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Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700                  
za školní rok 2020/2021 

 
1/ Základní údaje o škole:  

• Název školy: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 
• Typ organizace: příspěvková organizace v působnosti územního orgánu 
• Zřizovatel školy: Město Třebíč 
• Statutární orgán: Mgr. Leoš Šeda, ředitel, tel. 568850264, 731178708, 

seda@zsbartuskova.cz 
• Zástupci ředitele školy: Mgr. Hana Trnková, tel. 568850274, Mgr. Josef Ondráček, tel. 

568850227, skola@zsbartuskova.cz 
• Webové stránky školy: www.zsbartuskova.cz 
• Školská rada ustanovena v roce 2006. 21.11.2017 se konaly volby do školské rady 

z řad pedagogických pracovníků školy a 28.11.2017 volby z řad zákonných zástupců 
žáků. Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada vzhledem nemoci COVID-
19 ještě ve složení: Mgr. Marek Sochor – předseda, Mgr. Hana Trnková – jednatelka, 
PaedDr. Helena Dlabačová – členka, Kateřina Krotká – členka, Mgr. Pavel Pacal – 
člen, Markéta Kabátková – členka. 
 

2/ Charakteristika školy:  
 

• Počet žáků: celkem 609 žáků 1. – 9. ročníku, z toho 304 dívek a 305 chlapců.  
• Počet žáků na 1. stupni: 290 žáků, z toho 135dívek a 155 chlapců 
• Počet žáků na 2. stupni: 319 žáků, z toho 169 dívek a 150 chlapců   
• Počet tříd: celkem 28, z toho na 1. stupni 13 tříd a na 2. stupni 16 tříd  
• Kromě žáků z městské čtvrti Borovina a ze sídliště Za Rybníkem dojížděli žáci do 

školy z těchto obcí: Budišov, Budkov, Čechočovice, Červená Hospoda, Hrotovice, 
Chlístov, Kracovice, Krahulov, Markvartice, Mastník, Okříšky, Opatov, Pokojovice, 
Pozďatín Předín, Přibyslavice, Rokytnice nad Rokytnou, Římov, Slavice, Stařeč,  
Trnava, Valeč, Vladislav, Výčapy, Želetava.   

• Škola nabízí zájemcům rozšířenou výuku tělesné výchovy a pomoc při problémech v 
učení. Od 6. ročníku byla vždy jedna třída v ročníku zaměřena na sport – všeobecnou 
tělesnou výchovu. Dále byla na 2. stupni vždy jedna ze tříd 6., 7., 8. a 9. ročníku 
zřízena jako specializovaná třída pro děti se specifickými poruchami učení. Pro 
všechny žáky školy byla v případě potřeby velmi přínosná spolupráce se školní 
speciální pedagožkou, školním psychologem a s dalšími pracovníky Školního 
poradenského pracoviště – výchovnou poradkyní, metodičkou prevence sociálně 
patologických jevů. 

• Materiální podmínky: dobře a moderně vybavené odborné pracovny pro výuku 
jazyků, počítačů, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hudební a výtvarné 
výchovy, matematiky, dále je k dispozici dřevodílna, cvičná kuchyň, 2 tělocvičny, 
bazén, sportovní areál s umělým povrchem, školní zahrada. 

• Další vybavení školy: napojení na internet, WIFI, výborné vybavení učebními 
pomůckami a technickými přístroji, nový nebo renovovaný moderní školní nábytek ve 
třídách. Všichni žáci školy jsou vybaveni vlastními šatními skříňkami. Součástí školy 
je školní družina s pěti odděleními a ranním a odpoledním provozem. Všechna 
oddělení školní družiny jsou moderně zařízena. Všechny kabinety učitelů včetně 
pracovny vychovatelek ŠD jsou vybaveny novým nábytkem. 
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• Od 1.9.2013 je součástí základní školy mateřská škola s jedním oddělením pro 25 
dětí. 

 
Od 1. ledna 1995 je škola organizací s  právní subjektivitou a příspěvkovým 
hospodařením.       
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3/ Obory vzdělání, vzdělávací programy:  
 
• 79-01-C/01 Základní škola 
• Všechny třídy 1. i 2. stupně: Školní vzdělávací program „Škola pro všechny, škola pro 

život“ 
• z toho 6. A, 7.A , 8. A a 9.A: specializované třídy pro děti se specifickými poruchami 

učení 
 
 
4/ Přehled o pracovnících školy:  

 
• Celkem působilo na škole 70 pedagogických pracovníků, z toho na 1. stupni 19 

učitelů, na 2. stupni 30 učitelů, ve ŠD 5 vychovatelek (jedna z nich pracovala zároveň 
na částečný úvazek jako asistentka pedagoga v ZŠ), 2 učitelky MŠ, 14 asistentů 
pedagoga. 

• Dále bylo ve škole zaměstnáno 10 správních zaměstnanců a 7 pracovnic ŠJ. 
 

 
5/ Seznam pedagogických pracovníků školy:  
 

1. Mgr. Bernardi Daniel – spec. pedagogika 
2. Ing. Biskupová Alena – Ch, 
3. Mgr. Blatanová Alena – Čj, VkO 
4. Mgr. Byrtusová Andrea – 1. st. 
5. Mgr. Cahová Andrea – Aj  
6. Mgr. Čapka Roman – Př, Ze 
7. PaedDr. Dlabačová Helena – 1. st. – Vv 
8. Bc. Dobrovolný Zdeněk – Tv 
9. Drdlíčková Jana – Aj 1. st. 
10. Mgr. Franěk Pavel – Tv, Ze               od 1.2.2021     
11. Mgr. Halámek Vladimír – Dě – Rj – Aj 
12. Mgr. Hlávková Marie – Rj – Ov 
13. Hošková Eva – asistentka pedagoga 
14. Hrubá Kateřina – asistentka pedagoga 
15. Mgr. Chalupová Ivana – 1. st. 
16. PaedDr. Jindrová Jarmila – Tv – Bv   do 31.1.2021 
17. Bc. Jonáš Petr – Př – Pč – M 
18. Mgr. Kalousková Lenka – 1. st. 
19. Kardošová Helena – asistentka pedagoga 
20. Klinerová Eliška – vych. ŠD, učitelka Tv 
21. Kocourková Karla – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 
22. Kohoutková Nikola – 1. st. Prv, Pří 
23. Mgr. Kolářová Jana – Aj 
24. Koščová Helena – asistentka pedagoga 
25. Kubíčková Lucie – asistentka pedagoga MŠ 
26. Mgr. Kuřímská Martina – M, Ze 
27. Lapešová Petra – asistentka pedagoga 
28. Mgr. Mahrová Radomíra – 1. st. 
29. Mgr. Malenová Radka – Čj – spec. pedagogika 
30. Mgr. Marečková Radka – VV, PV, VZ, VO 
31. Mařanová Jiřina – vych. ŠD 
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32. Mašková Petra – 1. st.                       od 1.2.2021 
33. Mgr. Mertlová Simona – 1. st 
34. Musilová Miriam – asistentka pedagoga 
35. Mgr. Ondráček Josef – Pv – D 
36. Mgr. Ondráčková Ivana – 1. st. 
37. Oujezdská Ludmila – asistentka pedagoga 
38. Mgr. Pacholík Michal – Tv 
39. Mgr.. Pánková Vladimíra – 1. st 
40. Pašek Martin - Hv     
41. Mgr. Pátková Zuzana – 1. st. 
42. Plačková Barbora – učitelka MŠ 
43. Mgr. Plocková Hana – Rj – O 
44. Růžičková Alena – asistentka pedagoga 
45. Ing. Ryglová Soňa – M – F 
46. Řezáčová Petra – vychovatelka ŠD 
47. Mgr. Scigielová Eva – Čj – VkO 
48. Sobotková Věra – vych. ŠD        do 31.10.2020 
49. Svobodová Lenka – asistentka pedagoga 
50. Mgr. Svobodová Zdena – M – základy techniky 
51. Mgr. Šabatová Pavlína – Rj - D 
52. Mgr. Šanderová Ivana – 1. st.  
53. Mgr. Šeda Leoš – 1. st. – Tv 
54. Mgr. Špačková Eva – 1. st. 
55. Mgr. Šplíchalová Pavla – 2. st., spec. pedagog 
56. Ing. Štveráčková Vlasta – M, 
57. Mgr. Švihálková Eva – 1.st. 
58. Mgr. Tomenendalová Božena – zástup 1.st. 
59. Mgr. Trnková Hana – Rj – D 
60. Trnková Pavla – 1. st.               do 31.1.2021 
61. Mgr. Uhlířová Ilona – Čj – D 
62. Mgr. Urban Raimund – asistent pedagoga 
63. Mgr. Urbánková Ilona – 1. st 
64. Mgr. Václavová Dana – Rj – Ov 
65. Valdmanová Jindřiška – vych. ŠD 
66. Velebová Štěpánka – učitelka MŠ 
67. Vidláková Hana – asistentka pedagoga 
68. Mgr. Vorlíček Jindřich – M – Bi 
69. Zifčáková Dita – asistentka pedagoga 
70. Ziková Hana – asistentka pedagoga 
71. Mgr. Žišková Jitka – Rj – Čj - Hv 

 
 
6/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021  
 
 

24.8.2020 Spirální stabilizace páteře Po 8.00-16.00  všichni PP 

25.8.2020 Spirální stabilizace páteře Út 8.00-16.00 všichni PP 

28.8.2020 Komunikace rodina – škola - ZŠ Pá 8.00-14.00  všichni PP 
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9.9.2020 APIV – Pedagogická diagnostika pro 
základní vzdělávání ST 13.30-16.00 všichni PP 

1.10.2020 Práce s Doporučením pro vzdělávání 
žáků a studentů se SVP - VPP Čt 8.00-16.00  Leoš Šeda 

1.10.2020 Práce s Doporučením pro vzdělávání 
žáků a studentů se SVP - VPP Čt 8.00-16.00 Josef Ondráček 

1.10.2020 Práce s Doporučením pro vzdělávání 
žáků a studentů se SVP - VPP Čt 8.00-16.00  Hana Trnková 

21.10.2020 Kreativní techniky a nástroje pro 
kariérové vzdělávání St 9.00-15.00 M. Hlávková 

13.10.2020 Program pro rozvoj pracovního 
tempa (on-line) Út 9.00-14.00 P. Šplíchalová 

14.11.2020 IX. mezinárodní konference Cogito 
- webinář So 9.00-14.00 P. Šplíchalová 

30.11.2020 Cesta správného nastavení hlasu Po 9.00-13.30 J. Žišková 

14.12.2020 Specifické poruchy učení v kostce Po 8.00-12.30 Z. Pátková 

14.1.2021 
Vzrůstající agresivita a agresivní 
chování u předškolních dětí a dětí 
mladšího školního věku 

Čt 14.00-17.00 Z. Pátková 

10.2.2021 Spolupráce pedagoga a AP v MŠ a 
ZŠ St 8.00-12.00 Z. Pátková 

25.2.2021 Matematika kognitivním způsobem Čt 9.00-16.00 P. Šplíchalová 

3.3.2021 Orientace na trhu práce St 13.30-15.30 M. Hlávková 

30.3.2021 Květina kariéry-Můj systém 
kariérních vlivů Út 13.30-15.30 M. Hlávková 

7.4.2021 Klett Maximal interaktiv - webinář St 17.00-19.00 P. Šabatová 

19.4.2021 Klett Maximal interaktiv – hry v Nj Po 16.00-18.00 H. Trnková 

10.5.2021 Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 
2. stupně ZŠ Po 17.00-18.00 J. Žišková 

18.5.2021 Edookit: Rozšířené školení nejen pro 
administrátory Út 10.00-13.00 J. Ondráček 

25.5.2021 Informatika – Přehled možností a 
platforem   Út 9.00-12.00 J. Ondráček 

1.6.2021 Dynamika problémového chování  Út 9.00-16.00 P. Šabatová 

1.6.2021 Dynamika problémového chování  Út 9.00-16.00 P. Šplíchalová 

10.6.2021 
Podpůrná opatření pro vzdělávání 
žáků se SVP – úprava obsahu a 
výstupů pro management 

Čt 8.00-16.00 Leoš Šeda 

10.6.2021 
Podpůrná opatření pro vzdělávání 
žáků se SVP – úprava obsahu a 
výstupů pro management 

Čt 8.00-16.00 Josef Ondráček 

10.6.2021 Podpůrná opatření pro vzdělávání 
žáků se SVP – úprava obsahu a Čt 8.00-16.00  Hana Trnková 
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výstupů pro management 

26.6.-
3.7.2021 

Feuersteinovy metody 
instrumentálního obohacování 
Standard II. 

 denně 8.00-18.00 P. Šplíchalová 

 
 
7/ Umístění žáků odcházejících ze školy ve školním roce 2020/2021  
 
 

Přehled žáků ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 
přijatých na střední školy ve školním roce 2020/2021 

 
 
Počet žáků vycházejících z devátých tříd – celkem 70. 
Maturitní obory bude studovat 45 žáků, tj. 64,29 %. 
Na učební obory bylo přijato 25 žáků, tj. 35, 71 %. 
Z 5. ročníku odchází 1 žák na osmiletý obor Katolického gymnázia v Třebíči. 
V letošním školním roce tedy naši školu opustí celkem 71 žáků přijatých na střední školy. 
 
Přehled umístění žáků 9.tříd: 
    
Gymnázium Třebíč – 6 žáků 
 
Katolické gymnázium Třebíč – 1 žákyně 
                              
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč  

- Obchodní akademie – 6 žáků 
- Cestovní ruch – 2 žáci 
- Hotelnictví – 1 žák 
- Kuchař – číšník – 2 žáci 
- Cukrář - 4 žáci 
- Kadeřník – 3 žáci 

 
SPŠ Třebíč 

- Strojírenství – 2 žáci 
- Informační technologie – 2 žáci 
- Technické lyceum – 1 žák 
- Autotronik – 1 žák 
- Elektrotechnika – 1 žák 
- Průmyslová automatizace – 1 žák 
- Umělecký kovář – 1 žák 
- Mechanik elektronických zařízení – 2 žáci 
- Elektrikář - silnoproud – 1 žák 
- Automechanik – 3 žáci 

 
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotní Třebíč 

- Praktická sestra – 4 žáci 
 
SŠ stavební Třebíč 

- Stavebnictví – 1 žák 
- Technická zařízení budov – 1 žák 
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- Truhlář – 2 žáci 
- Zedník – 1 žák 
- Instalatér – 3 žáci 

 
Akademie práva, pedagogiky a podnikání Třebíč 

- Veřejnosprávní činnost – 1 žák 
- Předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 žák 

 
Soukromá SŠ zemědělská Pozďatín 

- Chovatelství – 1 žák 
- Zemědělec – farmář – 2 žáci 

 
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice 

- Gymnázium – 1 žák 
- Veřejnosprávní činnost – 1 žák 

 
Gymnázium, Střední pedagogická škola a OA Znojmo 

- Předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 žák 
 

SOŠ pro administrativu EU Praha 
- Veřejnosprávní činnost – 1žák 

 
SUŠ grafická Jihlava 
   -   Klasická umělecká tvorba – 1 žák 
    
Soukromá VOŠ grafická a SUŠ grafická Jihlava 

- Fotografická a filmová tvorba – 1 žák 
 

SUPŠ Jihlava - Helenín  
-  Reklamní tvorba – 1 žák 

 
TRIVIS  Jihlava 

- Bezpečnostně právní činnost – 1 žák 
 
SOŠ a SOU Třešť 

- Truhlář - 1 žák 
 

Střední zdravotní škola a VOŠ zdravotní Brno 
- Laboratorní asistent – 1 žák 

 
VOŠ zdravotní a střední zdravotní škola Hradec Králové 

- Praktická sestra – 1 žákyně 
 

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
- Konzervátorství a restaurátorství – 1 žákyně 

 
SŠRV Jakuba Krčína Třeboň 

- Vodohospodář – 1 žák 
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Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 
ve školním roce 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 opouští naši školu 70 žáků devátých tříd. 45 žáků bylo 

přijato na studijní obory s maturitou (tj. 64,29 %), 25 žáků zvolilo učební obory (tj. 35,71 %). 

Z výsledných procent vyplývá, že zájem o učňovské obory letos opět mírně poklesl. 

Z pátých tříd odchází 1 žák na osmiletý obor Katolického gymnázia v Třebíči. 

Celkem tedy naši školu opouští 71 žáků, přijatých na střední školy. 

V tomto školním roce bylo ve vyučování zohledněno 101 žáků s různým stupněm 

podpůrných opatření, z nichž 19 žáků bylo vzděláváno podle Individuálních plánů. 

S pomocí Plánu pedagogické podpory se vzdělávalo 51 žáků. 

Šestnácti žákům naší ZŠ a MŠ pomáhali při vzdělávání asistenti pedagoga. 

Na 2. stupni pracovaly 4 specializované třídy pro žáky od druhého stupně podpůrných 

opatření: 6. A se 7žáky, 7. A s 9 žáky, 8. A s 12 žáky a 9. A s 10 žáky. 

V průběhu školního roku byli ve spolupráci se zákonnými zástupci domluveny 

termíny vyšetření a následně vyšetřeni pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny a 

SPC Vysočina všichni žáci, jimž skončila doba platnosti vyšetření, nebo byly našimi 

pedagogy odhaleny problémy ve vzdělávání, které by mohly souviset s poruchami učení. 

Po uplynutí jednoho roku platnosti vyšetření jsme v rámci našeho Školního 

poradenského pracoviště vyhodnotily podpůrná opatření žáků a výsledky byly odeslány 

příslušnému poradenskému pracovišti. 

Velký důraz klademe na individuální práci s dětmi a jejich zákonnými zástupci, neboť 

dětí s různými problémy  - v učení, zdravotními i osobními – rok od roku přibývá. 

 

8/  Práce školního speciálního pedagoga ve školním roce 2020/2021 

 
1. Školní zralost, spolupráce s MŠ 
• Individuální předškolní příprava. Diagnostiky školní zralosti. 
• Spolupráce s MŠ, konzultace s učitelkami spádových MŠ ohledně školní zralosti dětí.  

 
2. První stupeň ZŠ  
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• Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami -  diagnostiky čtení, psaní, 
počítání, dílčích funkcí a ADHD.  

• Individuální reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky.  
• Společné konzultace rodič – dítě - speciální pedagog – zaměřené na reedukační a 

speciálně vzdělávací práci.   
• Konzultace s učiteli (výchovné a výukové potíže žáků, asistenti pedagoga, práce se 

třídou, PLPP, IVP, podpůrná opatření) 
• Konzultace s rodiči (výukové a výchovné potíže žáků). 
• Individuální metodické vedení asistentů pedagoga. 
• Tvorba a spolupráce při vytváření PLPP a IVP. 
• Konzultace s PPP, SPC, školním psychologem. 

 
3. Druhý stupeň ZŠ 
• Předmět Speciálně vzdělávací činnost pro žáky speciálních tříd. 
• Jednorázové konzultace pro žáky (potíže s učením, chováním). 
• Spolupráce na tvorbě a realizaci  IVP, PLPP. 
• Péče o žáky s podpůrnými opatřeními. 
• Konzultace rodiče, učitelé (výukové a výchovné potíže, PLPP, IVP, podpůrná 

opatření) 
• Metodické vedení asistentů pedagoga. 

 
4. Ostatní 
• Konzultace s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence (školní 

poradenské pracoviště, žáci s podpůrnými opatřeními, výukové a výchovné potíže 
žáků). 

• Doporučení další odborné péče. 
• Průběžné vyhodnocování podpůrných opatření, individuální reedukační a speciálně 

vzdělávací práce, příprava pomůcek a materiálů. 
• Konzultace s PPP Třebíč, SPC Jihlava a dalšími odborníky. 
• Vzdělávání – FIE.  

                                                  
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022  

 
Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhl ve dnech 9. a 10. dubna 2020 online bez účasti dětí. 
K  zápisu přišlo 78 dětí, z toho bylo zapsáno 56 dětí (27 chlapců a 29 děvčat), u 22 dětí bylo 
rozhodnuto o odkladu školní docházky. 
 
   

 
       
9/ Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ    
    Bartuškova, Třebíč 700 pro školní rok 2020/2021 
 
  
     V tomto školním roce opět nebyl dodržen plán preventivních programů z důvodu uzavření 
základních škol z nařízení vlády. Podařilo se uskutečnit pouze některé preventivní programy 
pro 1. a 2. ročníky a ve dvou šestých třídách proběhly adaptační programy. Zbylé současné 
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šesté třídy projdou adaptačním programem na začátku příštího školního roku souběžně 
s budoucími šestými ročníky.  
     V prvním pololetí ještě žáci strávili cca polovinu výuky na prezenční výuce. Hned na 
začátku roku bylo zřetelné, že některé kolektivy mají problémy se vzájemným sžitím a 
tolerancí mezi sebou. Docházelo ke vzájemnému slovnímu napadání, k rasistickým 
poznámkám. Těmto kolektivům byla věnována zvýšená pozornost, proběhla řada konzultací 
s jednotlivými žáky i rodiči. K určité stabilizaci a zlepšení klimatu v těchto třídách došlo 
kolem poloviny října, následně došlo k uzavření škol. Při návratu na rotační výuku /prosinec 
2020/ byla atmosféra v těchto třídách klidná. 
     Již v prvním pololetí začalo při online výuce přibývat dětí, které se této výuky účastnily 
málo a pokud ano, tak pouze pasivně, tj. přihlásily se do hodiny, ale na vyučujícího 
nereagovaly. Toto bylo v kompetenci třídních učitelů, zjistit, kterých dětí se to týká a zjistit 
důvody, proč tomu tak je. Od ledna 2021 těchto případů přibývalo, pokud byly zjištěny 
problémy s připojováním se na výuku z důvodu absence technického zabezpečení v rodině, 
škola zapůjčila dětem notebooky. Někteří třídní učitelé tomuto opravdu věnovali zvýšenou 
pozornost a dařilo se jim děti zejména ve druhém pololetí, při online výuce motivovat a 
udržet. Vyžadovalo to pravidelné konzultace s dětmi, být v kontaktu s rodiči. V některých 
případech byly domluveny konzultace ve škole, kde dětem pomáhali asistenti pedagoga.  
     Na jaře 2021 jsme zaregistrovali několik případů požití alkoholu žáky naší školy, ke 
kterým byla přivolána i Policie ČR. Všechny tyto případy se staly v době distanční výuky, 
kdy se žáci scházeli v odpoledních hodinách venku a požívali alkohol. Informace o těchto 
skutečnostech škola dostala od rodičů nebo dětí. V příštím roce proto více zacílíme prevenci 
na návykové látky.  
     Uzavření škol na tak dlouhou dobu u některých dětí prodloužilo čas, který děti strávily na 
sociálních sítích. V této oblasti se rovněž budeme snažit poskytnout dětem co nejvíce 
informací. Spolupracovali jsme s DDM Třebíč, Městskou policií Třebíč, Policií ČR, PPP 
Třebíč, OSPOD Třebíč, SVP Velké Meziříčí, se školním psychologem. Již druhým rokem se 
nepodařilo uskutečnit v prvním ani druhém pololetí akce, které patří k příkladům dobré praxe 
a pomáhají vytvářet dobré sociální klima ve škole – akce pro MŠ, charitativní akce apod.. V 
jejich pořádání budeme pokračovat ve spolupráci se školním parlamentem v následujícím  
školním roce.  
 
  

Programy specifické primární prevence realizované ve školním roce 
2020/2021 

 
 
15. září 2020   -   třídy 1. A, 1. B, 1. C 
„Bezpečně do školy“ 
- program pro 1. ročníky ZŠ, forma besedy s Městskou policií Třebíč, téma: bezpečné chování 
na cestě do školy, v dopravních prostředcích, seznámení s prací strážníků MP 
 
30. září 2020   -   třídy 2. A, 2. B, 2. C 
„Bezpečně doma i venku“ 
- program pro druhé ročníky ZŠ, forma besedy, diskuze a praktických ukázek, téma: jak se 
chovat, když jsem sám doma nebo na ulici, chování při napadení psem, tel. čísla IZS 
 
8. září 2020   -   třídy 6. A, 6. B, 6. C, 6. S 
Dotazníkové šetření k adaptačním programům 
 
30. září 2020   -   třída 6. A 
Adaptační program na DDM Třebíč 
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- zaměřeno na adaptaci dětí v novém kolektivu 
 
 
7. října 2020   -   třída 6. B 
Adaptační program Na DDM Třebíč 
- zaměřeno na adaptaci dětí v novém kolektivu 
 
Další preventivní programy již nemohly proběhnout z důvodu uzavření škol nebo z důvodu 
nastavených epidemiologických opatření. 
 

10/  Česká školní inspekce 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo provedeno dotazníkové a online šetření ze strany ČŠ 
   
 
11/ Mimotřídní a mimoškolní aktivity:  
 

Zájmové kroužky ŠK ve školním roce 2020/2021 
 
 
 

 
Název 

kroužku 
 

Vedoucí kroužku Náplň kroužku 
Praktika 

z matematiky 
9.B Mgr. Zdena Svobodová 

Opakování učiva a příprava k přijímacím 
zkouškám 

Praktika 
z matematiky 

9.C Bc. Petr Jonáš 
Opakování učiva a příprava k přijímacím 

zkouškám 
Praktika 

z matematiky 
9.S Mgr. Zdena Svobodová 

Opakování učiva a příprava k přijímacím 
zkouškám 

Praktika z ČJ 
9.B Mgr. Ilona Uhlířová 

Opakování učiva a příprava k přijímacím 
zkouškám 

Praktika z ČJ 
9.C Mgr. Radka Malenová 

Opakování učiva a příprava k přijímacím 
zkouškám 

Praktika z ČJ 
9.S Mgr. Jitka Žišková 

Opakování učiva a příprava k přijímacím 
zkouškám 

 
 
 
12/ Účast v soutěžích a olympiádách (příležitost nejen pro talenty):   

 
 

A/ SPORTOVNÍ AKCE   ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 
2020/2021 
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Vzhledem k mimořádným opatřením při epidemii onemocnění COVID-19 se ve školním roce 
2020/2021 neuskutečnily žádné sportovní akce a soutěže.  
 
 

B/ Akce 1. stupně  
 

 
Ve školním roce 2020/2021 ve třídách učí: 
 
       1.A Mgr. Ivana Chalupová 
       1.B Mgr. Ivana Šanderová 
       1.C Mgr. Eva Švihálková 
 
       2.A Mgr. Pavla Trnková/Petra Mašková 
       2.B Mgr. Simona Mertlová 
       2.C Mgr. Radomíra Mahrová 
                 
       3.A Mgr. Ivana Ondráčková 
       3.B Mgr. Andrea Byrtusová 
 
       4.A PaedDr. Helena Dlabačová 
       4.B Mgr.  Lenka Kalousková      
 
       5.A Mgr. Zuzana Pátková 
       5.B Mgr. Eva Špačková 
       5.C Mgr. Ilona Urbánková 
 
 
 
      
Anglický jazyk Mgr. Vladimíra Pánková 
                                    Jana Drdlíčková 
 
 

 
Srpen: 
 

- 25.8. Úvodní porada 
- 27.8. Schůzka Metodického sdružení 
- Příprava tříd na nový školní rok 

 
Schůzka Metodického sdružení: 
 

- společné sestavování plánu práce MS na celý školní rok 
- zajištění výukových programů a exkurzí na II. pololetí 
- příprava finančních požadavků z pokladny SRPŠ 
- zaznamenávat třídní akce do třídní knihy, seznam odevzdat  

v prosinci a v červnu 
- připomenutí projektů Bezpečná cesta do školy a Zelený svět  
- informace k ŠVP pro I. stupeň 
- nabídka práce speciálního pedagoga 
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- návrh přípravy kurzů „Předškoláček“  
- informace o práci asistentů pedagoga 
- placení pracovních sešitů žáky 
- objednávání dětských knih žáky 
- návrh spolupráce s MŠ Bartuškova, Lidická a Okružní 
- seznámit žáky se Školním řádem, Klasifikačním řádem   

a Řádem ŠJ ve třídách 

- poučit žáky o bezpečnosti chování  
- aktualizace a vyvěšení místních seznamů 
- rozepsání půjčování stavebnic Mladý konstruktér a Merkur 
- rozepsání šatnových skříněk 
- dodržovat pravidla o nepoužívání mobilních telefonů během vyučování a o 

přestávkách 
- sjednocení pravidel zapisování nevhodného chování žáků a zapomínání pomůcek a 

úkolů 
- domluva organizace Vánočních a Velikonočních dílen 
- zájem o koupení služebních telefonů do kabinetů I. stupně, 

mikrovlnné trouby, ledničky a kávovaru na kapsle 

 
 
Září:     
 
- 1.9. Úvodní pedagogická rada 

- 1.9. Zahájení nového školního roku 

Zahájení projektu „Bezpečná cesta do školy“ 

- 15.9. Preventivní program Městské policie Třebíč 

            „Bezpečně do školy“ (1.A,1.B,1.C) 

- 16.9. Sběr papíru 

- 16.9. Pasování žáků 2. tříd na čtenáře 

            Městská knihovna Okružní (2.A, 2.B, 2.C) 

-17.9. Preventivní program „Prevence dětských úrazů“ 
          Státní zdravotní ústav (5.B) 
 
-18.9. Dopravní hřiště (5.A) 
 
- 23.9. Focení prvňáků 

 

- 29.9. Schůzka Metodického sdružení 

- 30.9. Preventivní program Městské policie Třebíč 

            „Bezpečně doma i venku“ (2.A, 2.B, 2.C) 

Ukončení projektu „Bezpečná cesta do školy“ 
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Schůzka Metodického sdružení  
 
29.9.2020 
 
Na schůzce MS se projednávalo:  
 

- Nabídka volných míst na pracovní semináře 
- Připomenuti ŠVP 

 
 
Říjen:     
 
- 2.10. Beseda se spisovatelem Adolfem Dudkem 
           knihovna Okružní (1.A)   
 
14.-30.10. Distanční výuka 

 

Listopad:    
  
2.11.- 27.11. Distanční výuka 

-  3.11. Sběr starého papíru 

- 19.11. Čtvrtletní pedagogická rada – elektronicky 

 

Prosinec:  
    
-  4.12.  „Mikulášské učení“ (2.C,3.A) 
 
-  15.12. Sběr papíru 
 
- 16. - 18.12. Beseda „Křesťanské Vánoce“ 
 
- 15. - 18.12. Vánoční tvoření ve třídách 
 
- 18.12. Vánoční dopoledne ve třídách 
 
 
 

Leden:     
 
- od 4.1. Distanční výuka 3.-5. ročník 

- od 4.1. Prezenční výuka 1.-2. ročník 

- 19.1. Sběr papíru 
 
- 19.1. Projektové vyučování „Zima“ (2.C) 
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Únor:     
 
8.2. - 26.2. Distanční výuka 

- 12.2. Projektové vyučování „Čeští ilustrátoři pro děti“ (2.C) 
 
 
 
Březen:     
 
-  2.3. Sběr papíru 
 
1.3. - 26.3. Distanční výuka 

Projektové vyučování „Jarní květiny“ (3.A) 

 

Duben:     
 
5.4. – 9.4. Distanční výuka 

12.4. - 30.4. Distanční výuka rotační 

- 20.4. Sběr papíru 
 
- 30.4. „Čarodějnické učení“ (2.C) 
 
 

 
Květen:     
 
-14.5. Projektové dopoledne „Máme rádi zvířata“  (2.C) 
 
- 25.5. Dopravní hřiště (1.B, 1.C) 
 

 

Červen:     
 
- 1.6. Fotografování tříd 
 
- 4.6. Výukový program „Program prevence dětských úrazů“  
            (3.A,3.B) 
 
-  8.6. Sběr papíru 
 
- 14.6. Dopravní hřiště (4.B) 
 
-18.6. Projektové vyučování „Můj herbář“ (2.C) 
 
- 23.6. Návštěva knihovny Okružní (2.B) 
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- 23.6. Pěší výlet po Třebíči (5.A) 
 
- 24.6. Dopravní hřiště (2.B,2.C, 5.B) 
 
- 24. 6. Pěší výlet po Třebíči (2.C) 
 
- 28.6. Pěší výlet po Třebíči (5.B) 
 
- 29.6. Pěší výlet po Třebíči (2.B, 2.C) 
 
 

Účast ve výtvarné soutěži pro žáky 3. tříd v kraji Vysočina  

 v rámci „Programu prevence dětských úrazů“ (3.A) 

 

 
ANGLIČTINA 2020/21 

datum akce 

ON LINE 
VÝUKA 
LEDEN, 
ÚNOR  

4.-5. ročník práce s aplikací WOCABEE verze zdarma- procvičování učiva 

ON LINE 
VÝUKA 
LEDEN- 
DUBEN 

3.- 5. ročník práce s aplikací PADLET – tvorba interaktivní nástěnky  
3. ročník s názvem Pets book 

4. ročník s názvem Animals books, Live with English 
5. ročník s názvem Pictures, Live with English 

ON LINE 
VÝUKA 
LEDEN- 
DUBEN 

4.-5. ročník práce s interaktivní tabulí JAMBOARD  
(skupinové práce na téma RIDDLES, DICTIONARIES, MY FAVOURITE 

THINGS, PEOPLE)  
 

ONLINE 
VÝUKA 

LISTOPAD - 
BŘEZEN 

Interaktivní únikové hry 
3. ročník Pohádka Nekonečný příběh, Vánoce, Čtyřlístek 

4. ročník Jungle, Vánoce, Harry Potter 
5. ročník Vesmír, Vánoce, Harry Potter, Pevnost Boyard 

ON LINE 
VÝUKA 

BŘEZEN- 
DUBEN 

4.-5. ročník práce s online pracovním sešitem vytvořeným v CLASSKICK 

ZÁŘÍ- 
KVĚTEN 

Projektové vyučování 
 (zpracování projektu, prezentace nástěnky)  

3. ročník - Family 
4.ročník – My house 

5. ročník  My school, Avatar  
ZÁŘÍ- 

KVĚTEN 
STORIES 3. ročník 
(nahrávání příběhů)  
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C/ Akce 2. stupně 
 

Předmětová komise Český jazyk 
            
Od začátku září probíhala výuka prezenční, vyučující se snažili doplnit veškeré učivo, které 
děti nezvládli v době předchozího školního roku. 
Všichni vyučující ČJ se snažili dodržet učební plány a pomáhat dětem s distanční výukou.. 
Podle možností byly dětem nabídnuty i individuální konzultace. 
Řádně probíhala příprava k přijímacím zkouškám, kterou zajišťovaly pí učitelky J. Žišková, I. 
Uhlířová a R. Malenová. 
V letošním školním roce jsme se nezapojili do školního kola OČJ. 
V září začal projekt Zelený svět pro žáky 7. a 9. tříd. 
Projekty byly zahájeny, nebyly kvůli coronaviru-19 dokončeny.  
Schůzky a jednání k problémům distanční výuky probíhaly podle potřeby a často i 
individuálně. 
 
 
                    
 
Předmětová komise MATEMATIKA 
 
 

1. PYTHAGORIÁDA 2020/2021 
 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením přijatým vládou ČR se školní ani 
okresní kolo soutěže tento školní rok nekonalo. 
Nejbližší ročník soutěže (bude-li epidemiologická situace v ČR příznivá) se 
uskuteční v říjnu a listopadu 2021. 
 
 
 

2. MATEMATICKÝ KLOKAN 2021    
 
Letošní ročník Matematického klokana proběhl 19. 3. 2021 on-line.  
Naše škola se letos oficiálně nezapojila, ale někteří žáci si řešení příkladů 
vyzkoušeli individuálně.  

   
      
   
3. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021 (70. ročník) 

 
Úlohy školního (domácího) kola úspěšně vyřešili: 
  Zuzana VLÁČILOVÁ ze 7. B 
  Ondřej VLÁČIL z 8. B 
 
Do okresního kola 70. ročníku Matematické olympiády 2020/2021, které se 
konalo 31. 3. 2021, postoupila Zuzana VLÁČILOVÁ ze 7. B. Stala se úspěšnou 
řešitelkou a v kategorii Z-7 obsadila vynikající 1. místo.   
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Předmětová komise Přírodopis 
 
 
Začátek letošního školního roku začal běžným způsobem. Žáci v jednotlivých ročnících byli 
seznámeni s tím, co je v daném ročníku čeká. Vzhledem ke Covid-19 probíhala výuka 
přírodopisu v jednotlivých kmenových třídách, žáci se nestěhovali do odborné pracovny.         
Po přechodu na distanční výuku zajistili vyučující přírodopisu předání pracovních listů se 
zápisy žákům ve třídách, kde byla tato forma zápisů využívána. Distanční výuka probíhala 
prostřednictvím platformy Teams. Ve výuce se výborně osvědčilo použití vizualizéru, kterým 
mohly být názorně prezentovány nejrůznější přírodniny od rostlin až po horniny. Díky tomu 
mohli žáci s pomocí vyučujícího zpracovat i laboratorní práci. I přes úskalí distanční výuky, si 
většina dětí i vyučujících poradila s plněním úkolů na výbornou. Také se ukázalo, že úkoly ve 
kterých žáci měli například zhotovit fotografie jarních kvetoucích rostlin a měli se je pokusit 
samostatně určit, projekty, ve kterých využívali videa na stránkách ČT edu  a nebo hodiny, kde 
samostatně prováděli rozbor květu tulipánu je obzvláště bavily. Vypracování některých úkolů 
bylo velmi originální.  
Žáci devátých tříd zpracovali ročníkové práce. Některé z nich byly na velmi vysoké úrovni        
a byly také oceněny. Tyto práce prokázaly, že naši studenti se ve svém volném čase věnují 
nejrůznějším zajímavým oborům.  
Letošní školní rok bohužel nepřál klasickým školním projektům, exkurzím a soutěžím. Stejně 
jako v loňském roce se žáci vzhledem k pandemické situaci nemohli zúčastnit oblíbených 
exkurzí - do Ústavu biologie obratlovců ve Studenci, do některé ze zoologických zahrad nebo 
třeba na úpravnu vody v Heralticích a nebo na HZS v Třebíči. Stejně tak se neuskutečnila 
tradiční soutěž „Pěstitel žijící zdravým životním stylem“ zaměřená na poznávání rostlin v okolí 
školy a na zdravou výživu.  
Významnou akcí, která proběhla v letošním školním roce, byla rekonstrukce a modernizace 
pracovny přírodopisu na přírodovědnou učebnu pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie.           
V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií byla učebna vybavena novým, moderním 
nábytkem, žákovskými lavicemi s možností připojení notebooků, mikroskopů a elektrických 
stavebnic. Učebna byla vybavena elektrickým zatemněním, které vyžadují některé pokusy, 
popřípadě projekční technika. Bylo zakoupeno mnoho názorných pomůcek – od 
dermoplastických preparátů, přes moderní mikroskopy, elektrotechnické stavebnice, modely 
živočichů, rostlin a hub, až po tablety a moderní měřící soupravy Pasco. Chtěli bychom tedy 
poděkovat vedení školy a městu Třebíč za podporu tohoto projekt 
 
 

Předmětová komise Chemie. 
 

Chemická olympiáda 

Chemická olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru chemie v rámcových 
vzdělávacích programech. Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání 
žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné 
využití části jejich volného času.  
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Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – 
organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO).  

 

Ve školním roce 2020/2021 soutěž proběhla formou online, prostřednictvím systému Moodle, 
který byl speciálně založen pro tyto účely.   

Do školního kola ChO, které proběhlo 5. 2. – 18. 3. 2021 se přihlásilo celkem 32 žáků 
devátých ročníků. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické 
úlohy. Testování bylo složeno ze tří bloků: studijní část, laboratorní část a kontrolní test.  

Do  okresního kola, které proběhlo 29. 3. 2021,  postoupilo 10 žáků:  
9. B - Vrba David, Šťáva Adam, Böhmová Petra  
9. C - Sloupová Anna, Bazalová Bára, Dokulilová Adéla, Ježková Nela  
9. S - Dočekalová Anna, Jalovecká Michaela, Palička Radek  
Z celkového počtu 21 soutěžících obsadila Sloupová Anna  3. místo, Palička Radek 7. místo, 
Jalovecká Michaela 10. místo, Dočekalová Anna 11. místo, Dokulilová Adéla 17. místo, Vrba 
David 18. místo, Böhmová Petra 19. místo, Šťáva Adam 20. místo a Bazalová Bára 21. místo.  
Do  krajského kola, které proběhlo 19. 4. 2021,  postoupilo 5 žáků:  
Sloupová Anna – 9. C, Ježková Nela – 9. C, Dočekalová Anna – 9. S, Jalovecká Michaela – 
9. S, Palička Radek – 9. S 
Z celkového počtu 55 – ti soutěžících obsadila Ježková Nela 41. místo, Palička Radek 43. 
místo, Jalovecká Michaela 48. místo, Dočekalová Anna 50. místo a Sloupová Anna 51. místo. 
 
 
Předmětová komise DĚJEPIS – akce ve školním roce 2020/2021 
 
 
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se uskutečnilo školní kolo „Dějepisné olympiády“ pod názvem 
„Labyrintem barokního světa (1556 -1781)“.  
Této soutěže se celkem  účastnilo 6 žáků z 9. ročníku.  
Do okresního kola, které se uskutečnilo 18. ledna 2021 v DDM v Borovině, postoupili tito 
žáci: 
 

1. Palička Radek 9.S 
2. Ježková Anna 9.C 
3. Frajová Karolína 9.C 

 
 
 
V pondělí 18. ledna 2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo „Dějepisné olympiády“ pod 
názvem „Labyrintem barokního světa (1556 -1781)“.  
Této soutěže se celkem  účastnilo 34 žáků z 8. a  9. ročníku celého okresu.  
Naši školu reprezentovali 3 žáci – Karolína Frajová z 9.C, Anna Ježková z 9.C a Radek 
Palička z 9.S.  
Všichni žáci  patřili mezi  úspěšné řešitele. Maximální počet bodů, který žáci mohli 
dosáhnout, byl 80 bodů.  
Anna Ježková se umístila na velmi pěkném 9. místě s počtem 71 bod. 
Karolína Frajová získala 57 bodů a  Radek Palička 66 bodů.  
Do krajského kola „Dějepisné olympiády“, které se uskutečnilo 17.3.2021,  postoupila Anna 
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Ježková, 9.C a Radek Palička, 9.S. Oba žáci patřili mezi úspěšné řešitele krajského kola DO. 
Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu na soutěž a reprezentaci naší školy v okresním 
kole i krajském kole. 

 
  
 
PLÁN EVVO NA ŠK. ROK 2020/2021 

 
Vzhledem k mimořádným opatřením při epidemii onemocnění COVID-19 nebylo možno 
realizovat ve školním roce 2020/2021 naplánované akce.  

 
 
D/ Prezentace školy na veřejnosti  
 

 
• Články v regionálním tisku 
• Dopravní výchova na dopravním hřišti 
• Rozloučení se žáky 9 tříd 

 
Vzhledem k mimořádným opatřením při epidemii onemocnění COVID-19 nebylo možno 
uskutečnit více akcí v rámci prezentace školy na veřejnosti. 

 
 

13/ Zapojení do projektů  
 
Projekt ,, Personální podpora – Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700“ 
Celkem škola získala částku 1 680 480,- Kč. 
 
Projekt ,,APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – vzdělávací 
programy pro pedagogické pracovníky a management škol“. 
 
Projekt IROP ,, Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova“ – celková částka 
5 835 288,- Kč. 
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Výroční zpráva byla zpracována v srpnu a v září 2021. 
Radě školy byla předložena  ke schválení dne 14.10.2021 
Radou školy byla schválena dne 14.10.2021           
 
            
           Mgr. Leoš Šeda 
                                                                                                                         ředitel školy 
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