Masarykova základní škola v Poličce

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2008 – 2009
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Charakteristika školy
Masarykova základní škola tvoří jednou z dominant jižní části města Poličky. Je to úplná základní
škola, do které chodí přibližně 60% dětí školou povinných z Poličky a okolí. Její součástí je školní
družina a školní klub.
Budova školy byla postavena v roce 1928 a z původních Masarykových škol (chlapecké a dívčí) se
přes různé změny v názvech i koncepcích vrátila dne 7. března roku 1990 k původnímu názvu Masarykova škola.
Zřizovatelem školy je zastupitelstvo města Poličky. Od 1. ledna roku 1993 má škola právní subjektivitu.
1. ledna 2006 byla zřízena Rada školy.
1. září 2007 byla v 1. a 6. ročníku zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu, takže v
současné době vyučujeme podle třech programů:
1., 2., 6. a 7. tř.
ŠVP
3. – 5. tř.
Obecná škola
8. – 9. tř.
Základní škola
V příštím školním roce se bude podle ŠVP vyučovat již ve 2/3 všech tříd.
Budova je přes své stáří ve velmi dobrém stavu, ale pochopitelně jsou zde místa, která nutně potřebují rekonstrukci. V poslední době byl přestavěn učebnový pavilon, byly vystavěny nové šatny,
zrekonstruována tělocvična a v západní části areálu školy byla vystavěna tělocvična nová.
Vybavení školy je standardní a odpovídá průměrné vybavenosti škol v naší republice.
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Organizace školního roku 2008 – 2009
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení prvního pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku

1. 9. 2008 (po)
27. 10. (po) a 29. 10. (st)
22. 12. (po) – 2. 1. 2009 (pá)
29. 1. (čt)
30. 1. (pá)
16. – 22. 2. (po – pá)
9. a 10. 4. (čt, pá)
30. 6. (út)

Zápis do 1. třídy ZŠ
Přijímací zkoušky na SŠ
Talentové zkoušky (konzervatoř)
Talentové zk. (ost. umělecké školy)

23. 1. 2009 (pá)
v týdnu od 20. do 24. 4.2009
v termínu od 15. do 31. 1. 2009
v týdnu od 12. do 16. 1. 2009

Státní svátky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

(čt – 2009)
(pá – 2009)
(ne – 2009)
(po – 2009)
(ne – 2008)
(út – 2008)
(po – 2008)

Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

(čt – 2009)
(po – 2009)
(pá – 2009)
(st – 2008)
(čt – 2008)
(pá – 2008)

Ostatní svátky
1. leden
13. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Pedagogické rady (čtvrtletní)

Třídní schůzky

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

13. listopadu 2008
23. ledna 2009
10. dubna 2009
23. června 2009

(čt)
(st)
(út)
(st)
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20. listopadu 2008
13. ledna 2009
21. dubna 2009
11. června 2009

(čt)
(út)
(út)
(čt)

Učební plány
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 640 žáků (357 chlapců a 283 dívek), kteří byli rozděleni do 26-ti tříd (Výkaz o ZŠ – stav k 30. 9. 2008). Průměrný počet žáků ve třídě – 24,6. Jak je
již uvedeno v úvodu, vyučovali jsme podle třech učebních programů:
I., II, VI. a VII.ročník (11 tříd, 265 žáků) podle ŠVP – „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“
III. – V. ročník (9 tříd, 207 žáků) podle projektu "Obecná škola", čj. 12 035/97-20
VIII. a IX. ročník (6 tříd, 168 žáků) podle projektu "Základní škola", čj. 16 847/96-2
Pozn: Ve třídách 8.A a 9.A vyučujeme podle osnov s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a žáci z těchto tříd už tradičně navštěvují nepovinný předmět Cvičení z
matematiky.
V nabídce nepovinných předmětů zůstává evangelické náboženství.
Žáci II. stupně (kromě „matematických tříd“) pak mají ještě Volitelný předmět s dotací 1,
nebo 2 hodiny týdně, kde si mohou vybrat z následující nabídky:
(tento předmět je tzv. povinně volitelný).
Volitelné předměty

ŠVP:

VIII. a IX. roč:

Seminář z matematiky
Německý jazyk (další cizí jazyk)
Seminář z výpočetní techniky (6. ročník)
Pohybové aktivity
Seminář z přírodopisu (7. ročník)
Druhý cizí jazyk – AJ, NJ
Pohybové a sportovní aktivity (ch, d)

V rámci předmětu Praktické činnosti (6. – 9. ročník) byly zařazeny tyto obory:
Pěstitelství, technické práce, elektrotechnika, vaření, vedení domácnosti a svět práce (zaměřeno na
volbu povolání).
Žáci na prvním stupni mohli navíc navštěvovat kroužky, které byly zaměřeny na tyto činnosti:
Anglický jazyk, atletika a aerobic.
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Učební plány, podle kterých se vyučovalo v jednotlivých třídách:
1. ŠVP – „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“
(1., 2., 6. a 7.ročník – celkem 11 tříd)

ročník

2008 - 2009 I. st.
Vzdělávací oblast

Vzdělávací předm.

1

2

3

4

5

celkem

Jazyk a jazyková

Český jazyk

8

8

komunikace

Anglický jazyk

Matematika a její apl.

Matematika

5

5

9
3
5

8
3
5

8
3
5

41
9
25

Informační a komunikační technologie

Práce s počítačem

1

1

2
2
1
2
2
25

2
2
1
2
2
26

9
4
4
5
10
10
118

8
5
3
5

9
5
3
5

celkem

1

3

2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1

8
4
7
4
8
8
4
6
4
8
4
6

32

122

3

Svět poznání
Člověk a jeho svět

3

3

Přírodověda
Vlastivěda

Umění a kultura

1
2
2
21

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Celkem

1
2
2
21

ročník

2008 – 2009 II. st.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
Komunikace
Matematika a její apl
Informační a komunikační technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Volitelné předměty

1
2
2
25

Vzdělávací předm.
Český jazyk a lit.
Anglický (něm.) jaz.
Matematika

6
4
3
4

7
4
3
4

Informatika

1

1

Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

2
1
1

2
1
2

2
2
1
2
1
2
1
2

2
2
1
2
1
2
1
2

2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1

29

30

31

Celkem
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18
12
18

2. OBECNÁ ŠKOLA – č.j. 12 035/97-20 (3. – 5. ročník, celkem 9 tříd)
2008 – 2009

3

Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Celkem

ročník
4
9
3
5

5
8
4
5

2
2
1
2
2
26

2
2
1
2
2
26

3

24

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA – č.j. 16 847/96-2 (8. a 9. ročník, celkem 6 tříd)

ročník

2008 - 2009

matematická třída

Český jazyk a lit.
Cizí jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Volitelný předmět
Nepovinný předmět
celkem

8
4
3
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
31

9
5
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
31

bez NP
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8
4
3
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

9
5
3
6
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1

31

31

Zaměstnanci školy
V důsledku trvajícího úbytku žáků se stav zaměstnanců na naší škole již několik let snižuje.
Tentokrát to bylo oproti minulému školnímu roku v přepočteném počtu o 2,53 pracovníka !
Ve školním roce 2008/2009 tedy na naší škole pracovalo 40 učitelů, 5 vychovatelek ve ŠD, 1 vychovatel ve ŠK a 11 provozních pracovníků – v přepočtených počtech: 37,00; 4,00; 0,25; 8,66.
Celkem 57 osob – přepočtený počet: 49,91 zaměstnance.
Karel NEŘOLD, ŘŠ,
aprobace M – Z,
Lenka NOVOTÁ, ZŘ pro I. stupeň,
Jaroslav KACÁLERK, ZŘ pro II. stupeň,

praxe ve školství od 1. 9. 1974
Př – Pg
1. 9. 1987
M – Fy
1. 9. 1979

Lenka CECHOVÁ
třídní učitelka
Marta SCHAUEROVÁ
Naďa NOVOTNÁ
Ivona PROKOPCOVÁ
Stanislava MOHELNÍKOVÁ
Marcela TOMANOVÁ
Iva VYTLAČILOVÁ
Jana CHADIMOVÁ – výchovný poradce
Hana PLŠKOVÁ
Jitka JUNKOVÁ
Jana EDLMANOVÁ
Květa CHOTĚNOVSKÁ
Marcela ŠTURSOVÁ
Helena MARTINŮ

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C

Jarmila DOSTÁLOVÁ (úv. 0,27)
Ondřej STACH (úv. 0,45)
Petra STACHOVÁ (úv. 0,27)

bez třídnictví I. st. (Bc)
bez třídnictví SPgŠ
bez třídnictví SPgŠ

1. 9. 1978
10. 10. 2001
1. 9. 2006

Věra MRKOSOVÁ
Ludmila HARAŠTOVÁ
Iva VOJTOVÁ
Alena DVOŘÁKOVÁ
Eva SPILKOVÁ
Petra ZÁKRUŽNÁ
Jarmila DVOŘÁKOVÁ
Kateřina TEPLÁ
Jaroslava STACHOVÁ
Marie KAVANOVÁ (úv. 0,50)
Rostislav KOHUT – ICT koordinátor
Ilona NAVRÁTILOVÁ

6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

1. 9. 1988
1. 9. 1985
1. 9. 1996
8. 2. 2002
1. 9. 1987
1. 9. 1998
1. 9. 1980
1. 9. 1995
1. 9. 1978
1. 9. 1972
1. 9. 1987
1. 9. 1986
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I. st.
I. st. + Tv
I. st. + Hv
I. st. + Tv
I. st.
I. st.
I. st. + Vv
I. st. + Vv
I. st. + Vv
I. st. + Vv
I. st. + Hv
I. st.
Čj – Ov
M – Fy

M – Fy
Čj – Ov
Nj
M – Tv
M – Ch
Nj – D
Tv – Z
SJŠ
Tv – Rj
M–Z
M – Fy
Hv – Rj

1. 9. 1991
1. 9. 1983
1. 9. 1990
1. 9. 1994
1. 9. 1986
1. 9. 1980
1. 9. 1983
1. 9. 1981
1. 9. 1994
1. 9. 1986
1. 9. 1994
1. 9. 1977
1. 9. 2006
28. 4. 1997

Miloslav ČERV
Dagmar ČEŠKOVÁ
Ladislava JÍLKOVÁ – školní metodik prevence
Božena KAPRASOVÁ – výchovný poradce
Eva KOHUTOVÁ
Jiří KOŠŇAR
Radka KOZÁČKOVÁ

Tv – Z
Vv (Bc)
Čj – Ov
Čj – Ov
Aj – Frj
Př – Zzv
SJŠ

1. 9. 1974
1. 9. 2002
1. 9. 1973
1. 9. 1978
1. 9. 2000
3. 1. 1971
1. 11. 1999

Ilona DOSPĚLOVÁ
Vilemína ČERVENÁ
Petr MACH
Zdeňka SCHWACHOVÁ
Zdeňka TULISOVÁ

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ

1. 9. 1973
1. 9. 1967
1. 9. 1984
1. 9. 1977
1. 9. 1971

Ondřej STACH

vedoucí ŠK

SPgŠ

10. 10. 2001

pozn: Celkový úvazek vychovatelek a vychovatele ve ŠD byl 4,00.
Úvazek vychovatele ve ŠK byl 0,25.
Květa ŠTĚPÁNKOVÁ (úv. 0,60)
Lenka ŠEDÁ (úv. 0,75)
Zdeněk BUŠEK

ekonomka
administrativní prac.
školník

Iva BARTOŠOVÁ
Renata BEZDĚKOVÁ
Dagmar BUŠKOVÁ
Jana HUBINKOVÁ
Jiřina LIDMILOVÁ
Anna PTÁČKOVÁ
Lenka ŠEDÁ
Jitka VACULOVÁ
Ludmila WOLFOVÁ

uklízečka
"
"
"
"
"
"
"
"

pozn: Celkový úvazek devíti uklízeček je 6,31.
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SEŠ
SZŠ

1. 9. 1992
1. 9. 2001

80. výročí otevření Masarykových škol v Poličce
Na letošní rok připadlo velice významné výročí – otevření naší školy v roce 1928.
Celý učitelský sbor se na tuto významnou akci připravoval již od jara, samotné oslavy pak proběhly
v období září až listopad 2008 a doprovázelo je i vydání Almanachu Masarykovy školy.
Protože jsme chtěli oslovit co nejširší okruh učitelů, žáků a obyvatel Poličky i okolí, proběhly oslavy na několika úrovních: Žáci naší školy absolvovali sportovní a vědomostní soutěže, ve kterých
spolu soupeřily jednotlivé třídy, další soutěže jsme uspořádali i pro žáky okolních škol. Jedno odpoledne bylo věnováno setkání s bývalými učiteli naší školy (toho se zúčastnila i nejstarší pamětnice, paní učitelka Marie Talandová, které bylo neuvěřitelných 99 let). Pro rodiče a širokou veřejnost
jsme v minulých letech obvykle uspořádal Akademii. Tu jsme letos nahradili prohlídkou školy,
nazvanou „Porozumění“ – tuto akci navštívilo více než 1.000 návštěvníků a ohlasy na ni byly velice příznivé. Oslavy pak byly zakončeny setkáním učitelů poličských i okolních škol v Divadelním
klubu.
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Hodnocení metodického sdružení 1. st. ve školním roce 2008 – 2009
Ve školním roce 2008-2009 pracovalo v metodickém sdružení 1. stupně 14 učitelek- třídních v 1. – 5. ročníku. Práce sdružení byla především zaměřena na přípravu a realizaci oslav 80. výročí školy, zavádění a ověřování školního vzdělávacího programu Čemukoliv se učíš, učíš se pro
sebe v 1. a 2. ročníku.
Vyučující 1. stupně se zapojili do projektu Učení může být příjemnou hrou vycházejícího
z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného Evropským sociálním fondem. V rámci
protidrogové prevence žáků se celý kolektiv vyučujících zúčastnil metodického školení na téma
Zdravé je nekouřit. Kurz angličtiny organizovaný naší školou navštěvovalo 10 vyučujících a individuálně absolvovaly tato další školení - Jak zvýšit zájem o učivo, Vv v ŠVP, Chyba v hodinách ČJ
, Metody a formy vedoucí k naplnění KK, Předcházení šikaně.
V příštím školním roce chceme přednostně zorganizovat tato školení pro celý pedagogický
sbor 1. stupně – Nové metody v Prvouce (Mühlhauserová, září) a Co nepokazit ve věku 7 – 15 let
(Pekařová, listopad).
Výuka podle našeho ŠVP postoupila do 2. ročníku, proto zde byly nově vypracovány
předmětové tematické plány, které zahrnují výstupy učiva, přesahy jednotlivých předmětů a
realizaci průřezových témat integrací nebo pomocí projektů. Vyučující 1. a 2. ročníku seznamovaly se svými zkušenostmi z realizace ŠVP ostatní učitelky 1. stupně.
V rámci ověřování ŠVP se vyučující všech ročníků zabývaly rozpracováním klíčových
kompetencí učení. Byl vytvořen informační materiál námětů, metod a činností vedoucích
k vytváření uvedených kompetencí v jednotlivých předmětech. (K získání poznatků o ověřování ŠVP sloužily dva dotazníky pro vyučující v 1. a 2. ročníku. Jejich vyhodnocení bude využito v případných změnách ŠVP, při autoevaluaci výchovně vzdělávacího procesu ve škole).
V průběhu letošního školního roku byly v 1. – 5. ročníku zrealizovány tyto výchovně vzdělávací
projekty, které jsou součástí školního programu:
Pohlazení pro maminky, Den naruby, Školní olympiáda, (Halloween 3. roč.). V projektu Šetříme přírodu se sběr starého papíru neuskutečnil, protože nebyl sběrnami vykupován.
Dále se uskutečnily jednotlivé individuální třídní projekty nebo integrovaná tematická
výuka. Výsledky těchto aktivit byly pro širokou poličskou veřejnost prezentovány instalacemi
a dílami v rámci celoškolní akce Porozumění, která se uskutečnila 31. října při příležitosti
oslav školy:
1) Poznáváme svět (Svět poznání, Výtvarné činnosti, Prvouka) - „Nakoukněte“do jednotlivých tříd (1.A, B, C; 2.A, B; 3.B a ŠD)
2) Polička (Výtvarná výchova, Prvouka) – pověst O Šibeničním vrchu, Ulice a uličky města
Poličky, Hádanky o Poličce a škole (3.A, B)
3) Nahlédnutí do české historie (Vlastivěda, Hudební výchova, Český jazyk) – Tanec na
Karlštejně, Kdo byl kdo (4.A, B)
4) Oh McDonald’s farm ( Anglický jazyk, Výtvarná vých.) – Prostorový slovník (4.C)
5) Čtvrtstoletí matematických tříd (Matematika) – Hrajeme si v matematice (5.C)
Netradiční lednový zápis do 1. ročníku připravily učitelky se svými žáky na téma Pejsek a kočička. Vyučující 1. st. vedly kroužky v rámci Spolku přátel a absolventů Masarykovy
ZŠ (angličtina, pohybové hry; hra na zobcovou flétnu se letos nekonala).
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Učitelky 1. stupně připravovaly děti během školního roku na různé umělecké, poznávací a sportovní soutěže. Žáci zde dosáhli předních umístění v oblastních a okresních kolech. Děvčata ze 3. a
2 ročníku vyhrála svoji kategorii v okresním a krajském kole recitační soutěže. Viz: Přehled umístění v soutěžích.)
Při práci 1. st. bylo využito spolupráce s těmito organizacemi:
- MŠ (netradiční zápis do 1. roč., návštěvy budoucích školáků v 1. třídách)
- SVČ Mozaika (Den Země, Den bez úrazu, První pomoc; výukové programy, soutěže – sportovní, přírodovědné, recitační, pěvecké apod.)
- Tylův dům (divadelní a filmová představení atd.)
- Městské muzeum a galerie Polička (Rodná světnička B. Martinů, Centrum BM, hradby,
Program Muzeum a škola- pravěk, středověk, Pojďte si hrát do galerie, Večerníčky)
- ZUŠ Bohuslava Martinů (vystoupení tanečního oboru, nábor žáků do1. roč.)
Přílohy

- 1. Vzdělávací a kulturní programy – využití při výuce
- 2. Vzdělávací soutěže – zapojení a umístění žáků 1. st.
- 3. Sportovní soutěže
Za MS 1. st. zpracovala J. Junková, 20. 6. 2009
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1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A PROJEKTY
1) Programy organizované institucemi:
a) Středisko volného času Mozaika Polička: Den bez úrazu
První pomoc
Putování s Toulovcem
Tajemství lesa
Bylinková pohádka;
b) Základní umělecká škola Polička: balet Šachy, Kdo je na světě nejmocnější
Kouzla pohádek, Jak Kašpárek srdce léčil;
c) Muzeum a galerie Polička: To tu ještě nebylo
12 nej
Večerníčky,
vlastivědné programy;
d) Tylův dům v Poličce: Kouzelník Kožíšek
Kozí příběh
O pejskovi a kočičce,
Příběh o Zoufálkovi
Křoupat zdravě
Jeden svět;
e) ostatní: Charita – vánoční a velikonoční inspirace
Městská knihovna – nábor čtenářů
Muzeum Pardubice
Planetárium Brno
Ilustrátor A. Dudek
Zaiferus – ukázka výcviku dravců
Ekostřítek – Den vody, Den stromů
Pernštejn Pardubice – Třicetiletá válka
2) Projekty vycházející ze ŠVP ZV:
a) Pohlazení pro maminky
b) Den naruby
c) HALLOWEEN aneb zvyky
d) Školní olympiáda
e) Den Země
f) Bezpečně na zelenou
g) První pomoc
3) Projekty připravené pro třídní kolektivy:
a) 1. ročník – Roční období, Krámky v Poličce, Pojďte s námi za pohádkou, Čert a Káča, Podzim,
Zdravá výživa, Zaměstnání, povolání;
b) 2. ročník – Roční období, Rodina a povolání, Zdravá výživa, Rostliny v našem okolí, Ptáci našeho domova, Cesta do školy, Živočichové ve volné přírodě, Lidé a čas;
c) 3. ročník – Velikonoce, B. Martinů, Ulice města Poličky, Pověst o Šibeničním vrchu, Josef Lada, B. Němcová, Bezobratlí, Polička, pověsti, Fruit, Vegetables, Živá voda, My
school;
d) 4. ročník – Kdo byl kdo, Vánoce s Rudolfem, Přírodní společenstva, Na statku,Tanec na Karlštejně, Prázdninová loď;
e) 5. ročník – Státy Evropy, Planety;
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2. VZDĚLÁVACÍ SOUTĚŽE – ZAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 1. ST.
M
Matematická olympiáda 5. roč.
školní kolo (11 žáků) – 1.m J. Češka, 2.m J. Mour, 3.m J. Chalupník
Klokan – Cvrček 2. – 3. roč
1.m L. Kvapilová, 2.m V. Cechová, 3.m J. Simon, 4. – 5. m O. Vodička, M. Dvořáková
Klokan – Klokánek 4. – 5. roč
1. – 2.m J. Mour, J. Češka, 3. – 4.m L. Pospíšilová, J. Machek, 5.m M. Lidmila
ČJ

Recitace

školní kolo (70 žáků)
oblastní kolo

1. roč – 3.m A.Jílková
2. – 3. roč – 1.m Ch. Kleinová, 2.m V.Cechová, 3.m H. Kynclová, ČU N. Plšková
4. – 5. roč – 1.m L. Pospíšilová, 3.m M.Štejdířová, ČU M. Zapletalová, E. Hrubá
okresní kolo (do krajského kola postoupily žákyně 2. – 3. roč. L. Pospíšilová)
1. roč – 3.m A. Jílková
2. – 3. roč – 1.m N. Plšková, 2.m H. Kynclová, 3.m V. Cechová, ČU Ch. Kleinová
4. – 5. roč – ČU L. Pospíšilová
krajské kolo (5 žákyň 1. stupně)
2. – 3. roč – 1.m N. Plšková, 2.m CH. Kleinová, ČU V. Cechová
HV
Zpěv
školní kolo (60 žáků)
oblastní kolo
1. roč – 1.m A. Jílková, 2.m R. Prokopec, 3.m J. Hloušková
2. – 3. roč – 1.m P.Petiková, 2.m N. Plšková, ČU V. Cechová, N. Lazorová, K. Kozáčková
4. – 5. roč – 1.m K. Tobyšková, 2.m E. Procházková, ČU V. Demlová, L. Pospíšilová

PŘ
Poznávání přírodnin (3. – 4. roč.)
školní kolo
3. roč. – 1.m V. Cechová, 2.m L. Kvapilová, 3. m M. Kukla, 4.m K. Kozáčková, 5.m K. Putnová,
6. m O. Vodička, 7. m K. Lidmilová, 8.m N. Plšková
4. roč. – 1.m M. Tůma, 2.m – 4.m O. Andrlík, V. Bros, A. Korábová, 5.m M. Tutko, 6.m M.Šimek,
7.m R. Vápeníková, 8.m J. Smělá, 9.m T. Špaček, 10.m J. Teplý
Oblastní kolo
3.roč – 1.m K.Lidmilová, 2.m V. Cechová, 4.m K. Putnová, 5.m L. Kvapilová, 7.m M. Kukla, 8.m
K. Kozáčková
4. roč – 2.m M. Tůma, 3.m R. Vápeníková, 4.m M. Tutko, 5.m V. Bros, 6.m M.Šimek, 7.m A. Korábová, T. Špaček, 8.m J. Teplý, 9.m J. Smělá
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Poznávání rostlin (5. roč.)
školní kolo
1.m I. Machová, 2.m K. Sobolová, 3.m L. Kopecká
oblastní kolo
1.m I. Machová, 6.m K. Sobolová, 7.m L. Kopecká
Poznávání živočichů (5. roč.)
školní kolo
1.m D. Soukal, 2.m I. Machová, 3.m J. Češka, 4.m L. Procházková, 5.m J. Machek
oblastní kolo
1.m I. Machová, 3.m J. Machek, 6.m L. Procházková, D. Soukal
VL
Školní dějepisná soutěž Přemyslovci a jejich doba
4. – 5. roč – 1.m B. Tůmová, 2.m L. Buchtová, 3.m S. Soukalová, 4.m F. Veselý, 5.m D. Nečas

3. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Florbal

oblastní kolo

1. – 3. roč.
4. – 5. roč.

Vybíjená

okresní kolo

4. – 5. roč.

oblastní kolo

1. – 3. roč.

družstvo A
družstvo B
žáci
žákyně
žáci

2.m
4.m
1.m
3.m
4.m

žáci
žákyně
žákyně
žáci A
žáci B
žákyně
žáci

2.m
1.m
1.m
1.m
3.m
3.m
3.m

4. – 5. roč.
okresní kolo
Vybíjená

4. – 5. roč.

Preventan Cup okresní kolo
5. roč
žáci. – 3.m
žákyně – 3.m

Atletická všestrannost 2. – 5. roč
oblastní kolo
2. roč.
žákyně – Ch. Kleinová 3.m, A. Koukalová 6.m, S. Kopčíková 7.m
žáci – F. Pleticha 1.m, O. Tobiáš 5.m, Z. Jílek 6.,
3. roč.
žákyně – E. Nováková 2.m, A. Tehza 3.m, V. Cechová 4.m
žáci – O. Poul 1.m, P. Fajmon 4.m, R. Zrůst 5.m
4. roč.
žákyně – S. Krajcrová 1.m, M. Štejdířová 2.m, v. Demelová 5.m
žáci – J. Mužík 1.m, M. Šimek 2.m, M. Hrstka 4. m

- 15 -

5. roč.
žákyně – Z. Bartošová 2.m, K. Tobyšková 3.m, K. Segeňová 6.m
žáci – M. Zach 1.m, J. Kučera 2.m, M. Mach 3.m
Atletická všestrannost 2. – 5. roč okresní kolo
žáci 3. – 5. roč – 2. m
Stolní tenis jednotlivců oblastní kolo
žáci 4. – 5. roč – J. Dvořák 1.m, M. Hrstka 2.m, M. Mach 3.m, M.Šimek 4.m, J.Šimek, M. Vrátný
5. – 8.m
Přespolní běh 2. – 5. roč
oblastní kolo
2. roč. 1000m
žákyně – Ch. Kleinová 5.m, Z. Šafářová 6.m, S. Kopčiková7.m, A. Koukalová 8.m
žáci – F. Pleticha 1.m, J. Klodner 3.m, O. Tobiáš 5.m, V. Nečas 6.m, J. Kocanda 7.m, O. Čáslavský
8.m, M. Šauer 9.m, F. Augustin 10.m
3. roč. 1000m
žákyně – E. Nováková 1.m, K. Suchá 3.m, K. Lidmilová 5.m, K. Mičková 10.m
žáci – O. Poul 4.m, M. Kukla 6.m, K. Krejčí 7.m, P. Fajmon 8.m, A. Mazal 9.m, D. Lajžner 10. m
4. roč. 1000m
žákyně – M. Hauptová 1.m, B. Tumová 5. m, Ž. Martinů 7. m
žáci – P. Trnka 3.m, A. Zezula 8.m, D. Hnát 9.m
5. roč. 1500m
žákyně – L. Jílková 2.m, K. Segéňová 6.m, P. Richterová 7.m, R. Šlosrová 10.m
žáci – L. Sláma 1.m, j. Kučera 3.m, M. Mach 4.m, J. Češka 6.m, J. Martinů 7.m, M. Zach 8.m, M.
Poul 9.m, F. Slaný 10.m
okresní kolo
3. roč. 1000 m
žákyně – M. Lidmilová 12.m, K. Suchá 13.m, E. Nováková 14.m,
žáci – M. Kukla 12.m
4. roč. 1000 m
žákyně – M. Hauptová 12.m, B. Tumová 14.m
žáci – P.Trnka 15.m
5. roč 1 500m
žákyně – K. Segéňová 12.m, P. Richterová 13.m
žáci – L. Sláma 4.m, J. Kučera 7.m, J. Tomšů 9.m, M. Mach 11.m, J. Češka 12.m
Zátopkova pětka
celkové pořadí 1.m
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Minifotbal Mc Donalds cup
1. – 3.roč.

oblastní kolo družstvo A
družstvo B

4. – 5. roč.

oblastní kolo 3.m

3.m
4.m

Plavání žactva 1. – 5. roč. okresní kolo
žákyně 1. – 3. roč. pořadí družstev škol – 2.m
(Bártová, Petiková, Putnová, Lidmilová, Dvořáková, Kvapilová)
25 m prsa – K. Putnová 5.m, P. Petiková 6.m, K. Lidmilová 7.m, L. Kvapilová 8.m
25 m znak – M. Dvořáková 4.m
3x 25 m polohová štafeta Dvořáková, Petiková, Bártová 3.m
žáci 1. – 3. roč. pořadí družstev škol – 2.m
(Kukla, Halva, Lajžner, Kyncl, Beneš, Fajmon)
25 m volný způsob – J. Halva 4.m
25 m prsa – D. Lajžner 1.m, M. Kukla 2.m, M. Kyncl 3.m, R. Zrůst 6.m, P. Fajmon 8.m
25 m znak – J. Beneš 2.m
3x 25 m polohová štafeta – Beneš, Kukla, Halva 2.m
6x 25 m volný způsob – Kukla, Halva, Lajžner, Kyncl, Beneš, Fajmon 2.m
žákyně 4. – 5. roč pořadí družstev škol – 6.m
25 m volný způsob – K. Tobyšková 15.m
25 m prsa – B. Kynclová 10.m, R. Vápeníková 13. m, M. Zapletalová 15.m, M. Štejdířová 19.m,
L. Jílková 21.m
25 m znak – K. Sobolová 6.m
3x 25 m polohová štafeta – Sobolová, Vápeníková, Tobyšková 5.m
6x 25 m volný způsob – Zapletalová, Vápeníková, Kynclová, Sobolová, Jílková, Tobyšková 6.m
žáci 4. – 5. roč. pořadí družstev škol – 4.m
(Bárta, Bartoš, Plachý, Lidmila, Valiček, Brablík)
25 m volný způsob – M. Plachý 4.m, M. lidmila 9.m, D. Valiček 14. m, F. Brablík 16.m
25 m prsa – D. Bárta 4.m
25 m znak – Š. Bartoš 6.m
3x 25 m polohová štafeta – Bartoš, Bárta, Plachý 3.m
6x 25 m volný způsob – Bárta, Bartoš, Plachý, Lidmila, Valiček, Brablík 3.m

- 17 -

Přehled exkurzí, výletů a výchovně vzdělávacích akcí – II. stupeň
6.A:

21. 10. 2008
3. 6. 2009
16. 6. 2009

exkurze knihovna (Polička)
školní výlet – Dinopark Vyškov
projekt I. pomoc (+ 9.A)

6.B:

3. 10 .2008
23. 10. 2008
21. 4. 2009
18. – 19. 6. 09

naučná stezka v okolí Poličky
exkurze knihovna (Polička)
projekt I. pomoc (+ 9.B)
školní výlet – Budislav

6.C:

30. 10. 2008
11. 2. 2009
11. 6. 2009

exkurze knihovna (Polička)
Eko film (DK Polička)
školní výlet – Brno

6. roč: 24. 11. 2008
5. 3. 2009

Dějepisný program (Muzeum Polička)
Čert a Káča – divadelní představení (HK)

7.A:

22. 10. 2008
16. 6. 2009

exkurze knihovna (Polička)
školní výlet – Praha

7.B:

22. 10. 2008
9. 6. 2009

exkurze knihovna (Polička)
školní výlet – Olomouc

7.C:

22. 10. 2008
18. – 19. 6. 09

exkurze knihovna (Polička)
školní výlet – Budislav

7.roč: 11. 11. 2008
11. 2. 2009
5. 3. 2009

Máj (K. H. Mácha) – filmové představení
Eko film (DK Polička)
Čert a Káča – divadelní představení (HK)

8.A:

8. 10. 2008

Životní prostředí (Muzeum Pardubice)

8. 10. 2008

Životní prostředí (Muzeum Pardubice)

8.B:
8.C:

8. roč: 9. 10. 2008
3. 2. 2009
27. 3. 2009
5. 6. 2009

exkurze Muzeum knihy Žďár n/S.
Vrstevnický program (se studenty Gymnázia)
Věc Makropulos – divadelní představení (HK)
Trestní odpovědnost mládeže – beseda s Policií ČR

9.A:

2. – 3. 6. 2009

školní výlet – Vysočina (Sněžné, Milovy)

9.B:

15. – 16. 6. 09

školní výlet – Vysočina (Sněžné, Milovy)

9.C:

16. – 17. 6. 09

školní výlet – rybník Řeka
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9. roč: 1. 10. 2008
16. 10. 2008
listopad 08
27. 3. 2009
27. 5. 2009

Burza SŠ – Gymnázium Svitavy
exkurze Praha (Senát, Hrad)
exkurze SZTŠ Lit. + Karosa Vysoké Mýto
Věc Makropulos – divadelní představení (HK)
beseda s Radimem Uzlem

II. st: 23. 10. 2008
3. 4. 2009
21. 4. 2009
16. 5. 2008
8. 6. 2009

Taneční vystoupení ZUŠ Polička (protidrog. tématika)
Fotbalistky z Kábulu (film DK)
Den Země
Majáles (Gy Polička) – třídy 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A
Zayferus – ukázka výcviku dravých ptáků
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Předmětové komise
Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na II. stupni naší škole celkem 14 předmětových komisí:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyky
Matematika – Fyzika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis – Chemie
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Výchova ke zdraví
Informatika
Rodinná výchova

vedoucí:

Ludmila Haraštová
Eva Kohutová
Helena Martinů
Ladislava Jílková
Miloslav Červ
Marie Kavanová
Petra Vinařová
L.Novotná, E.Spilková
Dagmar Češková
Ilona Navrátilová
Lenka Novotná
Ladislava Jílková
Rostislav Kohut
Ilona Navrátilová

Ve funkci školního metodika prevence pracovala L.Jílková
Ve funkci okresního metodika Fyziky pracoval zástupce ředitele, p. Jaroslav Kacálek.

Čj:

Komise se ve školním roce 2008/2009 sešla 4x:
26. 8. 2008, 24. 11. 2008, 21. 1. 2009 a 29. 4. 2009.
Úkoly stanovené plánem předmětové komise českého jazyka pro školní rok 2008/2009 byly
splněny. V plánu exkurzí nebyla uspořádána Haškova Lipnice pro 9. ročníky (problémy
s úhradou, cenově nedostupné). Nepodařilo se vydávat školní časopis.
Během roku se žáci účastnili literárních soutěží: Evropa ve škole, Okno do mé duše, Náš
svět. Největšího úspěchu dosáhla žákyně 9.C Simona Mencová 4. – 5. místo Okno do mé
duše.
Pro žáky 8. – 9. ročníků jsme uspořádali školní kolo olympiády v českém jazyce, do okresního kola postoupila Tereza Sobolová 9.A a Tomáš Hartman 9.B, zúčastnilo se 31 žáků. Tereza Sobolová se umístila na 8. místě v okresním kole 17. 3. 2009.
Probíhala i soutěž v recitaci, školní kolo proběhlo 23. 2. 2009, na to navázalo oblastní kolo
26. 2. 2009, kde startovali Kristýna Skřipská 6.C, Petr Harašta 7.A, Václav Větrovský 7.C a
Anežka Bohuňková 9.C.
Václav Větrovský se přes 3. místo v okresním kole 11. 3. 2009, dostal až do kola krajského
20. 4. 2009.
V tomto školním roce žáci 7. – 9. ročníků navštívili filmové zpracování Máje K. H. Máchy, žáci 6. – 7. ročníků absolvovali 5. 3. 2009 divadelní představení Čert a Káča v Klicperově divadle v Hradci Králové a žáci 8. – 9. ročníků zhlédli 27. 3. 2009 Věc Makropulos Karla Čapka,
taktéž v podání hradeckého divadla.
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Ročníky 8. tříd navštívily Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou, kde vyplňovaly připravený test a dále pokračovaly na prohlídku kostela Zelené hvězdy, tentokráte s výkladem průvodkyně.
Výstava literárních a slohových prací probíhala na nástěnce a ve vitríně v I. poschodí Masarykovy základní školy.
Učitelky českého jazyka využívaly pomůcek z kabinetu českého jazyka, ze společenskovědní učebny, počítačové programy a interaktivní tabule.
Složení předmětové komise Čj: Ludmila Haraštová, Ladislava Jílková, Božena Kaprasová
a Marcela Štursová

Cj:

Komise pracovala podle plánu práce a sešla se čtyřikrát v naplánovaných termínech. Mimo
to jsme se scházely k aktuálním problémům týkajících se výuky žáků.
Podle plánu práce jsme jednaly o spolupráci vyučujících cizích jazyků, o tématických časových plánech na základě ŠVP, o práci s žáky s poruchami učení, sjednocení požadavků na
hodnocení žáků. Objednaly jsme cizojazyčné časopisy na oživení výuky. Uskutečnily jsme
v osmém ročníku projekt „Are you a couch potato?“, dále jsme se vzdělávaly na různých
seminářích a konferencích. Začaly jsme pracovat s interaktivní tabulí ve výuce cizích jazyků.
15. 1. 2009 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyku. V kategorii 6. a 7. ročníků
se jí zúčastnilo 29 žáků.
1. Radek Vytlačil 7.A
2. – 3. Andrea Exnerová 7.C, Václav Větrovský 7.C
V kategorii 8. a 9. ročníků bylo 23 žáků.
1. Andrea Bačovská 9.A
2. Simona Mencová 9.C
3. Tomáš Hemerka 9.A
Vítězové obou kol postoupili do okresního kola v Litomyšli 25. 2. 2009. Zde Andrea Bačovská obsadila 2. místo a Radek Vytlačil 3. místo.
Andrea Bačovská postoupila do krajského kola v Pardubicích 19. 3. 2009, kde obsadila
3. místo.
27. 1. 2009 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyku, kde se zúčastnilo 13 žáků.
1. Šárka Kučerová 9.A
2. Tomáš Navrátil
3. Miroslav Bureš 9.B
Ve dnech 3. 5. – 7. 5. 2009 proběhl poznávací zájezd do Velké Británie do Londýna. Zájezdu se zúčastnilo 23 dětí z druhého stupně naší školy. Ubytováni jsme byli v anglických rodinách. Cestovali jsme s cestovní agenturou p. Marty Lisové z Pelhřimova.
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V posledním květnovém týdnu (25. – 29. 5.) nás navštívili učitelé a žáci z rakouského Hohenemsu. Žáci byli ubytováni v našich rodinách a ubytovatelé pojednou příští školní rok do
Rakouska.
Program pro rakouské přátele byl tradiční: Litomyšl, Svojanov, Macocha a samozřejmě vybraná místa v Poličce. Celou návštěvu zajišťovaly paní učitelky Vinařová a Vojtová.
Složení předmětové komise Cj: Eva Kohutová (Aj), Petra Zákružná (Nj), Iva Vojtová (Nj,
Aj), Kateřina Teplá (Aj), Radka Kozáčková (Aj) + vybrané učitelky I. st.

M-F: Komise splnila všechny úkoly podle plánu. Svoji práci soustředila na plnění školního vzdělávacího programu (plnění školních výstupů pro matematiku a fyziku v 6. a 7. třídě, utváření
klíčových kompetencí pro učitele, splnění kritérií hodnocení pro matematiku a fyziku, skupinová práce ve vyučování matematiky, nové metody a formy výuky, práce s interaktivní
tabulí).
Žáci se zapojili do matematických a fyzikálních soutěží:
Pythagoriáda
6. třída
školní kolo – 34 žáků
1. m.– Urbánek Aleš (6.A), 2. – 3. m.Boštíková Klára, Richter Zdeněk 6.A
okresní kolo – 5. – 6. místo Urbánek Aleš, Richter Zdeněk
7. třída
školní kolo – 31 žáků
1. – 2. místo – Schauerová Zdena, Vyskočil Daniel (7.A)
Matematická olympiáda
6. třída
školní kolo – 4 žáci, z toho úspěšní 3
okresní kolo – 6. – 9. místo Richter Zdeněk
7. třída
školní kolo – 3 žáci, z toho úspěšných 2
8. třída
školní kolo – 4 žáci, z toho úspěšní 2
okresní kolo 6. místo Műllerová Jana
9. třída
školní kolo – 2 žáci, z toho úspěšní 2
Klokan
Zúčastnilo se 137 žáků II. stupně
6. – 7. třída
Richter Zdeněk (6.A) – 1. místo, Vytlačil Radek (7.A) – 2. místo
8. – 9. třída
Skřipský Matěj (8.A) – 1. místo, Sion Libor(8.A) – 2. místo
Přírodovědný Klokan
Zúčastnilo se 27 žáků 8. a 9. tříd.
Hájek Radek (8.A) – 1. místo, Čemerka Tomáš, Klíma Petr (9.A) 2. – 3. místo
Fyzikální olympiáda
8. třída
školní kolo – 3 žáci
okresní kolo – Žižková Pavla 4. – 5. místo
9. třída
školní kolo – 4 žáci
okresní kolo – Grodl Lukáš 2. – 3. m., postup do krajského kola
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Složení předmětové komise M-F: Helena Martinů (M-F), Eva Spilková (M), Marie Kavanová (M), Karel Neřold (M), Jaroslav Kacálek (M-F), Rostislav Kohut (M-F), Alena Dvořáková (M), Věra Mrkosová (M-F)

Ov:

Úkoly Plánu předmětové komise z 26. 8. 2008 splněny.
Plán exkurzí a besed splněn kromě návštěvy Okresního soudu Svitavy (objektivní důvody).
ŠVP v 6. a 7. ročnících zvládnut bez výraznějších problémů.
Ve výuce převažují interaktivní metody práce.

Významnější akce:
16. 10. 2008
Exkurze PS, Senát, Hrad Praha 9.A,B,C kladné hodnocení žáky i učiteli
23. 10. 2008
Taneční vystoupení ZUŠ Polička zaměřené na téma drog 6. – 9. roč.
14. – 15. 10. 2008
Beseda o HIV a AIDS – org. Mozaika Polička – interaktivní forma-dobré (9.A,B,C)
11/2008
Poznej sám sebe a ostatní – 6.A,B,C – tříhodinový interaktivní program Centra prevence
NADOSAH Bystřice n. Pernštejnem se zaměření na prevenci šikany. Vyhodnocení programu a následná beseda s třídními učiteli, kteří byli aktivní součástí programu.Ve spolupráci
budeme pokračovat, pokud to dovolí rozpočet školy.
Akce měla kladný ohlas mezi žáky i učiteli.
11/2008
Projekt „Čas proměn“ o dospívání – 6.A,B,C + následná beseda s dívkami
27. 1. 2009
Vrstevnický program studentů Gymnázia na téma „Nebezpečí drog, jak říci ne“(VII. roč.)
01/2009
Projekt Johnson & Johnson – dospívání – dívky 7. roč. – video, balíčky, brožury
01/2009
Dotazník pro zjišťování vztahů a klimatu ve třídě – p. zást. Kacálek provedl registraci pro
naši školu a můžeme jej využívat nejen k prevenci, ale i k tématům Ov – vztahy mezi žáky,
tolerance, xenofobie, rasismus…
Učitelé mají k dispozici metodický pokyn k vyplnění, vyhodnocení a práci s dotazníkem
3. 4. 2009
Jeden svět 2009 – Festival dokumentárních filmů o lidských právech
6. – 9. ročníky film Fotbalistky z Kábulu + debata o lidských právech žen v islámském světě
květen-červen 2009
Právo pro každý den – soutěž právních znalostí
Školní kolo – účast 10 družstev z 8. a 9. roč. – dobrá úroveň
Oblastní kolo – 3. místo
Org. – p. uč. Haraštová, Kaprasová
Materiály k projektu v počítači na disku K
Květen 2009
Beseda s přísl. Policie ČR na téma „Trestní odpovědnost“ 8.A,B,C
Květen-červen 2009
Projekt 1. pomoc žáci 9. roč. učí teoreticky i prakticky žáky 6.A,B,C

- 23 -

V oblasti chování bylo řešeno několik příkladů šikany, proto se učitelé Ov zaměřili na vztahy ve třídách a prevenci nežádoucích projevů chování.
Připomínka: Nainstalovat SCHRÁNKY DŮVĚRY
Složení předmětové komise: Ladislava Jílková, Božena Kaprasová, Marcela Štursová,
Ludmila Haraštová, Radka Kozáčková
V době dlouhodobé pracovní neschopnosti L. Jílkové Alena Pachovská a Vilemína Červená

Rv:

Protože Rodinná výchova jako samostatný předmět není zahrnut ve ŠVP, vyučovalo se tomuto předmětu jen v 8. a 9. ročníku. Pro výuku se používaly učebnice Občanské výchovy
s blokem Rodinná výchova (nakladatelství FRAUS).
Složení předmětové komise: Ilona Navrátilová, Kateřina Teplá, Božena Kaprasová,
Dagmar Češková, Eva Kohutová a Petra Vinařová

Tv:

Tělesná výchova byla v roce 2008/2009 dotována celkem 83 hodinami (I. st. – 34 hodin,
II. st. – 49 hodin, vč. 13 hodin Pohybových a sportovních aktivit – volitelný předmět).
Od pátého ročníku je výuka oddělená zvlášť pro chlapce a dívky. V šestých a sedmých třídách se vyučovalo podle ŠVP.
Žáci I. stupně se mohli přihlásit na atletický kroužek a kroužek aerobiku.
Akce nad rámec Tv:
- Zátopkovy štafety: I. stupeň 5 km, II. stupeň marathon
- účast na celostátní plavecké štafetě měst – 127 dětí naší školy pomohlo městu Polička
obhájit vítězství v kategorii měst do 20.000 obyvatel.
- lyžařský kurz žáků sedmých tříd proběhl v únoru 2009 opět v Rokytnici v Orlických
horách. V Poličce proběhl LVK pro celý sedmý ročník v lednu (sjezdové lyžování na
sjezdovce v Hamrech) a navíc se ještě uskutečnil výcvik pro žáky osmého ročníku,
protože v loňském roce se v důsledku nepříznivých sněhových podmínek nekonal vůbec.
- 44. ročník Běhu kolem poličských hradeb uspořádal Školní sportovní klub ve spolupráci s Atletikou Polička pro širokou veřejnost
- mimo to byla uspořádána školní kola v malé kopané, halové kopané, košíkové, florbalu.
- v zimních měsících proběhl nultý ročník čtyřdílného seriálu Přeboru Masarykovy OPEN ve skoku vysokém.
- na závěr školního roku byla uspořádána Školní olympiáda – ročníková soutěž třídních
kolektivů v atletice, malé kopané a vybíjené.
Plavání žáků II. stupně:
Všechny třídy absolvovaly v rámci výuky Tv plavecký výcvik v rozsahu 5-ti lekcí pro mladší ročníky a 4 lekcí pro starší.
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Spoluúčast na organizaci školních sportovních soutěží obvodu Polička
Škola buď poskytla sportoviště (tělocvičnu, nebo hřiště), rozhodčí z řad učitelů a žáků popř.
oboje
-

přespolní běh (obvodní a okresní kolo)
plavání (okresní kolo)
malý florbal (obvodní kolo – 2x)
košíková chlapci 8. – 9. tř. (obvodní kolo)
sportovní gymnastika (obvodní kolo)
McDonalds Cup 4. – 5. tř. (obvodní kol – 2x)
vybíjená (obvodní kolo pro všechny kategorie prvního stupně – 2x)
atletická všestrannost
Pohár rozhlasu

Soutěž „O nejaktivnějšího sportovce školy“
Materiálně podporovaná Spolkem přátel Masarykovy školy, který financuje odměny
40 kusů triček ročně s emblémem školy a označením „Sportovec roku“.
Účast a výrazné výsledky na sportovních soutěžích pro II. stupeň
Ve více než devadesáti procentech se jedná o postupové soutěže systémem školní, obvodní,
okresní, krajské a celostátní kolo.
Materiálně tyto soutěže opět podporuje Spolek přátel Masarykovy školy, který hradí startovné a jízdné. Některé soutěže jsou korespondenční s výsledky uveřejněnými v časopise
„Školní sport“.
Září 2008

Zátopkovy štafety:
Malá kopaná:

Říjen

Přespolní běh:

Listopad

Stolní tenis:
Plavání:

Prosinec

Florbal

I. stupeň 1. místo v okrese a 17. místo v ČR
II. stupeň 1. v okrese a 17. v ČR
6. – 7. tř. 3.místo v okrese
1. místa v okrese mladší žákyně, starší žáci a Tereza
Vytlačilová
2. místo Martin Opina
3. místo Vít Ehrenberger
1. místo v kraji Tereza Vytlačilová
2. místo mladší žákyně

2. místo v okrese družstvo starších žáků
1. místo v okrese Kateřina Zavadilová, Martin Kalášek
2. místo Petr Klíma, Petr Mach, Zdena Schauerová,
Erik Vápeník, Linda Kynclová, Jan Boháček
3. místo Veronika Dlouhá, Richard Mach

1. místo v okrese mladší žáci
2. místo mladší žákyně
3. místo starší žáci
Stolní tenis družstva – pouze obvodní kolo
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Leden

Halová kopaná 1.místo v okrese i v kraji starší žáci

Únor

Sportovní lezení

Březen

Basketbal

Duben

Sportovní gymnastika – pouze obvodní kolo
Hokejbal
1. místo v okrese družstvo mladších i starších žáků
1. místo v kraji mladší žáci, starší žáci čtvrtí
8. místo mladších žáků na mistrovství ČR

Květen

Odbíjena
postup starších žákyň do okresu
Atletický čtyřboj
1. místo v okrese Tereza Vytlačilová, Milan Le Viet,
mladší žáci i mladší žákyně
3. místo Veronika Pazlarová astarší žákyně
Pohár rozhlasu
1. místo v okrese Tereza Vytlačilová i Milan Le Viet
2x, Aneta Klusoňová, mladší žákyně
2. místo Tomáš Soukal
3. místo Antonín Bohuněk, Marie Zahradníková
2. místo v kraji družstvo mladších žákyň
Odbíjená 3+3
1. místo v okrese a postup na mistrovství ČR (4. místo)

1. místo v okrese družstvo starších žáků, Petr Hartman,
Michal Štěpánek
2. místo Petr Hartman, Michal Štěpánek
3. místo Petr Klíma 2x

postup starších žákyň do okresního kola

Dále se družstva školy zúčastnila veřejného turnaje ve florbalu v Lubné, kde mladší žáci
zvítězili a starší žáci obsadili třetí místo.
V tradiční soutěži Coca Cola Cup v kopané postoupilo družstvo starších žáků do závěrečných bojů v okrese.
V celkovém hodnocení Olympiády žactva a mládeže Pardubického kraje obsadila naše škola páté místo v kraji.
Složení předmětové komise: Miloslav Červ, Jarmila Dvořáková, Jaroslava Stachová, Alena
Dvořáková, Ilona Navrátilová

Z:

Učitelé zeměpisu se během školního roku scházeli podle plánu a potřeb. Řešili plnění učebních plánů, průběžně připravovali žáky na zeměpisnou olympiádu.
4. března 2009 proběhlo školní kolo ZO, kterého se zúčastnilo celkem 40 žáků
kategorie A – 6.ročník – účast 11 žáků
vítěz Monika Ryšavá (6.A)
kategorie B – 7.ročník – 10 žáků
Radek Vytlčil (7.A)
kategorie C – 8. a 9.ročník – 19 žáků
Erik Vápeník (9.A)
Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhlo 18. března 2009 ve
Svitavách. Naši žáci se v okresním kole umístili následovně:
kategorie A – M. Ryšavá

14. místo
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kategorie B – R. Vytlačil
14. místo
kategorie C – E. Vápeník
21. místo
V podzimních a jarních měsících proběhly podle plánu zeměpisné exkurze (všechny se nepodařilo buď z časových, nebo finančních důvodů uspořádat).
Složení předmětové komise: Marie Kavanová, Jarmila Dvořáková, Miloslav Červ, Kateřina Teplá, Radka Kozáčková, Jiří Košňar

D:

srpen – září: plán práce, exkurzí
tematické plány pro jednotlivé ročníky:
6. ročník:
pravěk, starověk, podle ŠVP
7. ročník:
středověk-renesance, podle ŠVP
8. ročník:
objevné plavby-vznik R-U
9. ročník:
konec 19. století + celé 20. století
říjen – únor: akce muzea: Doba slovanských hradišť, zajišťovala: P. Vinařová
Dějepisná olympiáda: Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě
Účast: 8. a 9.ročníky, zajišťovala: P.Vinařová
Olympiáda probíhala ve škole, účast 20 žáků
1. místo Tomáš Hartman 9.B, 2. místo Jakub Konečný 9.A
Okresní kolo: Hartman 5., Konečný 18.
červen:

zhodnocení uplynulého školního roku, výsledků soutěží a exkurzí

Od října do května proběhl 2. ročník celoroční dějepisné soutěže „Přemyslovci a jejich doba“, které se zúčastnili žáci 4. – 9. ročníků. Každý měsíc žáci zodpovídali na 3 otázky týkající se Přemyslovců a období jejich vlády na našem území (kultura, osobnosti, historie). Zajišťovala: P. Vinařová
Výsledky:
4. a 5. ročník: B. Tůmová 4.A, L. Buchtová 4.B, S. Soukalová 5.C, F. Veselý 4.B, D. Nečas
4.B
6. – 7. ročník: J. Hanyk 6.A, M. Ryšavá 6.A, K. Vojtová 6.B
8. – 9. ročník: T. Hartman, Z. Slavíčková (oba 9.B), P. Žižková 8.A
Připomínky: Považujeme za důležité, aby nedocházelo k častému střídání učitelů dějepisu
v jednotlivých třídách.
Složení předmětové komise: Petra Vinařová
Dagmar Češková
Eva Kohutová
Jaroslava Stachová
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(6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C)
(6.B)
(8.A)
(8.B, 8.C)

Př:

Předmětová komise přírodopisu pracovala ve školním roce 2008/2009 podle předem stanoveného plánu.
Učivo ve všech ročnících bylo podle časové dotace rozplánováno v tématických plánech,
všechno navržené učivo bylo probráno. V 6. a 7. ročníku byli žáci vzdělávání podle ŠVP
ZV.
Ve školním roce 2008-2009 se žáci zúčastnili těchto soutěží:
Olympáda kategorie C (8. a 9.třídy)
okresní kolo
Tereza Sobolová
Tomáš Hartman
Jakub Konečný

9.A
9.B
9.A

5. místo
7. – 8. místo
15. místo

Olympiáda kategorie D (6. a 7.třídy)
okresní kolo
Luboš Hartman
Radek Vytlačil
Antonín Bohuněk

7.A
7.A
7.B

5. místo
8. – 9. místo
12. místo

Poznávání rostlin
školní kolo
43 žáků
oblastní kolo
13 žáků
okresní kolo
Iva Machová
Klára Boštíková
Luboš Hartman
Tereza Sobolová

5.A
6.A
7.A
9.A

2. místo
5. místo
4. místo
1. místo

Poznávání živočichů školní kolo
78 žáků
oblastní kolo
16 žáků
okresní kolo
Iva Machová
Luboš Hartman
Tomáš Hartman
Jakub Konečný

5.A
7.A
9.B
9.A

3. místo
3. místo
2. místo
4. místo

Složení předmětové komise: Lenka Novotná, Jiří Košňar

Ch:

Komise zaměřila svoji práci na přípravu žáků na chemickou olympiádu. V tomto školním
roce se olympiády zúčastnilo 13 žáků z devátých tříd, 4 postoupili do okresního kola, ve
kterém naši školu velmi dobře reprezentovali.
Umístění v OK :

L.Ptáčková 4. místo
Š. Kučerová 5. místo
Lukáš Grodl 6. místo
P. Mach
10. místo
Lucie Ptáčková postoupila do kola oblastního, umístila se na 10. místě
V předmětové komisi pracovala jediná vyučující chemie:. Eva Spilková
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Vv:

Cíle předmětové komise Vv byly splněny takto:
Spolupráce s vyučujícími: při instalacích výstav, při koncepci plánu s ohledem na mezipředmětové vztahy, návštěvy výstav s ohledem na probírané učivo.
Výzdoba školy:

dlouhodobá – prezentace výtvarných prací formou zarámovaných obrazů
krátkodobá – výtvarná prezentace při oslavách založení školy, výtvarná prezentace při akci Čas pro neobyčejné zážitky

Návštěvy výstav:

- Galerie: výstava absolventů AVU Praha a program „Pojďte si hrát.“
- Centrum B. Martinů: program na téma „Pravěk“
- stálá expozice „Historie Poličky“
- výstava „Jak se rodí večerníčky“
- Knihovna: výstava maturitních prací z výtvarné výchovy studentů
Gymnázia v Poličce

Účast ve výtvarných soutěžích: 3. místo v celostátní výtvarné soutěži „Okno do mé duše“
Materiálové vybavení: nákup keramické hlíny a nákup barev a čtvrtek.
Je potřeba dokoupit nůžky a nože na papír, z důvodu velké zátěže dochází k rychlému opotřebení a likvidaci.
Metodické vybavení: zakoupena kniha 100nápadů na originální tričko – batika
Složení předmětové komise: Dagmar Češková (jediná vyučující Vv na II. stupni)

Hv:

Vzhledem k tomu,že hudební výchovu učí na 2. stupni jen p. uč. Navrátilová konzultuje
výuku hudební výchovy s vyučujícími na 1. stupni případně s vyučujícími ostatních předmětů jako např. literatury,výtvarné výchovy a dějepisu.
6. a 7. ročníky pracovaly podle zpracovaného ŠVP, který se celkem osvědčil. Žáci především devátých ročníků se významně podíleli na přípravě oslav výročí školy. Na jaře také
proběhla soutěž ve zpěvu Poličský skřivan, kde se žáci naši školy prezentovali velmi dobře.
Složení předmětové komise: Ilona Navrátilová (jediná vyučující Hv na II. stupni).

PČ:

Předmět praktické činnosti byl zaměřen na získání souboru vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě.
V 6. a 7. roč. se vyučovalo Pěstitelství, Práce s počítačem a Technické práce, v 8. ročníku to
byla Elektrotechnika a Příprava pokrmů, v 9. ročníku Svět práce – zaměřeno na volbu povolání a údržbu domácnosti.
Pěstitelství: praktická část byla zaměřena na úpravu okolí školy, na pěstování pokojových
květin, na seznámení s pracovními nástroji. V teoretické části byly probírány tyto tématické
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celky: Zelenina, Okrasné květiny, Ovocné rostliny a Léčivé rostliny. V průběhu celého roku
byl tříděn odpadový materiál.
Technické práce: TP byly zaměřeny základní pracovní úkony při opracování dřeva a kovů.
Elektrotechnika:
1.
2.
3.
4.
5.

učivo bylo rozděleno do pěti okruhů:
Úvod do elektrotechniky
Jednoduché elektrické obvody s polovodiči
Elektrická instalace v domácnosti
Elektrické zkoušení a zkoušečky
Elektrické spotřebiče v domácnosti

V rámci výuky byl kladen důraz především na bezpečnost práce, na první pomoc při úrazech
el. proudem, na praktické dovednosti při stavbách el. obvodů, na základní informace o provozu a údržbě spotřebičů v domácnosti.
I v letošním roce žáci pravidelně docházeli na část výuky do učebny informatiky, kde si
úspěšně ověřovali získané znalosti a dovednosti pomocí programu „Edison“ a učili se třídit
informace o nejmodernějších technologiích.
Svět práce: Ve školním roce 2008/2009 byl „Svět práce“ uskutečňován v rámci předmětu
Pracovní činnosti v 9. ročníku. Žáci ho navštěvovali 1x za 14 dní 1 vyučovací hodinu. Obsah
předmětu byl zaměřen na praktickou orientaci vycházejících žáků v problematice volby povolání, s tím souvisejícím rozhodnutím o další vzdělávací dráze žáků a vztahujícími se právními předpisy, seznámením se základními informačními zdroji a přípravou na novou životní
situaci po odchodu ze základní školy.
Jako každý rok se všichni žáci zúčastnili v září 2008 seznamovací besedy v Informačním
a poradenském středisku ÚP v Poličce, 1. října 2008 Přehlídky středních škol ve Svitavách.
Pro zájemce o studium technických oborů byla na podzim uspořádána exkurze na VOŠ
a SOŠ technickou v Litomyšli, v listopadu navštívili autosalon na ISŠ technické ve Vysokém Mýtě.
V květnu 2009 se uskutečnila ještě jedna beseda s pracovníkem IPS ÚP v Poličce věnovaná
především potřebnosti ukončení dalšího vzdělávání a také právním aspektům postavení absolventů na trhu práce a jejich sociálnímu zabezpečení.
Ve vyučovacích hodinách měli žáci možnost udělat si test zájmů pomocí Průvodce světem
povolání, pomocí internetu zjišťovali také vzdělávací nabídku středních škol a seznámili se
s novými pravidly přijímacího řízení. Řešili také možnosti vlastní přípravy na něj a možnosti
odvolání proti případnému rozhodnutí přijímací komise o nepřijetí.
Zkoumali svoje předpoklady pro jednotlivá povolání a srovnávali je s jejich charakteristikou.
Naučili se vyplňovat přihlášku na střední školu, zápisový lístek, zkoušeli vyplnit strukturovaný životopis pomocí internetového portálu Průvodce světem povolání a postup jeho vytištění. Zabývali se náklady na studium a způsoby řešení možných problémů při studiu. Byli
seznámeni s dalšími možnostmi internetu při hledání studijních příležitostí i pozdějšího zaměstnání a prodiskutovali adaptaci na změny, které je po ukončení základní školy čekají.
Průběžně byl mezi žáky uskutečňován průzkum zájmů o další studium po základní škole.
V příštím školním roce bude vyučování tohoto předmětu v rámci ŠVP rozšířeno i na 8. ročník, což jistě prospěje orientaci žáků v dalším vzdělávací nabídce i profesní orientaci.
Údržba domácnosti: Zaměřeno na provoz domácnosti – údržbu a úklid, na správné hospodaření, na údržbu oděvů a textilií, na drobné opravy a drobnou údržbu domácnosti (práce
malířské, natěračské, stavební,…).
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Složení předmětové komise: Jiří Košňar, Jaroslav Kacálek, Ludmila Haraštová, Božena
Kaprasová, Jaroslava Stachová, Rostislav Kohut

Informatika: Předmětová komise informatiky začala pracovat ve školním roce 2007/08
v návaznosti na nový ŠVP. V letošním školním roce se vyučoval předmět informatika v 6. a
7. ročníku a předmět seminář z výpočetní techniky v 6. ročníku.
Výuka byla realizována v nové učebně informatiky. V 6. ročníku byla hodinová dotace
1 hodina týdně, v 7. ročníku také 1 hodina týdně. Seminář z výpočetní techniky 2 hodiny
jednou za 14 dní. Učební plány předmětu informatika byly v 6. i 7. ročníku splněny.

Složení předmětové komise: Rostislav Kohut

Výchova ke zdraví: Podobně jako Informatika se tento předmět vyučoval v rámci ŠVP teprve druhý rok.
Během roku probíhaly mezi vyučujícími průběžné konzultace plnění osnov a forem práce.
Prioritní jsou interaktivní metody, kombinované s klasickými.
Osnovy, standardy a výstupy se vcelku podařilo naplnit.
Učebnice pro tento předmět zatím nebyla vydána, využívala se učebnice „Rodinná výchova“ (nakl. FRAUS) a vlastní zdroje informací.
Složení předmětové komise: Ladislava Jílková, Ludmila Haraštová

Výchovné a kariérové poradenství
Výchovná poradkyně na II. stupni úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní na I. stupni,
koordinátorkou protidrogové prevence, vedením školy, učitelským sborem a v neposlední
řadě s rodiči žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací problémy. Pomáhá zajišťovat depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Metodicky pracuje s třídními učiteli – seznamuje je s novinkami ve školské legislativě, pomáhá v práci s třídním kolektivem. Snaží se
být spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
V uplynulém školním roce proběhlo několik individuálních pohovorů s žáky na popud rodičů i třídních učitelů, řešili jsme problémy, se kterými se na nás obrátili žáci samotní. Vážnější situace byly projednány vedením školy a pomáhajícími institucemi (OSPOD, Policie
ČR,…) v rámci výchovné komise se všemi zúčastněnými. Cílem naší práce je klidné a bezpečné studijní prostředí pro všechny žáky.
Velký důraz byl též kladen na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Základní profesní orientaci žákům umožnil předmět Svět práce – výchova
k volbě povolání (viz. zpráva za předmět).
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Pozornost byla věnována také rodičům vycházejících žáků. Zejména letos, kdy došlo
k významné změně v systému přijímacího řízení na střední školy, byla informovanost rodičů velmi důležitá. V listopadu pro ně bylo v rámci rodičovských schůzek uspořádáno informační setkání o přijímacím řízení a zároveň proběhla přehlídka středních škol přímo na naší
škole. Každý rodič také obdržel informační leták.
Nově škola zakoupila licencovaný program firmy Databox, který žákům i jejich rodičům
umožňuje individuální testování přímo doma prostřednictvím portálu www.proskoly.cz
V tomto školním roce ukončilo naši školu celkem 91 žáků – 90 v 9. ročníku, jedna žákyně
v 8. ročníku. Z následujícího grafu vyplývá, že 80% vycházejících žáků může zakončit své
středoškolské vzdělání maturitou. Dvě žákyně naší školy výborně obstály ve výběrovém řízení na umělecké školy výtvarného typu.

Přihlášky žáků podle typu studia

13; 14%

18; 20%

14; 15%
46; 51%

K - gymnázia

M - maturita

L - maturita s vyučením
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H - výuční list

Školní družina
V roce 2008/2009 měla ŠD Masarykovy Základní školy 5 oddělení, která navštěvovalo 117 dětí.
Rodičům byla objasněna nová forma platby za pobyt ve ŠD a během roku se neprojevily s novým
systémem platby žádné problémy.
ŠD pracovala podle nového školního vzdělávacího programu pro školní družiny a byly plněny výchovně vzdělávací cíle dané tímto programem. Pedagogický kolektiv ŠD spolu s dětmi vypracoval
týdenní projekty zaměřené na témata v jednotlivých ročních obdobích:
– místo, kde žijeme
– rozmanitost přírody
– lidé kolem nás
– lidé a čas
– člověk a jeho zdraví
V průběhu prvního pololetí se do činnosti ŠD promítla příprava a průběh oslav 80. výročí založení
školy. Děti svou tvořivou činností přispěly k výzdobě pavilonu a jednotlivých tříd.
V letošním roce nepracovaly zájmové kroužky při ŠD. Příčinou byly aktivity dětí v jiných institucích, které poskytují zájmové a umělecké činnosti – základní umělecká škola, středisko volného
času, dětské a mládežnické organizace apod. Ve ŠD byla zvolena taková forma práce, aby děti
mohly využít specializace jednotlivých členů pedagogického sboru školní družiny a účastnit se práce i v jiných odděleních, a to podle svého zájmu a zaměření. Děti z oddělení 3., 4., a 5. tříd připravovaly činnosti pro nejmenší (divadelní představení, soutěže, ceny).
Školní družina měla v uplynulém roce možnost využívat nově vybudované dětské hřiště, které bylo
vybaveno novými hračkami a nářadím. Nepodařilo se pouze uspořádat soutěžní dopoledne pro
předškolní děti mateřských škol, které se uskuteční v prvních měsících nového školního roku.
V průběhu celého školního roku kolektiv školní družiny připravoval pro děti pestrou zájmovou
činnost s novými originálními prvky pro tvořivou práci dětí.
Významným oceněním práce školní družiny je neochota samotných dětí odcházet odtud odpoledne
s rodiči domů.
Provoz ŠD byl denně od 11.30 h do 16.30 h.
Ve ŠD pravidelně vykonávají praxi studenti Pedagogické školy v Litomyšli.
Vychovatelky ŠD: Vedoucí vychovatelka – Ilona Dospělová
Vychovatelky:
Zdeňka Schwachová, Zdeňka Tulisová,
Vilemína Červená
Vychovatel:
Petr Mach

Školní klub
Činnost školního klubu byla ve školním roce 2008/2009 zahájena 1. září 2007. Zapsáno bylo 25
žáků.
V klubu byly využívány počítače, TV, DVD, video, stolní fotbal a terč na elektronické šipky.
I nadále působil školní parlament.
Vedoucí vychovatel ŠK – Ondřej Stach
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Studium pedagogických pracovníků
V současné době kromě průběžného vzdělávání učitelů formou seminářů, popř. samostudia absolvuje, nebo absolvovalo (ve šk.roce 2008/09) další studium celkem 5 učitelek naší školy:
Filosofická fakulta MU Brno – D.Češková, R.Kozáčková
Jazyková škola Brno – I.Vojtová
Pedagogická fakulta MU Brno – K.Teplá
Filosofická fakulta UK Praha – B.Kaprasová
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Výsledky vzdělávání
Obdobně jako ve Výročních zprávách z minulých let předkládám přehled dosažených průměrů
známek v jednotlivých třídách, přičemž z porovnávání je nutno vyřadit a zvlášť hodnotit výsledky
dosažené v matematických třídách, tj. v 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, protože do těchto tříd jsou vybíráni
žáci talentovaní a srovnávání těchto tříd se třídami paralelními by bylo neobjektivní.
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A

1,00
1,08
1,13
1,33
1,38

1.B
2.B
3.B
4.B
5.B

1,01
1,05
1,19
1,28
1,21

1.C

1,01

3.C
4.C
5.C

1,29
1,33
1,31

6.A
7.A
8.A
9.A

1,38
1,30
1,52
1,49

6.B
7.B
8.B
9.B

1,66
1,99
1,94
1,96

6.C
7.C
8.C
9.C

1,97
1,81
2,13
1,89

Výsledky přijímacího řízení – 5.ročník
Do třech pátých tříd nastoupilo 1. 9. 2008 celkem 72 žáků.
Po ukončení 5. ročníku (a tím I. stupně základního vzdělávání) mohou žáci buď pokračovat v docházce na základní škole, nebo se přihlásit na víceleté Gymnázium.
Na Gymnázium v tomto školním roce odešlo 14 žáků, takže ze 72 jich bude pokračovat 58. K nim
přibude ještě 21 žáků z okolních škol, na kterých se vyučuje jen na I. stupni a 2 žáci, kteří se během
prázdnin mají do Poličky přistěhovat:
ZŠ Borová
3 žáci
ZŠ Jedlová
3 žáci
ZŠ Oldříš
8 žáků
ZŠ Sádek
6 žáků
ZŠ Rohozná
1 žák
přistěhovalí
2 žáci
Během školního roku se jeden žák z 5.A odstěhoval a do budoucí 6.C přibude jedna žákyně, která
neprospěla a bude opakovat ročník, takže do tří 6. tříd nastoupí celkem 81 žáků.
Přestože ve ŠVP není koncipována matematická třída tak, jak byla v osnovách „Základní škola“,
přesto jedna šestá třída (6.A) má výběrem žáků a formou volitelného předmětu výuku zaměřenou
právě na matematiku – tato šestá třída bude mít od 1. 9. 2009 26 žáků.
Budoucí 7.A bude v tomto smyslu pokračovat i v příštím školním roce.
Výsledky přijímacího řízení – 9.ročník
V tomto školním roce odchází z devátých tříd naší školy celkem 90 žáků + 1 žákyně z 8. třídy.
K 30. červnu 2009 byli všichni umístěni.
73 žáci nastupují na čtyřletý studijní obor a 18 žáků na tříletý učební obor.
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Přehled umístěných žáků naší školy podle škol:
Boskovice
Brno
Česká Třebová
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Choceň
Lanškroun
Letohrad
Liberec
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Litomyšl
Mohelnice
Moravská Třebová
Nové Město n/M.
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Polička
Polička
Polička
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Žďár nad Sázavou

SOŠ a SOU A.Citroena
Střední škola umění a designu
SOŠ a SOU tech. oborů
SPŠ stavební
SOŠ veterinární
SŠ obchodu a služeb
SOŠ a SOU
SPŠ a SOU
Střední škola právní
VOŠ a SOŠ technická
Stř. zahradní škola, SOU a OU
SPgŠ a VOŠ
TRADING Centre
SPŠ elektrotechnická
ISŠ
SOŠ
SPŠ elektro a VOŠ
SPŠ chemická
Střední zdravotnická škola
SOŠ EDUCA net
SOU plynárenské
SOŠ elektrotechnická a strojní
SOŠ stavební
Gymnázium
SOŠ a SOU
SOU obchodní
Gymnázium a jaz. škola (JSZ)
OA a VOŠ ekonomická
Střední zdravotnická škola a VOŠ
SOU
SOŠ a SOU automobilní
VOŠ a ISŠ stavební
SŠ podnikání
VOŠ a SPŠ

celkem
z toho:
Pardubický kraj
okres Svitavy
okres Ústí n/O.
okres Chrudim
okres Pardubice
Hradecký kraj
Brněnský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Liberecký kraj
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4 letý 3 letý
nám. 9. května 2a
2
Husova 10
2
Skalka 1692
2
Jihlavská 628
1
Pražská 68
1
Tyršovo náměstí 220
7
Kollárova 445
2
Komenského 372
1
Dr. Milady Horákové 447 1
T.G.Masaryka 659
5
T.G.Masaryka 527
2
Komenského nám. 22
2
Tyršova 237
2
Generála Svobody 2
1
Brněnská 41/86
1
Bělisko 295
1
Karla IV., 13
1
Na Třísle 118
1
Průmyslová 395
1
Školní 143
1
Poděbradská 93
1
Do Nového 1131
1
Rybitví-Sokolovská 148
1
Nábřeží svobody 306
12
Čs. Armády 485
5
6
Náměstí B.Martinů 95
5
1
Sokolovská 1
1
T.G.Masaryka 20
5
Purkyňova 9
2
Nádražní 8
4
2
Dukelská 313
2
3
Komenského 1
1
Generála Závady 118
1
Studentská 1
1
73

18

64
45
14
0
5
1
4
2
1
1

17
10
5
0
2
0
0
1
0
0

Hodnocení vzdělávání žáků 9. tříd – PISA
Hodnocení žáků 9. tříd (v některých letech i 5. tříd) pod názvem CERMAT, kterého jsme se každoročně zúčastňovali, bylo letos nahrazeno výzkumem s názvem PISA 2009 – opět pořádal Ústav pro
informace ve vzdělávání.
Letos se výzkum týkal výhradně žáků narozených v roce 1993, tedy žáků, kteří již dovršili 15 rok
věku.
Vlastní výzkum, kterého se zúčastnilo 35 žáků, proběhl 28. dubna 2009, trval 3 h 20 min. a skládal
se ze tří částí: - matematické a přírodovědné dovednosti
- dovednosti v českém jazyce zaměřené na čtení s porozuměním
- žákovský dotazník
Celé testování mělo z našeho pohledu jeden nedostatek – výsledky budou známy až na podzim, kdy
testovaní žáci již nebudou na naší škole.
Integrovaní žáci
Ve školním roce 2008/2009 bylo na naší škole celkem 9 integrovaných žáků (jeden na I. stupni
a osm na II. stupni).
Protože již pátým rokem se nemůžeme věnovat těmto žákům individuálně – od roku 2004 OŠMS
krajského úřadu Pardubického kraje neposkytuje na integrované žáky žádné finanční příspěvky,
probíhá pomoc těmto žákům pomocí Podpůrných programů, což je náprava praktikovaná během
výuky. Efekt takovéto nápravy je bohužel menší, něž námi původně praktikovaný systém individuální. Navíc situaci ztěžují stále se zvyšující počty žáků ve třídách.
V této situaci je nám velice nápomocný Úřad práce a Městský úřad – tyto instituce nám každoročně
zajišťují 2 asistentky (ve školním roce 2008/2009 to byly paní Kateřina Šimková a Daniela Chmelová), které integrované žáky v některých předmětech (Čj, M,…) individuálně vyučují.
Dále problémy se žáky naší školy stále konzultujeme s pracovníky OPPP Svitavy a paní
Mgr. Bomberovou (SPC pro mentálně postižené Bystré).
Protidrogová prevence
Protidrogová prevence, které se na naší škole systematicky věnujeme již několikátý rok, má nezastupitelné místo ve výchově žáků – koordinátorem v této oblasti je PaedrDr. Ladislava Jílková.
Tato tématika – v naší společnosti stálé více problematická – prolíná jednak některými předměty
(především Ov), ale stále více času je jí věnováno mimo vyučování. Děje se tak formou nejrůznějších přednášek, besed a velice úspěšné jsou v poslední době setkání studentů poličského Gymnázia
s našimi žáky – tzv. vrstevnické programy. Tato setkání se sice odehrávají na půdě školy, ale bez
přítomnosti učitele a samotní žáci je hodnotí velice kladně!
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Ekologická výchova
Žáci I. i II. stupně naší školy se průběžně zapojují do akcí pořádaných pro zlepšení životního prostředí ve městě i v bezprostředním okolí školy.
V letošním roce jsme pokračovali v ekologickém programu s tématikou separace a třídění odpadků
a jejich další použití. Využíváním kontejnerů na papír a plasty se také snížily náklady na svoz pevných odpadů.
Na ekolologii byl zaměřen i Den Země, který se konal ve středu dne 22. dubna 2009.

Zájmové kroužky – I. stupeň
Žáci prvního stupně, popř. žáci druhého stupně, kde nabídka nepovinných a volitelných předmětů
nepokrývá přesně předmět jejich zájmu, mohou navštěvovat zájmové kroužky, kde výuku provádějí
učitelé naší školy.
Původně tyto kroužky sloužily především k výuce CJ (I. – III. roč., kde se CJ ještě nevyučují), ale
postupně se výuka rozšířila i na další předměty a činnosti, takže v letošním školním roce byla nabídka následující: Anglický jazyk, hra na flétnu, atletický kroužek a aerobic.
Poplatek, který platí žáci, je 250,- Kč za pololetí a veškerá finanční agenda jde přes "Spolek přátel
Masarykovy školy". Z těchto peněz je vyplácena mzda učitelům a nakupují se potřebné učebnice
a pomůcky (daň ze mzdy ve výši 15% se pravidelně odvádí na FÚ).

Zápis do prvních tříd
V pátek dne 23. ledna 2009 se konal zápis do prvních tříd naší školy. K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 64 dětí (včetně 6-ti, které měly z loňského roku odklad školní docházky).
O odklad školní docházky požádali rodiče dvanácti dětí, dva žáci nastoupí na jinou školu, takže
1. září 2009 nastoupí do dvou prvních tříd naší školy celkem 50 žáků.
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Opravy a rekonstrukce
Ve školním roce 2008/2009 byly realizovány čtyři investiční akce. Byla provedena velmi
náročná modernizace školní počítačové sítě, kdy byly propojeny všechny tři objekty školy a síť
byla zavedena do všech kabinetů a odborných učeben. Proběhla výměna oken v bytě školníkadomovníka na základě posouzení havarijního stavu. Za školním pavilonem se pro děti školní družiny po předchozích nevydařených pokusech otevřelo nové hřiště, které by se mělo postupně rozšiřovat o další prvky, aby poskytlo dětem optimální podmínky pro vyžití. Významnou a náročnou akcí
byla úprava vstupů do hlavní budovy s napojením na nové centrální šatny, byl to malý dárek
k 80. výročí otevření Masarykových škol v Poličce.
Mimo tuto investiční akce probíhaly ve škole drobné opravy a udržovací práce, které zahrnovaly například údržbu zeleně, malování třetího patra v hlavní budově, opravy a údržbu inventáře
apod.

Spolek přátel a absolventů Masarykovy školy
Od prosince roku 1991 pracuje na naší škole „Spolek přátel“, jehož jádro tvoří několik rodičů, se
kterými se vedení školy schází zpravidla dvakrát ročně.
Členové Spolku se nám snaží svým pohledem „zvenku“ pomáhat při řešení různých problémů, ať
už výchovného, popř. výukového rázu, ale především s nimi koordinujeme účelné vynakládání finančních prostředků – tyto získáváme především formou dobrovolných finančních darů.
V letošním školním roce to bylo celkem 63.335,- Kč. Je to sice méně než předešlý rok, ale vzhledem ke stálému úbytku žáků zůstává průměr na jednoho žáka asi 100,- Kč. Dalším příjmem bylo
2.510,- Kč za sběr bylin a 9.440,- Kč za půjčovné lyží na LVVK (tyto peníze se dále používají pro
sport. účely)
Z takto získaných finančních příspěvků platí škola především takové položky, které nemůžeme
hradit z prostředků, které máme od města, či od státu.
Jsou to např. příspěvky na dopravu žáků na sportovní utkání, doprava na divadelní představení
(HK), krajské olympiády, příp. celostátní soutěže (Coca cola Cup), lyžařský výcvik apod. Dále
z těchto peněz hradíme žákům nejrůznější odměny (knihy nejlepším žákům na konci školního roku,
ceny vítězům sportovních soutěží v rámci školy, odměny žákům za umístění v olympiádách a dalších soutěžích) a financujeme trička (40 ks/ročně) pro nejlepší sportovce školy.
Samostatnou kapitolou je financování výuky v kroužcích – mzdy, daně a pomůcky. Na tuto aktivitu
však máme prostředky získané od žáků – členů jednotlivých kroužků (poplatek je 250 Kč/pololetí).
V letošním školním roce bylo vybráno a obratem vydáno celkem 107.250 Kč.
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Rada školy
Školská rada, která byla zřízena k 1. lednu 2006 ukončila své první tříleté funkční období a proto se
dne 20. listopadu 2008 konaly volby do nové rady. Ze 6-ti členů zůstali pro druhé funkční období
v nezměněné sestavě zástupci zřizovatele – města Poličky, RNDr. Milan Janečka a Ing. Ivana Vacková. Školu v nové radě zastupují paní Ilona Navrátilová a Mgr. Rostislav Kohut a z kandidátky
rodičů byli zvoleni MUDr. Hana Teplá a pan Jiří Tobiáš.
První schůzka se konala dne 3. března 2009.
Na ní ředitel školy, který byl přizván, informoval zúčastněné o průběhu stávajícího školního roku
a dále proběhla volba předsedy. Předsedou byl zvolen zástupce rodičů, pan Jiří Tobiáš.

Školní parlament
Zástupci zvoleni za jednotlivé třídy do Školního parlamentu (tj. 46 žáků) se letos sešli v plném počtu pouze na začátku měsíce října. Hlavním tématem jejich rokování byla účast žáků na akcích pořádaných k výročí otevření školy, dále pak vybavenost tříd, práce školního klubu, organizace výuky
– dodržování začátku a konce vyučovacích hodin.
Po zbytek školního roku se scházeli pouze zvolení zástupci za jednotlivé ročníky, jmenovitě Aleš
Urbánek, Kamila Bubnová, Veronika Fricová a předseda Erik Vápeník. Na svých schůzkách projednávali např. organizaci vánoční besídky, odstavování kol v areálu školy, výuku anglického jazyka, využití školních chodeb v době přestávek.
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Kontrolní činnost
Ve školním roce 2008/2009 byly provedeny kontroly a revize:
hasicí přístroje a hydranty
tělocvična (nářadí)
elektro
elektronářadí a spotřebiče
plynová zařízení
tlakové nádoby
požární klapka
požární dveře
nouzové osvětlení
fotoluminiscenční tabulky
žebříky, štafle, schůdky, regály

březen 2009
červen 2009
květen, červen 2009
duben 2009
duben 2009
říjen 2008
duben 2009
duben 2009
duben 2009
duben 2009

Proškolení BOZP zaměstnanců školy provedla před zahájením školního roku (25. 8. 2008) paní
ing. Netolická.
Česká školní inspekce
Ve školním roce 2008/2009 neprovedla ČŠI na naší škole žádnou kontrolu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Dne 6. října 2008 proběhla na naší škole periodická kontrola VZP ČR, pracoviště Svitavy.
Při kontrole byl zjištěn přeplatek v odvodu pojistného ve výši 432,- Kč. Tato drobná závada byla
odstraněna v měsíci listopadu 2008.

Okresní správa sociálního zabezpečení Svïtavy
Ve dnech 17. – 19. června 2009 provedla OSSZ Svitavy kontrolu odvádění pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
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Hospodaření školy
KRAJSKÝ ÚŘAD:
Výkaz zisku a ztrát
Náklady
501
512
518
521
524
527
549

Hlavní činnost
spotřeba materiálu
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
odvody
FKSP
zákonné pojištění
celkem

248.127,15 Kč
35 989,50 Kč
202 304,40 Kč
13 092 080,00 Kč
4 592 653,50 Kč
260 745,26 Kč
55 100,19 Kč
18 487 000,00 Kč

Výnosy
691

dotace

18 487 000,00 Kč

hospodářský výsledek roku 2008

0

- 42 -

MĚSTO:
Výkaz zisku a ztrát
Náklady
501

spotřeba materiálu

502

spotřeba energie

511

opravy a údržba

512
518

cestovné
ostatní služby

521
524
527
549

mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
FKSP
ostatní náklady
– škola
– ŠD
– ŠK
odpisy
Celkem

492 143,54 Kč
27 024,67 Kč
2 337,58 Kč
1 620 360,08 Kč
173 452,40 Kč
42 897,10 Kč
255 704,81 Kč
21 009,80 Kč
3 610,20 Kč
2 912,00 Kč
484 202,58 Kč
31 366,88 Kč
7 756,66 Kč
242 408,00 Kč
82 744,50 Kč
4.730,74 Kč
91 525,95 Kč
5 629,31 Kč
1 392,13 Kč
1 068 058,50 Kč
4 661 267,43 Kč

příspěvky ŠD
úroky
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
neinvestiční příspěvek - škola
- školní družina
- školní klub
dotace od Úřadu práce
celkem

107 151,00 Kč
3 509,77 Kč
75 394,80 Kč
5 954,00 Kč
4 109 335,00 Kč
151 410,00 Kč
58 060,00 Kč
156 000,00 Kč
4 666 814,57 Kč

551

– škola
– ŠD
– ŠK
– škola
– ŠD
– ŠK
– škola
– ŠD
– ŠK
– škola
– škola
– ŠD
– ŠK

Výnosy
602
644
648
649
691

výsledek hospodaření roku 2008

5 547,14 Kč
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Vedlejší činnost – hospodářská činnost
Náklady
501
502
511
518
521
524
527
549
551

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné pojištění
FKSP
ostatní náklady – zákonné pojištění
odpisy
Celkem

2 838,82 Kč
34 480,96 Kč
3 947,59 Kč
3 102,85 Kč
14 400,00 Kč
5 041,00 Kč
288,00 Kč
60,48 Kč
1 707,50 Kč
65 867,20 Kč

Výnosy
602

tržby z prodeje a služeb

90 832,00 Kč

Výsledek hospodaření roku 2008

24 964,80 Kč

Celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2008

30 511,94 Kč

Na pomoc integrovaným dětem byla zřízena dvě asistentská místa.
ÚP Svitavy nám poskytl 156 000 Kč, naše škola z příspěvku města dofinancovala zbytek, tj.
163 379,34 Kč.

V Poličce
srpen 2009
Karel Neřold
ředitel školy
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