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1. Představení školy
Základní škola a Mateřská škola Myslibořice
IČ:
DIČ:
REDIZO:

70 27 99 93
CZ 70 27 99 93
600 122 034

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice
č.p. 170, 675 60 Myslibořice

tel.:

568 864 324
731 507 690

e-mail:

kancelar@zsmysliborice.cz
reditel@zsmysliborice.cz

ředitelka:

Mgr. Libuše Davidová
Račice 37, 675 55 Hrotovice

Zařazení do sítě škol:

4. březen 1996

Právní forma: příspěvková organizace:

1. leden

Zařazení do školského rejstříku :

1. březen 2006

Zařazení do sítě Škol podporujících zdraví:

6. říjen

2000

2005

Součásti Základní školy a Mateřské školy Myslibořice:

Zřizovatel:

Základní škola kapacita 300 žáků

IZO 102655391

Mateřská škola kapacita 30 žáků

IZO 107611406

Školní družina kapacita 50 žáků

IZO 119000199

Školní jídelna kapacita 170 jídel

IZO 103119825

Obec Myslibořice, Myslibořice 14, 675 60 Myslibořice

Statutární zástupce: Milan Palát, starosta
IČ:

00 28 99 49
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Motto

☺

☺

☺

smysluplná výuka

spolupráce

učení na míru

Během uplynulého období 2012 – 2015 se vyučovalo podle školního vzdělávacího plánu Zdravá školy
pro všechny. Tento vzdělávací plán má za cíl ze školy vytvořit místo aktivního a radostného
vzdělávání, kde se plně respektuje individualita každého žáka. Naší ambicí je nadále proměňovat
školu v prostředí, kde se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní
kvalifikované péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Daří se nám také integrovat žáky
s vývojovými poruchami.

2. Evaluace školy 2012 – 2015 (analýza dosaženého stavu)
I. pilíř: Pohoda prostředí
1. Pohoda věcného prostředí
Klady:
Naučná stezka vybavena dalšími informačními tabulemi s popiskami.
Obměněny popisky na stávajících informačních tabulích
Pokračování v inovaci přírodní učebny pro výuku a relaxaci.
Výstavba kójí na kopmostování v přírodní zahradě.
Vybudování lepšího vztahu k vytvořeným hodnotám
Zakoupeny výkonnější počítače a notebooky do počítačové učebny, tříd.
Pořízeny interaktivní tabule s dataprojektory do tříd na 1. stupni
Výměna oken v budově MŠ (jídelna).
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Rekonstrukce prostor MŠ - nová třída pro děti, kancelář pro učitelky.
Školní kuchyňka – celková rekonstrukce 2 kabinetů na školní cvičnou kuchyň, dále vybavení
nábytkem a spotřebiči
Výtvarná dílna vytvořena z prostor staré cvičné kuchyňky
Zápory:
Chybí teplá voda ve třídách.
Nedošlo k realizaci stavby Ekoparlamentu v přírodní zahradě.

1. Pohoda sociálního prostředí
Klady:
Řešení připomínek ze školního parlamentu, schránky důvěry.
Monitorování vztahů ve třídách.
Další sebevzdělávání pedagogů, osobnostní a sociální výchova
Vzájemná spolupráce mezi pedagogy; mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.
Osobní příklad pedagogů a dalších zaměstnanců školy.
Zápory:
Občasné nedodržování pravidel chování (žák – žák; žák – učitel).
Občasné nedodržování základních pravidel chování (zdravení).

2. Pohoda organizačního prostředí
Klady:
Podpora pitného režimu.
Realizace ročníkových exkurzí.
Realizace exkurzí pro žáky v budoucích profesích.
Podpora odpočinkového a relaxačního režimu žáků (vyučování, přestávka).
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Realizace volných střed (1. stupeň).
Tematická výuka (výuka v blocích).
Třídnická hodina.
Důraz na bezpečnost všech osob ve škole.
Úprava rozvrhu s ohledem na odjezdy autobusů.
Úprava režimu stravování vzhledem k rozvrhu.
Zápory:
Nepodařilo se zařadit elektronickou žákovskou knížku, popřípadě třídní knihu.

II. pilíř: Zdravé učení
3. Smysluplnost
Klady:
Spoluúčast žáků na dění ve škole (školní parlament).
Zájem o názory a nápady žáků.
Účast v projektu Ekoškola, M.R.K.E.V.,Zdravé zuby, Zdravá pětka
Zapojení do projektů: ORP Třebíč - síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická
pomoc ohroženým žákům
Škola bez hranic (Channel Crossing Praha)
Informační centra digitálního vzdělávání - NIDV Praha
Finanční gramotnost -AISIS
Znám křišťálovou studánku - MAS Rokytná
projekt SPŠT - přírodní a technické obory
projekt SŠS Třebíč - přírodní a technické obory
Využití přírodní učebny, naučné stezky (výuka, praxe).
Podpora environmentální výchovy ve škole.
Tvorba portfolií na I. stupni a jejich využití.
Důraz na mezipředmětové vztahy.
Třídění odpadu ve všech prostorách školy; spolupráce s Esko - T Třebíč
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Zápory:
Větší motivace žáků pro praktický život (smysl učení).
Spoluúčast většiny žáků na dění ve škole.
Tvorba portfolií na II. stupni.
Větší důraz na smysluplné využívání počítačových učeben.

5. Možnost výběru, přiměřenost
Klady:
Pozornost dětem se specifickými poruchami učení a chování.
Integrace žáků s vývojovými poruchami.
Zajištění preventivních programů/ kyberšikana, vztahy v třídním kolektivu/
Návštěva Dysklubu žáky se specifickými poruchami učení.
Rozvíjení talentovaných žáků (soutěže, olympiády).
Atraktivnost kroužků.
Výběr volitelných předmětů.
Společné plánování školních aktivit – školní parlament.
Zápory:
Chybí větší zapojení rodičů do vedení kroužků.
Společné plánování ekologických projektů učiteli a žáky.
Ještě více rozvíjet talentované žáky
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6. Spoluúčast, spolupráce ...
Klady:
Společné zpracování pracovních listů naučné stezky.
Spoluúčast žáků na tvorbě přírodní učebny.
Rozvoj komunikace a spolupráce mezi žáky.
Podpora akci pro žáky (ve škole i mimo školu).
Spolupráce s odbornými partnery (PPP Třebíč, SPC Jihlava, MÚ Brno, STŘED …)
Zapojení do projektu Peníze do škol – EU - OPVK
Spolupráce s ekologickými sdruženími a okolními partnerskými školami.
Zápory:
Ukončena spolupráce se sdružením Globe

7.

Motivující hodnoceni
Klady:
Zodpovědné vedení žáků k tvorbě portfolií (hlavně 1. stupeň).
V případě potřeby hodnocení kombinací klasifikace a slovního hodnocení.
Nastavení a vysvětlení pravidel hodnocení.
Zlepšení sebehodnocení a hodnocení druhých (výuka, aktivity).
Testování žáků 5. a 9. ročníku (projekty KVALITA; NIQES),
Testování žáků 9. ročníku – volba povolání /Proskoly, Infoabsolvent/
Zápory:
Zlepšit vzájemné hodnocení (žák – žák).
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III. pilíř: Otevřené partnerství
8. Model demokratického společenství
Klady:
Práce školního parlamentu.
Podpora tradičních a nových akcí školy (kulturní a sportovní aktivity).
Celoškolní tříletý projekt „Myslibořice a okolí“- vznik brožované knížky.
Spolupráce jednotlivých součástí organizace (MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD).
Vzájemná diskuse mezi žáky.
Zápory:
Zvýšit kvalitu diskuse žáků.

9. Škola - kulturní a vzdělávací středisko obce
Klady:
Podpora tradičních kulturních akcí školy (Barevný podzim, Den otevřených dveří, Zpívání na
schodech, Hudební slavnosti, Akademie ke Dni matek, vyřazování absolventů, pasování na
školáky, …); jejich pokračování.
Podpora v zapojení do života a činností obce (vystoupení v Diakonii, na plese, vítání občánků,
rozsvícení vánočního stromu, vystoupení pro seniory, spolupráce s Diakonií – školní
parlament, Hudební slavnosti …)
Spolupráci se sponzory (forma pozvání do školy, nabídka účasti na veřejných akcích školy,
osobní vztahy ,…).
Možnost zapůjčení školních prostor pro kulturní a sportovní akce místním subjektům.
Zápory:
Nedaří se nám větší komunitní spolupráce místních organizací i jednotlivců při aktivitách
školy
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3. Rámcový dlouhodobý plán na období 2015 - 2018
I. pilíř: Pohoda prostředí
1. Pohoda věcného prostředí






Doplnit, obměnit popisky na informačních tabulích (naučná stezka)
Inovovat a udržovat přírodní učebnu pro výuku a relaxaci
Vytvářet u žáků vztah k vytvářeným hodnotám
Stavba Ekoparlamentu v přírodní zahradě /biotop, koutek, ekolog prvek /
Úprava podia na výstavním sále

2016/2017
grant.systém
průběžně
2017/2018
2015/2016

2. Pohoda sociálního prostředí








Učit se jeden od druhého - osobní příklad pedagogů a ostatních zaměstnanců
Vštěpovat žákům základní pravidla chování (zdravit, poděkovat, poprosit, …)
Snažit se nepřenášet osobní problémy do zaměstnání, do výuky
Monitorovat vztahy ve třídách (žák-žák, učitel-žák) – diagnostika
Řešit připomínky žáků ze školního parlamentu, schránky důvěry
Pokračovat v dalším sebevzdělávání pedagogů (patologické jevy, …)
Zefektivnit spolupráci mezi pedagogy

průběžně
průběžně
průběžně
2017/2018
průběžně
2015/2017
průběžně

3. Pohoda organizačního prostředí









Nadále dbát na odpočinkový a relaxační režim žáků (vyučování, přestávky)
Podporovat pitný režim
Realizovat exkurze pro žáky zaměřené na budoucí profesi
Nadále dbát na bezpečnost všech osob ve škole, vyhledávat kritická místa
Pokračovat v uzpůsobení školního rozvrhu pro tematickou výuku
Školní rozvrh plánovat s ohledem na odjezdy autobusů
Dále realizovat volné středy na I. stupni
Zařadit elektronickou žákovskou knížku, popřípadě třídní knihu

průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
2015/2016
průběžně
2016/2017

II. pilíř: Zdravé učení
4. Smysluplnost





Podporovat spoluúčast žáků na dění ve škole
průběžně
Zajímat se o názory a nápady žáků
průběžně
Častěji motivovat žáky pro praktický život (smysl učení)
průběžně
Zaměřit se na naplňování kompetencí žáků podle školního vzdělávacího programu„Zdravá
škola pro všechny“
průběžně
- 10 -

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice
č.p. 170, 675 60 Myslibořice
IČO 70279993, č.ú.: 161942138/0300, tel.: 568 864 324
e-mail: kancelar@zsmysliborice.cz www.zsmysliborice.cz











Učit žáky co nejvíce využívat informací z přírodní učebny, informačních tabulí naučné stezky
a z médií
průběžně
Podporovat environmentální výchovu a ekologické zaměření školy
průběžně
Pokračovat v programu Ekoškola
průběžně
Pokračovat v celoškolním třídění odpadu
průběžně
Využívat vhodné nabídky vzdělávacích programů v oblasti patologických jevů
průběžně
Zaměřit se na tělesný rozvoj předškoláků, žáků školy
2015/2016
Vést žáky k dokonalejší tvorbě osobních portfolií
2016/2017
Sledovat mezipředmětové vztahy
průběžně
Smysluplně využívat počítačové učebny
2015/2016

5. Možnost výběru, přiměřenost









Věnovat pozornost dětem se specifickými poruchami učení a chování
průběžně
Využít nabídku Dysklubu na I. stupni, na II. stupni individuálních konzultací
průběžně
Věnovat pozornost a rozvíjet talentované žáky – nabídka soutěží, olympiád
průběžně
Společně plánovat (učitelé a žáci) školní projekty a aktivity – formou třídnických hodin,
školního parlamentu
průběžně
Rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro žáky
2015/2016
Více zapojit do vedení kroužků rodiče
2015/2016
Možnost výběru volitelných předmětů
průběžně
Společně plánovat aktivity v rámci školního roku s rodiči a žáky formou anket, dotazníků,
rozhovorů a třídních schůzek
průběžně

6. Spoluúčast, spolupráce










Nadále podporovat a rozvíjet u žáků komunikaci a spolupráci
průběžně
Potlačovat necitlivost, lhostejnost a agresivitu
průběžně
Všestranně rozvíjet osobnost žáků ve spolupráci s rodiči na bázi otevřenosti a porozumění
průběžně
Využívat netradičních formy práce ve výuce
průběžně
Pokračovat ve spolupráci s odbornými partnery (PPP Třebíč, SPC Jihlava,…)
průběžně
Podporovat akce pro žáky (ve škole i mimo školu)
průběžně
Podporovat preventivní aktivity především pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
průběžně
Pokračovat ve spolupráci s ekologickými sdruženími a okolními a partnerskými školami
průběžně
Pokračovat ve spolupráci se školami, které mají žákovské parlamenty
2015/2016

6. Motivující hodnoceni





Nadále vést žáky v hodinách k sebehodnocení a hodnocení druhých
Pokračovat v autoevaluaci školy podle nastavených kritérií
Zodpovědněji vést žáky k tvorbě vlastních ročníkových portfolií
V případě potřeby hodnotit kombinací klasifikace a slovního hodnocení
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Připomínat a vysvětlit pravidla hodnocení prospěchu a chování
průběžně
Vést žáky k prohloubení zdravého životního stylu a návyků, k osobní odolnosti vůči
škodlivým vlivům a svodům na další život, nepodléhat reklamě
průběžně

III. pilíř: Otevřené partnerství
8. Model demokratického společenství





Pokračovat v aktivním přístupu školního parlamentu k dění ve škole
Vést žáky k veřejné diskusi a nést zodpovědnost za své výroky
Pokračovat ve zlepšování jednotlivých součástí organizace (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD)
Pokračovat v tradičních akcích školy

2015/2016
průběžně
průběžně
průběžně

9. Škola - kulturní a vzdělávací středisko obce





Pokračovat v tradičních kulturních akcích školy (Barevný podzim, Den otevřených dveří,
Zpívání na schodech, školní bál, Hudební slavnosti, Akademie ke Dni matek, vyřazování
absolventů, pasování na školáky, …)
průběžně
Pokračovat v zapojení do života a činností obce (vystoupení v Diakonii, na plese, vítání
občánků, rozsvícení vánočního stromku, vystoupení pro seniory, spolupráce s Diakonií - školní
parlament …)
průběžně
Snažit se spolupráci se sponzory (i forma pozvání do školy, nabídka účasti na veřejných akcích
školy, …
průběžně
Umožnit zapůjčení školních prostor pro kulturní a sportovní akce místním subjektům
průběžně
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5. Prováděcí plán pro rok 2015/2016
I. pilíř: Pohoda prostředí
1. Pohoda věcného prostředí
Aktivita
Vytvářet u žáků vztah k vytvářeným
hodnotám
Inovovat a udržovat přírodní učebnu pro
výuku a relaxaci
Úprava pódia na výstavním sále
Úprava prostor školy

Termín plnění
Celoročně

Zodpovědnost
Zaměstnanci školy

Září – listopad 2015
březen–červen 2016
Podzim 2015
Celoročně

Zaměstnanci školy, žáci,
Ekoparlament
Provozní zaměstnanci
Zaměstnanci školy, žáci,
školní parlament

Termín plnění
Celoročně

Zodpovědnost
Zaměstnanci školy

Celoročně

Pedagogové

Celoročně

Vedení školy

Září 2015
Září 2015

Třídní učitel
Vedení školy
Předmětové komise a sdružení
Vedení školy

2. Pohoda sociálního prostředí
Aktivita
Vštěpovat žákům základní pravidla
chování (zdravit, poděkovat, poprosit, …)
Monitorovat vztahy ve třídách (žák-žák,
učitel-žák)
Řešit připomínky žáků ze školního
parlamentu, schránky důvěry
Stanovení třídních pravidel
Nastavit a vysvětit pravidla hodnocení
prospěchu a chování v předmětech
Další vzdělávání pedagogů

Prevence, AJ, Etika,
metody a práce s
žáky se SVP, dále
dle nabídky a
požadavky
jednotlivců

3. Pohoda organizačního prostředí
Aktivita
Nadále dbát na odpočinkový a relaxační
režim žáků (vyučování, přestávky)
Realizovat exkurze pro žáky zaměřené na
budoucí profesi
Exkurze Úřad práce Třebíč
Dbát na bezpečnost všech osob ve škole,
vyhledávat kritická místa
Školní rozvrh plánovat i s ohledem na
odjezdy autobusů
Dále realizovat volné středy na I. stupni

Termín plnění
Celoročně

Zodpovědnost
Pedagogové

Dle nabídky firem

Výchovný poradce

Duben 2015
Celoročně

Výchovný poradce
Zaměstnanci školy

Září 2015

Zástupce ředitele

Celoročně

Vedení školy, vyučující I. st.
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Zařadit elektronickou žákovskou knížku,
popřípadě třídní knihu
Setkání předmětových komisí, sdružení

Dle zájmu rodičů

Vedení školy

Září 2015, leden a
květen 2016
Červen 2016

Vedoucí komisí a sdružení

Aktivita
Učit žáky co nejvíce využívat informací
z přírodní učebny, informačních tabulí
naučné stezky a z médií
Podporovat environmentální výchovu a
ekologické zaměření školy
Podporovat pracovní a technické činnosti
žáků
Pokračovat v programu Ekoškola

Termín plnění
Celoročně

Zodpovědnost
Pedagogové

Celoročně

Ekoparlament, školní parlament
Vedení školy, pedagogové

Celoročně

Ročníkové exkurze
Založení portfolií (pokračování)
Smysluplně využívat počítačové učebny

Celoročně
Září 2015
Celoročně

Zahájení plaveckého výcviku

Září – listopad 2015

Sběr papíru, třídění odpadu
Barvy podzimu – výstava plodů a práce
žáků
Ukázka práce v 1. ročníku
Projekt Vánoční těšení

Celoročně
Září, říjen 2015

Ekoparlament
Mgr. Michal Šerý,
koordinátor EVVO
Třídní učitelé
Třídní učitelé
Pedagogové, Mgr. Antonín
Dvořák (správce ICT)
Vedení školy, tř. učitelé 3. a 4.
ročníku (Mgr. Pavel Nováček,
Mgr. Radmila Punčochářová)
Mgr. Michal Šerý
Mgr. Alena Netoušková

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Vedení školy

II. pilíř: Zdravé učení
4. Smysluplnost

Projektový den – finanční gramotnost
Projektový den – Den Země

Prosinec 2015
1.11. 2015 – 15. 1.
2016
Únor 2016
Duben 2016

Dopravní soutěž – školní kolo
Roční sebehodnocení
Publikace života školy
Tvorba školního časopisu

Duben 2016
Červen 2016
Celoročně
Celoročně
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Mgr. Alena Netoušková
Mgr. Libuše Davidová
Mgr. Antonín Dvořák
Mgr. Lenka Brabencová, třídní
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Třídní učitelé
Pedagogové
PK ČJ
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5. Možnost výběru, přiměřenost
Aktivita
Věnovat pozornost dětem se specifickými
poruchami učení a chování; vypracovat
IVP
Nabídka dysklubu
Věnovat pozornost a rozvíjet talentované
žáky – nabídka soutěží, olympiád
Činnost zájmových útvarů
Společně plánovat (učitelé a žáci) školní
projekty a aktivity – formou třídnických
hodin, školního parlamentu
Informovat vycházející žáky o možnosti
návštěvy SŠ a Veletrhu vzdělávání
Zajistit pro vycházející žáky exkurze do
výrobních podniků
Společně plánovat aktivity v rámci
školního roku s rodiči a žáky formou
anket, dotazníků, rozhovorů a třídních
schůzek
Možnost výběru volitelných předmětů

Termín plnění
Září, říjen 2015,
celoročně
1x týdně, celoročně
Dle nabídky
Říjen - květen
Dle aktivit
Říjen - únor

Zodpovědnost
Výchovný poradce Mgr. Lenka
Brabencová
Pedagogové
Speciální pedagog
Pedagogové
Vedoucí kroužků
Školní parlament
Vedení školy
Pedagogové
Výchovný poradce

Září 2015, průběžně

Vedení školy
Pedagogové, třídní učitelé

Konverzační soutěž
LVK - Filipovice
Pěvecká soutěž Zlatý kos

Červen 2015, září
2015
Listopad 2015
Leden 2016
Březen 2016

Noc s Andersenem
Exkurze Vídeň - ZOO (I. stupeň)
Ozdravný pobyt – Chorvatsko, Hvar

Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016

Vedení školy
Vyučující II. st.
Mgr. Michal Šerý
PK TV; Mgr. Věra Kočí
Mgr. Jana Trojanová. Mgr.
Pavel Nováček
Mgr. Radmila Punčochářová
Mgr. Pavel Nováček
Mgr. Libuše Davidová

6. Spoluúčast, spolupráce
Aktivita
Plenární schůze SRPDŠ

Termín plnění
Září 2015

Uvádění prvňáků do života školy (9.
ročník)

Září 2015,
celoroční spolupráce

Pokračování v programu Ekoškola,
spolupráce s ESKO – T Třebíč
Hrotovicko tančí
Běh naděje
O pohár starosty města Jaroměřic
Běh městem Hrotovice

Celoročně
Září 2015
Září 2015
Září 2015
Září 2015
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Zodpovědnost
Vedení školy, SRPDŠ
Školská rada
Třídní učitel 1. a 9. ročníku
(Mgr. Alena Netoušková, Mgr.
František Zvěřina)
Ekoparlament, přírodovědná
praktika, Mgr, Michal Šerý
Mgr. Romana Kubíčková
Mgr. Michal Šerý
PK TV, Lenka Jará
PK TV, Mgr. R. Kubíčková
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Přespolní běh
Soutěž ve šplhu
Školní laťka
První pomoc do škol
Memoriál Michala Tichého
Chovatelský den

Říjen 2015
Listopad 2015
Leden 2016
Březen 2016
Březen 2016
Duben 2016

Celoročně
Průběžně

PK TV, Mgr. R. Kubíčková
PK TV, Mgr. R. Kubíčková
PK TV, Mgr. R. Kubíčková
Vedení školy
PK TV
Školní parlament – Mgr. Jana
Trojanová; ŠD – Lenka Jará
Místní knihovna, Mgr. Alena
Netoušková
Školní parlament
PK TV, Mgr. Romana
Kubíčková
PK TV, Mgr. Romana
Kubíčková
Třídní učitelé
Mgr. Romana Kubíčková
PK TV, Mgr. Romana
Kubíčková
Vedení školy
Mgr. Romana Kubíčková

Pasování na čtenáře

Květen 2016

Den dětí
Americká vybíjená

Červen 2016
Květen 2016

Pohár rozhlasu

Dle nabídky

Vlastivědná putování, zážitkové pobyty
Sportovní den
Sportovní akce dle aktuální nabídky ASŠK
a ostatních škol
Spolupráce s odbornými partnery
Taneční soutěže, víkendové pobyty

Červen 2016
Červen 2016
Celoročně

Termín plnění
Pololetí; červen 2016

Zodpovědnost
Třídní učitel

Celoročně 2015

Třídní učitel

Aktivita
Aktivní přístupu školního parlamentu
k dění ve škole
Pokračovat ve zlepšování jednotlivých
součástí organizace (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD)
Program k Mikuláši, Barborce

Termín plnění
Celoročně

Zodpovědnost
Školní parlament, Mgr. Jana
Trojanová
Vedení školy

Vyřazení absolventů

Červen 2016

Pasování předškoláků

Červen 2016

7.Motivující hodnoceni
Aktivita
Zodpovědněji vést žáky k tvorbě vlastních
ročníkových portfolií
Připomínat a vysvětlit pravidla hodnocení
prospěchu a chování

III. pilíř: Otevřené partnerství
8.Model demokratického společenství

Celoroční aktivity školní družiny
(Drakiáda, Bramboriáda, Mikulášská
diskotéka, vynášení Morany, Čarodějnické
odpoledne, loučení se ŠD, …)

Celoročně
Prosinec 2015

Celoročně
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Žáci 9. ročníku, Mgr. František
Zvěřina
Vedení školy, Mgr. František
Zvěřina
MŠ, 8. ročník, Mgr. Lenka
Brabencová
Vychovatelka ŠD Lenka Jará
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9.Škola - kulturní a vzdělávací středisko obce
Aktivita
Vítání občánků
Celoškolní projekt Vánoční
těšení
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční koncert Zpívání na
schodech
Vánoční prodejní výstava
Vystoupení žáků MŠ v Diakonii

Termín plnění
Říjen 2015, duben 2016
Listopad 2015 – leden 2016

Zodpovědnost
MŠ
Zaměstnanci školy

29. 11. 2015
17. 12. 2015

Školní bál
Hudební slavnosti

Březen 2016
Duben 2016

Akademie ke Dni matek

Květen 2016

Mgr. Pavel Nováček
Hudební sekce, Mgr. Lenka
Čechová
Zaměstnanci školy
Učitelky MŠ, Mgr. Pavel
Nováček
Zaměstnanci školy
Hudební sekce, Mgr. Lenka
Čechová
Třídní učitelé, Mgr. Pavel
Nováček

17. 12. 2015
Listopad 2016, duben 2016

5. Hodnoceni prováděcích plánů




Průběžné společné hodnocení na pedagogických radách během školního roku, MS,PK
Průběžné společné hodnocení s žáky; třídnické hodiny
Celkové zhodnocení:
- dle časového harmonogramu
- učiteli a zaměstnanci školy formou rozhovoru
- dotazníky a jejich vyhodnocením
- společné vyhodnocení na závěrečné pedagogické radě ze všech pohledů (rodiče, žáci,
učitelé)
- zveřejnění hodnocení ve výroční zprávě
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6.Granty ve školním roce do r.2012 - 2015















Ve školním roce 2012/2013 byla podána jedna žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Vysočina na podporu naplňování a propagace principů Agendy 21 a Zdraví 21
Název žádosti: Naše škola v roce 2013
Žádost byla úspěšná
Finanční prostředky z grantu byly vyžity za účelem: akce pro veřejnost, projekt Den Země;
příprava školního bálu a školní akademie; zhotovení a tisk propagačního materiálu; ceny a
odměny pro žáky; dětský den; vydání publikace „Myslibořice a okolí“; projekty „Podzim
v naší škole“, „Vánoční těšení“

Ve školním roce 2013/2014 byla podána jedna žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Vysočina na podporu naplňování a propagace principů Agendy 21 a Zdraví 21
Název žádosti: Zdraví v naší škole
Žádost byla úspěšná
Finanční prostředky z grantu byly vyžity za účelem: akce pro veřejnost, podpory pohybových
aktivit a zdraví; zhotovení zdravých svačinek, rozvoj čtenářské gramotnosti; podporu
outdorových aktivit

Ve školním roce 2014/2015 byla podána jedna žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Vysočina na podporu naplňování a propagace principů Agendy 21 a Zdraví 21
Název žádosti: Zdraví v naší škole
Žádost byla úspěšná
Finanční prostředky z grantu byly vyžity za účelem: akce pro veřejnost, zakoupení
informačních tabulí a rákosového oplocení do přírodní učebny; propagace školy v denním
tisku, školním časopise; pravidelné měření a zjišťování teplot na školní meteostanici;
zhotovení žákovského portfolia „Vaříme podle zdravých receptů“

● dále z Kraje Vysočina Žádost o dotaci na Podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních
školách v Kraji Vysočina
/zakoupení 17 kusů stavebnice Merkur/ - žádost úspěšná

V Myslibořicích dne 29.10.2015

Mgr. Libuše Davidová, ředitelka školy
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