Základní škola a Mateřská škola HABRY
V Zahradách 18, 582 81 Habry

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2016/2017
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1. Charakteristika školy
Ve školním roce 2016/2017 byla Základní škola a Mateřská škola Habry plně organizovanou
školou. Zřizovatelem je MěÚ v Habrech. Od 1. září 1996 je škola zařazena do sítě škol.
Od 1. ledna 2003 přešla Základní škola v Habrech do právní subjektivity, má formu
příspěvkové organizace a sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní
jídelnu a školní jídelnu - výdejnu. S účinností od 1. 8. 2006 nese nový název - Základní škola
a Mateřská škola Habry.
Škola má dvě budovy. Budovu č. 83 a č. 18. Adresa školy je Základní škola a Mateřská škola
Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry.
V budově č. 83 byly umístěny dvě třídy 1.stupně - třídy I.A, II.A a tři oddělení školní
družiny.
V budově č. 18 byly umístěny v přízemí tři třídy 1. stupně - III.A, IV.A, V.A. V 1. poschodí
byly umístěny tři třídy 2. stupně - třídy VI.A, VIII.A, IX.A a v 2. poschodí jedna třída
2. stupně - třída VII.A.
Celkem se vyučovalo v 9 třídách, byla v provozu 3 oddělení školní družiny.
Školu navštěvovalo celkem 186 žáků (stav k 30. 9. 2016), 109 žáků na 1. stupni a 77 žáků
na 2. stupni. Do školy chodilo celkem 99 chlapců a 87 dívek.
Do první třídy nastoupilo 21 žáků, do školní družiny 62 žáků.
V základní škole pracovalo 22 zaměstnanců (3 zaměstnankyně měly uzavřeny dva pracovní
poměry), z toho 14 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 4 provozní
zaměstnanci, 1 hospodářka školy a 1 ekonomka školy.
Základní škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, chemickou
laboratoř, učebnu informatiky, která se postupně doplňuje novými počítači a výukovými
programy, knihovnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu, v 6 učebnách jsou nainstalovány
interaktivní tabule a v 6 učebnách dataprojektor a plátno. Vyučující mají k dispozici 11
notebooků, 13 tabletů a 13 čteček.
Škola nemá tělocvičnu, hodiny Tv v zimním období probíhají v místní sokolovně. Na podzim
a na jaře žáci využívají nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem a
travnaté hřiště u sokolovny a menší školní hřiště vybudované u školy. O přestávkách mají
možnost žáci hrát stolní tenis ve vestibulu školní budovy a na chodbách košíkovou.
Je dodržován pitný režim žáků, žáci si mohou zakoupit školní mléko a mléčné výrobky.
Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o všestranný
harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Modernizace školy
Byl zakoupen nový nábytek do zbývajících kmenových tříd 1. i 2. stupně a plastové koše na
třídění odpadu do všech kmenových tříd základní školy Dle finančních možností byly
v průběhu roku doplňovány jednotlivé kabinety novými moderními učebními pomůckami
(např. oboustranné přehledné mapy a tabule pro jednotlivé vzdělávací obory, nové didaktické
hry a stavebnice Merkur na podporu polytechnického vzdělávání).
V rámci projektu Recyklohraní (zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných
elektrospotřebičů, baterií, zářivek, tonerů a plnění úkolů s ekoproblematikou) jsme pořídili
sportovní a výtvarné potřeby.
Je připravena projektová dokumentace na přístavbu školy, která je do budoucna nezbytně
nutná. V nové budově školy, která bude těsně spjatá se stávající budovou, budou umístěny 3
oddělení školní družiny, 6 tříd, spisovna, kabinety a další chybějící zázemí. V přízemí se
počítá i s novou školní jídelnou.
Realizace tohoto záměru je závislá na zajištění potřebných finančních prostředků.
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2. Přehled učebních plánů
Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní

vzdělávání ZŠ a MŠ Habry.
Předmět:

Ročník:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk
Cizí jazyk - Aj
Cizí jazyk - Nj
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Informatika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Svět práce
Tělesná výchova

9
4
2
1
1
1
2

10
5
2
1
1
1
2

8
3
5
3
1
1
1
2

8
3
5
1
2
1
1
2
1
2

7
3
5
2
2
1
1
2
1
2

4
3
4
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2

4
3
2
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2

4
3
2
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

4
3
2
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Volitelné předměty

-

-

-

-

-

2

-

1

1

Týdenní dotace

20

22

24

26

26

29

30

31

32

Volitelné předměty:

Nepovinné předměty:

Sportovní hry
Písemná a elektronická komunikace
Finanční gramotnost
Matematická praktika

6. ročník
8. ročník
9. ročník

Zdravotní Tv
Pohybové hry

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Organizace školy
Ředitelka školy:
Mgr. Eva Doležalová
Zástupkyně řed. školy: Mgr. Alena Kovaříková
Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Valová
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Preventistka sociálně patolog. jevů: Mgr. Monika Hospodková
Pedagogický sbor

Vychovatelky ŠD

Mgr. Jaroslava Bulánková
Bc. Jiří Černý
Mgr. Eva Doležalová
Mgr. Eva Dytrychová
Mgr. Monika Hospodková
Mgr. Gabriela Kadlecová
Mgr. Hana Koubková
Mgr. Alena Kovaříková
Mgr. Hana Malimánková
Ing. Marie Pátková
Mgr. Lukáš Pleskač
Mgr. Jiřina Semerádová
Ing. Bc. Ludmila Sharabati
Mgr. Zuzana Valová

Blanka Lásková
Dana Machotová
Andrea Vávrová
Provozní zaměstnanci
Ladislav Doležal
Marta Findová
Martina Petrová
Věra Urbanová
Ekonomka školy
Ing.Bc. Ludmila Sharabati
Hospodářka školy
Andrea Vávrová

Mgr. Gabriela Kadlecová odešla během roku na mateřskou dovolenou a na její místo
nastoupila Mgr. Pavla Novotná.
Asistentky pedagoga
Dana Machotová
Zuzana Vávrová - od 2. pololetí
Metodické sdružení
Vedoucí:
Členové:

Jaroslava Bulánková
Jiří Černý
Eva Doležalová
Eva Dytrychová
Alena Kovaříková
Lukáš Pleskač
Jiřina Semerádová
Zuzana Valová

Předmětové komise
Český jazyk - cizí jazyky

Přírodovědné předměty

Vedoucí:
Členové:

Vedoucí:
Členové:

Jiřina Semerádová
Monika Hospodková
Gabriela Kadlecová
Hana Malimánková
Marie Pátková

Společenskovědní předměty a výchovy
Vedoucí:
Hana Malimánková
Členové:
Jiří Černý
Eva Dytrychová
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Marie Pátková
Lukáč Pleskač
Ludmila Sharabati
Zuzana Valová

Monika Hospodková
Gabriela Kadlecová
Hana Koubková
Alena Kovaříková
Marie Pátková
Zuzana Valová

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili akcí pořádaných - Vysočina
Education, NIDV, krajské pracoviště Jihlava, PPP Havlíčkův Brod.
Vzdělávací akce průběžného vzdělávání vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:
Semináře k bezpečnosti práce žáků ve výuce
Nové metody a formy práce ve výuce na 1. stupni ZŠ
Nové metody a formy práce ve výuce na 2. stupni ZŠ
Jazyková příprava učitelů
PPP a SPC Vysočina - pracovní setkání - aktuální otázky k inkluzi
Školská legislativa
BOZP
Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání:
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Vzdělávání - předávání informací - v rámci předmětových komisí, metodického sdružení
jednotlivými učiteli, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů.

5. Údaje o přijímacím řízení žáků
Sedmnáct vycházejících žáků (7 chlapců a 10 dívek) úspěšně zakončilo 9. ročník, prošlo
řádným přijímacím řízením na střední školy a střední odborná učiliště. Všichni žáci byli
přijati po prvním kole přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení
Počet
vycházejících žáků
Počet přijatých žáků
SOŠ
GYMNÁZIUM
SOU

17

Chlapců
7

9
1
7

3
0
4

Celkem

Dívek
10
6
1
3

6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2016/2017 se vyučovalo na škole v 9 třídách - v 5 třídách na 1. stupni a ve 4
třídách na 2. stupni.
Z celkového počtu 186 (stav k 30. 9. 2016) žáků bylo 107 žáků z Habrů, zbývající část tvořili
dojíždějící žáci z okolních obcí:
Kámen-12, Chrtníč-12, Tis-17, Kněž-2, Frýdnava-3, Zboží-2, Bačkov-6, Jiříkov-7,
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Miřátky-3, Proseč-4, Lubno-3, Vepříkov-1, Jilem-2, Havlíčkův Brod-2, Golčův Jeníkov-1,
Stupárovice-1, Jakubovice-1
Třídnictví, počty žáků (k 30. 9. 2016)
Třída:
Třídní učitel/ka:
Celkem žáků:
Chlapců:
Dívek:
----------------------------------------------------------------------------------------------I.A
Jaroslava Bulánková
21
14
7
II.A
Eva Dytrychová
22
11
11
III.A
Zuzana Valová
18
12
6
IV.A
Jiří Černý
22
13
9
V.A
Jiřina Semerádová
26
15
11
VI.A
Gabriela Kadlecová
18
9
9
VII.A
Hana Malimánková
23
10
13
VIII.A
Ludmila Sharabati
19
8
11
IX.A
Marie Pátková
17
7
10
Přehled o prospěchu
I.pololetí
Třída:
Ï.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Počet žáků:

Prospělo
s vyznamenáním:

21
22
18
22*
26
18
22
19
17

Prospělo:

Neprospělo:

21
22
15
16
6
7
2
2
4

3
6
20
11
20
16
13

1
-

21
21
14
13
12
4
3
2
3

1
4
9
14
14
19
17
14

1
-

* 1 žák byl hodnocen slovně
II.pololetí
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

21
22
18
22*
27
18
22
19
17

* 1 žák byl hodnocen slovně

6

Přehled o chování
Napomenutí

15
Pochvaly

Důtka třídního učitele Důtka
ředitelky
školy
5
7
Vzorná reprezentace Sběr papíru
školy
28

77

Snížená známka z
chování
2
Sběr bylin a
Sběr vysloužilých
pomerančové kůry elektrospotřebičů
89

71

Důtky třídního učitele byly nejčastěji uděleny za neplnění školních povinností, nevhodné
chování při vyučování, drzé chování k vyučujícím, vulgární vyjadřování, krádež, svévolné
opuštění školní družiny, falšování podpisu zákonného zástupce. Důtky ředitelky školy byly
uděleny za opakované a soustavné porušování školního řádu - nevhodné chování, vulgární
vyjadřování, svévolné opuštění budovy školy v době vyučování, falšování podpisu v žákovské
knížce. Snížené známky z chování byly uděleny za opakované vyloučení z vyučovací hodiny
pro soustavné nevhodné chování a narušování výuky, vulgární vyjadřování, za lhaní při
projednávání přestupků, vulgární urážky vyučujících.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2016/2017 se na naší škole vzdělávalo celkem 14 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami: 5 žáků s individuální integrací - na 1. stupni byl integrován 1 žák,
na 2. stupni byli integrováni 4 žáci, 2 žáci 1. stupně s podpůrnými opatřeními prvního až
pátého stupně a 7 žáků se SPU bez integrace - 2 žáci na 1. stupni, 5 žáků na 2. stupni.
Integrovaným žákům bylo povoleno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů,
které vypracovali vyučující a plány byly prokonzultovány s rodiči.
Dokumentaci integrovaných žáků vede výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Valová.
Spolupracuje s vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě,
Speciálně pedagogickým centrem v Jihlavě. Třídní učitele informuje o výsledcích vyšetření
žáků, eviduje zprávy o vyšetření, zajišťuje vyšetření v PPP. Konzultuje s vyučujícími
individuální vzdělávací plány a práci s těmito žáky. V průběhu celého školního roku
poskytuje metodickou pomoc jednotlivým vyučujícím i rodičům.
O práci s integrovanými žáky jsme jednali na pedagogických radách, na schůzkách SRPDŠ a
individuálně s rodiči.
Kontrolní činnost
Vedení školy provádělo během celého školního roku průběžnou kontrolní činnost zaměřenou
na výchovně vzdělávací činnost a oblast BOZP a PO.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka pro Kraj Vysočinu, provedla podle §
25 odst.1 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění a podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb.,
v platném znění kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného a dodržování povinnosti uvádět hlášení změn na
předepsaných tiskopisech. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Okresní správa sociálního
zabezpečení Havlíčkův Brod v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění a
v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., v platném znění, provedla kontrolu plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
Zřizovatel provedl kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky č.
416/2004 Sb., v platném znění. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních
prostředků.
Ověřování výsledků vzdělávání žáků
Testy SCIO
Žáci IX. A třídy se zúčastnili testování - Srovnávací testování 9. ročníků základních škol.
Toto testování proběhlo v rámci projektu Národní testování.
Žáci byli testováni v matematice, v obecných studijních předpokladech, v českém jazyce a
v anglickém a německém jazyce.
V anglickém a německém jazyce se žáci zúčastnili testování AJ a NJ SCATE. Podle výsledků
testování byli rozřazeni do kategorií na základě Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Žáci získali přesnou znalost úrovně angličtiny a němčiny v rozmezí A0 B1 a informaci o aktuálních a skutečných znalostech v poslechu a čtení vzhledem k
Společnému evropskému rámci pro jazyky.
Percentil vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0
až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento
ostatních žáků ve stejném ročníku, které žák předstihl.
Výsledky:
Matematika
Obecné studijní předpoklady
Český jazyk

percentil
49
62
61

Nejúspěšnější žáci IX. A třídy:
MA - Vojtěch Ostatnický (97), Michal Kafka (95), Barbora Matoušková (85)
ČJ - Tereza Císařová (97), Vojtěch Ostatnický (95), Barbora Matoušková, Barbora Císařová
(93)
OSP - Vojtěch Ostatnický, Ondřej Vlček (97), Michal Kafka (94), Barbora Matoušková (84)
AJ - 3 žáci dosáhli úrovně B1, 7 žáků A2, ostatní žáci dosáhli nižší úrovně A1 nebo A0
NJ - 7 žáků dosáhlo úrovně A2, 9 žáků A1
Žáci VIII. A třídy se mohli zúčastnit dobrovolného testování na základě souhlasu zákonných
zástupců. Hlavním záměrem bylo usnadnit žákům jejich rozhodování při výběru střední školy.
Testování v matematice, v obecných studijních předpokladech a v českém jazyce se
zúčastnily jenom 2 žákyně.
Výběrové ověření výsledků žáků 2017
ČŠI provedla výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol na vzorku cca
400 škol. Naše škola byla zařazena do vzorku těchto škol. Žáci byli testováni v českém
jazyce, anglickém jazyce a fyzice.
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Výsledky:
Český jazyk
Průměr školy: 73 %
Úspěšnost:
0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

Žáci naší školy:
1%
8%
28%
40%
23%

Nejúspěšnější žáci IX. A třídy:
Anna Kruntorádová (92%), Tereza Císařová (90%), Barbora Matoušková, Adéla Praislerová
(85%)
Anglický jazyk
Průměr školy: 71 %
Úspěšnost:
0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

Žáci naší školy:
0%
7%
21%
28%
43%

Nejúspěšnější žáci IX. A třídy:
Tereza Císařová (100), Anna Kruntorádová (98), Barbora Císařová (95)
Fyzika
Průměr školy: 55 %
Úspěšnost:
0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

Žáci naší školy:
0%
18%
54%
25%
3%

Nejúspěšnější žáci IX. A třídy:
Anna Kruntorádová (68), Michal Kafka (66), Tereza Císařová (62)
Účast na soutěžích
a) Olympiády
Ve školním roce 2016/2017 jsme se zúčastnili okresních kol těchto olympiád a dosáhli jsme
následujících výsledků:
Zeměpisná olympiáda: 4. místo Anna Karlíková (VI.A), Erik Císař (VII.A) - účast, 5. místo
Ondřej Vlček (IX.A).
Dějepisná olympiáda: Barbora Císařová (IX.A), Ondřej Vlček (IX.A) - účast.
Olympiáda v českém jazyce: Tereza Císařová (IX.A) - účast.
Olympiáda v anglickém jazyce: Tereza Císařová (IX.A) - účast.
Matematická olympiáda: Tereza Karlová (V.A), Aneta Stránská (VIII.A) - účast.
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b) Matematické soutěže
Pythagoriáda - školního kola se zúčastnili žáci V. - VIII. ročníku, do okresního kola
postoupila Tereza Karlová (V.A), Silvie Findová (VI.A), Linda Hamsová (VI.A) - účast.
Matematické soutěže Klokan se zúčastnili žáci II. - IX. tříd. Školní kolo - kategorie Cvrček
1. místo Ondřej Semrád (II.A) - 64 bodů z 90, kategorie Klokánek 1. místo Tereza Karlová
(V.A) - 83 bodů ze 120, kategorie Benjamín 1. místo Kristýna Šourková (VII.A) - 71 bodů ze
120 a kategorie Kadet 1. místo Ondřej Vlček (IX.A) - 65 bodů ze 120.
Pangea - nominovaní žáci IV. - IX. ročníku řešili ve školním kole matematické úlohy - účast.
c) Přírodovědná soutěž
Přírodovědný klokan
Školního kola se zúčastnili žáci VIII.A třídy a IX.A třídy. Nejúspěšnější řešitelé - 1. místo
Anna Kruntorádová (IX.A) - 80 bodů ze 120, 2. místo Vojtěch Ostatnický (IX.A) - 72 bodů ze
120, 3. místo Michal Kafka (IX.A) - 67 bodů ze 120.
d) Recitační soutěž
Ze školního kola, kterého se zúčastnili žáci II. - VI. tříd, postoupilo do okrskového kola v
Chotěboři celkem 9 žáků - 1. kategorie: Kateřina Havlová (III.A), Petra Sojková (II.A), David
Kadlec (III.A), 2. kategorie: Dominik Šimon (V.A), Lucie Doležalová (V.A), Tereza Karlová
(V.A), 3. kategorie: Eliška Kafková (VI.A), Silvie Findová (VI.A), Nela Findová (VI.A).
e) Výtvarné soutěže
Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
Mýtické a mystické bytosti a postavy
Zelenina plná vitamínů
Velikonoční soutěž
Tajuplná zahrada
PO očima dětí - I. kategorie - 1. místo Josef Mandl (I.A), 2. místo Rudolf Židek (II.A)
II. kategorie - 2. místo Tereza Sojková (IV.A)
III. kategorie - 1. místo Nela Findová (VI.A),
IV. kategorie - 1. místo Aneta Stránská (VIII.A), 2. místo Tereza Bártová
(VIII.A), 3. místo Vojtěch Nezmeškal (VIII.A)
Namaluj faunu naší přírody
S Rumcajsem za českými tradicemi
Pohádkový víkend - škola obdržela vstupenky na divadelní představení a sladkosti pro
zúčastněné
f) Sportovní soutěže
Na škole pracoval v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) školní sportovní
klub. Jeho hlavním úkolem bylo získávat a zapojovat co nejvíce žáků do pravidelné rekreační
sportovní činnosti a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu.
OR AŠSK v Havlíčkově Brodě pořádala většinu sportovních soutěží, kterých jsme se
účastnili. Za dotaci, kterou školní sportovní klub dostal, jsme nakoupili sportovní vybavení,
které využívali všichni žáci školy při hodinách Tv a mimoškolní sportovní činnosti.
Atletika
Přespolní běh - okresní kolo - 4 družstva - mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší
chlapci - účast. Individuální umístění - 1. místo Michal Kafka (IX.A).
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Silničního běhu (Běhu pro zdraví) městem Jarmily Kratochvílové Golčovým Jeníkovem se
zúčastnili žáci naší školy s rodiči a některými pedagogy.
Běh parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě - 1. místo Veronika Matoušková (V.A),
2. místo Milan Lang (V.A), 3. místo Nela Findová (VI.A), Eliška Kafková (VI.A), Matěj
Semrád (IX.A), Denisa Pospíšilová (VII.A).
Kopaná
McDonald‘s Cup - okresní kolo -IV.A - V.A - účast.
Florbal
Okrskové kolo - ORION CUP - mladší žáci (VI.A - VII.A) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A)
- účast.
Think Blue Cup - chlapci (III.A - V.A) - účast.
Stolní tenis
Okresní kolo - mladší žáci (VI.A - VII.A) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A) - účast.
Vybíjená - Preventan Cup
Okresní kolo - žáci a žákyně (VI.A) - účast.
Štafetový pohár
Okresní kolo - žáci a žákyně (II.A - IV.A) - účast.
g) Všeználek
Okrskové kolo - žáci V.A (Tereza Karlová, Adam Karásek, Dominik Šimon, Simona
Vencová) - účast.
Soutěž se skládala ze tří částí - Vědomostní kvíz, Křížovka, Logický kvíz.
h) Talentovka (soutěž v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ)
Okresní kolo - Anna Kruntorádová (IX.A), Kristýna Šourková (VII.A), Denisa Pospíšilová
(VII.A) - účast.
ch) Poznej Vysočinu
Krajské kolo - vědomostní soutěž - Anna Kruntorádová (IX.A) - 30. místo ze 159 soutěžících,
oceněna zájezdem do Prahy, pamětním listem za úspěšnou účast v krajském kole vědomostní
soutěže s názvem Poznej Vysočinu! a upomínkovými předměty, Vojtěch Ostatnický - účast.
i) Rozumíte penězům ?
Okresní kolo - vědomostní soutěž družstev - 1. místo Anna Kruntorádová, Barbora Císařová,
Ondřej Vlček (IX.A), 2.-3. místo Barbora Matoušková, Tereza Císařová (IX.A), Petra Řípová
(VIII.A), 5.-6. místo Michal Kafka, Vojtěch Ostatnický (IX.A), Ludmila Pipková (VIII.A).
j) Stavíme s Merkurem
Krajské kolo - družstvo - Lukáš Špinar, Michael Sýkora, Vojtěch Ostatnický (IX.A) - účast.
k) Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř
Týmová soutěž pro žáky ZŠ z našeho regionu - 3. místo Anna Kruntorádová, Barbora
Císařová, Tereza Císařová, Ondřej Vlček (IX.A).
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l) Stavíme za stavebnice ROTO
Soutěž Kraje Vysočina pro žáky 1. a 2. ročníků na podporu polytechnického vzdělávání. Žáci
II.A třídy ze stavebnice Roto vytvořili farmu a její fotografie zaslali do soutěže - účast.
Zapojení školy do projektů
Při vyučovacích hodinách informatiky jsme se zapojili do projektu Kraje Vysočina
S Vysočinou bezpečně na Internetu. Cílem projektu je v oblasti elektronické bezpečnosti
minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních
technologií.
Třetím rokem jsme se účastnili projektu Česko sportuje - Sazka olympijský víceboj. Cílem
bylo přitáhnout děti ke sportu, jako k součásti zdravého životního stylu. V projektu nešlo o
výkony, ale o to, aby se žáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. Žáci v průběhu hodin tělesné
výchovy plnili různé klasické i netradiční sportovní disciplíny. Účastníci obdrželi sportovní
vysvědčení. Za včasné splnění disciplín škola obdržela sportovní pomůcky, které využije
v hodinách tělesné výchovy i v mimoškolní sportovní činnosti.
Naše škola nabízela mimo vyučování kurzy angličtiny Cambridge English pro žáky od 5.
do 9. ročníku. Přihlášení žáci pracovali ve 2 skupinách podle jazykových úrovní. Kurzy byly
zaměřeny zejména na rozvoj komunikativních a poslechových dovedností.
Recyklohraní - celoškolní projekt třídění odpadu
Žáci naší školy pokračovali v celostátním školním projektu Recyklohraní již osmý školní rok.
Zapojili jsme se aktivně do sběru použitých baterií, zářivek, tonerů i drobných
elektrospotřebičů, splnili jsme některé vyhlášené úkoly. Za získané body si škola pořídila
výtvarné a sportovní potřeby.
První pomoc do škol
Žáci VIII.A třídy se zapojili do krajského projektu První pomoc do škol. Prošli
osmihodinovým zdravotním kurzem „ První pomoc - záchrana života“ provedeným
školenými pracovníky ČČK.
Prevence dětských úrazů na ZŠ v Kraji Vysočina
Žáci III.A třídy obdrželi soubor zdravotně - výchovných materiálů s tématikou prevence
dětských úrazů a zúčastnili se besedy doplněné hrami, soutěžemi a nácvikem 1. pomoci.
Prevence zubního kazu - Veselé zoubky
Projekt dm drogerie markt s.r.o. Cílem programu bylo pomoci dětem a jejich rodičům
zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu. Žáci obdrželi
pracovní list, preventivní taštičky s produkty péče o zoubky a samolepky, škola výukové
DVD, školicí materiál a metodický program pro interaktivní tabuli.
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Projekt Krajské knihovny Vysočina na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníku.
Prvňáčci navštívili knihovnu, kde pro ně byly připraveny aktivity, vedoucí k rozvoji zájmu o
četbu. Na konci projektu každý prvňáček obdržel knížku Lapálie v Lampálii od spisovatele
M. Šinkovského.
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Bydlet zdravě je hra
Žáci 8. a 5. ročníku se také zúčastnili projektového dne SPŠS Havlíčkův Brod. Žáci se
seznámili se studijními a učebními obory, prohlédli si nové dílny a plnili připravené úkoly.
Sbírka plastových víček „na lázeňskou léčbu pohybového ústrojí“
Žáci naší školy se zapojili do sběru plastových víček z PET lahví, aby tak pomohli nechodící
dívce ze Ždírce nad Doubravou sehnat finanční prostředky na lázeňskou léčbu.
Školní a třídní projekty
Celoškolní: Velikonoční dílny
Cvičení v přírodě
I.A:
Normální je nekouřit (Prv)
Město Habry (Prv)
Živočichové (Prv)
Domácí a hospodářská zvířata (Prv, Vv, Čj)
II.A:
České pověsti (Čj, Prv)
Město Habry (Prv)
Živočichové (Prv)
Domácí a hospodářská zvířata (Prv, Vv, Čj)
Pohybem proti obezitě (Prv, Čj)
III.A:
Živočichové (Prv)
Město Habry (Prv)
Our school (Aj)
My pet (Aj)
Domácí a hospodářská zvířata (Prv, Vv, Čj)
Můj kamarád (Čj, Prv)
Podzim (Čj, Prv)
Moje město (Čj, Prv)
Advent a vánoční tradice (Prv, Čj, Sp)
Pohádka (Čj)
Povolání (Čj, Prv, Sp)
Lidské tělo (Prv, Čj, Sp)
Zdravý životní styl (Prv, Sp)
IV.A:
Letní květiny (Vv)
Živočichové (Prv)
My house (Aj)
My flat (Aj)
My day (Aj)
My town (Aj)
Rostliny na poli (Inf)
Živočichové (Inf)
V.A:
Podnebné pásy (Př)
Státy Evropy (Vl)
Kraje ČR (Vl)
My letter (Aj)
The Weather (Aj)
My flat, my house (Aj)
Jobs (Aj)
Farm animal (Aj)
Timetable (Aj)
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VI.A:

VII.A:

VIII.A:

IX.A:

Menu (Aj)
T. G. Masaryk (Vl, Inf)
Pravěk (D)
Sedm divů starověkého světa (D)
Egypští bohové (D, Vv)
Reklamní billboard (Vo)
The Weather (Aj)
My school, my class (Aj)
Wild animals (Aj)
My town, village (Aj)
První organismy na zemi (Př)
Čeledě rostlin (Př)
Výtvarné umění pravěku -Nástěnné malby (Vv, D)
Kultura starověkého Egypta (Vv)
Výtvarné umění starověkého Řecka (Vv)
Výtvarné umění starověkého Říma (Vv)
Výtvarné umění renesance, renesanční zahrady (Vv, D)
Vesmír (Z, Inf)
Přírodní krajiny (Z, Inf)
Románský sloh (Vv, D)
Gotika, středověké hrady (Vv)
Výtvarné umění renesance, renesanční zahrady (Vv, D)
Lucemburkové (D)
Bezobratlí (Př)
Obratlovci (Př)
Dobrodružná literatura pro děti a mládež (Čj)
Moje banka (Vo)
Habry (Aj)
London (Aj)
An interview (Aj)
Státy světa (Z, Inf)
Státy Ameriky (Z, Inf)
Státy Afriky a Asie (Z, Inf)
Zajímavé geologické děje na zemi (Př)
Savci (Př)
Osobnosti 19. století (D, Inf)
Mein House (Nj)
Druhy práva (Vo)
Státy Evropy (Z, Inf)
Kraje ČR (Z, Inf)
Australia (Aj)
United Kingdom (Aj)
New York (Aj)
New York (A)
T. G. Masaryk (D)
Zločiny proti lidskosti za 2. světové války (D)
Austrálie (Aj)
Mein Shrank (Nj)
Meine Ferien (Nj)
Mein Studenplan (Nj)
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To jsem já (Vz)
Významné osobnosti dějin (D, Inf)
VI.A-IX.A: Vánoční tradice (Vz, Inf)

7. Prevence sociálně patologických jevů
V rámci prevence sociálně patologických jevů byla výchova zaměřena na výchovu ke
zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k rozvoji sociálně
komunikativních dovedností. Cílem bylo zabránit výskytu rizikového chování žáků. Žákům
byla nabídnuta řada zájmových kroužků, do kterých měli možnost se zapojit v rámci
organizace svého volného času. Prevence SPJ byla začleněna do výuky jednotlivých
předmětů. Žáci se zúčastnili těchto preventivních programů:
Mezilidské vztahy - II.A (bezpečné chování k cizím lidem, nebezpečí internetu)
Bezpečné chování na silnici - IV.A (pravidla silničního provozu, záškoláctví, mezilidské
vztahy)
Šikana, kyberšikana - V. A (porušování lidských práv s použitím informačních technologií)
Nebezpečí internetu - Facebook a jiné soc. sítě - VI.A, VII.A (upozornění na možná
nebezpečí číhající na sociálních sítích)
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek - VII.A, VIII.A (upozornění na možná rizika související
s užíváním alkoholu)
Jeden svět - VIII.A (festival dokumentárních filmů o lidských právech)
Hrou proti AIDS - IX.A (prevence sexuálních onemocnění - interaktivní hra)

8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách
Kroužky na škole

Kroužky angličtiny
Kroužek informatiky pro 1. stupeň
Ateliér
Hudební kroužek
Výtvarný kroužek
Písemná a elektronická komunikace
Kroužek redakce školního časopisu
Přírodovědný kroužek
Náboženství

Školní výlety
Jednotlivé třídy navštívily zajímavá místa naší republiky. Školní výlety se konaly koncem
školního roku.
I.A - II.A
III.A - IV.A
V.A
VI.A
VII.A,VIII.A
IX.A

ZOO Jihlava
Kunětická hora, plavba po Labi, prohlídka Hradce Králové
Praha - Muzeum Karlova mostu, Petřín, vlastivědná vycházka
Kutná Hora - Kostnice, Cesta stříbra, Vlašský dvůr
Macocha, Punkevní jeskyně, Slavkov
Hlinsko - Betlém, Polička - Památník B. Martinů, Toulovcovy Maštale

Exkurze
I.A, II.A - Strom Praha a.s., středisko Habry - zemědělská technika
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V.A - Planetárium Praha, Národní technické muzeum
VI.A - přírodovědný výukový program v Horní Krupé - Krásky a Babice
VII.A - přírodovědný výukový program v Horní Krupé - Život v přírodě
VIII.A - Čistička odpadních vod v Havlíčkově Brodě
VIII.A - přírodovědný výukový program v ZOO Jihlava - Život savců
IX.A - Praha - Parlament ČR, Památník Terezín
VII.A - IX.A - JE Dukovany, VE Dalešice, Židovská čtvrť, Alternátor - Ekotechnické
centrum Třebíč
Poznávací zájezd - Rakousko - Adventní Vídeň
V listopadu se někteří žáci naší základní školy zúčastnili poznávacího zájezdu do vánoční
Vídně. Žáci absolvovali pěší procházku Vídní s krásnou vánoční atmosférou, prohlédli si
Rathaus, Parlament, Burg Teatr, Hofburg, Štěpánský dóm. Odpoledne navštívili náměstí
Rathausplatz s tradičními adventními trhy.
Výchovně vzdělávací akce
Pohádka O Ježibabákovi - I.A, II.A
Jarní sněhánky - I.A, II.A
Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná - I.A - V.A
Používám mozek - V.A - IX.A
Zeměpisná přednáška o afrických zemích - VI.A, VII.A
Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk literatury - VI.A - IX.A
Peter Black (anglické divadlo) - VI.A - IX.A
Žákyně naší školy soutěžící na mezinárodní úrovni ve skákání králíků - Králičí hop, žákům
I.A a II.A předvedla program skákání králíků přes překážky.
Ke Dni dětí žáci I. stupně zhlédli film Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, žáci 2.
stupně film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.
Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci III.A a IV.A třídy v bazénu v Havlíčkově Brodě.
Lyžařského výcviku ve Zdobnici v Orlických horách se zúčastnili přihlášení žáci IV.A a žáci
2. stupně.
Školy v přírodě v rekreačním zařízení Vysočina ve Škrdlovicích se zúčastnili žáci I.A. - IV.A
třídy.
Žáci IV.A třídy prošli 12 hodinovou výukou dopravní výchovy.
Žáci VIII.A třídy navštívili s výchovnou poradkyní Úřad práce, kde se zúčastnili besedy k
volbě povolání.
Žáci IX.A třídy se zúčastnili Přehlídky středních škol a Veletrh pracovních příležitostí v
Havlíčkově Brodě.
Kulturní akce
Žáci 1. stupně společně se svými vyučujícími připravili kulturní program pro vánoční
posezení důchodů, které pořádá MěÚ Habry, program pro vánoční posezení důchodců
ZOD Habry, program pro jarní besídku v obci Tis. Připravili si také pásmo básniček pro vítání
nových občánků a slavnostní vítání prvňáčků na MěÚ v Habrech.
Žáci 1. a 2. stupně si připravili program pro rozsvícení vánočního stromku a vánoční výzdoby
města.
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Žáci IX.A třídy si pro žáky a učitele základní školy připravili slavnostní rozloučení se
Základní školou Habry.
Pro slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře si připravili program žáci 1. stupně.
Žáci pěveckého kroužku v rámci akce Senior Point k Mezinárodnímu dni seniorů vystoupili
v Havlíčkově Brodě se svým programem.
Všichni žáci, učitelé a vychovatelky školní družiny připravili pro své rodiče a širokou
veřejnost Vánoční výstavu.
Na veřejnosti se naše škola prezentovala také Dnem otevřených dveří.
Spolupráce s mateřskou školou
Žáci IX.A třídy se účastnili projektového dopoledne dětí mateřské školy - Pohádková cesta.
Děti mateřské školy, budoucí prvňáčci, navštívily první třídu. Seznámily se s prostředím školy
a podívaly se na vyučování.
Další aktivity školy
V tomto školním roce pokračovala činnost Žákovské samosprávy. Dva zvolení zástupci za
každou třídu (3. - 9. roč.) se pravidelně dvakrát měsíčně scházeli s preventistkou sociálně
patologických jevů a jedenkrát měsíčně s vedením školy, popřípadě s dalšími vyučujícími a
řešili společně otázky týkající se celé školy.
Členové žákovské samosprávy: III.A - Petr Hospodka, Marek Lang
IV.A - Václav Řípa, Lucie Bártová
V.A - Dominik Šimon, Lucie Doležalová
VI.A - Linda Hamsová, Anna Karlíková
VII.A - Kateřina Pipková, Kristýna Šourková
VIII.A - Filip Bezouška, Ludmila Pipková
IX.A - Tereza Císařová, Adéla Praislerová
Zástupci žákovské samosprávy společně s prentistkou SPJ připravili celoškolní projektové
dny - Den barev, Den naruby, pro žáky VI.A - IX.A - Chlapci za děvčata, děvčata za chlapce
a soutěž pro žáky III.A - V. A Letní květiny.
Redakční rada školního časopisu složená ze žáků VI.A - IX.A se pravidelně scházela a
podařilo se jim vytvořit několik zajímavých čísel školního časopisu s názvem Trefa do
černého.
Pravidelně se konaly lékařské prohlídky a očkování žáků dětským pediatrem.
Žáci se fotografovali na konci školního roku a prvňáčci i na začátku školního roku.
Na MěÚ v Habrech jsme slavnostně uvítali prvňáčky a na konci školního roku jsme se
slavnostně rozloučili se žáky devátých tříd, v sokolovně jsme slavnostně pasovali prvňáčky na
Čtenáře 2017.
Žáci se podíleli na úpravě okolí školy a volných prostranství v obci, sbírali starý papír,
pomerančovou kůru a léčivé byliny a vysloužilé elektrospotřebiče.
Školní soutěže
Sběr papíru - žáci nasbírali celkem 6 414 kg papíru. Nejlepší sběrači v jednotlivých třídách:
I.A Tomáš Císař (130 kg), II.A Josef Karel (142 kg), III.A Petr Hospodka (93 kg), IV.A Matěj
Stehno (429 kg), V.A Tereza Karlová (142 kg), VI.A Jan Petr (218 kg), VII.A Marek
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Nádvorník (170 kg), VIII.A Aneta Stránská (237 kg), IX.A Jana Rainišová (140 kg). Všichni
sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení.
Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry - žáci sebrali celkem 41,5 kg léčivých bylin.
Nejlepší sběrači: IV.A Matěj Stehno (5,2 kg), I.A Jan Černý (2,9 kg), II.A Nikola Mrkvičková
(1,8 kg). 222 kg pomerančové kůry. Nejlepší sběrači: I.A Amálie Křížová (8 kg), II.A Patrik
Hulínský (6,4 kg), VI.A Matyáš Kubát (5,7 kg). Všichni sběrači byli odměněni pochvalou na
vysvědčení.
Zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek a
tonerů - za sběr žáci dostávali body podle pravidel projektu Recyklohraní. Nejlepší sběrači
v jednotlivých třídách: I.A Eliška Dobrá (291 b), II.A Vojtěch Votava (415 b), III.A Patrik
Černý (1136 b), IV.A Dušan Hamsa (1965 b), V.A Milan Lang (295 b), VI.A Anna Karlíková
(766 b), VII.A Milan Kadlec (125 b), VIII.A Zdeněk Vávra (1045 b), IX.A Tereza Císařová
(167 b). Všichni sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení.
Školní družina
Žáci školní družiny se zapojili do různých aktivit, které pro ně připravily paní vychovatelky.
Soutěžili ve výtvarných soutěžích - Chutě podzimu - 1. místo Jan Černý (I.A), Sněhulák - 1.
místo Eliška Černá (IV.A), Jaro už je tu - 1. místo Anna Hloušková (II.A). V předvánoční
době zhotovovali výrobky k Mikuláši, roznášeli novoroční přáníčka a zpívali koledy
sponzorům a bývalým zaměstnancům školy. Navštívili Městskou knihovnu v Habrech a
školní žákovskou knihovnu. Vychovatelky uspořádaly pro žáky karneval. Žáci společně
s vychovatelkami a rodiči přivítali jaro - uspořádali průvod městem a vynesli Moranu. Žáci 1.
ročníku uspořádali výstavku hub v prostorách školy.
Zúčastnili se společných akcí s MěÚ Habry a společenskými organizacemi - rozsvícení
vánoční výzdoby a dětského karnevalu. Navštívili vánoční a velikonoční výstavu na městské
radnici. Žáci malovali obrázky a vytvářeli drobné dárečky, které naše škola průběžně zasílá
hospitalizovaným dětem do Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Na závěr školního roku se žáci vydali na pěší výlet do okolí Habrů a zúčastnili se ukázky
výcviku asistenčního psa pro diabetiky.
Žáci školní družiny se zapojili
- do projektu Český Ježíšek - Dopis Ježíškovi. Napsali Ježíškovi dopis a Ježíšek jim za to
poslal vánoční přání a malý dárek
- do družinového projektu Cestování po světadílech - žáci I. a III. třídy se formou her a
soutěží seznamovali po celý rok se světadíly
- do výtvarných soutěží - Mýtické a myslivecké postavy a bytosti
Mytí rukou - proč, kdy, jak
Fauna naší přírody
S Rumcajsem za českými tradicemi
Velikonoční soutěž
Pohádkový víkend
- do atletických závodů ŠD v Havlíčkově Brodě
Největším úspěchem bylo získání Zvláštní ceny mírového běhu v soutěži časopisu AGE
Srdce s láskou darované. Žáci III.A - V.A třídy pod vedením paní vychovatelky Dany
Machotové vyrobili ve školní družině dvě Srdce přátelství. Jedno předali dětskému oddělení
nemocnice Havlíčkův Brod a druhé věnovali klientům Domova ve Zboží. Název Srdce
přátelství vybrali proto, že každý z dětí obkreslil své ruce a tím symbolicky přenesl přátelství
na obdarované nemocné děti a klienty. Byly to pomocné ruce, které měly pomoci překonat
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každou nemoc a bolest. Samotnou cenu, tričko a spoustu drobných dárečků si byli žáci s paní
vychovatelkou přebrat v hlavním sále Poslanecké sněmovny, kde se konalo slavností
vyhlášení vítězů soutěže.
Studentky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Čáslav Kristýna Chladová a
Lenka Čálková vykonaly ve školní družině souvislou pedagogickou praxi.

9. Spolupráce školy
Škola během školního roku spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou
v Havlíčkově Brodě, se Speciálně pedagogickým centrem pro žáky s LMP Jihlava, s odborem
sociální péče MěÚ Havlíčkův Brod a s Policií ČR.
V průběhu školního roku se konaly třídní schůzky SRPDŠ, schůzka s rodiči budoucích
prvňáčků.
Podzimní třídní schůzky rodičů žáků IX.A třídy se zúčastnili zástupci některých středních
škol a středních odborných učilišť, aby rodiče informovali o možnosti dalšího studia na jejich
škole.
Předsedou SRPDŠ byl pan Martin Kafka a hospodářkou paní Vladislava Kreuzmannová.
S výborem SRPDŠ se sešlo vedení školy na začátku a na konci školního roku.
Spolupráce s Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod; žáci naší školy malovali a vyráběli drobné
dárky pro děti hospitalizované v nemocnici.
Velmi kladná byla také spolupráce s MěÚ Habry.

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho
vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním
jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním
prostředí. Arcidiecézní charita, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole
vybrala indickou dívku Smithu P. Pannakar. Kontakt s dívkou měli žáci naší školy
prostřednictvím korespondence.

11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů
Škola nebyla zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů.

12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Příjmy
1. Celkové příjmy - a) od zřizovatele - 2 250 000,- Kč
b) od MŠMT - 11 863 776,- Kč
c) projekty spolufinancované z rozpočtu EU - 0,- Kč
2. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců - 134 160,- Kč
3. Příjmy z doplňkové činnosti - 364 635,- Kč
4. Ostatní příjmy - 654,- Kč
Výdaje
1. Náklady na platy pracovníků - 8 552 761,- Kč
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2. Ostatní osobní náklady - 31 000,- Kč
3. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění - 2 940 927,- Kč
4. Výdaje na učebnice, učební pomůcky - 109 874,- Kč
5. Ostatní provozní náklady - a) energie - 754 507,- Kč
b) opravy a údržby - 276 010,- Kč
c) služby - 548 158,- Kč
d) spotřební materiál - 180 923,- Kč
e) DDHM - 450 484,- Kč

13. Školní jídelna
Školní jídelna je umístěna v budově Žižkovo náměstí č. 2. Stravují se v ní žáci Základní školy
a Mateřské školy Habry a zaměstnanci školy. Dětem z mateřské školy se obědy dovážejí a
vydávají přímo v budově mateřské školy. Školní jídelna provozuje i hostinskou činnost - vaří
obědy pro cizí strávníky. Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů příloh.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla kontrolu plnění povinností stanovených
Nařízením EP a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin - zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby…, v platném znění, zaměřeno:
- na výdejnu jídel v MŠ - při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- na spotřební koš ve ŠJ - drobné nedostatky v zařazování potravin do skupin byly ihned
odstraněny.
Modernizace ŠJ
Za veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Naše škola
2017 byl do školní kuchyně zakoupen nový moderní konvektomat RETIGO, typ B 1011.
Pořízením konvenktomatu dojde k úspoře energií (až o 50 % nákladů), vody (až o 80 %), k
úspoře finančních prostředků (konvektomat dokáže nahradit několik spotřebičů). Jídla
připravená v konvektomatu jsou zdravější, zachovávají vitamíny a dochází k minimálním
váhovým ztrátám masa při úpravě, pokrmy jsou udržovány v požadované teplotě a dokonalé
konečné kvalitě.
Zaměstnanci školní jídelny
Ludmila Chalupová
Jaroslava Císařová
Zdeňka Kolářová
Ludmila Bradová
Eliška Jechová

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

14. Mateřská škola
Mateřská škola je umístěna v budově Sportovní č. 184. Mateřskou školu navštěvovalo 54
dětí, které byly rozděleny celkem ve 4 třídách.
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Pracovníci mateřské školy
a) učitelky
Jana Krajíčková - vedoucí učitelka
Lucie Čermáková
Dana Jelínková
Marcela Pazderková
Eva Procházková
b) provozní zaměstnanci
Lenka Heřmanová - školnice
Studentky Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou (obor Sociální činnost)
Kateřina Břízová a Veronika Špinarová vykonaly v mateřské škole souvislou praxi.
Podrobnější informace jsou ve Výroční zprávě Mateřské školy Habry.

Mgr. Eva Doležalová
ředitelka ZŠ a MŠ

V Habrech 9. 10. 2017
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