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Vážená Školská rado a čtenáři této výroční zprávy, 

 

výroční zpráva je rekapitulací a zhodnocením prvního „pilotního“ školního roku 2017/18 

v nově vzniklé Základní škole Světlo s.r.o.. 

Předně bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci a 

uskutečnění snu zbudovat pro děti (žáky) školu s individuálním způsobem výuky, zaměřenou 

na úzkou spolupráci s rodiči a rozvoj osobnosti dítěte. 

Dle průzkumu – evaluace školy, který přikládám v příloze výroční zprávy, oslovení 

respondenti (žáci, učitelé, rodiče i veřejnost) byli plně spokojeni s dosavadním fungováním a 

atmosférou školy.  

Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní výchovu a vzdělávání, všestranně žáky 

rozvíjet, posilovat jejich dobré návyky, zodpovědnost k vlastnímu životu a umožnit duchovní 

rozvoj. Uskutečnila se spousta akcí, vzdělávacích besed, soutěží, přednášek, vystoupení či 

dětský karneval. Každý den žáci měli možnost pochutnat si na výborném obědě a těšili se 

z čistého a malebně upraveného školního prostředí.  

Podařilo se nám vyhrát v celorepublikové soutěži pořádnou nadací Sova  -  s názvem 

Kreativní textilní dílna. Dále jeden žák školy vyhrál první místo v přírodovědné soutěži 

v průběhu představení divadla Andromeda Praha a věřím, že „prim“ budeme držet i 

v následujících letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., 

za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. 
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1. Charakteristika Základní školy Světlo - 
Škola pro rodinu 

Základní škola Světlo je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické 

vzdělání s křesťanskými hodnotami. Škola zahájila svoji činnost od 1. 9. 2017 v pronajatých 

v prostorách SPŠT na ul. Demlova v Třebíči.  

Zřizovatelem a zakladatelem ZŠ Světlo s. r. o. je Ing. Bohumil Bobek. 

  

Charakteristickým znakem školy je úzká spolupráce mezi pedagogy a rodinami žáků. 

Rodině je přiznána nezastupitelná úloha ve výchově a vzdělávání žáků, škola je pak 

partnerem, který rodiče v jejich úsilí podporuje a pomáhá jim nalézt optimální cestu ke 

komplexnímu rozvoji osobnosti žáka. Naším cílem je rozvíjet žáky nejen po stránce 

rozumové, tělesné, duševní a duchovní, ale i po stránce morální.  V tomto nám velmi 

napomáhá osobní tutorský systém, v jehož rámci dochází k pravidelným setkáním pedagoga 

(tutora) s žákem 1x měsíčně i s jeho rodiči 3x ročně a všichni společně pracují na dosažení 

stanovených cílů. 

Naše škola vychází také ze zkušeností vzdělávacích systémů jiných zemí, zejména se 

jedná o španělskou vzdělávací organizaci Fomento de Centros Enseñananza. 

V naší škole dbáme na kvalitní vzdělávání v mateřském jazyce a matematice, nabízíme 

nadstandardní výuku anglického jazyka už od 1. třídy a obecně děti připravujeme na řešení 

reálných problémů. Naše škola má k dispozici knihovnu s kvalitní literaturou, žáky zde 

vedeme k četbě a práci s knihou, které jsou základem rozvoje znalostí, komunikačních 

dovedností a kulturního rozhledu člověka. 

Žáci naší školy se poznají také podle elegantních, praktických a pohodlných stejnokrojů, 

které jsou součástí naší školní kultury a přispívají dětem k tomu, aby se ztotožnily 

s morálními hodnotami školy. Používání stejnokrojů zároveň nepřináší sociální tlak. 

Základní škola Světlo vychází ze zkušeností podobných škol, kterých je ve světě přes 500 

a existují ve více než 80 zemích. Každá z těchto škol patří v rámci svého působiště mezi 

špičku v nabízených službách i ve výstupních profilech dětí a jejich uplatnění. Know-how je 

nám poskytnuto přímo od mateřské organizace soukromých španělských škol Fomento de 

Centros de Enseñanza se kterou jsme navázali úzkou spolupráci. Velkou inspirací nám byly 

školy v USA – Willows Academy a Kingswood Academy v Chicagu i základní škola v 

Polsku Sternik ve Varšavě. Také spolupracujeme s dalšími základními školami v Praze (ZŠ 

Parentes a Navis). 

Vyučujeme nadstandardní počet hodin anglického jazyka, který je komunikační normou 

po celém světě. Vyučujeme komunikační metodou, aby žáci byli schopni reagovat v reálných, 

nikoli vykonstruovaných situacích. Od třetí třídy plánujeme zavést bilingvní vzdělávání na 

vybrané předměty v angličtině. V budoucnu povedeme žáky k přípravě na získání certifikátů 

z anglického jazyka – Cambridge certification. 
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Zastáváme názor, že v dnešní době je potřeba děti připravit na vstup do světa nejen 

po stránce akademické, ale i hodnotové. V této snaze samozřejmě plní hlavní roli rodina, 

nicméně učitelé svým hodnotovým systémem a příkladem také účinně přispívají. Proto 

vybíráme takový učitelský tým, za který můžeme ručit nejen po stránce akademické, ale i 

morální. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě a zdůrazňuje potřebu přijetí 

zodpovědnosti.  

Základy etiky vyučujeme již od první třídy a dbáme na posílení charakteru. U dětí dále 

rozvíjíme sociální a pracovní návyky a vedeme je k tomu, aby se naučily na sebe sama 

pravdivě nahlížet. Celoroční program je prodchnut měsíčním plánem formace zaměřeným 

vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení u dětí. Vedeme žáky k pořádku, lásce k vlasti, 

úctě k druhým, ohleduplnosti, pracovitosti, umírněnosti, statečnosti, upřímnosti, 

zodpovědnosti, přátelství a radosti. Každý den zahajují žáci s paní učitelkou ranní modlitbu 

v kruhu, kde mají možnost zklidnění, naslouchání a vlastního vyjádření. 

 Jsme škola pro rodiče, kteří mají vážný zájem o budoucnost svých dětí a jsou 

ochotni pracovat i na sobě. Společnými silami totiž mohou učitelé a rodiče udělat 

nepoměrně více než každý zvlášť. 
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2. Základní údaje školy 

 

Název školy:  Základní škola Světlo s.r.o.  

Adresa školy: Slunná 1138, 674 01 Třebíč, vzdělávací pracoviště: Demlova 890, 

Třebíč 

Právní forma: s. r. o. 

IČ:   05633061 

Identifikátor školy:  691 010 889 

Ředitelka:  Mgr. Hana Hrozníčková 

Kontakt:  tel.: 561 200 490, mobil: 605 580 777 

   e-mail: hroznickova@zssvetlo.com, svetlo@zssvetlo.com 

   www.zssvetlo.com 

 

Zřizovatel:   Ing. Bohumil Bobek 

Adresa:  Nerudova 800/64, 674 01 Třebíč 

Kontakt:  tel. 777 650 200 

   e-mail: bobek@vesas.cz 

 

Součásti školy: 

1. Základní škola   kapacita 60 žáků 

2. Školní družina    kapacita 60 žáků 

3. Školní jídelna-výdejna  kapacita 60 žáků 

 

  

mailto:hroznickova@zssvetlo.com
mailto:svetlo@zssvetlo.com
http://www.zssvetlo.com/
mailto:bobek@vesas.cz
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2.1 Materiálně technické podmínky školy 

Škola se nachází v pronajatých prostorách SPŠT v Třebíči na ulici Demlova 890, 

v polovině prvního patra. V budově se nachází dvě třídy, kancelář, kaple, jídelna s výdejnou, 

tutoringová místnost, šatna a sociální zařízení. Vše je spojené chodbou. 

Škola má k dispozici tělocvičnu a venkovní hřiště, které žáci využívají v rámci tělesné 

výchovy a družiny. 

V jedné třídě se nachází dataprojektor, všichni učitelé mají k dispozici notebooky 

s připojením k internetu. 

Kancelář je vybavena multifunkční tiskárnou s kopírkou. 

Cílem je vést učitele k využívání dataprojektoru ve třídách, k práci s programy Microsoft 

Office na vytváření výukových materiálů a k aktivní práci v programu EduPage.  

2.2 Webové stránky  

Společnost PACHNER poskytuje vzdělávací software, s.r.o..Webové stránky jsou na 

adrese http://www.zssvetlo.com /, které jsou pravidelně aktualizovány vedením školy.  Slouží 

k informování žáků, rodičů a veřejnosti o novinkách a připravovaných akcí či exkurzí 

pořádané školou, o stravném, školném a další. Webové stránky školy umožňují rodičům 

používat školní informační systém  EduPage, ve kterém sledují docházku svého dítěte, 

známky, probrané učivo, vzkazy od učitelů nebo vedení školy. Přes tento systém mohou 

omlouvají nepřítomnost svého dítěte. 

 

http://www.zssvetlo.com/
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3. Přehled oborů vzdělávání 

ŠVP pro rodinu je koncipován tak, aby byl v souladu s prioritami školy a RVP.  

Učební plán pro I. stupeň 

Vzdělávací oblast  
Vzdělávací obor 
 

1. stupeň 

  1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 

       
Naše dotace 

z toho disponibilní 
časová dotace 

Minimální časová 
dotace 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 7 7 7 7 7 35 2 33 

Cizí jazyk (Anglický jazyk) 2d 2d 3 3 4 (3+1d) 14 5 9 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 4 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (4+1d) 24 4 20 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika     1 1  1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2   6 

12 

 

12 Vlastivěda    1,5 1,5 3  

Přírodověda    1,5 1,5 3  

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 

12 
 12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  5 

Další disponibilní časová dotace Etika 1d 1d 1d 1d 1d 5 5 14d 

Celková povinná časová dotace       16 116 

Minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 (součet: 102)   

Maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 (součet: 122)   

Naše dotace 21 22 24 25 26 118   
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Disponibilní časová dotace (d) 3 4 2 2 3   14 

Nepovinné předměty 
Náboženství 1 1 1 1 1 5   

Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 1 5   

 

Poznámky: 

o Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina (45 minut). V průběhu školního roku jsou zařazovány projekty a projektové dny. 

o Disponibilní hodiny jsou v tabulce označeny písmenem d (celkem 14 hodin) 

o Anglický jazyk: v 1. ročníku se zahajuje výuka cizího jazyka, nácvik výslovnosti, frází, naučení se písniček a básniček 

o Nepovinné předměty 

o náboženství - předmět je realizován od 1. ročníku 

o konverzace v anglickém jazyce – klade se důraz na řečové dovednosti a porozumění jednoduchého řečového sdělení.  
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Za své priority škola považuje výuku anglického jazyka, dále škola vede ke ctnostem 

v rámci hodin etiky. Každý měsíc je probírána jedna ctnost, které se pak věnují v rámci 

příběhů a povídání. Konkrétní ctnost, která je probírána v daném měsíci se prolíná do všech 

předmětů.  

Duchovní rozvoj je nedílnou součástí výchovy žáků, proto od první třídy jsou žáci 

vzděláváni i v náboženství. 

3.1 Přehled vyučovaných ctností v předmětu etika: 

MĚSÍC ROK 1 ROK 2 ROK 3 

IX Pořádek Dodržování pravidel Ohleduplnost 

X Vytrvalost Slušnost Pořádek 

XI Přátelství Solidarita Láska k vlasti 

XII Hospodárnost Štědrost Úcta 

I Hygiena a čistota Vděčnost Pracovitost 

II Loajalita Spravedlnost Umírněnost 

III Poslušnost Vlídnost Statečnost 

IV Optimismus Pořádek Upřímnost 

V Trpělivost Skromnost Zodpovědnost 

VI Dobré využití času Zájem o druhé Radost 
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4. Personální zabezpečení činnosti školy 

4.1 Přehled pracovníků školy za šk. rok 2017/18 

Pedagogický 
pracovník 

Aprobace  Délka praxe Zařazení  

Ředitelka  Mgr. NJ pro ZŠ a jazyk. školy 17 ředitelka školy, 
vychovatelka v ŠD,  

Učitelka náboženství 
Mgr. 

Křesťanská výchova 1 I. stupeň 

Učitelka angličtiny Ing. Ekonomika, 
management 

2 I. stupeň 

Třídní učitelka Mgr. II. stupeň 3 I. stupeň 

Nepedagogický 
pracovník 

Aprobace    

Provozní ředitelka Ing. Ekonomika, 
management 

  

Hospodářka Ing. Ekonomika, 
management 

  

Účetní  Bc. Studium sociálních v.     

Uklízečka    

 

Zaměstnanec provozní ředitelka vykonává zároveň práci hospodářky a učitelky 

anglického jazyka. 

Organizační struktura školy 
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4.2 Vzdělávání pracovníků 

Učitelé využívají notebooky, na kterých vytváří učební materiály a přípravy na 

vyučování. Nově příchozí zaměstnanci jsou proškoleni v edukačním systému EduPage, který 

využívají k zapisování známek do elektronické třídní knihy, probraného učiva, evidování 

absence žáka, sledování či sdílení událostí školy. 

4.3 Pracovní prostředí pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci v Základní škole Světlo s.r.o. musí být profesionálními 

vychovateli. Důležitá je u nich nejen odborná způsobilost, ale také morální a osobní zralost. 

Každý z nich má povinnost pracovat na svém zlepšování a tento princip pak vštěpovat i svým 

žákům. 

Pedagogický sbor je vesměs mladý i zkušený zároveň. Učitelé mají zkušenosti nejen 

s prací na jiných základních školách, nýbrž i s výukou a výchovou vlastních dětí. 

Někteří členové pedagogického týmu jsou zároveň tutory. 

Pedagogický sbor se dále odborně vzdělává: prostřednictvím aktivní účasti na školeních, 

četbou odborné literatury, doplňujícím studiem nebo celoživotním vzděláváním.  

4.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i 

nepedagogických pracovníků za školní rok 2017/18 

JMÉNO NÁZEV STUDIA, ŠKOLENÍ a KDE SE USKUTEČNILO 

Anežka Bobková Didaktické studium cizího jazyka, NIDV Jihlava 

Jana Bublanová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pf JU České Budějovice 
Seminář: Hejného matematika, Ledeč nad Sázavou 

Hana Hrozníčková Kvalifikační studium pro ředitele škol, NIDV Jihlava 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pf JU České Budějovice 
Školení: Společně za Zdravé životní klima ve škole, KÚ Jihlava 
Školení: Novelizace vyhlášek, inkluze žáků, MěÚ Třebíč 
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5. Zápis k povinné školní docházce 

 Při zápisu do 1. třídy, který se konal 6. 4. a 7. 4. 2018 bylo zapsáno 13 žáků, z toho 7 

dívek. U zápisu požádali 2 rodiče o odklad. Do 1. třídy nastoupí 11 žáků (5 chlapců a 6 

děvčat). Třídní učitelkou bude Mgr. Jana Bublanová. 
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6. Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání 

6.1 Počet žáků za školní rok 2017/18 k 30. 6. 2018 

Třída Počet žáků Z toho dívek 

1. 10 7 

CELKEM 10 7 

6.2 Celkové hodnocení žáků – prospěch I. pololetí 

Třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr 

1. 9 0 0 1,00 

6.3 Celkové hodnocení žáků – prospěch II. pololetí 

Třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr 

 10 0  1,02 

 

Ve druhém pololetí je navýšení o jednoho žáka – 2. 5. 2018 přestup z TGM v Třebíči. 

6.4 Výchovná opatření za I., II. pololetí 

0 

6.5 Počet omluvených / neomluvených hodin I. pololetí 

Třída počet 
omluvených 
hodin (OH) 

průměr na 
žáka třídy (OH) 

počet 
neomluvených 
hodin (NH) 

průměr na 
žáka třídy (NH) 

1. 301 30,1 0 0 

6.6 Počet omluvených / neomluvených hodin II. pololetí 

Třída počet 
omluvených 
hodin (OH) 

průměr na 
žáka třídy (OH) 

počet 
neomluvených 
hodin (NH) 

průměr na 
žáka třídy (NH) 

1. 309 30,9 0 0 
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7. Spolupráce a dlouhodobé projekty  

Škola je založena na těsné spolupráci se zákonnými zástupci. S rodiči škola komunikuje, 

jak již bylo zmíněno prostřednictvím tutoringových setkávání. 3x ve školním roce s tutorem 

(třídní učitelkou) + 3x ročně prostřednictvím třídních schůzek, e-mailovou korespondencí,  

SMS zprávami, přes školní informační systém EduPage, telefonem nebo vítá individuální 

návštěvy rodičů. Škola nabízí rodičům minimálně 1x měsíčně přednášky o ctnostech nebo 

školení o Hejného matematice nebo školení v EduPage. Dalším orgánem, který zajišťuje 

kontakt mezi rodiči a školou je Školská rada, která je tříčlenná.  Členové: Ing. Bohumil Bobek 

– zřizovatel, Ing. Anežka Bobková – zástupce pedagogů, Eva Bednářová – zástupce za rodiče. 

Školská rada se schází 2x ročně.  

Také škola intenzivně spolupracuje se základními školami v Praze (Navis a Parentes) 

formou osobních setkávání a předávání si zkušeností. Základní škola Světlo spolupracuje i 

s firmami a organizacemi jako: 1) Esko-T, 2) Hasičský záchranný sbor, 3) Policie ČR, 4) 

Domov důchodců, 5) MŠ, 6) Městská knihovna, 7) Městské kulturní středisko. 

K našim dlouhodobým projektům patří i charitativní činnost – Pomoc lidem v nouzi. Na 

vánoční besídce se vybrala několika tisícová částka pro obyvatele na Ukrajině v oblastech 

postižených válkou. Finanční dar byl předán organizaci „Chuť pomáhat“, která tuhle akci 

zastřešovala. Minimálně 3x ročně škola navštěvuje Domov důchodců, kde osamoceným 

starým lidem nabízíme rozveselení formou folklorních tanců nebo divadelního představení. 

Škola se také zapojila do projektů v rámci zdravého životního stylu:  

o Mléko do škol 

o Ovoce a zelenina do škol 

V rámci projektových dnů se škola zaměřila na enviromentální výchovu, kde se žáci 

snažili formou projektových dnů získat podvědomí o ochraně životního prostředí. 

Dlouhodobé úkoly 

  

o Usilování o celkově dobrou atmosféru školy  

o Šetření energií, vodou a materiály 

o Vedené žáků ke ctnostem: o čistotu, upravenost, pořádek  

o Péče o zeleň ve škole  

o Výzdoba školy - s využitím přírodních materiálů, odpadních surovin a 

environmentálních témat 

 

Úkoly pro školní rok  2017-18 

  

o Učit chápat souvislosti - vliv člověka na životní prostředí  

o Zorganizovat a plně využít Den Země, návštěva firmy ESKO-T 

o Podporovat koutky živé přírody a vést žáky k péči o ně  

o Připravit žáky na poznávací přírodovědnou soutěž 

o Zúčastnit se výtvarných soutěží s environmentální tematikou 

o Doplňovat a pořizovat literaturu a další materiály k environmentální výchově 

o Projektové dny na různá témata: Práce s přírodninami, Naše příroda v různých ročních 

obdobích, Jak dobře znám přírodu, Příroda se probouzí. 
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8. Údaje o prevenci sociálně patologických 
jevů 

Na naší škole nebyl zaznamenán žádný náznak sociálně patologický jevů.  Neobjevily se 

ani žádné známky šikany. Patologickým jevům předcházíme díky individuálním tutoringům 

s žákem. Žáci se na tutora (třídního učitele, učitele, ředitelku školy) mohou kdykoli obrátit se 

svým problémem.  

V budově školy je zřízena „Schránka důvěry“, kde se mohou děti svěřit anonymně a 

napsat své eventuální problémy. Metodik prevence (ředitelka školy) ji kontroluje a danou 

situaci řeší.  

Třídní učitel pracuje s třídním kolektivem a je svým žákům nápomocen při řešení jejich 

problémů. 

Pedagogický sbor vytváří ve škole přátelskou a klidnou atmosféru. Také seznamujeme 

žáky se zdravým životním stylem, zdravou výživou a správnou životosprávou v rámci besed 

Zdravá pětka a Beseda s policií ČR. 

Učitelé jsou seznámeni s aktualizovanými materiály k řešení šikany a metodickým 

pokynem MŠMT. 

8.1 Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2017/18 nebyl evidovaný žádný žák se specifickými poruchami učení, 

proto jsme nezaměstnali žádného asistenta pedagoga. U žádného žáka nebyl zařazen 

individuální vzdělávací program.  
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9. Údaje o aktivitách a prezentace školy 

o každý měsíc nabízela škola přednášky o ctnostech pro učitele i rodiče 

o tvoření s rodiči (velikonoční a adventní) 

o vystoupení pro rodiče a přátele školy (vánoční a na závěr školního roku Zahradní 

slavnost) 

o pro žáky 1x měsíčně návštěvu městské knihovny v Třebíči 

o projektové dny zaměřené na environmentální výchovu 

o dny otevřených dveří 

o exkurze 

o semináře 

o vystoupení v Domově důchodců 

o taneční vystoupení pro rodiče 

o divadelní vystoupení 

o besedy 

o vzdělávací výlety 

o soutěže viz níže 

9.1 Harmonogram akcí ve školním roce 2017/2018 

Září 

o Přednáška o ctnosti: Pořádek 

o Seminář pro rodiče o Hejného matematice 

o Beseda v městské knihovně 13.9. 2017  „ Za medvědem Florou a knihami“ 

o Návštěva ZOO v Jihlavě (výlet společně pořádaný s MŠ Světýlko) a návštěva záchran. 

stanice 

o Zapojení do projektu: Ovoce a zelenina, Mléko do škol 

 

Říjen 

o Přednáška o ctnosti: Vytrvalost 

o Návštěva divadelního představení v divadle Pasáž 

o Projektové dny: „Naše příroda“ 

o Beseda v městské knihovně 11.10. „ Zvířátka na statku“ 

o Den otevřených dveří 25.10. 2017 

o Návštěva paní zubařky: „ Jak si správně čistit zuby“ 

 

Listopad 

o Přednáška o ctnosti: Přátelství 

o Beseda v městské knihovně 15.11.  „ Hrátky s jazykem I.“ 
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o Koncert: „ Životem jdeme s úsměvem“ 

o Beseda: Medová snídaně 

o Beseda: Zdravá pětka 

o Modlitby maminek ve školní kapli 

 

Prosinec 

o Přednáška o ctnosti: Hospodárnost  

o Vánoční tvoření adventních věnců 1.12. od 14.00 – 17.00 h. 

o Mikulášská nadílka 

o Beseda v městské knihovně 13. 12.  „ Pohádky do postýlky“ 

o Vystoupení v Domě důchodců – ul. Kubešova (zpívání a tancování) 

o Divadlo – „O zakleté čepičářce“ v Národním domě 

o Vánoční besídka pro rodiče 

o Vánoční besídka pro děti, rozdání dárečků pod stromečkem 

 

Leden 

o Přednáška o ctnosti: Hygiena a čistota 

o Přednáška o ctnosti: Hygiena a čistota 

o Návštěva betlémů v Zámku  

o Beseda v městské knihovně „ Večerníček slaví narozeniny“ 

o Modlitby maminek ve školní kapli 

 

Únor 

o Přednáška o ctnosti: Loajalita 

o Beseda v městské knihovně „Krteček a jeho kamarádi“ 

 

Březen 

o Přednáška o ctnosti: Poslušnost 

o Velikonoční tvoření s rodiči (Velikonoce připadají na 1.4.) 

o Beseda v městské knihovně „Hrátky s jazykem II“ 

o Zpívání v Domě důchodců – ul. Kubešova 

o Návštěva městské knihovny 

o Divadelní představení pro děti – „Jaro je tady“ 

o Projekt Tančící kostky – Lego Education 
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Duben 

o Přednáška o ctnosti: Optimismus 

o Beseda v městské knihovně „Příroda nás baví“ 

o Projektové dny: „Den Země 22. 4. – Enviromentální výchova “ 

o Beseda o kvalitě zelených potravin 

o Vystoupení v Domě důchodců – ul. Kubešova (zpívání a tancování) 

o Návštěva Hasičského záchranného sboru v Třebíči 

 

Květen 

o Přednáška o ctnosti: Trpělivost 

o Beseda v městské knihovně „První čtení“ 

o Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně 

o Tvoření ke Dni matek 

o Vystoupení tanečního folklórního souboru Slunečnice ke Dni matek 

o Exkurze ESKO-T 

 

Červen 

o Přednáška o ctnosti: Dobré využití času 

o Beseda s Policíí ČR – „Jak se chovat o prázdninách“ 

o Pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně 

o Beseda v městské knihovně „Ten dělá to a ten zas tohle“ 

o (bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, přivolání pomoci 

v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví…) 

o Výlet otců 

o Výprava na Pekelný kopec spojená s hledáním pokladu, opékání buřtů, diskotéka a 

přespání ve škole 

o Kozí farma 

o Závěrečné vystoupení na konci školního roku 

 

9.2 Aktivity a prezentace školní družiny 

Škola nabízí žákům v družině řadu volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků:  

o folklórní tance 

o školní divadélko 

o pohybové hry 

o tvoření a vyrábění 
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Družina vyhrála 1. místo v celorepublikové soutěži vyhlášenou Nadací Sova 

Kreativní textilní dílna. Žáci vyráběli z látky sněhuláčky a panenky a dle nápadů zdobili. 

Dále se družina účastnila zajímavých soutěží – „Namaluj svůj nejkrásnější zážitek 

z prázdnin“ na podporu Fondu ohrožených dětí, „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – vyhlášená 

Krajem Vysočina, „Mladí designéři 2018“ -  automobilka Škoda. 

9.2.1 Činnost ŠD 

 Školní družinu v roce 2017/2018 k 30.6. 2018 navštěvovalo 10 žáků. K dispozici byla 

každý den od rána 7.00 h. do 7. 45 h. a odpoledne od 12. 00 h. do 16. 00 h. 

Školní družina nenahrazuje vyučování, slouží k navození nejen KLIDU: Tyto aktivity se 

zařazují nejčastěji ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, po obědě a podle potřeby během 

odpoledne.  Nabízí se klidná zaměstnání, např. stolní a společenské hry, poslechová činnost 

(pohádky, písně), individuální práce s dětmi, nejsou fyzicky ani psychicky nenáročné,ale i 

formou AKTIVNÍHO ODPOČINKU: hry a činnosti jsou rušnější, např. hry ve volné přírodě 

(jaro, léto, podzim– vycházky do okolí, na školní hřiště, sportovní soutěžení, kolektivní hry, 

míčové hry, v zimě stavění sněhuláků, hrátky na sněhu, sáňkování, bobování). 

V družině se žáci zabývají pracovními, výtvarnými, hudebními, pohybovými a 

divadelními činnostmi. Mají na starosti výzdobu školy společně s vychovatelkou. 

Vychovatelku v tomto roce zajišťovala ředitelka školy.   

9.2.2 Akce ŠD ve školním roce 2017/18 

Datum Název 

Září  Seznámení dětí s okolím školy  – vycházky, dopravní předpisy- přecházení 
silnice,  
Malování - nejhezčí zážitek z prázdnin 
Beseda, co by si děti přály zažít ve školní družině. 
Pohybové hry na školním hřišti 
Práce s přírodninami - barvení listí, procházka do podzimní přírody k 
Borovičkám 
Hry "Židličkovaná, Cukr, káva, limo...," pantomima 
Výlet do ZOO Jihlava 
Třídíme odpady – seznámení dětí s tříděním 

Říjen  Barevný podzim – sběr přírodnin, koutek živé přírody, lisování listů, výrobky 
z kaštanů a podzimních plodů 
Práce s barevným papírem - tvoření stromu, ovoce, zhotovení záložek do 
knížky, školní divadlo 
Míčové hry na školním hřišti 
Dopravní výchova, bezpečnost na silnici 
Zhotovení draka 
Soutěž - Malování obrázků pro Fond ohrožených dětí 
Tvoření ježků z papíru 
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Procházky po okolí - motivační hry na louce - Boj o vlajku 
Čtení pohádek 
Školní divadlo 
Tvoření zvířátek z těsta 
Barvení zvířátek z těsta 
Projekt - Naše příroda - práce z přírodninami (větvičky, mech, kaštany, 
kamínky, šípky, lupeny...) 

Listopad  Pohybové hry 
Procházka do okolí pro nasbírání přírodnin a hraní her 
Práce s přírodninami -výroba ježečka s jutovou stuhou 
Zhotovení lesních skřítků dle fantazie 
Školní divadlo 
Povídání si o ctnosti: Přátelství 
Společenské hry - Twister 
Výroba lucerniček na svatomartinský průvod 
Drakiáda - pouštění draků U Kostelíčku 
Život ve vodě – moře, řeky, potoky, rybníky. Poznáváme vodní živočichy; 
Výroba soviček a povídání si o dravcích 

Prosinec Ptáci v zimě – projekt: Staráme se o krmení ptáků v okolí školy 
Výroba soviček a povídání si o dravcích 
tvoření Mikuláše z papírového tácku 
Tvoření hvězdiček z ruliček toaletního papíru -  sypané zlatým práškem, 
Povídání si: Kdo to byl Mikuláš 
Účastníme se soutěže pro nadaci Sova - šití panenek a sněhuláčků 
Zimní vyrábění – sněhuláci, vločky, ozdoby 
Vyrábění bambule z vlny 
Zápichy soviček do květináčů - materiál fleece 
Povídání si o vánočních zvycích 
Vánoční nadílka v ŠD  
Zhotovení zimní dekorace do oken školy a na chodbu - Andílci z krajkového 
ubrousku a zlaté nitky do vestibulu školy 
Pohybové hry venku 
Zimní radovánky venku - koulování, bobování 
Školní divadlo 

Leden  Malování na téma: Co mě nejvíce potěšilo o Vánocích 
Zhotovení tříkrálovské koruny, povídání si o Třech králích a o světovém dni 
Braillova písma 
Školní divadlo 
Karnevalové masky 
Radovánky na sněhu 
Masopust, hra na řemesla 
Naši ptáci – projekt v poznávání přezimujících ptáků – soutěž 
Zaječí rodinka – výroba zajíců z látky a kartonu 
Vyrábění sněhuláčka Olafa, výroba novinového města - za použití novin, vaty, 
křídy a černého papíru 
Zpívání písniček: Rampouch sem, rampouch tam, Dva mrazíci uličníci... + 
stavění sněhuláků 

Únor  Zimní radovánky U Boroviček a U Kostelíčku - bobování a koulování a tovření 
zvířátek ze sněhu 
Výroba krmítka pro ptáčky 
Povídání si o zimních sportech a aktuálně o olympijských hrách v Jižní Koreji a 



 

- 23 - 
 

o našich českých sportovcích 
Mini projekt - plakát na nástěnku :Naši sportovci na olympijských hrách 
Společenské hry, povídání si. Kdo to byl sv. Valentýn 
Školní divadlo 
Projektové odpoledne - život eskymáků 
Pohybové hry venku  
Zhotovení dekorace (na zavěšení), pomůcky: špejle, karton, barevné papíry, 
barvy, nůžky... 
Deskové hry 
Školní divadlo 

Březen  Květinové víly – výzdoba školy, oken 
Pohybové hry venku 
Barvení slepiček a kuřátek 
Zhotovení zápichů do květináče 
Písničky: Když šel malý bobr spát, Travička zelená, 
 pohybové hry,  
Vítáme jaro, povídání si o jaru 
Zhotovení výrobků pro předškoláčky na Den otevřených dveří v podobě 
zajíčků, kuřátek a žabiček 
Školní divadlo 
Poznej písničku – soutěž 
Vyrobené dárečky k zápisu do 1. třídy 
Velký pátek a proč slavíme Velikonoce 
Skládání oveček, slepiček z barevných papírů a flíze 

Duben  Zhotovení zápichů do květináče 
Den Země – rozkvetlý sloup, postavy a obrázky z plastových víček, poznávání a 
určování tříděného odpadu 
Povídání si o Mezinárodním dni Země -(22. 4.) 
Tvoření plakátu na téma: jak chráníme naši přírodu, jak správně třídit odpad. 
Kvíz a křížovky (Jak dobře znám české ovoce spojené s ochutnávkou), 
pohybové hry,  
Zhotovení plakátu "Procházka do přírody" 
Školní divadlo  
Karneval 
Soutěž:  Stavění robotů ze stavebnice ROTO, 
 zhotovení kuřátek na zavěšení do vestibulu 
Pohybové hry venku na hřišti 
Vlaštovky – závody v házení modelů 
Hry na radar, pana Nováka, společenské aktivity 
Malování křídami na chodníky - Motivy jara 

Květen  Procházka do přírody a sbírání přírodnin na stavění domečků pro zvířátka 
(mech, kůra, větvičky) 
Stavění domečků z přírodnin pro víly a skřítky na školní zahradě 
pohybové hry (fotbal, vybíjená, hra na jelena) 
Květnové pranostiky - Kvízy o květinách 
Školní divadélko: O šípkové Růžence - příprava na závěrečné vystoupení 
Zhotovení přáníček ke Dni matek  
Vystoupení s folklórními tanci 
Školní divadlo - Sekyrková polévka a O červené karkulce 
České pohádky – soutěž v poznávání pohádek podle úryvku 
Tkaní náramků  
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Vycházky s určováním rostlin 
Pohybové hry na Hvězdě 
Společenské hry 
Zpívání písniček: Když se zamiluje kůň, Hlídač krav 
Poznávání bylinek podle vůně, hmatu a chutě  
Školní divadlo: Nácvik na zahradní slavnost 
Čtení příběhů z knížky: "Už budeme hodní" 
Skládání mozaiky s geometrickými tvary v podobě zvířátek 
Výroba stojánků na tužky a pastelky 
Školní divadlo 

Červen  Odpoledne plné her – pořádané ke Dni dětí 
Učení se písniček k divadlu 
Zhotovení rekvizit – výroba pláštíků pro víly šípkových růží  
Školní divadlo - příprava na vystoupení 
Zahradní slavnost 
Výprava na "Pekelňák" 
Cesta za pokladem 
Diskotéka a přespání ve škole 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce školu navštívila Česká školní inspekce. Předmětem inspekční 

činnosti bylo zjistit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplňování ŠVP dle RVP a 

zkontrolovat dokumentaci školy. V závěrečné zprávě byla pochválena jasná koncepce školy 

s výhledem na 5 let do budoucna, vhodně a vkusně zrekonstruované prostory základní školy a 

stanovení pilířů školy – úsilí o kvalitní a personalizované vzdělávání + úzká spolupráce 

s rodiči. 

Inspekce pozitivně hodnotila vstřícné působení ředitelky školy, čím přispívá 

k přátelskému školnímu klimatu mezi učiteli i žáky, dále provedení dotazníkového šetření u 

učitelů, žáků, zákonných zástupců a veřejnosti, kde zjistila spokojenost od respondentů 

s fungováním školy. Z hospitovaných hodin vyplývá, že probíhaly v příjemné, pracovní 

atmosféře. Žákům byl dán prostor se projevit, neobávali se ptát, doplňovat či upozorňovat na 

chyby. Všechny vyučovací hodiny byly velmi dobře organizované. Pochvala pedagožkám za 

vhodné střídání forem a metod výuky. Jako přínos inspektoři vyzdvihli podněcování žáků, 

kteří byli rychlejší v plnění úkolů, k pomoci pomalejším spolužákům.  Dle inspekce byla 

výuka vhodně doplněna didaktickou technikou a pro názornost velkým množstvím pomůcek. 

V závěru hospitovaných hodin inspekce ocenila zhodnocení vyučovací hodiny jak učitelem, 

tak žákem. 

Pozitivní hodnocení měla i nadstandardní výuka anglického jazyka, která byla paní 

učitelkou téměř výhradně vedena v cizím jazyce.  Žáci pohotově reagovali na dotazy a 

pokyny. Ve výuce bylo použito propojení sluchového a zrakového vnímání v kombinaci 

s pohybovými aktivitami. Zájmová činnost (družina) dle inspekce podporovala rozvoj 

příznivých sociálních vazeb. V hospitované hodině byla účinně organizována relaxační a 

zájmová činnost účastníků. Žáci pracovali (vyráběli peněženky) se zájmem a radostí 

z vytvořených výrobků. 

Inspekce ocenila i posilování morálních hodnot a pozitivních vlastností tzv. ctností: např. 

přátelství, zodpovědnost, trpělivost…v předmětu etika. Hodnocení žáků probíhalo dle 

pravidel stanovených ve školním řádu – slovní hodnocení a klasifikace známkami. Inspekce 

pozitivně ohodnotila zapojení naší školy do projektů, soutěží s vrstevníky z jiných škol, 

vhodně vybrané vzdělávací aktivity, besedy či exkurze zorganizované vedením školy. 
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11. Hospodaření Základní školy Světlo s. r. o. 

- Údaje jsou uvedeny v tisících 

   VÝDAJE 
  investiční výdaje 417 

 drobný majetek 222 
 spotřeba materiálu 179 
 spotřeba energií 47 
 služby, nájemné 158 
 mzdové náklady 1 549 
 ostatní náklady 24 
 celkem 2 596 
 

   PŘÍJMY 
  dary  1 572 

 školné, družina 109 
 stravné 53 
 ostatní příjmy 9 
 dotace MŠMT 567 
 celkem 2 310 
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12. Klima na Základní škole Světlo s. r. o. 

Na základě dotazníkového šetření získávám jako ředitelka školy přehled, do jaké míry 

jsou žáci, učitelé, rodiče a veřejnost spokojeni s fungováním školy. Záměrem této snahy bylo 

použití tohoto dotazníkového šetření ve Výroční zprávě, které bylo provedeno ve druhé 

polovině školního roku 2017/18. 

12.1 Popis ankety 

Všechny čtyři oslovené skupiny (žáci, zaměstnanci, rodiče žáků a veřejnost) vyplňovaly 

dotazníky písemně. První tři skupiny dostaly stejný počet otázek, jen zadání se lišilo. Co se 

týče vyplnění dotazníků žáky, všichni odevzdali, z rodičů vyplněnou anketu nedonesli dva. Ze 

zaměstnanců ve škole odevzdali všichni. Na 12 otázek odpovídali možnostmi ano, spíše ano, 

spíše ne, nebo ne. Dvě otázky nabízely volné odpovědi. 

Veřejnosti jsem připravila na lísteček tři otázky a ti, co přišli na Den otevřených dveří, 

většinou zodpověděli. Výsledky jsou k dispozici níže. 

12.2 Dotazníkové šetření u žáků a zpracování dat 

 Otázky v anketě určené prvňáčkům jsou psány větším písmem a pro jistotu jsem je ve 

třídě ještě přečetla. Poté žáci sami označili, s čím se ztotožňují. Dotazníky zodpovědělo 9 

žáků z 9. Vyjádření dívek je značeno červeně, chlapců modře. 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

  dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci 

1. Chodíš rád/a do školy? 5  2 2     

2. Jsou na tebe paní učitelky 
hodné? 

7 2       

3. Baví tě družina? 7 2       

4. Bojíš se hlásit v hodině? 1      6 2 

5. Chutnají ti obědy? 5 1 2 1     

6. Chovají se k tobě dospělí 
hezky? 

6 2 1      

7. Jsi spokojen/a za 
přednášky a besedy, které 
ti škola nabízí? 

6 2 1      

8. Máš ve škole z něčeho 
strach? 

 1   2  5 1 

9. Cítíš se ve škole dobře? 6 2 1      

10. Máš ve škole hodně 
kamarádů/kamarádek? 

6 2 1      

11. Posmívají se ti kamarádi 
nebo jsou k tobě zlí? 

  1    6 2 

12. Když něčemu nerozumíš, 
pomohou ti spolužáci? 

5 2 2      



 

- 28 - 
 

 

Volné odpovědi: 

13. Mělo by se ve škole něco změnit?  9x „nic“ 

14. Za co bys chtěl/a  školu ocenit a pochválit? „2x za lego stavebnice, 7 x za všechno“ 
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Grafické znázornění: 

1 Chodíš rád/a do školy? 

 

  
2 Jsou na tebe paní učitelky hodné? 

 

  
3 Baví tě družina? 

 

  
4 Bojíš se hlásit v hodině? 

 

  
5  
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Chutnají ti obědy? 

 

  
6

. 

Chovají se k tobě dospělí hezky? 

 

  
7

. 

Jsi spokojen/a za přednášky a besedy, které ti škola nabízí? 

 

  
8

. 

Máš ve škole z něčeho strach? 

 

  
9

. 
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Cítíš se ve škole dobře? 

 

  
1 Máš ve škole hodně kamarádů/kamarádek? 

 

  
1 Posmívají se ti kamarádi nebo jsou k tobě zlí? 

 

  
1 Když něčemu nerozumíš, pomohou ti spolužáci? 
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12.3 Dotazníkové šetření u zaměstnanců a zpracování dat 

Co se týče  zaměstnanců školy, oslovila jsem s vyplněním dotazníků všechny 3 

pedagogické pracovníky a 2 nepedagogické pracovníky (paní uklízečka, paní účetní).   

K otázkám 10 – 12 se vyjadřují jen pedagogové. 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE 

NE 

1. Baví Vás práce, kterou vykonáváte v Základní škole 
Světlo? 

5    

2. Máte pocit, že se v práci můžete svobodně 
realizovat? 

3 2   

3. Cítíte se v práci někdy ve stresu a pod tlakem? 1  3 1 

4. Vycházíte dobře s kolegyněmi? 5    

5. Chutná Vám ve škole obědové stravování? 5    

6. Je k Vám ředitelka školy vstřícná? 5    

7. Myslíte si, že dělá ředitelka ve své funkci maximum 
ve prospěch školy? 

5    

8. Spolupracujete s kolegyněmi, pokud je potřeba? 4  1  

9. Máte ve třídě vhodné podmínky pro výuku? 4 1   

10. Máte ve třídě přirozenou autoritu? 
(zde hodnotí 3 pedagogové) 

3    

11. Používáte ve své práci nové a moderní metody? 
Nebo jen ty co máte osvědčené a vyzkoušené. 
(zde hodnotí jen 3 pedagogové) 

3    

12. Chválíte žáky ve vyučování? (zde hodnotí jen 3 
pedagogové) 

3    

 

13. Máte pocit, že je potřeba v Základní škole Světlo něco změnit? 

o „2x do budoucna zvětšení prostor ve škole, 

o prostornější kabinety pro učitele, 

o nemám výhrady, 

o neuvědomuji si.“ 

14. Chtěli byste školu za něco pochválit? 

o „Vstřícné prostředí pro žáky, rodiče a učitele,  

o pohodový tým, 

o skvělá spolupráce s rodinami, 

o nadšení dětí pro výuku, 

o za všechno, 

o za přátelskou atmosféru.“ 

Vyjádření k otázce číslo 13: Zřizovatel si je vědom dočasných a omezených prostorů ve 

škole a hledá řešení, které se bude realizovat v příštím roce 2019.  
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Grafické znázornění: 

 Baví Vás práce, kterou vykonáváte v Základní škole Světlo? 

 

 
 Máte pocit, že se v práci můžete svobodně realizovat? 

 

 
 Cítíte se v práci někdy ve stresu a pod tlakem? 

 

 
 Vycházíte dobře s kolegyněmi? 
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Chutná Vám ve škole obědové stravování? 

 

 
 Je k Vám ředitelka školy vstřícná? 

 

 
 Myslíte si, že dělá ředitelka ve své funkci maximum ve prospěch školy? 

 

 
 Spolupracujete s kolegyněmi, pokud je potřeba? 
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Máte ve třídě vhodné podmínky pro výuku? 

 

 
 Máte ve třídě přirozenou autoritu? (zde hodnotí 3 pedagogové) 

 

 
 Používáte ve své práci nové a moderní metody? Nebo jen ty co máte osvědčené a předem 

vyzkoušené. (zde hodnotí jen 3 pedagogové) 

 

 
 Chválíte žáky ve vyučování? (zde hodnotí jen 3 pedagogové) 
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12.4 Dotazníkové šetření u rodičů našich žáků a zpracování 

dat 

Rodiče vyplňovali v anketě stejný počet otázek, jak tomu bylo u zaměstnanců, jen 

v zadání se otázky lišily.  

Oslovila jsem 18 rodičů (9 matek a 9 otců), odevzdalo 16 rodičů (8 matek, 8 otců). 

Hodnocení matek je zobrazeno červeně a u otců modře. 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

  matky otcové matky otcové matky otcové matky otcové 

1. Jste spokojeni se školou, 
kterou navštěvuje Vaše 
dítě? 

7 7 1 1     

2. Máte pocit, že vedení 
školy dělá maximum pro 
rozvoj Vašich dětí? 

7 6 1 2     

3. Mluví doma Vaše dítě o 
škole pozitivně? 

5 6 3 2     

4. Těší se každý den do 
školy? 

1 3 6 4  1 1  

5. Vidíte pokroky ve 
vzdělávání Vašich dětí. 

6 7 2 1     

6. Vyhovuje Vám 
komunikace a 
spolupráce se školou? 

7 8 1      

7. Připadá Vám prostředí 
školy podnětné ke 
vzdělávání Vašich dětí? 

7 8 1      

8. Splňuje třídní učitelka 
Vašeho dítěte veškeré 
Vaše očekávání a 
představy? 

5 6 3 2     

9. Zdá se Vám pedagogický 
tým ve škole vstřícný? 

8 7  1     

10. Připadá Vám hodnocení 
dětí přiměřené 
výsledkům? 

7 7 1 1     

11. Shledáváte dvojí formu 
hodnocení 
(slovní+standardní 
klasifikace) jako 
vhodnější? 

8 6  2     

12. Je Vaše dítě spokojeno 
s obědy? 

5 5 2 3 1    
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Volné odpovědi: 

13. Máte pocit, že je potřeba v Základní škole Světlo něco změnit? 

Odpovědi matek:  5x nic, 1x neměnit, 1x více dětem přizpůsobit jídlo - oběd (koření, 

případně jiné ingredience). 1x „Myslím, že zásadní změny nejsou potřeba.“ 

 Odpovědi otců: „6x nic, 1x čaj ke svačině“1x „Zatím mě nic nenapadá.“ 

14. Chtěli byste školu za něco pochválit?  

Odpovědi matek: 

„Poděkování za vstřícnou a přátelskou komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou, 

za akce školy, za zákaz mobilů, za téměř rodinnou atmosféru“ 

„Líbí se mi stejnokroje, odpadají tak starosti, co na sebe.“ 

„Oceňuji aktivity v družině.“ 

„Velké díky za vstřícný a přátelský přístup, za snahu o nové výukové metody a přístupy.“ 

„Pochvala za tutoringy, velmi pozitivní a podnětné.“ 

„Pedagogický tým pracuje nad rámec svých povinností.“ 

„Chtěla bych pochválit vstřícnost a ochotu vytvářet a naplňovat myšlenku nově školy.“ 

„Děkuji za kreativní a vzdělávací projekty ve vyučování i v družině.“ 

„Chtěla bych vás pochválit za přátelskou atmosféru, za pěstování dobrých vztahů mezi 

učiteli a dětmi (i rodinami) a zvláště za křesťanského ducha školy, díky kterému je naše škola 

výjimečná.“ 

 

Odpovědi otců: 

„Za jedinečnost, jsme moc spokojeni. Máte můj obdiv - vedení, paní učitelky a pan 

zřizovatel.“ 

„Děkuji za rodinné prostředí, vedení ve víře, za zákaz mobilů a za komunikaci s rodiči.“ 

„Příjemná atmosféra a prostředí, oceňuji kroužky a aktivity napojené na školu.“ 

„Děkuji za přátelský a kamarádský přístup. Člověk se ve škole cítí jako doma.“ 

„Vstřícný a přátelský přístup ze strany školy a jejich pracovníků, důsledné a motivující 

výukové metody.“ 

„Ano, chci také moc poděkovat za děti. Paní učitelky jím dávají nejen vzdělání, přikládají 

k němu i lásku a svůj čas. A to je strašně moc. Děkuji!“ 
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„Oceňuji přátelskou atmosféru školy, snahu o dobré fungování školy.“ 

Vyjádření k otázce číslo 4 : U jednoho otce a matky s negativním vyjádřením, vyplývá 

z momentálního rozpoložení jejich dcery a konfliktu se spolužačkou. Věřím, že se jedná o 

přechodnou záležitost.  

Grafické znázornění: 

1 Jste spokojeni se školou, kterou navštěvuje Vaše dítě? 

 

  
2 Máte pocit, že vedení školy dělá maximum pro rozvoj Vašich dětí? 

 

  
3 Mluví doma Vaše dítě o škole pozitivně? 

 

  
4  
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Těší se každý den do školy? 

 

  
5 Vidíte pokroky ve vzdělávání Vašich dětí. 

 

  
6 Vyhovuje Vám komunikace a spolupráce se školou? 

 

  
7 Připadá Vám prostředí školy podnětné ke vzdělávání Vašich dětí? 

 

  
8  
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Splňuje třídní učitelka Vašeho dítěte veškeré Vaše očekávání a představy? 

 

  
9 Zdá se Vám pedagogický tým ve škole vstřícný? 

 

  
1 Připadá Vám hodnocení dětí přiměřené výsledkům? 

 

  
1 Shledáváte dvojí formu hodnocení (slovní + standardní klasifikace) jako vhodnější? 

 

  
1  
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Je Vaše dítě spokojeno s obědy? 
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12.5 Dotazníkové šetření u veřejnosti a zpracování dat 

Veřejností jsou myšleni návštěvníci, kteří se přišli podívat na Den otevřených dveří do 

naší školy. Ve vestibulu školy po absolvování prohlídky mohli respondenti anonymně vyplnit 

tři položené otázky, u kterých se mohli volně rozepsat. Z 13 rodin se vyjádřilo 11. 

Položené otázky: 

1. Jaká atmosféra na Vás dýchla v Základní škole Světlo? 

„3x  krásná, příjemná,  

2x klidná, příjemná, 

velmi příjemná, přátelská, rodinná, milá, 

super, velmi příjemná, 

perfektní, 

výborná a velice přátelská atmosféra.“ 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s výkladem průvodce po škole? 

„Zcela určitě, máme stejné názory.“ 

„Ano, líbilo se nám tady.“ 

 „Ano, výklad byl úplný.“ 

5x „Ano.“ 

„Velice děkujeme.“ 

„Provázela nás paní ředitelka – velice fundovaná a příjemná.“ 

„Ano, děkuji za veškeré informace, zcela vyčerpávající a úplné.“ 

3. Uvažujete o tom, že by k nám nastoupilo Vaše dítě – k povinné školní docházce? 

7x „Ano“ 

2x „Ano, máme rok na rozmyšlenou.“ 

„Ano a těšíme se, uvažuji o tom.“ 

„Tato škola nás oslovila a zvážíme to.“ 
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12.6 Závěr 

Z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali žáci, je zřejmé, že se děti do školy těší, 

baví je družina i zájmové kroužky, paní učitelky jsou na ně hodné a akce školy i školní 

stravování plně vyhovují. Zpracované dotazníky od zaměstnanců vypovídají taktéž pozitivně. 

Zaměstnanci se cítí v práci svobodně a kreativně. Práci vykonávají rádi, vycházejí 

s kolektivem a mají pocit, že vedení dělá maximum pro rozvoj školy a spokojenost všech 

přítomných.  

Kladného hodnocení se mi dostalo i ze zpracovaných dotazníků od rodičů žáků. 

Dle odpovědí jsou spokojeni s výběrem školy, vidí pokroky ve vzdělání svých dětí, 

zamlouvá se jim forma hodnocení (klasifikace i ústní forma), oceňují vstřícnost, přátelskou 

atmosféru a snahu učitelského sboru + vedení školy.  

Také veřejnost na Dni otevřených dveří hodnotila klima školy velmi pozitivně a mnozí 

rodiče vážně uvažují o vzdělávání svého dítěte v naší škole.  

Tímto se mi potvrdila hypotéza o pozitivním klimatu v naší Základní škole Světlo tak, jak 

je vnímáno očima žáků, zaměstnanců, rodičů dětí a veřejnosti. Tato statistika poslouží jako 

vhodný podklad pro Výroční zprávu. 

 Zároveň může být i návodem pro zaměstnance, jakým způsobem vytvořit snad ještě lepší 

atmosféru ve třídě, nebo co dělat pro to, aby se žáci do školy těšili více než doposud. Jistě 

bude přínosem i pro rodiče žáků. Mohou zjistit, zda ostatní rodiče sdílejí stejný názor jako 

oni. A v neposlední řadě je toto hodnocení cenným přínosem pro nás všechny, byť s malým 

vzorkem respondentů, že založení Základní školy Světlo mělo smysl a své opodstatnění.  
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12.7 Seznam příloh 

Příloha 1 …………DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Příloha 2 …………DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Příloha 3 …………DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

Příloha 4 …………DOTAZNÍK PRO NÁVŠTEVNÍKY na Dni otevřených dveří 

Příloha 5 …………Záznam o průběhu stáže v Základní škole Bartuškova v Třebíči 

 

12.7.1 Příloha 1 - DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Prosím o vyplnění ankety, vyznač puntíkem, s čím souhlasíš nebo nesouhlasíš. 

DĚKUJI 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE NE NE 

1. Chodíš rád/a do školy?     

2. Jsou na tebe paní učitelky hodné?     

3. Baví tě družina?     

4. Bojíš se hlásit v hodině?     

5. Chutnají ti obědy?     

6. Chovají se k tobě dospělí hezky?     

7. Jsi spokojen/a za přednášky a besedy, které ti 
škola nabízí? 

    

8. Máš ve škole z něčeho strach?     

9. Cítíš se ve škole dobře?     

10. Máš ve škole hodně kamarádů/kamarádek?     

11. Posmívají se ti kamarádi nebo jsou k tobě zlí?     

12. Když něčemu nerozumíš, pomohou ti 
spolužáci? 

    

Volné odpovědi: 

13. Mělo by se ve škole něco změnit? 

 

14. Za co bys chtěl/a  školu ocenit a pochválit? 
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12.7.2 Příloha 2 - DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Prosím o vyplnění ankety, odpovědi vyznačte křížkem. Hodnocení může být zcela 

anonymní. 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE 

NE 

1. Jste spokojeni se školou, kterou navštěvuje Vaše 
dítě? 

    

2. Máte pocit, že vedení školy dělá maximum pro rozvoj 
Vašich dětí? 

    

3. Mluví doma Vaše dítě o škole pozitivně?     

4. Těší se každý den do školy?     

5. Vidíte pokroky ve vzdělávání Vašich dětí.     

6. Vyhovuje Vám komunikace a spolupráce se školou?     

7. Připadá Vám prostředí školy podnětné ke vzdělávání 
Vašich dětí? 

    

8. Splňuje třídní učitelka Vašeho dítěte veškeré Vaše 
očekávání a představy? 

    

9. Zdá se Vám pedagogický tým ve škole vstřícný?     

10. Připadá Vám hodnocení dětí přiměřené výsledkům?     

11. Shledáváte dvojí formu hodnocení 
(slovní+standardní klasifikace) jako vhodnější? 

    

12. Je Vaše dítě spokojeno s obědy?     

Volné odpovědi: 

13. Máte pocit, že je potřeba v Základní škole Světlo něco změnit? 

 

14. Chtěli byste školu za něco pochválit? 

 

Moc děkuji za Váš čas a spolupráci.      Hana Hrozníčková 
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12.7.3 Příloha 3 - DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

Prosím o vyplnění ankety, odpovědi vyznačte křížkem. Hodnocení může být zcela 

anonymní. 

 HODNOCENÍ ANO SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE 

NE 

1. Baví Vás práce, kterou vykonáváte v Základní škole 
Světlo? 

    

2. Máte pocit, že se v práci můžete svobodně 
realizovat? 

    

3. Cítíte se v práci někdy ve stresu a pod tlakem?     

4. Vycházíte dobře s kolegyněmi?     

5. Chutná Vám ve škole obědové stravování?     

6. Je k Vám ředitelka školy vstřícná?     

7. Myslíte si, že dělá ředitelka ve své funkci maximum 
ve prospěch školy? 

    

8. Spolupracujete s kolegyněmi, pokud je potřeba?     

9. Máte ve třídě vhodné podmínky pro výuku?     

10. Máte ve třídě přirozenou autoritu?     

11. Používáte ve své práci nové a moderní metody? 
Nebo jen ty co máte osvědčené a vyzkoušené. 

    

12. Chválíte žáky ve vyučování?     

 

13. Máte pocit, že je potřeba v Základní škole Světlo něco změnit? 

 

 

14. Chtěli byste školu za něco pochválit? 

 

 

 

Moc děkuji za Váš čas a spolupráci.      Hana Hrozníčková 
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12.7.4 Příloha 4 - DOTAZNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY na Dni 
otevřených dveří 

Prosím o vyplnění ankety.  Hodnocení může být zcela anonymní. 

1. Jaká atmosféra na Vás dýchla v Základní škole Světlo? 

2. Byl/a jste spokojen/a s výkladem průvodce po škole? 

3. Uvažujete o tom, že by k nám nastoupilo Vaše dítě – k povinné školní 

docházce? 

 

Předem moc děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost 

 

 

 

           Mgr. Hana Hrozníčková 

ředitelka školy 
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Výroční zpráva byla projednána na Pedagogické radě dne 3. 7. 2018 a zároveň předložena 

Školské radě.  

 Rada školy schválila Výroční zprávu dne:    

 

 

 

 

 

         Mgr. Hana Hrozníčková 

                 Ředitelka školy 

       


