
1 
 

Základní škola a mateřská škola Tasov 

Č.j.: ZŠMŠ 391 /2021MART 

Výroční zpráva 
Školní rok 2020/2021 

 

 

Tasov 37, 675 79 Tasov 
telefon: 566547134, 775020355; martincova@zs-tasov.cz; www.zs-tasov.cz 

bankovní spojení: Česká  spořitelna, č.ú.: 1524772399, IČO: 70281793 



2 
 

1. Základní údaje 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Tasov 

okres Žďár nad Sázavou 

 příspěvková organizace 

Sídlo školy: 675 79  Tasov 37 

IČO: 70281793 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitelka školy: Mgr. Irena Martincová 

Kontakty: telefon: 566547134, 775020355 

www.zs-tasov.cz 

email: martincova@zs-tasov.cz 

Datum zařazení do sítě 

škol: 

1. 1. 2000 

Poslední aktualizace v síti 

škol: 

1. 1. 2003 

Identifikační číslo 

ředitelství: 

IZO: CZ7028179, identifikační zařazení: 600122077 

Součásti školy: základní škola 

mateřská škola 

školní družina    

školní jídelna 

Kapacita:  118 

Kapacita:  40 

Kapacita:  50 

Kapacita:  110 (ZŠ), 40 (MŠ), 45 

(ped. pracovníci  + ostatní strávníci)  

Zřizovatel: Obec Tasov, 675 79 Tasov 240 

Starosta: Ing. Pavel Pavlíček 

email: obec@tasov-tr.cz 

telefon: 566547159 
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školní jídelna strávníci MŠ strávníci ZŠ strávníci ostatní + ped. pracovníci 

I. pololetí 40 110 45 

II. pololetí 40 110 45 

 

Rozdělení podle počtu žáků v jednotlivých třídách v ZŠ: 

I. stupeň I. třída (1. ročník) 12 žáků 

 II. třída (2. ročník) 16 žáků 

 III. třída (3. ročník) 13 žáků 

 IV. třída (4. ročník) 13  žáků 

 V. třída (5. ročník) 15 žáků 

II. stupeň VI. třída (6. ročník) 15 žáků 

 VII. třída (7. ročník) 16 žáků 

 VIII. třída (8. ročník) 6 žáků 

 IX. třída (9. ročník) 12 žáků 

 

 

 

2. Základní údaje za školní rok 2020/2021 

 Počet tříd Počet žáků 

mateřská škola 2 40 

I. stupeň 5 69 

II. stupeň 4 49 

školní družina 2 50 
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Rozdělení žáků podle obcí  v ZŠ: 

Obec: Celkem žáků: Dívky: Chlapci: 

Čikov 5 2 3 

Oslava 2 1 1 

Náměšť nad Oslavou 1 - 1 

Dolní Heřmanice 14 4 10 

Pyšel 1 1 - 

Tasov 85 37 48 

Vaneč 4 3 1 

Lhotka 2 1 1 

Velké Meziříčí 2 1 1 

Baliny 1 - 1 

Velká  Bíteš 1 - 1 

Celkem: 118 50 68 

 

3. Mateřská  škola 

Ředitelství se nachází v ZŠ. Vedením   MŠ je pověřena vedoucí učitelka Bc. Vlasta 

Lučivňáková. V mateřské škole pracují 4 učitelky, tři na celý úvazek, jedna má úvazek  0,500. 

Všechny paní učitelky mají odbornou kvalifikaci dle zákona. Školní asistentka má odborný 

kurz asistenta pedagoga. Druhým rokem dálkově studovala Střední školu informatiky a 

cestovního ruchu SČMSD v Humpolci, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V červnu 

2021 zakončila toto studium maturitní zkouškou. Provozní zaměstnankyně a  domovnice MŠ, 

Martina Žáková má celý úvazek. Od měsíce května 2021  je v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, zastupuje ji paní Hana Pavlíčková.  

1. Počty nově přijatých dětí: 

Ve školním roce 2020/21 bylo do mateřské školy přijato 11 dětí. Celkový počet dětí v MŠ byl 

38 ve věku od 2,5 do 7 let. Děti byly rozděleny do tříd Sluníček a Berušek. V 1. třídě Sluníček 

bylo 18 dětí a ve 2. třídě Berušek 20 dětí. Třídy byly věkově smíšené -  heterogenní, přesto 
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byly děleny na třídu starších dětí -  Sluníčka, kde bylo věkové rozmezí od čtyř do sedmi let a 

třídu mladších dětí - Berušky, s věkovým rozpětím 2,5 – 5 let. Ve třídě Sluníček bylo 8 

nejstarších předškoláků. K těmto dětem bylo přiřazeno 10 dětí 4-5ti letých. Z 8 předškoláků 

měl jeden chlapec odklad školní docházky. Třídu Berušek navštěvovalo 20 dětí, z tohoto 

počtu bylo 11 dětí nově příchozích.  

2. Provoz mateřské školy: 

Provoz mateřské školy byl zajištěn od 6.15 do 15.45 hodin. Provoz třídy Sluníček byl od 6.15 

hod. (zahajující třída) do 15.00 hod.  Třída Berušek začínala svůj provoz v 7.00 hod.  a končila 

v 15.45hod.  (zakončení provozu MŠ). Odpolední provoz byl zajištěn v obou třídách do 15.00 

hod v 15.00 hod. se děti scházely ve třídě Berušek. V době podzimních prázdnin byla 

mateřská škola uzavřena z důvodu velké nemocnosti. 

V prosinci 2020 byla mateřská škola uzavřena z nařízení hygieny – covidová epidemie v MŠ. 

Běžný  provoz byl zahájen 4. 1. 2021. Od 1. 3. do 9. 4. 2021 byla MŠ uzavřena z nařízení vlády 

ČR.   O jarních prázdninách a celý červenec fungovala jedna třída pro nahlášené děti.  

3. Zápis dětí do ZŠ na školní rok 2021/2022: 

Zápis do základní školy se uskutečnil v měsíci dubnu. Z důvodu karantény byl pouze formální, 

bez přítomnosti dětí. Jednomu dítěti byla odložena povinná školní docházka, do základní 

školy odejde 7 dětí. 

4. Charakter budovy, školy: 

Budova ZŠ a MŠ Tasov se nachází na konci obce s prostorným příslušenstvím - zahrada MŠ, 

ZŠ (jsou propojené), velké hřiště, blízkost lesa, přírody. 

MŠ je dvoutřídní s šatnami pro obě třídy, společným sociálním zařízením, samostatnou 

kuchyní a jídelnou. Vybavení obou učeben MŠ poskytuje vhodné zázemí pro naplňování ŠVP 

PV. Skříňky, jednotlivá centra her a aktivit umožňují dětem volný přístup k učebním 

pomůckám a hračkám. Ve třídách je dostatečné množství her, hraček, stavebnic, 

didaktických pomůcek, naučných knih i kreativního doplňkového materiálu pro činnosti dětí. 

Školní jídelna MŠ je součástí jídelny ZŠ,  na svačiny a oběd  se přechází do jídelny přes 

základní školu.  Ve třídách se každý den rozkládají lehátka - stohovatelná lehátka pro třídu 

Sluníček jsou uložena ve vymezeném prostoru na chodbě, pro třídu Berušek v úložné skříni 

ve třídě. V srpnu 2021 se v mateřské škole malovala kuchyňka, kancelář, chodba i třída 

Berušek a sociální zařízení mateřské školy.  Opravena  byla  podlaha ve třídě Berušek. Do 

kanceláře byl pořízen nový koberec a velká skříň na dokumenty a pomůcky.  Nový nábytek ze 

sponzorských darů pěkně zvelebil obě třídy MŠ. V obou třídách  jsou nové závěsy a záclony 

odpovídající názvu a charakteru tříd. V letošním školním roce se nám podařila získat nová 

výpočetní technika, kterou jsme  využili během distanční výuky. Máme nový notebook a  
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k němu barevnou tiskárnu a multifunkční barevnou tiskárnu s kopírkou ve třídě. Díky  

sponzorům jsme letos získali pro MŠ 45 000,-Kč, které jsme využili na obnovení a doplnění 

nábytku v obou třídách. Pro děti byly nakoupeny další didaktické pomůcky. Do obou tříd 

jsme pořídili Předškolákův trenažér doplněný metodikou, jenž je zaměřený na rozvoj 

logického myšlení, rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a pozornosti. Dále jsme koupili menší 

pomůcky jako Barevné rybičky – Punakai a Produkty od zvířat – Nawito. K podpoře dobré 

interakce  mezi dětmi jsme objednali soubor tří společenských her, které jsou vyrobeny ze 

dřeva a jejich námět je pro děti moderní, zajímavý a poutavý. Pro rozvoj hrubé motoriky 

jsme pořídili dvě velká ohebná lana. Školní knihovna byla obohacena o další odbornou i 

dětskou literaturu.  

5. „Covidový“ rok a jeho následky 

Celý školní rok byl ovlivněn pokračující pandemií virové choroby Covid – 19 a vládními 

nařízeními, které jsme pečlivě sledovali a dodržovali. 

Mateřská škola ve letošním školním roce z důvodu pandemie pozastavila kulturní a divadelní 

představení pro děti, byly pouze aktivity připravované naší mateřskou školou. Fotografování, 

zastaveníčka, společná tvoření, školní výlety, předplavecký výcvik, pasování apod. se konaly 

podle aktuální situace  (viz. akce školy). 

Miniškolka pro rodiče a děti, které se chystaly k zápisu do MŠ, se nakonec během tohoto 

obtížného covidového roku vůbec neuskutečnila. Od měsíce dubna do června 2021 se měl 

konat předplavecký výcvik, který byl také zrušen. 

 V této době jsme připravovali distanční výuku pro všechny děti, nejen pro nejstarší „školkou 

povinné“ předškoláky. Krátce před uzavřením jsme zakoupili novou velkou barevnou 

kopírku, kterou jsme naplno využili při distanční výuce a vytvořili jsme si s rodiči informační a 

předávací systém – Školkovskou poštu, která po celou dobu uzavření dobře fungovala. Na 

velikonoční týden jsme nachystali pracovní materiál, který přiblížil dětem lidové tradice 

Velikonoc a poslali jsme jako velikonoční pozdrav naše foto s kuřátkem.  Po Velikonocích 

jsme pro děti a jejich rodiny připravili jarní stezku a celý týden byl veden k pohybovým 

aktivitám a vycházkám do přírody. Zúčastnit se mohla i ostatní veřejnost. Od 12. 4. 2021 se 

dle vládního nařízení školka otevřela pro  předškoláky a děti z výjimek. Byla vytvořena jedna 

třída se 14 dětmi.  Děti i zaměstnanci byli 2x týdně testováni antigenními testy. V té době 

jsme kromě běžné výuky pro přítomné děti ještě připravovali distanční výuku pro ostatní 

děti. Kromě oslavy naší planety a Dne Země jsme nachystali pro děti i čarodějnický sešit 

s úkoly. Provoz MŠ pro všechny ostatní děti byl zahájen 10. 5. 2021.  Za dodržení vládních 

pravidel jsme pasovali nejstarší předškoláky na školáky. Na konci června jsme vyjeli i na 

školní výlet, který se velice vydařil. Školní výlet byl dotován ze šablon EU jako projektový den. 

Navštívili jsme zábavní centrum Permonium Oslavany. Program pro mateřské školy Duhová 

kapka je zábavná pohádková hra se zaměřením na ochranu životního prostředí. 30. 6. 2021 
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nebyl pro naši mateřskou školu posledním dnem školního roku, protože následoval 

prázdninový provoz pro nahlášené děti. Naplnila se jedna třída, která byla otevřena 

v běžném provozu od 6.15 do 15.45 hodin po celý červenec.  

6. Hlášené útoky na mateřské a základní školy:  

V měsíci květnu 2021 vyhrožoval anonym útokem na nespecifickou mateřskou školu. 

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu společně s krajskými ředitelstvími 

policie přijali preventivní opatření a snažili se anonyma vypátrat. Pátrání bylo  neúspěšné a 

anonymní útok se ještě jednou opakoval. Naše mateřská škola v té době přijala okamžitá 

opatření, abychom zvýšili bezpečnost dětí, o které se staráme, ale do budoucna vidíme 

velký problém v nedostatečném zabezpečení naší školy. Požádali jsme vedení školy a  

zřizovatele o řešení v podobě bezpečnostních vstupních dveří a kvalitního zabezpečovacího 

systému. Ze strany rodičů jsme slyšeli námitky k nedostatečnému systému ochrany dětí a 

k volnému přístupu do naší mateřské školy.  

7. Režim dne:  

6.15 - 7.00 - děti se schází ve třídě Sluníček, probíhají ranní činnosti  

7.00 - zahájení provozu ve třídě Berušek, v obou třídách probíhají ranní činnosti, spontánní 

hry a aktivity dětí, pohybové aktivity, řízené činnosti až do pobytu venku) 

BERUŠKY:                                                        SLUNÍČKA:  

  8.20 -   8.45 - svačina                                         8.45 -   9.10 - svačina  

8.45 –  9.15 -  spontánní a řízené činnosti 9.10 -   9.45 – spontánní a řízené činnosti 

  9.15 - 11.15 -  pobyt venku                               9.45 - 11.45 – pobyt venku 

11.25 - 11.55 - oběd                                             11.55 - 12.25 - oběd  

12.15 - 14.00 - odpol. odpočinek                        12.30 - 14.00 – odpol. odpočinek  

Odpolední odpočinek ve třídě Sluníček – děti odpočívají při četbě pohádek a příběhů, poté 

následuje krátký relax na lehátku. Děti, které neusnou, vstávají po půl hodině odpočinku. 

Spící děti mají prostor si odpočinout delší dobu. Ve třídě Berušek děti odpočívají rovněž při 

četbě pohádky a následném klidovém režimu, nespící děti mají také možnost dřívějšího 

vstávání. 

14.00 -15.45 -  odpolední svačina, odpolední spontánní a řízené činnosti, odchod dětí domů 

15.00 hod. -  třídy se spojují do třídy Berušek 

13. Výsledky výchovy a vzdělávání 
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Ve výchovně - vzdělávací práci jsme  pracovali podle ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima… s knihou 

je nám vždycky príma“. Postupně jsme s dětmi prošli 4 tematickými bloky, ve kterých se 

vzájemně prolínaly tematické celky.  Děti byly a jsou během celého roku nenásilně vedeny ke 

správnému zacházení s knihou, učí se, jak s knihou pracovat.  

Již několik let se nám nedaří odstranit pozdější příchody dětí do mateřské školy, které dětem 

neumožňují dostatečný prostor pro spontánní hru a individuální činnosti. Apelace směrem 

k rodičům se u některých prozatím míjí účinkem, ale budeme i nadále rodičům vysvětlovat 

svoji vizi a pokusíme se o osvětu v této problematice. 

8. Spolupráce s rodinou: 

Společné aktivity a vystoupení jsme museli zrušit z důvodu pandemické situace.  V letošním 

školním roce jsme místo Vánočního zastaveníčka natočili video s programem tanečků, her a 

básní pro rodiče jako Novoroční pozdrav ze školky. Koncem roku jsme rodičům rozdali 

anonymní dotazník ohledně spokojenosti s naší mateřskou školou. Na základě vrácených 

dotazníků vidíme spokojenost rodičů s naší prací, s péčí o děti a  s jejich vzděláváním.  

9. Další vzdělávání učitelek: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se rovněž zkomplikovalo současnou pandemií. 

Díky přeorientování seminářů na webináře jsme se ale nakonec zúčastnili téměř všech 

nahlášených akcí. Vzdělávali jsme se ve čtenářské a matematické pregramotnosti, 

v polytechnice, v grafomotorice, v bezpečnosti s dětmi při pobytu venku a v silničním 

provozu. Pomocí PaedDr. Zdeňka Martínka jsme se seznamovali s problematikou rizikového 

chování mládeže a učili se, jak předcházet zbytečným konfliktům. Některé webináře byly 

určeny i pro rodiče dětí. Myslíme, že je to velice dobrý nápad a možný přístup, jak rodičům 

předávat zajímavé a prospěšné informace. Další z témat pana Martínka bylo „Jak nevychovat 

z dítěte oběť či agresora“. Mgr. Lenka Bínová provedla rodiče i nás problematikou školní 

zralosti, připomněla dovednosti (kompetence), které má mít budoucí prvňáček, pohovořila o 

odkladu školní docházky a o přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.  

10. Akce MŠ: 

Mateřská škola v letošním školním roce z důvodu pandemie pozastavila kulturní a divadelní 

představení pro děti, byly pouze aktivity připravované naší mateřskou školou.                                                                              

ZÁŘÍ: 

• Cvičný poplach – evakuace obou tříd před MŠ (24.9.) 

• Logopedická depistáž – prevence, vyšetření  (25.9.) 
ŘÍJEN : 

• Cvičný poplach – doladění pravidel evakuačního plánu, úkolů požární  hlídky (1.10.) 

PROSINEC: 
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• MŠ uzavřena, karanténa  

LEDEN : 

• Tříkrálový průvod, divadlo: „My tři králové – Cesta do Betléma“ (6.1.) 

• Tříkrálová nadílka z důvodu prosincového uzavření mateřské školy proběhla jako  

tříkrálová. Novoroční pozdrav z MŠ – Vánoční zastaveníčko se nekonalo. Natočili  

jsme video z Berušek a Sluníček s programem pro rodiče jako novoroční pozdrav(8.1.) 

ÚNOR: 

• Jarní prázdniny v základní škole. V mateřské škole byla v provozu  jedna třída pro      

            nahlášené  děti (1.2.) 

• Maškarní karneval – průvod masek, plnění jednotlivých úkolů, karnevalová  

            diskotéka, masopustní občerstvení, odměna a diplom za karnevalové radovánky 

(19.2.) 

BŘEZEN: 

• Mateřská škola uzavřena z nařízení vlády ČR – distanční  výuka (1.-30.3.) 

DUBEN: 

• Mateřská škola uzavřena z nařízení vlády ČR –distanční výuka (1.-9.4.) 

• Jarní  stezka – absolvování jarní stezky v přírodě (děti se svými rodiči), děti plnily 

hádanky, úkoly, které vedly  k vyluštění tajenky, odměna pro děti (stezka ponechána 

delší   dobu, zúčastnit se mohla i široká tasovská veřejnost.. (6.- 9.4.) 

• Z nařízení vlády ČR a MŠMT byla mateřská škola otevřena pouze pro předškoláky a 

děti z výjimek. Fungovala jedna třída pro 14 dětí v době od 6.15 do 15.45 hod.  

• Děti i zaměstnanci MŠ se dvakrát týdně testovali antigenními testy (12. – 30. 4 ) 

• Čarodějnický slet – přehlídka čarodějnic, návštěva pavoučice Alice – čarodějnické 

dopoledne s úkoly (děti plnily úkoly v MŠ i na školním hřišti), „hokusy pokusy“, 

dokončení čarodějnického sešitu, čarodějnický výuční list, odměny v podobě 

čarodějnického náramku (30.4.) 

KVĚTEN: 

• MŠ otevřena pouze pro předškoláky a výjimky (1. -7.5.) 

• MŠ zahájila  běžný provoz pro všechny děti (10.5.) 

• Praktikantka v mateřské škole - studentka 2. ročníku VOŠPS a  SPgŠ Kroměříž (24.5.- 

4.6.) 

• Oslava MDD – Cestujeme po světě - Letem světem jsme navštívili všechny světadíly, 

plnili jednotlivé tematické úkoly. Děti dostaly beruškové medaile, diplomy a jako 

dáreček vyškrabávací deníček (31.5.) 

ČERVEN: 

• Fotografování MŠ v přírodě (3.6.) 

• ,,Hola, hola, škola volá“ – týdenní projekt ve třídě Sluníček (21.-25. 6. 2021): 

seznámení s patronátní třídou a jednotlivými patrony, plnění úkolů na školním hřišti, 

hry, hádanky… (21.6.), slavnostní pasování předškoláků do řádu školáků, krátký 

program, šerpy, knížka, dárek. (22. 6..), návštěva u p. ředitelky v ředitelně základní 

školy a v 1. třídě, obrázky od prvňáků  (23.6.), návštěva ve školní jídelně a následně ve 
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školní družině (24.6.), poslední zvonění – návštěva 9. třídy v mateřské škole, 

rozloučení s nejstaršími kamarády(25.6.) 

• Výlet do zábavního parku „Permonium“ Oslavany. Děti plnily úkoly a pomáhaly 

vysvobodit vílu Permínu. Program pro mateřské školy Duhová kapka je zábavná 

pohádková hra se zaměřením na ochranu životního prostředí. Další aktivity pro děti - 

rozhledna s barevným dalekohledy, průlezky, skluzavka, koupání v brouzdališti…  

(29.6.) 

11. Nadstandardní aktivity a rituály MŠ 

Nadstandartní aktivity MŠ byly z důvodu celoroční pandemie zrušeny, rituály v MŠ probíhaly 

neomezeně. Ranní pozdravení a odpolední loučení jsme změnili z podání rukou na pozdrav 

ťuknutím lokty, zavřenou pěstí, nebo oběma těmito způsoby a zrakovým kontaktem. Dětem 

se tato varianta velice líbí a necháváme na jejich volbě, který z těchto pozdravů si vyberou. 

Režim dne a rituály v MŠ slouží k posílení psychické zdatnosti všech dětí, které vyžadují 

opakující se pravidelnost. Tímto nadstandardem připravujeme prostředí v mateřské škole i 

pro děti se specifickými potřebami, jako je například obtížná adaptace, poruchy autistického 

spektra, mutismus a jiné logopedické vady, zrakové, sluchové, mentální či pohybové 

postižení a jiné. Mezi rituály naší školy patří vítací a uklízecí písnička, komunitní kruh 

s danými pravidly, hračkový den, oslava narozenin a další rituály dle specifik obou tříd.  

Spolupráce se základní školou byla samozřejmě omezena, žáci ZŠ nebyli dlouhou dobu 

přítomni  a pokud ano, nesměli se míchat jednotlivé věkové skupiny.         

4. Základní  škola 

1. Distanční  výuka 

V tomto  školním roce  se společnost opět potýkala s nákazou  Covid -19, která se rychle šířila 

a omezovala  provozy ve firmách, výrobnách, službách a provozovnách. Také  školství se 

pandemie  Covidu  dotkla a z důvodu zamezení  dalšího  šíření   byly  školy od 12.10.2021  

uzavřeny. Došlo k otevření I. stupňů před Vánocemi, ale po svátcích navštěvoval  školu  jen 1. 

a  2. ročník. K úplnému  uzavření  došlo opět 1. 3. 2021. Znovu  se školy začaly  otevírat  od 

12. 4. 2021.  Nejdelší absenci zaznamenali  žáci  II. stupně, kteří nebyli ve škole 7 měsíců.  

Velké obavy měli žáci 9. ročníku z přijímacích zkoušek. Tentokrát  snad ještě o něco větší 

kvůli jinému způsobu přípravy a neustálé nejistotě, kdy a jak zkoušky vlastně proběhnou. 

Dnes už  víme, že přijímačky zvládli dobře  a  všichni byli přijati na školy, které si vybrali.  Čtyři 

žáci budou studovat na  gymnáziu,  sedm žáků nastoupí  na jiné střední školy (stavební, 

obchodní, průmyslovou, chemickou, zdravotní a fotografickou) a jeden nastoupí  na 

učňovský  obor. 
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  V bodě  uzavření   škol  probíhala  výuka  on-line, pouze  v 1. ročníku  byla  vedena  v listinné  

podobě a ve 3. ročníku částečně v listinné podobě a  částečně on-line, což legislativa 

umožňuje. Pro on-line výuku  byly  zakoupeny  kvalitní  notebooky pro vyučující  a  tablety   

pro  žáky. Tablety byly  zapůjčeny 8 žákům.  Nákup   finančně zaštítilo    MŠMT.  

Na konci měsíce května  jsme  anonymním  dotazníkovým  šetřením zjišťovali  spokojenost  

rodičů  s distanční  výukou. Rodiče se vyjadřovali  k otázkám  připojení k internetu, k 

technice, k problémům v distanční  výuce, k náročnosti výuky....   Rodiče   měli možnost 

vyjádřit  svoji  spokojenost x nespokojenost. Dotazníky  jsme vyhodnotili a jsou  součástí  této  

výroční  zprávy (viz příloha č.5).  

Výuka v datech: 

• 12. 10. 2020  - uzavřeny školy 

• 18. 11. 2020 - otevření školy pro 1. a 2. ročník  

• 1. 3. 2021 – úplné  uzavření  škol 

• 12. 4. -  otevřeny školy pro I. stupeň a MŠ, pro II. stupeň zavedena rotační  výuka 

• 24. 5. – otevřeny školy  bez omezení výuky 
 

Komunikace 

Pro on-line výuku  jsme  zavedli   aplikaci Teams (výuka, zadávání DÚ, předávání  důležitých 

informací, třídní schůzky...).  Sjednotil se tak  způsob výuky  ve všech  ročnících. Během roku  

jsme několikrát měnili rozvrh pro on-line  výuku. Tyto úpravy  nás velice zdržovaly a 

komplikovaly výuku. Obzvlášť, když  část  žáků se vzdělávala  ve škole prezenčně a  část žáků 

se vzdělávala doma distančně. Vyučujícím  ve škole selhávala technika a výuka tak  byla 

narušena.   

Další předávání  informací   probíhalo přes webové stránky školy, kde bylo učivo také 

zveřejňováno. Jednotlivé dílčí upřesnění látky bylo řešeno telefonicky, mailem, přes 

WhatsApp, osobně nebo prostřednictví online hodin.  

Hardware 

Využíváno  bylo vybavení (notebooky a tablety) zakoupené  z  finančních  prostředků  MŠMT, 

které  podle   počtu  vyučujících ve škole poslalo jednotlivým školám  dostatek  prostředků na 

zakoupení  moderní techniky.  

Používané materiály a aplikace 

K distanční výuce se používaly: tištěné učebnice, interaktivní učebnice, videa na internetu, 

vlastní videa a audionahrávky, i-Tester, Webex, online aplikace a vlastní materiály. Dále 

vyučující  využívali   grafické  tablety… 

V základní škole pracovalo  třináct učitelů s odbornou kvalifikací a dva asistenti pedagoga. 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ,,Učit se, poznávat, 
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tvořit". Vzdělávací program je průběžně aktualizován dle pokynů MŠMT a dle doporučení, 

která souvisela s pandemií COVID – 19   a  je  k nahlédnutí pro veřejnost  ve vestibulu  školy.   

Pozornost  je věnována  žákům s podpůrnými opatřeními, kteří ve výuce postupují podle IVP. 

Pět  žáků mělo zajištěnou přímou podporu ve formě doučování. Pomoc se jim dostávala ve 

formě pedagogické intervence  1hod./týdně, kde si žáci procvičovali  učivo, ve které měli 

potíže (čtení, násobilka, gramatika…). Škola spolupracuje  s PPP Třebíč, Žďár nad Sázavou, 

Brno a Velké Meziříčí. Žákovi v 7. ročníku byla zajištěna podpora zřízením pozice asistentky, 

která 4 hod./denně dohlížela na plnění pracovních povinností žáka a pomáhala  s orientací 

v učivu. Mimo tuto práci pomáhala vyučujícím s přípravou studijních materiálů.  

Na škole se vyučují dva cizí jazyky, ve 3. ročníku se začíná výukou  anglického jazyka.  Od 7. 

ročníku se jako druhý cizí jazyk vyučuje německý jazyk. V 5., 6. a 9. ročníku mají žáci 

Informatiku. Volitelný  předmět Konverzace z Aj je zařazen do všech ročníků na II. stupni. 

Nepovinným předmětem je výuka náboženství. Probíhalo po vyučování 3 x  týdně a výuku 

vedla Mgr. Pavla Schmidtová. Náboženství navštěvovali žáci  I. stupně a  II. stupně.  

2. Projekty, které  se v tomto  školním roce  mohly  uskutečnit: 

- 16.9.2020 se uskutečnil na hřišti za školou T-Mobile Olympijský běh. Heslo: ,,Různí 

lidé, různá místa, jedna myšlenka.“ Tento den si připomínáme Mezinárodní 

olympijský den (založení Mezinárodního olympijského výboru).  V jeden den, v jeden 

čas vybíhá 75 000 běžců po celé České republice. Běh oslavuje radost z pohybu a je to 

největší běžecká událost u nás.  V naší škole se běhu zúčastnili všichni žáci, kteří ten 

den byli ve škole. Běželo se po ročnících (I. stupeň), po skupinách (II. stupeň, chlapci x 

dívky). Nejrychlejší běžci naší školy za I. stupeň (1. místo - Eliška Procházková a Marek 

Žák, 2. místo - Romana Staňková a Adrian Kadlec, 3. místo – Valerie Zezulová a 

Matyáš Tichý), za II. stupeň (1. místo – Kateřina Palasová a Vít Mladý, 2. místo – 

Natálie Šoukalová a Michal Musil, 3. místo – Gabriela Šulová a Michal Šlapal).  

- Branný den se konal 24. 9. 2020. Byl rozdělený na dvě části. V první (ta se konala ve 

škole) si žáci vyzkoušeli požární poplach, který zvládli v čase 1:55. Hodinu se žáci 

věnovali dopravní výchově a další hodinu poskytování první pomoci.  Ve druhé části 

se 1. a 2. ročník vydal do Dolních Heřmanic pěšky. Po cestě žáci sbírali přírodniny a 

pozorovali změny v přírodě na podzim. Žáci   3. – 5. ročníku se vydali společně 

směrem na Vaneč. Ve skupinách plnili úkoly. Jejich mozkové buňky potrápil vzkaz 

napsaný Morseovou abecedou. Zručnost prověřilo vázání uzlů. Všechny úkoly žáci 

úspěšně splnili a zaslouženě je čekala sladká odměna.   

II. stupeň se v devět hodin   přesunul   na hřiště do Bosny, kde byli žáci rozděleni do 

skupin. Vybíhali v určitých časových intervalech směrem na Jabloňov. Během cesty 

plnili na stanovištích úkoly, které byly rozvěšeny po stromech (azimut, byliny, 

zdravověda…). Na závěr procvičovali na hřišti střelbu ze vzduchovky. Počasí nám 

přálo a akce se vydařila.    

- Ve   čtvrtek    8. 10.2020, kdy nešel ve škole elektrický proud, se uskutečnil projektový 

den. Žáci I. stupně jeli do Třebíče na Hvězdárnu. Seznámili se blíže se sluneční 
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soustavou.  Dalekohledem pozorovali Měsíc, vyslechli si vesmírnou pohádku… Poté si 

prohlédli ZOO koutek se zvířaty v teráriích a povídali si o volně žijících zvířatech. 

- Ve čtvrtek 8. 10. 2020 navštívil celý II. stupeň  vědecký park VIDA v Brně. Jednalo se o 

celodenní výlet s obědem, který byl hrazen z projektu Šablony II. Děti měly možnost 

pohybovat se celý den v expozicích s interaktivními exponáty, které jim simulovaly 

různé fyzikální zákony a procesy, které probíhají v lidském těle nebo jiných 

organismech. Součástí exkurze byly i dva výukové programy Magnetická přitažlivost a 

Světelná laboratoř. Na závěr proběhla třaskavá adrenalinová show a promítání 3D 

filmu Život mláděte. 

- Sportujeme ve škole, projekt zaštítila Asociace školních sportovních klubů, projekt 

byl zaměřený na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. tříd. Škola realizovala 3 hodiny 

sportovních aktivit týdně po vyučování. Jednalo se o pohybové a sportovní kroužky.  

- Projekt ,,Ovoce do škol" podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků na I. stupni za 

pomoci evropských a státních dotací. Každé 2 týdny je dodáváno do školy čerstvé 

ovoce, zelenina a ovocné šťávy. 

- Projekt  ,,Mléko do škol“ byl určený žákům I. stupně. 

- Potravinová pomoc - z nadace Women for women  třem žákům naší školy byl 

dotován  po celý  rok oběd.  

- Adopce  na dálku - škola je  již 10 let zapojena  do  charitativní  činnosti  a podporuje  

vzdělávání  dívky  Dodmani Sumaya Banu  v Indii. Každoročně  zajišťuje zdravotní 

pojištění, vzdělávání a pomůcky  do výuky. O výsledcích a pokrocích   dívky jsou žáci a 

veřejnost pravidelně informováni na začátku školního roku ve vývěsce na návsi.  

- Projekt  Šablony II.  - finančně byly zajištěny tyto školní aktivity: 

• Deskové hry-  vedla paní vychovatelka   Jitka  Černá,  Romana Pavlíčková a 

Mgr. Zdeňka  Polášková. Každý týden probíhal kroužek her na rozvoj logiky a 

kombinatoriky  pro  žáky I. stupně.  

• Badatelský kroužek – vedla Mgr. Zdeňka  Polášková na  I. stupni a Ing. Ivana 

Pólová  na II. stupni.  Žáci se seznámili se zajímavostmi  z oblasti přírodních 

věd a procvičili si svoji motoriku při stavění ze stavebnic – zejména  z Lega. 

• Doučování na I. a II. stupni  - vedla Mgr. Marie  Nováčková, Mgr. Jitka  

Hodáňová, Mgr. Dana Novotná.   Doučování bylo zaměřené na pomoc 

slabším dětem a na procvičování probraného učiva v matematice. 

• Doučování z matematiky - vedla Mgr. Dana Novotná.  

• Doučování z českého jazyka  - vedla Mgr. Jana Křížová. 

•  V MŠ je hrazena ze Šablon funkce školního asistenta. 

3. Budova školy a vybavení  

Škola byla otevřena   v roce  1996. Od této  doby uběhlo  25  let. Proto je potřeba se  o  

budovu stále  více starat, opravovat ji a modernizovat. Podezdívka  na několika  místech 

opadává a  dlažba před školou je nerovná. Dveře do budovy školy  by bylo nutné  vyměnit a  

lépe školu bezpečnostně zajistit. V letošním  roce jsme obdrželi  od Policie ČR varování  před 

možným útokem na školy.   
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V budově školy je současně základní škola (přízemí, 1. a 2. poschodí v nové budově), 

mateřská škola (1. poschodí ve staré budově), školní jídelna (přízemí ve staré budově), školní 

družina (1. a 2. poschodí v nové budově, dvě oddělení). Mateřská škola má dvě oddělení a 

vlastní jídelnu v přízemí školy, kam chodí děti na svačinu a na oběd.  

V základní škole je devět tříd. Vybavení učeben   průběžně  modernizujeme.  Máme dvě 

odborné učebny (počítačová učebna a kuchyňka). Ve třech třídách jsou interaktivní tabule, 

které využíváme hlavně při výuce jazyků. Výuka byla spojená na II. stupni na výchovy (Tv, Hv, 

Vkz, Vv). Během hlavních  prázdnin jsme vymalovali hlavní  schodiště. Opravena  byla  zeď ve 

školní  družině a  ve školní jídelně jídelna MŠ. Do  2. ročníku  jsme  koupili  elektrický  klavír a  

v učebně PC byly  vyměněný   3 nefunkční počítače. Do přízemí jsme nechali  udělat  3 

posuvné  skříně, které  slouží ŠD na skladování  tvořivého materiálu. 

Největší  investice  v tomto školním roce  byla  ve  školní  jídelně. Nevyhovují  plynový  sporák 

jsme nahradili  novým s 6 hořáky, cena sporáku se vyšplhala na   113.554,-Kč.   

Ve školním roce 2020/2021  bylo v provozu druhé oddělení školní družiny ve třídě 4. ročníku. 

Dojíždějící žáci na I. stupni měli možnost zde trávit dobu před odjezdem autobusu. Druhé 

oddělení jsme vybavili novými hrami a stavebnicemi.   V přírodní zahradě jsme oddělili  

travnaté  plochy  od kůry. Využili jsme  kamenné  kostky, které budou  mít  dlouhodobou  

životnost. V koutku  živé přírody ve druhém poschodí  chováme živé  exempláře (strašilky, 

mloka, pískomily….). O koutek  se stará  Mgr. Jitka  Hodáňová a  v přízemí  máme  další  

živočichy – gekony.  

Ve vestibulu školy je knihovna, kterou každý čtvrtek navštěvovali žáci. Je zde 910 knih, žáci a 

vyučující si půjčili v uplynulém roce 125 knih. Mají možnost vybrat si knihu, prohlédnout si ji 

a půjčit si ji domů na čtení. Knihovnu pravidelně  doplňuje   a  vede Mgr. Jana  Křížová.  

Zahrady MŠ a ZŠ jsou propojené. U školy je velké travnaté hřiště, multifunkční hřiště 

s umělým povrchem a workoutové hřiště.  Chybí zázemí pro atletické disciplíny (skok do 

dálky, skok do výšky…). Velkou výhodou je blízkost lesa a přírodního prostředí. Před školou 

využíváme dětské hřiště s posilovacími a herními prvky. Před vchodem do mateřské školy je 

přírodní zahrada, která slouží ve výuce přírodovědných předmětů a pracovních činnostech.  

4. Kroužky a zájmová činnost jsou  součástí režimu dne v mateřské a základní škole. Vedou 

je vyučující mimo hlavní pracovní poměr. Žáci zde rozvíjejí své schopnosti, relaxují, inspirují 

se tvůrčími nápady a upevňují si své vědomosti a dovednosti. Z důvodu hygienických 

nařízení, kterými se škola řídila v době Covidu 19  byla činnost  kroužků omezena  a řada z 

nich byla i  zrušena. Ve školním roce   2020/2021 pracovaly v září ve škole  tyto kroužky: 

Název: vyučující: ročník: 

Pohybové hry Mgr. Jana Křížová I. stupeň (1.- 2. ročník) 
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Sportovní hry Mgr. Ladislav Prudík I. stupeň (1.- 2. ročník) 

Sportovní hry  Mgr. Jitka  Hodáňová I. stupeň (3. – 4. ročník) 

Flétny  Mgr. Jitka Hodáňová I. stupeň (2. ročník) 

Doučování Mgr. Jitka  Hodáňová I. stupeň (2. ročník) 

Doučování  Mgr. Marie  Nováčková I. stupeň (1. ročník) 

Doučování Mgr. Dana Novotná  II. stupeň (7. ročník) 

Doučování Mgr. Dana Novotná II. stupeň (9. ročník) 

Výtvarný  kroužek Romana Pavlíčková ŠD 

Doučování Ing. Ivana Pólová II. stupeň  

Badatelský klub Mgr. Zdeňka Polášková I. stupeň  

Klub logických  her Jitka  Černá I. stupeň 

Doučování Čj Mgr. Jana Křížová (9. ročník) 

Ruční  práce  Mgr. Anna  Chodáková II. stupeň 

 

 

5. Hlavní úkoly školy: 

1. Ustupovat od frontální výuky, zařazovat netradiční formy výuky (projektové dny). 

Využívat okolí školy ve výuce Tv, Pč, Vkz, Vv.  

2. Zaměřit se na písemné a ústní projevy žáků (vulgarismy), odbourání těchto 

nežádoucích projevů a soustředit se na odstraňování nevhodných jevů v chování žáků 

(poškozování majetku, záškoláctví…). 

3. Prohloubit spolupráci se SRPŠ. Zapojit rodičovskou veřejnost do akcí ve škole a do 

úprav okolí školy.  

 
 

5. Personální zabezpečení školy 

Ve školním roce  2020/2021 v Základní  škole  a mateřské škole Tasov měli pedagogičtí 

pracovníci odpovídající vzdělání a kvalifikaci na všech úsecích. Pracovalo zde 17 ped. 

pracovníků, 2 asistenti pedagoga, 1 školní  asistent a 8 správních zaměstnanců. V MŠ 

studovala jedna ped. pracovnice  obor Předškolní a  mimoškolní pedagogika.  
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Ped. zaměstnanci  

školy: 

Vzdělání: Aprobace: Úvazek: 

ředitelka     PedF MU Uč.I.st 1,000 

zástupce  řed. PedF MU Uč.II.st 1,000 

vedoucí  uč. MŠ PedF HK Uč. MŠ 1,000 

učitelka  MŠ SPgŠ Uč. MŠ 1,000 

učitelka  MŠ SPŠS + vychov. Uč. MŠ 0,500 

učitelka  MŠ PedF MU Uč. MŠ 1,000 

asistent Fakta s.r.o.-

vzděl. zařízení 

AP 0,400 

asistent Fakta s.r.o.-

vzděl. zařízení 

ŠA 0,275 

asistent Fakta s.r.o.-

vzděl. zařízení 

ŠA 0,364 

učitelka  ZŠ PedF MU Uč.I.st. 1,000 

učitelka  ZŠ PedF MU Uč.I.st. 1,000 

učitelka  ZŠ PedF MU Uč.I.st 0,954 

učitelka  ZŠ PedF JČ  Uč.II.st. 1,000 

učitelka ZŠ  PedF  MU Uč.I.st. 0,818 

učitel ZŠ   PedF MU Uč.II.st 0,318 

učitelka ZŠ  PEdF UP Uč.II.st. 1,000 

učitelka ZŠ  PedF UP Uč.II.st 1,000 

učitelka ZŠ  PedF UP Uč.II.st 1,000 

učitelka ZŠ PedF UP   Uč.II.st 0,454 

učitelka ZŠ  Vchp UP Uč. II.st 1,000 

Vychovatelka ŠD SPŠS + vychov. Vych.ŠD 0,833 

Vychovatel  ŠD PedF MU Uč. II.st 0,100 
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Vychovatelka ŠD Fakta 

s.r.o.vzděl. 

zařízení 

Vych.ŠD 0,316 

Přepočtený počet pedagogických pracovníků na škole 16,293 úvazku, z toho 3,500 připadá 

na MŠ a 1,249 na ŠD. Nejsou zde započítány úvazky pro asistenta pedagoga 0,639  v ZŠ  a 

školní asistent s úvazkem s úvazkem  0,400 v MŠ. 

Správní zaměstnanci školy: Úvazek: Poznámky: 

vedoucí školní jídelny 0,600  

kuchařka    0,400  

vedoucí kuchařka  1,000 + 0,100 0,100 úvazek na úklid ŠJ 

kuchařka 1,000 + 0,100 0,100 úvazek na úklid ŠJ 

školník 0,800  

topič 0,250 v topném období  

uklízečka  ZŠ 1,000  

uklízečka ZŠ 0,375  

školnice MŠ 1,000  

finanční účetní  0,300  

Přepočet správních zaměstnanců na škole byl 6,925 úvazku. 

 

6. Správní řízení 

 

Mateřská škola 

V měsíci květnu proběhl zápis dětí do naší mateřské školy. Bylo podáno 15 žádostí, všem 

těmto žádostem o přijetí bylo vyhověno. Ve školním roce 2021/2022 bude MŠ navštěvovat 

40 dětí ve věku 2,5 – 7 let. 

Základní škola 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil v měsíci dubnu 2021. Z důvodu Covid-19 se neuskutečnil 

zápis klasickou formou. Rodiče zasílali žádosti doporučeně poštou, přes datovou schránku, 
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nebo využívali poštovní schránku ve dvoře školy. Doručeno bylo 7 žádostí o zahájení povinné 

školní docházky a 1 žádost o odklad povinné  školní docházky.   Do 1. ročníku nastoupí 7 dětí.  

7. Výsledky vzdělávání 

 

• Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

Chování Prospěch 

Ročník Stupeň 

1 

Stupeň 

2 

Stupeň 

3 

Důtka 

ŘŠ 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

I. 12 - - - 12 - - 

II. 16 - - - 16 - - 

III. 13 - - - 13 - - 

IV. 13 - - - 13 - - 

V. 15 - - 
 

15 - - 

VI. 15 - - - 8 7 - 

VII.  16 - - - 7 9 - 

VIII. 6 - - - 3 3 - 

IX. 12 - - - 6 6 - 

Celkem 118 - - - 93 25 - 

 
 

• Za 2. pololetí školního roku 2020/2021 

                                            Chování                       Prospěch 

Ročník Stupeň 

1 

Stupeň 

2 

Stupeň 

3 

Důtka 

ŘŠ 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

I. 12 - - - 12 - - 

II. 16 - - - 16 - - 

III. 13 - - - 13 - - 
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IV. 13 - - - 12 1 - 

V. 15 - - - 15 - - 

VI. 15 - - - 11 4 - 

VII. 16 - - - 8 8 - 

VIII. 6 - - - 3 3 - 

IX. 12 - - - 3 9 - 

Celkem 118 - - - 93 25 1 

 

• Odcházející žáci 

Počet: Stř. škola: Obor: Sídlo: 

2 Gymnázium gymnázium Velké  Meziříčí 

2 Gymnázium  gymnázium Třebíč 

1 Střední škola stavební stavebnictví Třebíč 

2 Střední průmyslová škola automatizace Třebíč 

1 Střední odborná  škola zdravotnictví Třebíč 

1 Střední  škola  fotograf Brno 

 

Pedagogičtí a provozní pracovníci školy získávali důležité a potřebné informace na různých 

školeních, která nabízí NIDV v Jihlavě, Impulz v Třebíči, Education v Třebíči, MAST MOST 

Velké   Meziříčí  a další vzdělávací centra. Vzhledem  k  tomu, že většina   seminářů mohla 

probíhat on-line, ped. pracovníci  měli možnost  se přihlásit i na vzdělávací  akce, které  

nabízela pražská a  brněnská  střediska.  Ve školním roce 2020/2021  jsme se zúčastnili 

těchto porad, vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů: 

1. MUDr. Sedmidubská, školení první pomoci pro zaměstnance,  28. 8. 2020 

2. Školení  BOZP  pro zaměstnance, Mgr. Irena  Martincová 25. 8. 2020 

3. Webinář  ,,Efektivní  využití MS  Office pro pedagogické pracovníky"  se konal  na naší  

škole  15.10.2020. Účast ped. pracovníků: Mgr. Anna Chodáková, Mgr.  Pavla 

Schmidtová, Mgr. Irena Martincová, Mgr. Helena Pechová, Mgr. Veronika Kaštanová, 

Jitka Černá, Ing. Ivana Pólová, Mgr. Jana Křížová, Mgr. Dana Novotná, Mgr. Zdeňka  

Polášková  

4. Webinář,,Rozvoj  gafomotorických  a vizuomotorických  dovedností, odstranění  

obtíží", Bc. Vlasta Lučivňáková, 2. 12.2020 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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5. Webinář ,,Aktivizující  metody pro podporu  matematické  gramotnosti, Mgr. Jitka 

Hodáňová, 17.2.2021  

6. Vzdělávací  program  ,,Aktivizující  metody pro podporu gramotnosti na ZŠ, Mgr. Dana 

Novotná, 24.1.2021 

7. Vzdělávací  akce  ,,Základy v programování  v Pythonu", Mgr. Ladislav Prudík, 25 .2. 

2021 

8. Webinář ,,Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro  žáky?", Mgr. Jitka Hodáňová, 

2.3.2021 

9. Webinář ,,Matematická  pregramotnost v mateřské škole", Mgr. Jaroslava Koldová, 

3.3.2021 

10. Webinář ,,Matematická  pregramotnost v mateřské škole", Bc. Vlasta  Lučivňáková, 

3.3.2021 

11. Webinář  ,,Rozvíjení  čtenářské a matematické  gramotností ve vyučování na 1. stupni 

ZŠ", Mgr. Jitka Hodáňová,9.3.2021 

12. Webinář  ,,Aby  byl  přechod dětí  z  mateřské školy do základní školy plynulý", Mgr. 

Jitka Hodáňová, 18.3.2021 

13. Webinář  ,,Záznamy z žákovské  četby", Mgr. Jitka Hodáňová, 6.4.2021 

14. Webinář  ,,Rozvíjení  čtenářské a matematické  gramotností ve vyučování na 1. stupni 

ZŠ", Mgr. Jitka Hodáňová,9.3.2021 

15. Webinář  ,,Rizikové  chování  dětí  a   mládeže", Mgr. Jitka Hodáňová,16.4.2021 

16. Webinář  ,,Současná  literatura pro  děti ve věku   prvního  stupně  základní  školy", 

Mgr. Jitka Hodáňová,19.4.2021 

17. Webinář  ,,Role  písmen v matematice", Mgr. Jitka Hodáňová,24.5.2021 

18. Seminář ,,Polytechnická výchova", Jitka Černá, 3.6.2021 

 

9. Kontroly 
 

o roční  prověrka BOZP a  PO - Jan  Vařeka (30.9.2020) 

o revize hasicích přístrojů – Vlastimil Dvořák  (8.12.2020) 

o zkouška plynových spotřebičů  (17.12.2020) 

o kontrola spalinových cest – Jiří Flajšman  (8.2.2021) 

o  kontrola zabudovaného a přenosného tělovýchovného  zařízení – Jan Vlk (17.3.2021) 

 

 

10. Výsledky inspekční činnosti 

 

14. a 15. září 2020 uskutečnila ČŠI  inspekci v naší  škole.  Inspekce se uskutečnila na základě    

anonymního udání. Inspekce se zaměřila  na dokumentaci spojenou s patologickými jevy. 

Doporučila škole  výchovné programy, které nabízí  střediska  výchovné  péče a  doplnění  
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primární  prevence o aktuální dokumentaci.  Do  této  doby  škola z této inspekce neobdržela  

protokol  o  výsledku  inspekční  činnosti.  

V době uzavření škol  kvůli pandemii  (25. – 26. 3. 2021) uskutečnila  ČŠI on-line inspekční  

činnost. Inspekce  trvala 2 dny.  Dvě pracovnice ČŠI se připojily do výuky ve třídách, kde on-

line výuka probíhala pravidelně.  Inspektorky navštívily 12 vyučovacích hodin ve 2. a  4. 

ročníku  na I. stupni, 6. – 9. ročníku na II. stupni. Výuka  v  1. ročníku byla vedena v listinné  

podobě,  výuka ve 3. ročníku byla  vedena  částečně v listinné podobě a částečně  on-line, 

což legislativa  umožňuje. V závěrečném rozhovoru pochválily  vysokou úroveň  on-line výuky 

v naší škole.  Seznámily  se s využitím grafických tabletů, které pro ně bylo úplnou novinkou. 

Pochválily zařazování  skupinové práce do výuky, využití různých aplikací  a způsob zadávání 

úkolů. Byly spokojené  s počtem odučených  hodin denně  a  s jednotnou komunikací  přes 

Teams. Z této   inspekční  činností  se protokol  o konání  inspekce  neposílal.  

 

11. Akce, soutěže 

 

 Školní aktivity a kulturní akce 

• 16. 9. 2020 T - MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 

Hlavní myšlenka akce ,,RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA". V jeden den, na 

různých místech vybíhá cca 75 tisíc běžců po celé ČR – ať už jako součást hlavních závodů, ve 

školních bězích nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. 

V dopoledních hodinách se u nás ve škole konal  T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH pod záštitou 

Českého olympijského výboru. Akce se zúčastnili všichni žáci naší školy. Každý, kdo doběhl, 

dostal originální medaili a diplom. Tři nejlepší běžci z I. a II. stupně byli odměněni. 

1. stupeň: 

                   Dívky:                                                                             Chlapci: 

1. místo     Eliška Procházková                                                     Marek Žák 

2. místo     Romana Staňková                                                       Adrian Kadlec 

3. místo     Valerie Zezulová                                                          Matyáš Tichý 

2. stupeň: 

1. místo     Kateřina Palasová                                                        Vít Mladý 

2. místo      Natálie Šoukalová                                                        Michal Musil 

3. místo     Gabriela Šulová                                                            Michal Šlapal 
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• 17. 9. 2020   CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE SPEKTRUM – PROGRAM ,,BEZPEČÍ“ 

Žáci 2.  ročníku se zúčastnili edukačního programu ,,BEZPEČÍ“.  Program trval tři hodiny a žáci 

se v něm učili o správném chování, o pohodové atmosféře ve třídě… Do programu se aktivně 

zapojovali a zkoušeli si modelové situace. 

• 24. 9. 2020 BRANNÝ DEN 

1. a 2. ročník: 

První dvě hodiny probíhala ve třídách výuka dopravní výchovy a první pomoc. Tu si žáci i 

prakticky vyzkoušeli. Celá škola se také zúčastnila požárního poplachu.  Po druhé hodině 

první a druhý ročník společně vyrazili na malý turistický výlet. Cesta je dovedla do Dolních 

Heřmanic. Při pochodu  pozorovali změny v přírodě na podzim, sbírali přírodniny a vykládali 

si o přírodě. Z Heřmanic  jeli autobusem do Tasova. 

3., 4., 5. ročník: 

První dvě hodiny probíhala ve třídách výuka dopravní výchovy a první pomoci, tu si žáci i 

prakticky vyzkoušeli. Celá škola se také zúčastnila požárního poplachu. Po druhé hodině žáci 

plnili různé úkoly na stanovištích v blízkém okolí školy – orientace na mapě, Morseova 

abeceda … 

6. - 9. ročník:  

Žáci  v Bosně měli na programu -  přespolní  běh.  Během cesty plnili na stanovištích různé  

úkoly. Rozhodující  pro umístění  byl  časový  limit.  

• Říjen 2020 – krajské  kolo ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2020 

Žáci naší školy se svým časopisem TASOVÁČEK obsadili 3. místo. 

• 8. 10. 2020 EXKURZE – ZOO KOUTEK A HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ 

Žáci prvního stupně se zúčastnili exkurze, při které navštívili edukační programy v ZOO 

koutku a na Hvězdárně v Třebíči. Teoretická část (seznámení se s jednotlivými tématy, 

promítání, …) se střídala s plněním zadaných úkolů (pohybové aktivity, pracovní listy) a 

praktickým pozorováním. Díky vhodnému počasí žáci mohli pozorovat dalekohledem Měsíc a 

Slunce.    

1. skupina (1., 2., 3.  ročník) 

Edukační program CO VIDÍME NA OBLOZE,   ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS, KRÁSY TERARIJNÍCH 

ZVÍŘAT 

2. skupina (4., 5. ročník)  
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Edukační program SLUNEČNÍ SOUSTAVA , DOBÝVÁNÍ VESMÍRU a  PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVÍ, 

KRÁSY TERARIJNÍCH ZVÍŘAT 

• 13. 1. 2021 OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE 

Díky projektu ,,Ovoce a mléko do škol“ se žáci prvního stupně zúčastnili ochutnávky 

exotického ovoce. Nejprve se s různými druhy seznámili teoreticky a potom si sami 

nachystali ochutnávku. 

• CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE SPEKTRUM – PROGRAM ,,MOJE  BEZPEČÍ“ 

Program byl  určený pro  1. ročník a konal se 26.1.2021.  Cílem programu  byla   adaptace na 

třídní  kolektiv, posílení  autority třídního učitele, prevence dětských  úrazů   a  nastínění 

rozdílu mezi žádoucím a  nežádoucím chováním. 

• ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2020 – republikové  kolo 

Žáci naší školy se svým časopisem TASOVÁČEK obsadili  9. místo. 

• 25. 2. 2021 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ   POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2021 

Tradiční výtvarná soutěž, které se žáci naší školy pravidelně zúčastňují. Účastnící – Štěpán 

Lukášek, Lucie Komínková, Eliška Sladká (2. ročník), Petr  Karas  (4. ročník),  Anna Čaňková, 

Ondřej Chlubna  (5. ročník), Adéla Bednářová, Sabina Makovičková, Zbyněk  Pospíšil (6. 

ročník).  Adéla  Bednářová se  v okresním kole umístila  na 3. místě.   Sabina Makovičková 

postoupila do  krajského kola, kde se umístila na 3. místě.  

• ÚNOR – ČERVEN 2021 MARTINÁČ HABROVÝ 

Žáci druhého ročníku získali vajíčka motýla martináče habrového. Uložili je do akvária a 

pozorovali, zda se vylíhnou housenky. Housenky se líhly asi po třech týdnech. Přežila pouze 

jedna a tak začalo vykrmování. 27. 6. 2021 se nám zakuklila a po čase  se vylíhl motýl. 

• DUBEN-ČERVEN 2021 VÝVOJ ŽÁBY 

Žáci druhého ročníku v pravidelných intervalech chodili k rybníku Tasovák, kde pozorovali 

vývoj žáby v přirozeném prostředí. Celkem absolvovali šest pozorování. 

• 19. 3. 2021 MATEMATICKÝ  KLOKAN 

Mezinárodní  soutěž měla  z důvodu uzavření  škol  jiný  charakter.  Byla v   elektronické 

podobě přes MS  Teams. Jde o   dobrovolnou  matematickou  soutěž, která se těší  velké  

oblibě. Cílem soutěže  je  popularizace matematiky a zvýšení zájmu o matematiku. Žáci jsou 

podle  věku  rozděleni do  několika kategorií.   

Kategorie Klokánek: Kategorie  Benjamín: Kategorie Kadet: 

1. místo  A. Čaňková 1. místo K. Šlapalová 1 místo M. Musil 
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2. místo   R. Staněk 2. místo  M. Požárová 2. místo F. Katolický 

3. místo  J. Pospíšil 3. místo S. Fučíková 3. místo A. Bednář 

 

• VÝTVARNÁ  SOUTĚŽ   ZAHRADA PLNÁ  ŽIVOTA 

Český zahrádkářský svaz, z.s., Praha 

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou 

celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, 

přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují 

ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná. 

Do výtvarné soutěže se  přes nepříznivou epidemickou situaci  a dlouhodobě uzavřené školy 

a kroužky sešlo opět velké množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet 

přesáhnul jeden tisíc, což je zhruba polovina oproti předchozím rokům. 

 
Polytechnické práce 
"B" 

    

1. MŠ Kozlovice, 739 47 Kozlovice kolektivní práce 

2. Masarykova ZŠ Morašice u Litomyšle,569 51 kolektivní práce 

3. Masarykova ZŠ Hnojník kolektivní práce 

4. ZŠ Tasov, 696 63 Tasov kolektivní práce 

5. ZŠ Rabasova, 274 01 Slaný kolektivní práce 

Poděkování patří Lídě Fučíkové, Nikol Kadlecové,Tině Koldové, Lucii Komínkové, Kláře 

Pospíšilové, Anně Schmidtové, Tereze Schmidtové  a Elišce Sladké. 

• SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Od 1.5.2021 se škola opět zapojila do sběru starého papíru. Firma AVE CZ zajistí odvoz. Za 1 

kg je finanční odměna 1,- Kč. Papír vybíráme  každé  pondělí.  

• FOTOGRAFOVÁNÍ 

Datum: 2. 6. 2021 ve škole. 

• 4. 6. 2021 KUTILOVÉ 

Naše škola se zapojila do akce KUTILOVÉ. Pořadatelem byl MAS MOST Vysočina – Velké 

Meziříčí. Do akce se zapojili  žáci třetího a pátého ročníku. Úkolem žáků bylo vyrobit jakékoliv 

výrobky ze dřeva dle vlastní fantazie a  vymyslet pro  výrobek název. Základní materiál a 

nářadí bylo zajištěno pořadatelem, výrobky mohli žáci obohatit o vlastní přírodní materiál. 

Hotové výrobky byly odvezeny na výstavu ve Velkém Meziříčí. 
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• 7. 6. 2021 PŘIHLÁŠKA DO KRAJSKÉHO KOLA ,,ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2021“ 

V červnu byla odeslána dvě čísla školního časopisu Tasováček do krajského kola soutěže 

školních časopisů pro rok 2021. V krajském kole  kategorie I. jsme obsadili s naším časopisem  

3. místo.  

• Výtvarná soutěž MAPA MÉHO BUDOUCÍHO SVĚTA 

Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity 

v Liberci pořádá národní kolo mezinárodní umělecko-kartografické soutěže na téma MAPA 

MÉHO BUDOUCÍHO SVĚTA. Termín odevzdání byl 15. 6. 2021. Soutěže účastnili: 

Eliška Sladká 

Anna Schmidtová  

Klára Pospíšilová  

Tina Koldová  

Adéla Bednářová 

Matěj Barták 

Nikolas Libra 

• SLUNEČNÍ HODINY 

18. 6. 2021  se uskutečnil  projektový  den Sluneční  hodiny  pod  vedením p. uč. Dany 

Novotné. Žáci si  během 4 vyučovacích  hodin  vyrobili   ve školních  dílnách svoje vlastní  

sluneční  hodiny. Práce  žáky   bavila  a  výrobky se povedly.  

• CYKLISTICKÝ  VÝLET 

Výlet  6. – 8. ročníku se konal od 14. do 15. 6. 2021. Výlet na kolech vedl  po cyklostezkách z Tasova 

až do Křižanova. V místním volnočasovém středisku prožili žáci po dlouhé době celý den v dětském 

kolektivu. Večer nechybělo tradiční opékání špekáčků a po krátkém spánku, neboť povídání nebralo 

konce, se všichni v pořádku vrátili domů. 

• VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV MEZINÁRODNÍHO DNE 

BEZPEČNOSTI POTRAVIN 

Pořadatel: Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství 

Název soutěže: ,,5 klíčů k bezpečnému stravování“ 

Ve dnech 27. května až 15. 6. 2021 probíhala výtvarná soutěž pro děti ve věku 3 – 10 let při 

příležitosti oslav Světového dne bezpečnosti potravin, jež se slaví 7. června. 

Do výtvarné soutěže s názvem „5 klíčů k bezpečnému stravování“ se zapojilo celkem 165 

soutěžících. Děti kreslily nejčastěji obrázky na téma zdravé potraviny, které mám rád; zdravé 
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potraviny v porovnání s nezdravými; místo, kde rád jím; škůdci potravin … Do soutěže se 

zapojili: 

Eliška Sladká – 3. místo 

Matyáš Tichý – 8. místo 

Romana Staňková – 9. místo 

• VÝLET 

Deváťáci vyrazili  21. 6. -23. 6. 2021 na třídenní výlet do Rudíkova. Většina naplánovaných 

volnočasových aktivit a projektových dnů loňského a předloňského roku bohužel 

neproběhla, a tak si žáci ke konci školní docházky neužili některé tradiční akce, na které 

ostatní absolventi často vzpomínají (namátkou jmenujme třídenní exkurzi do Prahy, lyžařský 

kurz v Orlických horách, diskotéku atd.).  

• EXKURZE 

Žáci I. stupně se zúčastnili exkurze v nedalekém Žďáře nad Sázavou a Karlově. Žáci  II. stupně 

navštívili  Moravský kras.  

Návštěva: 

1. Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou,  starší děti měly  program s názvem JAKÉ 

PŘÍBĚHY PŘINÁŠÍ VODA, mladší děti ODKUD JE BLÍZKO KE HVĚZDÁM. Žáci  se přenesli 

do období středověku, kdy zdejší krajinu kultivovali cisterciáčtí mniši, ale i do doby 

barokní, kdy areál bývalého kláštera rozkvetl pod rukama významného architekta 

Santiniho. Prožitek z historického areálu byl určitě  umocněn interaktivní prohlídkou 

Muzea nové generace. Exkurze v  blízké sklárně (Jaroslav Svoboda AGS, Karlov  31, 

Žďár nad Sázavou), kromě prohlídky  děti malovaly  i na sklo, výrobek si odnesly  

domů.      

2.  29.6.2021  jel  II. stupeň do Moravského  krasu. Navštívil  propast Macochu. Žáci se 

projeli  na lodičkách  po řece Punkvě a nakonec navštívili  Sloupsko-šošůvskou jeskyni.  

Obě exkurze se  vydařily.  

 

 

12. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Hodnocení ICT plánu 

Příloha č. 2 – Hodnocení environmentálního programu 

Příloha č. 3 – Hodnocení preventivního programu 
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Příloha č. 4  - Hodnocení práce výchovného poradce 

Příloha č. 5  - Vyhodnocení  dotazníkového šetření k distanční  výuce 

 

V Tasově  4.10.2021                                                Mgr. Irena Martincová, ředitelka  školy 

 


