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Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017/2018 

a) základní údaje o škole 

Název :    Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková  
    organizace 

Sídlo:    Tišnovská 116 

    595 01 Velká Bíteš 

Zřizovatel:   Město Velká Bíteš 

    Masarykovo nám. 87 

    595 01 Velká Bíteš 

Údaje o vedení školy : 

ředitelka :         Mgr. Blanka Gaizurová 

výchovný poradce, učitelka pověřená zastupováním:  Mgr. Irena Batelková 

školní metodik prevence:       Mgr. Jarmila Tyllová 

účetní :        Bc. Olga Karmazínová 

         Romana Fleková 

adresa pro dálkový přístup:       

e-mail         info@specskolabites.cz 

webové stránky školy:      www.specskolabites.cz 

Školská rada:  

Zástupci školské rady:  Mgr. Irena Batelková 

    Ing. Libor Buchta 

    Helena Musilová 

Charakteristika školy:  

Právní subjektivitu má škola od 1. 7. 2000 a s účinností od 1. 1. 2004 je zařazena do sítě 
škol. 

K 1. 3. 2006 došlo ke změně názvu školy z původního – Speciální školy, Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace na nový název – Základní škola Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace. 

IZO ředitelství: 650067754. 

Zřizovatelem je město Velká Bíteš s platností od 1. 1. 2004. 

Ve školním roce 2017/2018jsme byli nadále plně organizovanou školou. 

Výuka probíhala v 7 třídách s postupnými ročníky 1.- 9. ročník (základní škola praktická), 

1. - 10. ročník (základní škola speciální) a přípravný stupeň ZŠ speciální. 

Ve škole jsme měli 3 oddělení školní družiny. 

mailto:info@specskolabites.cz
http://www.specskolabites.cz/
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Zaměření školy 

Školu navštěvovali žáci s lehkou, střední až těžkou mentální retardací, děti 
s kombinovanými vadami (mentální retardace současně s tělesným postižením), autismem, 
Downovým syndromem, se zrakovým postižením. 

V posledním roce se škola více zaměřila na vzdělávání dětí s autismem. V přípravném 
stupni ZŠ speciální vznikla třída zaměřená na práci s autistickými žáky.   

Výuka je organizována dopoledne ve dvou dvouhodinových blocích. Činnosti jsou členěny 
dle soustředěnosti žáků, často jsou zařazovány i krátké relaxační chvilky. Přestávky jsou 
využívány k aktivnímu odpočinku žáků, dle zájmů – na zahradě, v relaxačních koutcích. Ve 
výuce se prolínají různé metody a formy práce – individuální, skupinová práce, tematická  

a činnostní výuka, formy alternativní komunikace apod. 

Vzdělávají se u nás žáci z Velké Bíteše a z 16 dalších obcí z okresů   

          Žďár nad Sázavou 

          Třebíč 

          Brno – venkov 

Kraje:  Jihomoravský, Kraj Vysočina 

Zájmové a další vzdělávání 

Kroužky: žáci měli možnost vyplnit svůj čas v kroužku dramatickém, keramickém, 

hudebním a v kroužku Zdravá výživa. Dále v kroužku dle projektu financovanému MŠMT a 

EU - Doučování, Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářském klubu. 

Stravování a pitný režim 

Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579. Žáci do jídelny 

dochází pod dozorem svých učitelů.  

Škola se zapojila do projektu  

„Ovoce do škol“, kdy žákům    1. - 5. ročníku jsou zdarma jednou 
týdně podávány zeleninové a ovocné šťávy nebo ovoce či 
zelenina. Distribuci zajišťuje firma Laktea. 

„Mléko do škol“ mléko zdarma pro všechny žáky 2x měsíčně. 

 

Další služby: žákům školy je zajišťováno psychologicko-
pedagogické vyšetření dle požadavků učitelů a rodičů. 

Spolupracujeme s institucemi – SPC, PPP, pediatry, psychiatrií, Sociálním odborem MěÚ 
Velké Meziříčí, Policií ČR. 

Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s organizacemi v regionu Velká Bíteš (Senior klub 
Velká Bíteš, mateřské školy, Domov bez zámku Velká Bíteš, ale i mimo region (Lipka Brno, 
Chaloupky o.p.s). Díky této spolupráci mohli naši školu poznat i zahraniční lektoři  

a zahradní terapeuti. 
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 Projekt Zdravá škola             

 

Naše škola je od roku 2001 zařazena do Škol podporujících zdraví. 
Na podzim 2016 jsme znovu obhajovali účast na tomto projektu a získali jsme certifikát 
s přislíbením účasti na další 3 roky. V rámci obhajoby certifikace byla provedena evaluace 
organizace. Dotazníkového šetření Indi9 se zúčastnili pedagogové, rodiče, žáci. Toto 
šetření se uskutečnilo elektronickou formou a bylo vyhodnoceno Státním zdravotnickým 
ústavem Praha.  

V rámci projektu probíhalo ve školním roce mnoho akcí ve škole i pro veřejnost. Hlavním 
cílem je vytvoření pohodového prostředí pro žáky i učitele a vedení žáků ke zdravému 
životnímu stylu.   

 
 

Organizace školy dle zahajovacích výkazů ke 30.9.2017: 

 třídy kapacita počet žáků  

ZŠ praktická (z toho 
1 třída autistická) 

3 34 23 

ZŠ speciální 3 20 19 

Školní družina 3 26 26 

Přípravný stupeň 1 6 3 

 

Zařazení ZŠ praktické do ročníků 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

žáků 3 3 0 3 3 0 3 3 5 

 

Zařazení žáků ZŠ speciální do tříd 

ročník přípravný 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

žáků 3 4 0 1 1 2 1 2 1 0 7 

 

Celkem žáků září 2017:  45 

Noví žáci - příchod v průběhu školního roku   3 

Celkem žáků ke konci školního roku -  48 

 

Spojení ročníků v jednotlivých třídách:  

I. třída ZŠ speciální – díl I., II.  ročníky: 1.,3.,4.,6.,7. 

II. třída ZŠ speciální – díl I., II.   ročníky: 5., 10. 
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III. třída ZŠ speciální –  díl I.   ročníky: 1.,5., 7., 8., 10 

IV. třída ZŠ - dle §16, odst.9,    ročníky: 1.,2., 4.,  

V. třída ZŠ - dle §16, odst.9,  ročníky: 4.,8.,7., 

VI. třída ZŠ  - dle §16, odst.9,  ročníky: 9., 5. 

VII. třída - Přípravný stupeň ZŠ speciální 

 

Školní družina: zapsaných 26 žáků, oddělení I., II., III. 
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b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu 

se zápisem ve školském rejstříku 

 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

79-01-C/01 Základní škola 

Školní družina 

 

Školní vzdělávací programy: 

 Individuálně vzdělávací plány, které zpracovávají speciální pedagogové na základě 
psychologického vyšetření, doporučí SPC, na žádost a se souhlasem rodičů 

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu 

 Vypracovaného dle RVPZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením, určený pro žáky s LMP s motivačním názvem „Poznání životem mě 
provází“ - dobíhající  

 Zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální, 

Díl I. a Díl II. s motivačním názvem „ Učíme se spolu“ 

 Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň ZŠ speciální s motivačním názvem 
„Poznáváme svět“ 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně minimálních výstupů 
s motivačním názvem „Poznání životem mě provází“ 
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 ředitelka školy:   Mgr. Blanka Gaizurová 

 pedagogičtí pracovníci:  Mgr. Lenka Oberreiterová 

     Mgr. Irena Batelková 

     Mgr.  Ludmila Kučerová 

     Mgr. Jarmila Tyllová 

     Mgr. Kateřina Rosecká 

     Dana Vrbová  

           

     Mgr. Lucie Večeřová 

     Mgr. Lukáš Pakosta 

     Mgr. Věra Šustáčková 

     Mgr. Michaela Varmužová 

     Mgr. Petra Pařilová 

 

 vychovatelka školní družiny:  Bc. Eva Ulmanová 

       Dana Vrbová 

      Pavla Blahovcová, DiS 

      Miroslava Jochová 

 

 asistentky pedagoga:  Bc. Eva Ulmanová 

     Pavla Blahovcová, DiS 

     Mgr. Lucie Večeřová 

     Mgr. Petra Pařilová 

     Bc. Alena Kalinová 

     Dana Vrbová 

     Jana Zachovalová 

     Miroslava Jochová 

     Hana Hykšová 

 

- účetní:    Bc. Olga Karmazínová 

- administrativní pracovník Zdeňka Milianová 

- uklízečka:     Eva Neklapilová 

- školník:    Antonín Morava 
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Kvalifikace pedagogického sboru 

magisterské vysokoškolské vzdělání spec. ped :    8 pedagogů  

Bakalářské vysokoškolské vzdělání zaměřené na spec. ped.  1 

Magisterské vysokoškolské jiný obor      3 

Studující speciální pedagogika magisterský obor    2   

Kvalifikovaní asistenti pedagoga      9 (všichni) 

d) údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy 

 celkem nově zařazení žáci:   

K povinné školní docházce na základě „ Rozhodnutí o přestupu“, „Rozhodnutí o 
zařazení do jiného vzdělávacího programu“ byli  přijati 3 žáci 

 Nově zařazení žáci do základní školy zřízené dle §16. odst. 9 

datum chlapci dívky ročník 

1. 9. 2017 1 1 1 

11.1.2018 0 1 1 

18.12.2017 0 1 2 

1.11.2017 0 1 4 

1.9.2017 1 0 4 

 

Nově zařazení žáci do ZŠ speciální 

datum chlapci dívky ročník 

1.9.2017 1 0 1 

1.9.2017 1 0 3 

 

Nově zařazení žáci ze ZŠ 

datum chlapci dívky ročník 

11.1.2018 0 1 1 

1.11.2017 0 1 4 

1.9.2017 1 0 4 

1.9.2017 (ZŠS) 1 0 3 

 

Nově zařazení žáci z MŠ 

datum chlapci dívky ročník 

1.9.2017 1 (ZŠS) 1(ZŠ) 1 
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Změna vzdělávacího programu 

datum chlapci dívky ročník 

 0 0 0 

 

Dodatečný odklad školní docházky  

datum chlapci dívky obor 

1.11.2017 1 0 ZŠ speciální 

 

Odchod žáků:      0  
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Přijímací řízení do OU, PrŠ a SOU, SOŠ 

 

Škola věnovala ve školním roce velkou pozornost profesní přípravě žáků a jejich výběru 
učilišť. Spolupracovali jsme s Úřadem práce, náboráři učilišť a rodiči žáků.  

Počet vycházejících žáků:10 

 

  

poče
t 

střední škola obor sídlo SŠ okres 

 1  SOŠ Jana Tiraye, Velká 
Bíteš 

 Potravinářská výroba 
(cukrářské práce) 

 Velká 
Bíteš 

 Žďár 
nad 
Sázavou 

1 OU a Pr.Š, Brno, Lomená Stravovací a ubytovací služby 
(kuchařské práce) 

Brno Brno 

1 OU a Pr.Š, Brno, Lomená Truhlářská a čalounická 
výroba (truhlářské práce) 

Brno Brno 

1 OU a Pr.Š, Brno, Lomená Pečovatelské služby 
(pečovatelské práce) 

Brno Brno 

1 OU Cvrčovice Zahradnické práce Cvrčovice Brno 

5 Základní škola a Praktická 
škola Velká Bíteš 

Jednoletá praktická škola Velká 
Bíteš 

Žďár nad 
Sázavou 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání 

Prospěch žáků: základní škola zřízená dle §16, odst. 9 (praktická) 

ročník počet žáků Prospělo s 
 vyznamenáním 

prospělo neprospělo Odchod žáka 
v průběhu roku 

1. 4 2 2 0 0 

2. 4 0 3 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 4 2 2 0 0 

5. 3 2 1 0 0 

6. 0 0 0 0 0 

7. 3 0 2 1 0 

8. 3 1 2 0 0 

9. 5 0 5 0 0 

 

Prospěch žáků: základní škola speciální 

třída Počet žáků prospělo neprospělo 

1. 3 3 0 

2. 0 0 0 

3. 1 0 1 

4. 1 1 0 

5. 2 2 0 

6. 1 1 0 

7. 2 2 0 

8. 1 1 0 

9. 0 0 0 

10. 7 7 0 

 

Přípravný stupeň ZŠ speciální 

Počet žáků Osvědčení 
o absolvování 

Odchod žáka 
v průběhu roku 

4 4 0 

 

Poznámka: Žáci základní školy speciální jsou hodnocení slovně  
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Chování žáků: základní škola praktická 

 

Pochvaly: 

Celkem: 6 

Pochvaly TU: 6 

Pochvaly byly uděleny žákům především za dobrou reprezentaci školy na akcích 
pořádaných školou a sportovních akcích. 

Pochvala ředitele školy: 0 

 

Výchovná opatření: 

celkem: 3 

Výchovná opatření byla udělena pouze v ZŠ:  

Důtka TU: 1 

Důtka ŘŠ:2 

Výchovná opatření byla udělena z důvodů neomluvené absence 

 

Zameškané hodiny žáků 

třída počet zameškaných 
hodin 

průměr na žáka počet neomluvených hodin 

I.  1168 166,8 0 

II. 599 99,8 0 

III. 1184 197,3 0 

IV. 920 115 4 

V. 1364 151,5 15 

VI. 1057 96,1 0 

VII. 440 110 0 

celkem 6732 140,3 19 
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Cílem primární prevence je vytvářet v naší škole příznivé prostředí, vést děti ke zdravému 

životnímu stylu, předcházet nebezpečí kouření, užívání alkoholických nápojů, zneužívání 

léků a seznamovat se s nebezpečím drog. 

Primární prevence je zařazována do plánů výuky na celý rok. 

Žáci jsou v jednotlivých předmětech informováni o návykových látkách a o jejich vlivu 

na zdraví. Jsou také průběžně seznamováni se všemi sociálně - patologickými jevy 

(přiměřeně k věku dětí). 

Využívány jsou materiály školy z oblasti primární prevence a další různé metody (předávání 

informací, projektové vyučování, skupinové práce, diskuse s žáky, sociální hry, hraní rolí, 

obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítnutí atd.) 

Modelové situace pomáhají dětem vžít se do tíživých problémů a vyprovokovat je k vlastním 

řešením a názorům. 

Primární prevencí jsou veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům 

a následkům, které jsou spojeny se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat 

jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže 

zahrnuje informovanost o všech oblastech těchto jevů. 

Nové informace jsou žákům prezentovány na nástěnce. K prevenci přispívá i mnoho 

jednorázových akcí konaných v průběhu školního roku (viz. v plánu prevence). 

Školní metodik prevence vede veškerou dokumentaci týkající se SPJ v naší škole. 

Sleduje témata, týkající se soc. pat. jevů, která prolínají různými výukovými předměty, 

eviduje zápisy z jednání a pohovory s žáky, dokumentuje probírané oblasti soc. pat. jevů se 

žáky (viz. dokumentace metodika prevence). 
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet pedagogických pracovníků:  18   Počet provozních zaměstnanců: 2 

Vzdělávání zaměřené na oblast řízení a organizace:  

název vzdělávací akce počet zúčastněných 

Zákoník práce ve školské praxi 2 

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 2 

Seminář ke zvládnutí GDPR 1 

Spisová služba v praxi 2 

Zákoník práce ve školské praxi 1 

Účetnictví příspěvkových organizací 3 

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018 1 

Vzdělávání zaměřené na oblast pedagogickou 

Název vzdělávací akce počet zúčastněných 

Rizika chování dětí a mládeže 2 

Vánoce a zdraví - celoživotní vzdělávání  2 

Odborný kur bazální stimulace 13 

Metody a techniky stimulace pohybového vývoje 4 

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání 1 

Současné trendy v péči o osoby s autismem 2 

Zahrada pro výuku 1 

Vzdělávání žáků se speciál.vzdělávacími potřebami - 
somatopedická společnost 

1 

Školní zahrady pro EVVO-cesta ke školní př.zahradě 3 

Podpora rozvoje řečí u dětí s těžkým kombinovaným postižením 5 

Příběh v krativních terapiích 1 

Diagnostika dítěte předškolního věku 3 

Učíme se v zahradě II. 3 

Jak používat "Drumben" 3 

Rok ve školní zahradě: Zharado, prostři se 3 

Poskytnutí první pomoci 5 

Profesní průprava zástupců ředitele 1 

Posuzování vývoje čtení a psaní na 1.stupni ZŠ 1 

Metoda vědomé stopy pohybu 1 

Užiteční živočichové v zahradě - Tulln 1 
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Školní zahrady pro EVVO - zelené střechy 3 

Projekty v zájmovém vzdělávání? Senzace 2 

Storytelling a improvizace 1 

Družina a paragrafy 2 

Školní vzdělávací program v zájmovém vdělávání 1 

Studium pro asistenty pedagoga 2 

Učíme se v zahradě III. 2 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V průběhu celého školního roku se uskutečňovaly na naší škole akce pro žáky, rodiče  

a širokou veřejnost. Naše škola se podílela na mnoha akcích pro veřejnost. 

Školská rada se v tomto školním roce sešla třikrát. 
Probíhající akce máme zdokumentovány na DVD a v kronice školy. 
 
 
Soutěže 

Soutěže v rámci školy: 

Soutěže s environmentální tematikou na téma odpadové hospodářství, ochrana přírody. 

 

Akce v rámci bítešska: 

Den otevřených dveří  

Vernisáž výstavy -„Všichni jsme tu doma“ 

Den otevřené přírodní zahrady 

Víkend otevřených zahrad 

Atletický čtyřboj okresní kolo Velké Meziříčí  

 

Seznam akcí školního roku 2017/2018 

1.11.2017 -  Den veganství  
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Divadelní představení 

31. 10. 2017 

 

Letošní první divadelní představení se jmenovalo Honzovo skoro varieté. Na představení 
nás pozvala Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši, které jsme srdečně poděkovali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikoterapie 

8. 11. 2017 

Začátkem listopadu za námi opět zavítala paní Drlíčková, která si pro nás připravila 
odpočinkovou hodinu plnou pohody a zajímavé hudby. Někteří z nás se muzikoterapie 
účastnili poprvé a jistě pro ně byla silným a zajímavým zážitkem. Všechny děti se při 
známých tónech uklidnily a uvolnily a užily si svoji chvilku relaxace. 
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Halloween 

31. 10. 

Ani letos na nás nezapomněla halloweenská strašidla. Tato strašidelná návštěva dorazila 
hned ráno s prvním zvoněním a některé z nás pořádně vyděsila. Přesvědčte se sami  

a upřímně si přiznejte, že byste se určitě také vylekali, potkat takovou trojici. 

 

 

 

Výlet Archeoskanzen a Živá voda Modrá 

4. 10. 2017 

(V rámci projektu Zdravá škola 2017, náklady na dopravu podpořil Kraj Vysočina) 

První větší akcí tohoto školního roku byl výlet do obce Modrá, kde jsme navštívili 
Archeoskanzen a expozici Živá voda. 
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Vánoční besídka 

12. 12. 2017 

  

Tak jako každý rok i letos si naše děti s pomocí paní učitelek připravily pro veřejnost 
vánoční besídku. Ta se poprvé konala v prostorách kulturního domu. 

 

 

Certifikace Bazální stimulace 

7. 12. 2017 

 

Ve čtvrtek 7. prosince jsme měli tu čest přivítat na naší škole paní doktorku Karolínu 
Friedlovou. Ta působí jako ředitelka a jednatelka Institutu Bazální stimulace, který poskytuje 
supervize a odborné poradenství proškoleným pracovištím. Po zhodnocení všech 
požadovaných informací nám paní doktorka udělila certifikát Pracoviště pracující s 
konceptem Bazální stimulace a naše škola je tak první školou v Kraji Vysočina, jež byla 
certifikovaná podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace. 
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Canisterapie 

13. 12. 2017 

Ve středu 13. prosince nás navštívili lektoři z Brna se svými psy za účelem canisterapie. 
Canisterapie je jednou z forem zooterapie, při níž se využívá pozitivní interakce mezi 
člověkem a psem. Působí jak na fyzické zdraví, tak na psychiku dětí. 

 

Mikuláš 

5. 12. 2017 

Mikulášská nadílka se uskutečnila díky dobrovolnické akci GE Moneta Money Bank 

 

 

Bruslení 

Leden 2018 

Přes zimu jsme v tělesné výchově chodili na místní stadion bruslit. 
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3. místo v soutěži zahrad 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, vyhlásil ve spolupráci 
se školským zařízením Chaloupky soutěž nazvanou „Školní a přírodní zahrady Kraje 
Vysočina ve fotografii.“ 

Zájemci se mohli přihlásit a pomocí fotografií prezentovat svoji zahradu veřejnosti, neboť 
organizátoři z fotografií zahrad vytvořili zajímavou výstavu, která je k vidění v sídle Kraje 
Vysočina. 

Naše škola se soutěže také zúčastnila a vyhrála krásné 3. místo 

 

 

Recitační soutěž školní kolo 

15. 3. 2018 

 

Druhý březnový čtvrtek byl vyhlášen jako den školního kola recitační soutěže. Přihlásilo se 
mnoho účastníků a všichni byli velice šikovní. Rozhodování a bodování bylo opravdu velice 

Berková, Gabča Šrámková a Kája Orságová. 
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Zdravý chrup 

19. 3. 2018 

Péče o chrup a dentální hygiena - beseda pro žáky 

 

 

Den otevřených dveří 

9. 4. 2018 

Druhý týden v dubnu jsme započali „Dnem otevřených dveří“. Připravili jsme si bohatý 
program a byli jsme velice překvapení hojnou účastí. Ve škole jsme přivítali ředitelé škol, 
speciální pedagogy a psychology, představitele Kraje Vysočina, odbornou veřejnost, 
Představitele Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, odboru speciální 
pedagogiky a samozřejmě rodiče současných i budoucích žáků. 

 

Krajské kolo recitační soutěže 

27. 3. 2018 

Dne 27. března se na Základní a praktické škole ve Velkém Meziříčí konalo krajské kolo 
recitační soutěže "Já a básnička". I naše škola vyslala tři zástupce. Všichni jsme jim drželi 
pěsti a byli jsme mile překvapeni, když naši soutěžící přivezli tři diplomy. 

Soutěž byla rozdělena na tři věkové kategorie a porota hodnotila paměť soutěžících, jejich 
přednes i obtížnost recitované básně. V nejmladší kategorii vyhrála Anetka Berková s 
básničkou Karkulka od Františka Hrubína. Kája Orságová obsadila s básní Zimní láska od 
Karla Benetky třetí místo. V kategorii nejstarších soutěžících porotu nadchla Gabča 
Šrámková s verši O králi a vose od Vítězslava Nezvala a svým výkonem si zasloužila také 
první místo. 
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Besídka pro maminky 

11. 5. 2018 

 

Přišel květen a s ním dlouho očekávaný Den matek. Žáci se spoustu týdnů pilně 
připravovali na besídku, která byla určená právě jejich maminkám. Besídka se uskutečnila v 
prostorách Kulturního domu ve Velké Bíteši. 

 

 

Vernisáž výstavy „ Všichni jsme tu doma“ 

19. 6. 2018 

(V rámci projektu k naplňování principů Zdravé školy 2018. Podpořil Kraj Vysočina.) 

 

Výstavní síní ve Velké Bíteši se v úterý odpoledne rozezněly zvuky bubnů v rytmu písně 
Jdu krajinou od skupiny Traband. O kulturní program při vernisáži se skvěle postarali žáci 
školy.  

Na první pohled návštěvníky upoutali velké fotografie, jež byly tematicky spjaty s Velkou 
Bíteší. Při toulkách Bíteší žáci nacházeli různá zákoutí a zajímavá místa, která si fotili. 
Následně vybrali nejzdařilejší fotografie, které jste si mohli na výstavě prohlédnout. 

Výstavu doplňují obrazy, které jsou v podstatě replikami děl slavných malířů. 
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Výlet Westernové městečko Boskovice 

4. 6. 2018 

(V rámci projektu k naplňování principů Zdravé školy 2018. Podpořil Kraj Vysočina.) 

              

 

 

Den otevřené zahrady a Víkend otevřených zahrad 

8. 6. 2018 

(V rámci projektu k naplňování principů Zdravé školy 2018. Podpořil Kraj Vysočina.) 

I letos se druhý červnový víkend nesl v duchu akce Víkend otevřených zahrad. Jedná se  

o událost, při které jsou otevřeny běžně nepřístupné zahrady veřejnosti. Poprvé se akce 
konala ve Velké Británii a Česká republika se přidala v roce 2010. Cílem této akce je zvýšit 
informovanost lidí o zahradním umění, zahradní architektuře a zároveň ukázat veřejnosti 
zajímavé objekty umístěné v zahradách či parcích. 

Do zahrady jste se mohli přijít podívat v pátek 8. června. Dopoledne jsme měli připravený 
program pro mateřské školy, navštívily nás i maminky s dětmi a odpoledne byla zahrada 
zpřístupněna široké veřejnosti. Letošní aktivity byly zaměřeny na přírodu a zvířata žijící v ní. 
Soutěžící si tak vyzkoušeli ochutnávání šťáv jako motýlci, vyráběli pavoučí síť jako křižák, 
vybírali krmení pro kapra nebo se zkoušeli plazit jako zmije. 
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Rozloučení s žáky 9. ročníku 

29. 6. 2018 

 

 

Pedagogický sbor, závěr školního roku 
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j) základní údaje o hospodaření školy 2017 

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2017 

Výnosy neinvestiční 9 065 928 Kč 

Přímé dotace na vzdělávání UZ 33353 7 650 349 Kč 

Provozní dotace 950 905 Kč 

Dotace- Zdraví 21 60 000 Kč 

Dotace Fond Vysočina 24 000 Kč 

Dotace - Rozvojový program UZ 33073 17 131 Kč 

Dotace - Rozvojový program UZ 33052 165 687 Kč 

Dotace OPVV - Šablony 61 861 Kč 

Dotace  OP Potravinová pomoc  7 206 Kč 

Úplata za vzdělávání ve  ŠD 13 050 Kč 

Prodej majetku 5 000 Kč 

Ostatní příjmy 23 173 Kč 

Úroky z bankovního účtu 783 Kč 

Čerpání fondů 79 290 Kč 

transfery 403 7 493 Kč 

  

  
Náklady neinvestiční 9 030 776 Kč 

Náklady na platy 5 513 289 Kč 

Zákonné soc a zdrav. pojištění 1 826 680 Kč 

Zákonné pojištění Kooperativa 21 527 Kč 

Tvorba FKSP 108 216 Kč 

Náklady na učebnice  a učeb. pomůcky 30 357 Kč 

Podpůrná opatření  176 983 Kč 

DVPP - náklady na vzdělávání 71 243 Kč 

Opravy a udržování 16 628 Kč 

 Energie 191 766 Kč 

 Cestovné 26 660 Kč 

 DDHM 259 788 Kč 

DDHM - podpůrná opatření 153 368 Kč 

 Odpisy 54 458 Kč 

Realizace projektů 133 332 Kč 

* Ostatní provozní náklady 599 849 Kč 

 
  

Výsledek hospodaření 35 152 Kč 
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Příloha  - grafická část 
Zdroje financování 2017 

 

Náklady na vzdělávání a provoz 2017
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Informace o výsledcích kontrol 

 
 

1. Průběžná veřejnosprávní kontrola 
 
Průběžná veřejnosprávní kontrola proběhla 31. 10. 2017  
Předmětem kontroly bylo:  

 plnění opatření z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly č. 1/2016 

 aplikace zákona č. 320/2001 Sb.  

 postupy účtování dle ČÚS a provádění inventarizace dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.  

 dokladová kontrola provedená výběrovým způsobem  

 kontrola nákladů 
 
Dle protokolu 3/2017 nebyly shledány nedostatky, doporučení byla vzata na vědomí 

 

2. Kontrola České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina 

Kontrola České školní inspekce Inspektorátu v Kraji Vysočina proběhla ve dnech 
6. 2. až 8. 2. 2018.  Jednalo se o komplexní kontrolní činnost. 
Předmětem inspekční kontroly bylo zejména: 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání, a to podle příslušných 
školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 
s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy dle § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona. 
Inspekční zpráva je přiložena jako příloha k Výroční zprávě. 
 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Ve školním roce 2017/2018 získala naše škola dotaci z rozvojových programů MŠMT 

 na financování regionálního školství: 

UZ Název Částka v Kč 

33052 Zvýšení platů pracovníků v regionálním 

školství    

165.687,- 

33073 Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců RgŠ. 

  17.131,- 
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l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

V rámci celoživotního vzdělávání studovalo ve školním roce 2016/2017 pět pedagogických 

pracovníků. Jednalo se o vzdělávání magisterského studijního programu speciální 

pedagogika, specializační studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů 

a asistenty pedagoga. 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

 V průběhu školního roku 2016/2017 jsme zpracovali žádosti o přidělení dotace z grantů: 

 Vyhlášených Krajem Vysočina.  

 Zdravá škola 2017 

 Projekt  byl předložen na základě zveřejněných Zásad kraje Vysočina pro 

poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21  

a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Dotace na projekt ve výši 59.161,- Kč. Projekt probíhal 

v období březen 2017 až říjen 2017. 

Potravinová pomoc 

Projekt je určen na pomoc rodinám v hmotné nouzi. Díky projektu je možné financovat 

školní stravování dětí. 

Webové stránky pro specskolabites.cz 

Cílem projektu bylo vytvořit pokročilejší formu webu s použitím technologií zaměřených 

na interaktivitu. 

Zvýšit výtvarnou, designerskou a obsahovou úroveň webu. Pomocí redakčního systému 

umožnit uživateli operativně řešit novinky a aktualizace webových stránek daleko 

jednodušší a efektivnější formou, než dosud. 
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 Vyhlášených MŠMT 

Projekt „Plavání 2018“ 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) 

Projekt byl doporučen k realizaci, proběhne září až prosinec 2018. Projekt je určen 

na úhradu cestovních nákladů spojených s realizací plaveckého kurzu.  

Přiznaná dotace činí 29.700,- 

 

Podpora žáků se SVP (šablony I.) 

V rámci projektu jsou realizovány Kluby zábavné logiky a deskových her, Čtenářské 

kluby a Doučování žáků potýkajících se se školním neúspěchem. Realizace projektu 

září 2017 - srpen 2019. Celková přiznaná částka na projekt činí  275.046,- Kč. 

 
  

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

Při škole pracuje školská rada. Zástupcem je Mgr. Irena Batelková, zástupcem zřizovatele 

je Ing. Libor Buchta a za rodiče byla zvolena paní Helena Musilová. 

Odborová organizace v naší škole není. 
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Výroční zpráva o činnosti školy 

za rok 2017/2018 

 

 

Projednána pedagogickou radou dne   27. 8. 2018 

 

Projednána školskou radou dne    31. 8. 2018 

 

Předána k projednání zřizovateli dne   15. 10. 2018 


