na provoz byl v zisku
+ 5 290,12 Kč. Zisk převeden se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu.
ZŠ Hrotovice nemá žádné závazky z minulých let.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
1) Besip, kompletní výukový materiál pro 1. stupeň - grant Ministerstva dopravy ČR.
Praktická výuka na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova Třebíč pro 4. ročník kvůli covid-19
neproběhla.
2) Výukové programy pro žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů - vzhledem
ke covidu-19 jsme realizovali pouze 2 program, viz bod f.
3) Kalendáře pro 5. ročník: Jak bezpečně zacházet s el. proudem a zemním plynem, grant
E.ON.
4) Dárkové balíčky pro 1. ročník, projekt Školák, Event marketing s.r.o.
5) Dar Kraje Vysočina - stavebnice ROTO pro 1. ročník.
6) Čas proměn, grant MP Promotion, s.r.o., balíčky pro 6. ročník - výchovný program.
7) Od 11. 3. 2010 zapojeni žáci 1. stupně do projektu EU a ČR Ovoce do škol. Žáci dostávali
1x za týden ovocnou svačinku zdarma, dodavatelem od 1. 9. 2013 Bovys s.r.o., Dědová 40,
Havlíčkův Brod. Od 1. 9. 2017 program rozšířen o Mléko do škol pro oba stupně, pro všechny
žáky.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
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Ve školním roce se nikdo nezapojil do celoživotního vzdělávání.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
1) V rámci organizace SPV (Sport pro všechny) získána na sportovní činnost školy v roce
2020 částka 8 405 Kč, čerpána na cestovné a startovné v soutěžích.
2) Na příspěvcích od rodičů získáno 323 983 Kč, na výlety, exkurze, výchovné programy,
materiál, atd.
3) Na reklamních pracích získáno 6 500 Kč, použity na odměny pro žáky.
4) Vlastní činností školy vyděláno 7 135 Kč.
5) Ve spolupráci s MŠ Hrotovice od 1. 9. 2018 získán projekt Kraje Vysočina Potravinová
pomoc. Rodiny v hmotné nouzi mají pro děti obědy zdarma.
6) Grant MŠMT na pokrytí mzdových prostředků a odvodů na asistenci u 3 žáků, celkem
1,5 úvazek, rozděleno mezi 6 pedagogů.
7) Podpora vzdělávacích činností zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích 22 755 Kč, program
Kraje Vysočina.
8) Na celý rok 2019 a 2020 získán grant Asociace školních sportovních klubů ČR. AŠSK
nám hradí od 1. 1. 19 3h týdně sportovní kroužky pro žáky 1. stupně. Přerušeno a
ukončeno s nouzovým stavem.
9) Grant AŠSK-Asociace školních sportovních klubů, J. Martího 36, Praha: vybavení
sportovním náčiním: 1x sada vytyčovací metry, 1x tričko, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x
kraťasy, 1x mikina, 1x sportovní taška, 1x sportovní ručník, 1x sportovní stopky, 1x
trenérské desky s taktickými tabulemi.
10) 24. 9. 2018 jsme zažádali podruhé o pokračování podobného projektu v rámci Šablon II
Personální podpora II ZŠ Hrotovice CZ.02.3.68/0.0/18_063/0010781. VÝŠE PODPORY
je 865 026,00 Kč. Projekt jsme zahájili 1. 2. 2019 a opět tyto peníze budeme čerpat 24
měsíců, do 31. 1. 2021.
20.11.2020 jsme zažádali o další pokračování projektu v rámci Šablon III Personální
podpora III ZŠ Hrotovice CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019026. VÝŠE PODPORY je
494 562,00 Kč. Projekt jsme zahájili 1. 2. 2021 a opět tyto peníze budeme čerpat 24
měsíců, do 31. 1. 2023.
11) Projekt rekonstrukce školní cvičné kuchyně a školní zahrady.
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky předmětu Pracovní činnosti, který rozvíjí
praktické dovednosti dětí a posiluje jejich pracovní návyky. Toho bylo dosaženo zejména
přestavbou části budovy, kde byla rozšířena školní cvičná kuchyň. Druhá část projektu
byla zaměřena na přebudování školní zahrady. Dohromady tyto dva prostory vytvořily
funkční celek, který žákům umožní získat kvalitní praktické vzdělání. Rozpočet projektu
4 893 466,50 Kč. Projekt zrealizován od června do září 2020.
12) Školní víceučelové hřiště, grant podán Městem Hrotovice na Ministerstvo pro místní
rozvoj, program 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+, projekt uspěl v srpnu 2020,
realizace ve školním roce 2020/21, celková cena akce 13 829 492 Kč, grant ve výši
5 000 000 Kč. Hřiště bylo otevřeno 27.08.2021 a předáno do užívání ZŠ a široké
veřejnosti.
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13) Předložený projekt Městem Hrotovice: srpen 2017, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
dotační titul č. 6, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Oprava školní tělocvičny v
Hrotovicích. Rozpočet projektu 1 434 436 Kč, požadovaná dotace 989 760 Kč. V průběhu
roku 2020/21 nerealizováno.
14) Připravený projekt Městem Hrotovice: Rekonstrukce topení na budově 1 ZŠ Hrotovice.
Rozpočet projektu 2 259 998 Kč. V průběhu roku 2020/21 nerealizováno.
15) Připravený projekt Městem Hrotovice: rok 2017, Rekonstrukce podlah na budově 1 ZŠ
Hrotovice. Rozpočet projektu 2 342 830 Kč. V průběhu roku 2020/21 nerealizováno.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole od začátku 90. let odborová organizace zrušena. Výborně se dařila
spolupráce s městem, s místními organizacemi, podniky, firmami, školskými zařízeními
ve městě (ZUŠ, MŠ a DD), MC andílci, městskou knihovnou, Školskou radou, Sdružením
rodičů při ZŠ Hrotovice. Pokračovala dlouhodobá spolupráce s T.J. Sokol Hrotovice při
organizaci sportovních kroužků, které vedou trenéři oddílu kopané, volejbalu a stolního
tenisu.
Školská rada se sešla prezenčně 13.10.2020. Členové rady byli informováni ŘŠ o průběhu
školního roku, o průběhu výuky v době nouzového stavu a přípravě nového školního roku.
Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20. Druhá školská rada ve
školním roce 2020/21 nebyla vzhledem ke covid-19 svolána, členové byli v telefonickém
kontaktu.
Rada Sdružení rodičů nebyla kvůli covid-19 svolána. Schůzka I.A a I.B proběhla prezenčně
03.09.2020. Přes skype proběhly dvě třídní schůzky s rodiči, a to 26.11.2020 a 29.11.2021.

Podklady připravil PaedDr. František Kašpárek, bývalý ředitel školy,
zapsala Mgr. Milada Simandlová, současná ředitelka školy.
Schváleno Školskou radou ZŠ Hrotovice dne 25.10.2021.

V Hrotovicích dne 11. 10. 2021

-----------------------------------------Mgr. Milada Simandlová
ředitelka školy

