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1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany, 675 57
Rouchovany 131 je plně organizovanou školou, jejím zřizovatelem je Obec
Rouchovany.
Škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1993, do sítě škol byla zařazena 3. 3. 1996.
Od 1. 1. 2003 je pod právní subjektivitu základní školy začleněna také mateřská
škola. 1. 4. 2006 byl změněn původní název školy – Základní škola T. G. Masaryka
Rouchovany, okres Třebíč na nový název – Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Rouchovany.
Škola je spádovou školou pro okolní obce – Šemíkovice, Přešovice, Radkovice a
Rešice. Kromě toho dojíždí do školy také děti z Tavíkovic.
Funkci ředitelky vykonává od 1. 8. 2004 ing. Jana Mittnerová, adresa pro dálkový
přístup: jana.mittnerova@zsrouchovany.cz. Informace o škole lze najít na webových
stránkách školy: www.zsrouchovany.cz.
Ve školním roce 2015–2016 navštěvovalo školu celkem 112 žáků, z toho 18
přespolních, škole byla zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků. Žáci byli
vyučováni v 1. – 9. ročníku, v každém ročníku byla zřízena jedna třída. Na škole tedy
pracovalo 9 tříd. Průměrný počet žáků na jednu třídu činil 12 žáků. Výuku zajišťovalo
celkem 13 pedagogických pracovníků, včetně jedné vychovatelky školní družiny.
Při základní škole pracuje organizace Spolek rodičů v čele s předsedkyní Radkou
Ludvíkovou.
Od ledna 2006 pracuje při škole Školská rada. Tato je tvořena třemi zástupci z řad
pedagogů, třemi zástupci rodičů a třemi zástupci zřizovatele. Její předsedkyní je
v současné době Mgr. Ludmila Fialová.
1. 2. Materiální podmínky
Objekt školy tvoří budova o dvou podlažích. V budově školy se nachází také
výdejna obědů. Obědy se dovážejí z naší školní kuchyně, umístěné v areálu MŠ.
Součástí školy je přístavba se sportovní halou a gymnastickou tělocvičnou, třemi
třídami, kabinetem, šatnami, WC a sprchami.
Škola užívá také víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Vyučování ve školním roce 2015 – 2016 probíhalo v osmi kmenových třídách
a pěti odborných pracovnách. Samostatnou místnost má školní družina a školní
knihovna. Učitelé mají k dispozici pět kabinetů.
V prostorách školy pracovala již třináctým rokem pobočka ZUŠ Hrotovice.
V průběhu hodnoceného období se podařilo v oblasti materiálního vybavení školy
provést nutné drobné opravy a dokončovací práce v souvislosti se zateplováním
školy. Podařilo se rovněž vybudovat další kmenovou třídu, a to ze školní dílny.Tato
byla přestěhována na jiné místo.
V počítačové učebně je k dispozici 13 PC sestav s operačním systémem
Windows 7 a balíčkem programů OFFICE 2010, pro tisk mohou žáci využívat
laserovou tiskárnu HP 2200. V květnu 2016 byla pořízena další IA tabule do učebny
fyziky, takže škola disponuje 4 interaktivními tabulemi, dvě pro I. a dvě pro
II.stupeň. Zakoupeny byly také 2 repasované počítače, jeden k IA tabuli, druhý jako
učitelský do PC učebny.
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Dále platí, že máme zablokovaný facebook na školních počítačích, což jsme udělali
pro ochranu a bezpečnost dětí. K internetu je škola připojena pomocí kabelové
televize.
Žáci i učitelé mají možnost pracovat s výukovým programovým vybavením a
informačními zdroji. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu
s licenčními ujednáními.
Škola má webové stránky /www.zsrouchovany.cz/, které jsou neustále aktualizovány,
přibyly nové informace o škole, projektech, soutěžích, vše doplněno fotografiemi.
Správce ICT se zúčastnil v hodnoceném, školním roce školení v Jihlavě a Brně.
Školení byla zaměřena na rozvoj, podporu a inovaci informačních technologií a na
správu školní matriky.

2. Vzdělávací program
V hodnoceném školním roce škola vyučovala podle školního vzdělávacího
programu Duhová škola.
Školní vzdělávací program klade mimo jiné velký důraz na environmentální výchovu
žáků. Škola proto organizuje celou řadu akcí zaměřených na EVVO – projekty,
besedy, budování odborné učebny. V rámci této činnosti je škola zapojena do
projektů: Jeden svět /filmy/, Evoluce /metodické listy/, Ekopolis, Monopolis, Asekol
/hry/, Globe /meteorologické měření/ a Recyklohraní /sběr baterií a
elektrospotřebičů/. Byla realizována celá řada ekologických projektů- Tajemství
dřeva, Sedm barev duhy, Vzkaz v láhvi, Všech pět pohromadě, Teče voda teče…,
Byliny, Naše tradice, Mikuláš, Vánoční dílny, Halloween, Herbář. Žáci sbírají starý
papír, plastová víčka, pomerančovou kůru a kaštany. Ve sběru starého papíru jsme
se umístili na 5. místě v okrese. Žáci se starají o skalku před školou a školní
pozemek, v ekologické učebně pečují o rybičky, ptáky a osmáky. Na škole pracuje
Ekotým, který provádí meteorologická měření ve školní stanici. Žáci se zapojili do
soutěží: Soutěžíme s panem Popelou, Voda živá a Soutěžíme s Třídílkem. Aktivity
v této oblasti organizuje a řídí učitelka ZŠ – metodička EVVO. První stupeň navštívil
Sběrný dvůr a realizoval vycházku do lesa s myslivcem.
V oblasti jazykového vzdělávání se mohli žáci učit, kromě angličtiny, ještě také
rusky, a to od 7. do 9. třídy v rámci druhého cizího jazyka. Žáci si mohli vybrat ze
dvou jazyků – německého a ruského. Převládl zájem o ruštinu. Podařilo se navázat
kontakt se školou v Litvě k dopisování žáků v angličtině.
V hodnoceném roce jsme se více zaměřili na technické vzdělávání žáků ve snaze
probudit v nich zájem o technické obory /Projekt EU – „Dílny ZŠ“, školní projekt –
Technické dílny, technický kroužek, práce se stavebnicemi ve výuce/.
Učební plány byly včas a v plné míře splněny.
Ve školní družině se žáci rovněž vzdělávali podle ŠVP pro ŠD. Součástí výuky
bylo cvičení na míčích a podložkách v rámci projektu EU „Zdravá záda“, kterého se
účastníme jako partneři projektu. Žáci se v rámci ŠD úspěšně zapojovali do
výtvarných soutěží – Sedmikvítek /3.místo/,Strom roku /2.místo/,Karel IV. očima dětí
atd. Po celý školní rok byla ŠD zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, bylo
přečteno celkem 24 dětských knížek. Děti vyráběly dárky pro budoucí prvňáky,
výzdobu na vánoční posezení v kinokavárně, školní ples a školní akademii.
Třetím rokem pracovala s finanční podporou zřizovatele také ranní družina.
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V hodnoceném ŠR byl ředitelkou školy udělen 1 den ředitelského volna, a to
16.11. 2015.

3. Údaje o pracovnících školy
3.1. Učitelé
Výuku zabezpečovalo 13 pedagogických pracovníků, 12 učitelů, 1 vychovatelka
školní družiny a 1 asistentka pedagoga /2.třída/. Výuku náboženství zajišťoval farář
rouchovanské farnosti. Všichni učitelé splňovali kvalifikační předpoklady. Průměrný
věk učitelů činil 46 let.
3. 2. Provozní zaměstnanci
V základní škole pracuje hospodářka, která zpracovává i mzdovou agendu, dále
školník, dvě uklizečky a čtyři pracovnice školní kuchyně.
Přehled o zaměstnancích školy je zpracován v tabulce.
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Údaje o pracovnících školy školní rok 2015/2016

Pedagogičtí
pracovníci

Vzdělání oboraprobace

Pracovní Třídnictví
úvazek

Funkce

Základní škola:
Jana Mittnerová

VŠE- učitelství
VVP+Ov

1,00

ředitelka školy

Alena Pekárková

učitelství 2. st. ZŠ, M,
CH

1,00

9. třída

učitelka, metodik
EVVO

Jindra Klimešová

učitelství 1. st. ZŠ

1,00

1. třída

učitelka

Jana Kuželová

učitelství 1. st. ZŠ

1,00

5. třída

učitelka

Vlasta Nováková

učitelství 1. st. ZŠ

1,00

3. třída

Vlasta Žákovská

učitelství 1. st. ZŠ

1,00

2. třída

Josef Diviš

učitelství 1. st. ZŠ +
TV

0,32

Irena Kazdová

učitelství 2. st. ZŠ,
D,Rj

1,00

Jiřina Dobiášová

učitelství 2. st. ZŠ,
Čj,Vv

0,50

Radek Cafourek

učitelství 2. st. ZŠ,
M,TP

1,00

8 .třída

správce poč.sítě

Ludmila Dobešová

učitelství 2. st. ZŠ , Bi,
CH

1,00

6. třída

učitelka

vých. poradce,
metodik
prevence,
vedoucí učitelka
učitelka
učitel

7. třída

vedoucí učitelka
učitelka

koordinátor ŠVP
Eva Fialová

Renata Zelingerová

učitelství 1. st.

učitelství 2.st.-Čj,Hv,
učitelství 1.st.
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0,45

učitelka

0,64

vychovatelka ŠD

1,00

4. třída učitelka

Mateřská škola:
Lenka Závadská

SPgŠ

1,0

vedoucí učitelka MŠ

předškolní
pedagogika
Věra Veselá

PF UP uč. MŠ

1,0

učitelka MŠ

Stanislava
Doležalová

SPgŠ

1,0

učitelka MŠ

1,0

učitelka MŠ

předškolní
pedagogika
Jana Nedvědická

VoŠ
předškolní
pedagogika

Provozní zaměstnanci:
Eva Fruhwirtová

SEŠ

0,6

hospodářka

Vratislav Černý

Vyučen

1,0

školník

Zdeňka Tručková

Vyučena

0,5

uklizečka

Stanislava Palátová

Vyučena

0,5

uklizečka

Zdeňka Poláková

Vyučena

0,5

uklizečka

Hana Peterková

Vyučena

0,5

uklizečka

Monika Dobešová

vyučená kuchařka

0,75

vedoucí kuchařka

Lada Šimánková

SŠ

0,6

vedoucí školní kuchyně

Drahomíra
Palásková

základní vzdělání

0,56

kuchařka

Anna Blažková

vyučená kuchařka

0,75

kuchařka

Školní kuchyně:
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4. Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2015 – 2016 ukončili základní školu celkem 4 žáci.
Ve výběru školy absolventům pomohly návštěvy Úřadu práce v Třebíči a také
veletrh středních škol DIDAKTA Třebíč.
Součástí přípravy na výběr povolání byly i exkurze, besedy rodičů žáků s náboráři
ze středních škol a osobní jednání výchovné poradkyně se všemi rodiči
vycházejících žáků.
Přehled o vybraných středních školách a oborech je zpracován v následující tabulce.
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Přehled přijatých žáků na střední školy
do prvního ročníku školního roku 2016/2017
Počet
1
1

Střední škola
Gymnázium a Střední
odborná škola
Střední pedagogická
škola

1

SOU a SOŠ SČMSD

1

Střední škola
dopravy, obchodu, služeb

Obor
veřejnosprávní
činnost
předškolní a
mimoškolní
pedagogika
hotelnictví turismus
mechanik opravář
motorových
vozidel
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Sídlo SŠ
Moravské
Budějovice

Okres
TR
ZN

Znojmo
Znojmo

ZN

Moravský
Krumlov

ZN

5. Výsledky vzdělávání
Z celkového počtu žáků 111 / na konci ŠR/ prospělo 64 žáků s vyznamenáním,
47 žáků prospělo, dvěma žákům byla snížena známka z chování na 2. stupeň.
Výsledky vzdělávání žáků jsou vyjádřeny v tabulce.
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Ve výuce jsme se snažili uplatňovat nové metody a formy práce s využitím
moderní techniky zejména interaktivních tabulí.
Šlo především o projektové vyučování, skupinové práce, vedení žáků
k samostatnosti, k vyjadřování vlastního názoru, toleranci k druhým, snažili jsme se
rozvíjet čtenářskou, finanční a jazykovou gramotnost dětí. Byla uskutečněna celá
řada zajímavých školních akcí, na kterých se podíleli sami žáci.
Patří mezi ně účast na olympiádách, vědomostních a sportovních soutěžích.
Proběhly také přednášky a besedy s tématikou prevence sociálně-patologických jevů
a výchovného poradenství, kulturní akce, návštěva divadelních představení, koncertů
apod.
Nedílnou součástí výuky byl kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníku, Škola lyžování
pro I. stupeň /2.-5. ročník/. Tyto aktivity úspěšně proběhly a žákům se velmi líbily.
Plánovaný poznávací zájezd pro žáky do Londýna byl vzhledem k mezinárodní
situaci zrušen.
Z výuky jsme získali zpětnou vazbu formou testování žáků.
Provedli jsme testování žáků 5. a 7. ročníku z matematiky, českého jazyka, obecných
studijních předpokladů. Využili jsme testy SCIO-Stonožka. Dále byla naše škola
vybrána ČŠI k testování žáků 6. ročníku ze čtenářské gramotnosti. S výsledky
testování učitelé dále pracují.
V hodnoceném školním roce byla škola zapojena do následujících projektů: „Dílny
ZŠ Rouchovany“, „Celé Česko čte dětem“, „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“,
„Ovoce do škol“ /bezplatné poskytování ovoce žákům na I. stupni/ a „Školní mléko“
/poskytování mléčných výrobků dotovaných EU/.
Snahou učitelů bylo doplnit výuku o vhodnou mimoškolní činnost, ve které by
mohli žáci dále prohlubovat své vědomosti a dovednosti. Měli možnost navštěvovat
celkem 18 kroužků: Historický kroužek, Technický kroužek, Sborový zpěv,
Florbalový kroužek, Taneční kroužek, Logopedii I.aII., Kytarový kroužek, Sportovní
kroužek, Kroužek českého jazyka, Folklorní kroužek I. a II. /folklorní soubor
Rouchováček/, Dyslektický, Matematický, Anglický a kroužek Šikulka. Všechny
zájmové útvary vedli učitelé školy.
Nejbohatší činnost má tradičně folklorní soubor Rouchováček. Soubor je platným
členem HORFOS /Horáckého folklorního sdružení/ a je v něm zapojeno 36 dětí.
Rouchováček absolvoval tyto akce: Hrotovicko tančí, Adámkovy slavnosti“ v Hlinsku,
FF „Setkání na Podhorácku“ ve Velké Bíteši, Vinobraní v Blatnici pod Sv.
Antonínkem, rouchovanské Hody, vystoupení v obci Rešice,setkání ke 30.výročí JED
ve Valči, soutěž umělecké tvořivosti Sedmikvítek v Přibyslavi /2.místo/, vánoční
vystoupení pro důchodce v Rouchovanech, Smrtolka-vítání jara, Školní akademie ke
Dni matek, Rodáci a sezonu uzavřel vystoupením v rouchovanské Kinokavárně.
Podařilo se uspořádat 2. Dětský krojovaný ples za účasti souboru z Havlíčkova
Brodu a slovenského souboru z Velkých Levár. Ples se vydařil a soubory odjížděly
spokojené.
Ve škole pracuje Klub mladého čtenáře, v rámci této činnosti spolupracuje škola
také s místní knihovnou. Na konci ŠR byli prvňáčci pasováni na čtenáře.
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Výchovné poradenství
Ve škole pracuje výchovná poradkyně pro I. i II. stupeň, zároveň je metodičkou
prevence sociálně patologických jevů a poskytuje služby žákům při volbě povolání.
V průběhu školního roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky v chování žáků.
I.stupeň
V PPP bylo nově vyšetřeno 6 žáků. Dva žáci byli integrováni, byl pro ně vytvořen
individuální vzdělávací plán. S jedním žákem pracovala asistentka pedagoga. 6 žáků
se zúčastnilo Dyslektické olympiády v Třebíči. Byl zaveden dyslektický kroužek pro
žáky 3. ročníku.
Na začátku ŠR byla provedena depistáž dětí s vadami výslovnosti na 1. stupni a
v MŠ, rodičům dětí s vadou řeči byla doporučena logopedická péče v logopedickém
kroužku.
Rodiče budoucích prvňáčků obdrželi dotazníky o školské způsobilosti dítěte s cílem
zapojit rodiče do přípravy budoucího prvňáčka na školní docházku. Dotazník byl
vyhodnocen po skončení projektu „Škola nanečisto.“
V rámci prevence rizikového chování žáci I.stupně absolvovali tyto preventivní
programy: STŘED: ,“Jak jednají nejmenší“, „Jsme tým?“, „Bezpečně na síti“, „Na
tenkém ledě“, dále program prevence dětských úrazů/3.třída/ a Dopravní hřiště
Třebíč /4.třída/-řešení dopravních situací.
II.stupeň
Na druhém stupni nebyl nově vyšetřen žádný žák, celkem zde bylo 8 vyšetřených
žáků. Dva žáci byli na základě doporučení PPP integrováni.
V rámci prevence rizikového chování žáci absolvovali preventivní program:
STŘED: „(Ne)bojíme se říci droze NE?“ a „Ty + já = my“
Žáci 8. ročníku absolvovali kurz první pomoci.
V rámci výchovy k volbě povolání se uskutečnila exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku
na Úřad práce do Třebíče, žáci 9. ročníku návštívili veletrh vzdělávání Didakta,
konaly se schůzky žáků a rodičů se zástupci středních škol.
Všichni žáci 9. třídy byli přijati na vybrané střední školy v prvním kole.Ze čtyř žáků 3
jsou umístěni na 4-leté studijní obory s maturitou, jeden žák je přijat na 3-letý učební
obor.
Výchovná poradkyně a zároveň metodička prevence absolvovala celou řadu
vzdělávacích akcí a školení, zejména k inkluzivnímu vzdělávání.
V průběhu školního roku byla průběžně doplňována a kontrolována dokumentace
výchovného poradce.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci školy se v daném školním roce vzdělávali na základě
plánu DVPP a dle aktuální problematiky.
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Ředitelka školy absolvovala semináře na téma „Otázky současného školství“,
školení BOZP pro vedoucí pracovníky, „Očekávané změny ve školství“, „Společné
vzdělávání“ a zúčastnila se setkání s ministryní školství v Brně.
Všichni učitelé absolvovali periodické školení BOZP a PO.
Vedoucí učitelka pro I.stupeň absolvovala funkční studium pro ředitele škol a
školských zařízení /leden-červen/ v Jihlavě
Mnozí učitelé byli proškoleni v oblasti inkluzivního vzdělávání, dále v oblasti
poruch učení a chování a integrace žáků.
Koordinátorka ŠVP absolvovala seminář na téma „Postupy při aktualizaci ŠVP“.
Vzdělávání učitelů se dále zaměřovalo na problematiku konkrétních předmětů –
dějepis /Karel IV./, matematika /nadprůměrný žák, dyskalkulie, matematika do
1.třídy/, přírodověda /neživá příroda, smysluplná přírodověda/, chemie /bezpečné
zacházení s chemickými látkami/, tělesná výchova/instruktor lyžování, BOZP v TV/,
hudební výchova /HV netradičně/.
7. Aktivity a prezentace školy
Ve školním roce 2015 - 2016 uskutečnila škola celou řadu akcí pro žáky a
veřejnost.
Ceníme si aktivit žáků, díky kterým jsme mohli finančně podpořit charitativní
středisko „Raná péče“ v Třebíči. Tomuto středisku škola věnovala peněžní částku,
kterou získala za sběr starého papíru a pomerančové kůry.
7. 1. Školní akce:
Exkurze
Praha – výstava k 50.výročí Večerníčku
Chaloupky – farma Zašovice
Znojmo – historické památky
Praha- Pražský hrad, Petřín
Třebíč – Západomoravské muzeum
Rouchovany – Sběrný dvůr
Vzdělávací akce školy, školní projekty
Technické dílny
Halloween
Dopravní hřiště
Den podle Amose
Mikulášská nadílka
Vánoční tvoření
Zdobení vánočního stromu
Den České republiky
Škola lyžování
První pomoc
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Kino Třebíč
Divadlo Třebíč
Divadlo pro školy z Hradce Králové
Čistá Vysočina
Plavecká škola
Další projekty: ORP Třebíč – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Dílny ZŠ
Rouchovany, Celé Česko čte dětem, Zdravá zády, Ovoce do škol a Školní mléko
Školní soutěže a soutěže mimo školu - úspěchy
Celorepubliková soutěž TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost:
1.,2., 3. a 4. místo
Vánoční turnaj ve florbalu Rouchovany za účasti okolních škol - 1.místo
Celostátní kolo soutěže DFS v Přibyslavi –Rouchováček, 2.místo
Ekologická celostátní soutěž „Voda živá“ – čestné uznání
Okresní kolo matematické olympiády –Pythagoriáda 5. místo
Okresní kolo zeměpisné olympiády – 3 úspěšní řešitelé
Soutěžíme s Třídílkem /sběr papíru/ - 5.místo
Školní družina – celostátní výtvarná soutěž „Strom roku 2015“- 2.místo
rukodělná soutěž „Jak kreslí mráz“ – 3.místo
Dyslektická olympiáda – okresní kolo
Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů Třebíč – Petrklíč – 2.místo
Soutěž BESIP na dopravním hřišti v Třebíči, okresní kolo – 1.místo
Župní florbalová liga – 1.místo
Recitační soutěž – školní kolo
Rouchovanský slavík – školní kolo
Piškvorky – školní kolo
Školní sportovní soutěže
Akce školy pro veřejnost
Vystoupení Rouchováčku
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Vítání občánků – kulturní vystoupení na OÚ
Besídka pro důchodce
Školní ples
Svatba- kulturní vystoupení na OÚ
Rouchovanská 25
Školní akademie
Muzikál „Broučci“ – pěvecký sbor Petrklíč
Po stopách Karla IV. – poznávací zájezd na Karlštejn
Škola poskytuje veřejnosti informace prostřednictvím třídních schůzek /5 x do roka,
1x plenární zasedání/, prostřednictvím místních vývěsek a místního Zpravodaje, také
prostřednictvím kabelové televize a hlavně na webových stránkách školy –
www.zsrouchovany.cz.
Článek naší žákyně byl zveřejněn v časopise Masarykova demokratického hnutí Čas,
články o Rouchováčku byly pubikovány ve Zpravodaji ČEZ a ve čtrnáctideníku
Zrcadlo a také v Horáckých novinách, články o škole se objevily na stránkách
rouchovanského a rešického Zpravodaje.
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2015 – 2016 nebyla provedena Českou školní inspekcí žádná
kontrola přímo ve škole. Škola však byla vybrána ČŠI k testování žáků 6.ročníku –
čtenářská gramotnost.

9.Zpráva o činnosti mateřské školy
Ve školním roce 2015-2016 navštěvovalo školku 50 dětí /kapacita 50/. Děti jsou
rozděleny dle věku do dvou tříd po 25 v každé třídě. Provoz mateřské školy je od
6.00 do 16.00 a zajišťují jej 4 učitelky a 2 uklízečky. MŠ zajišťuje i provoz o letních
prázdninách v délce 6 týdnů.
Materiální vybavení:
Každá třída má svou hernu, ložnici, kuchyňku na výdej jídel, šatnu dětí,
zaměstnanců a sociální zařízení pro děti, které bylo kompletně zrekonstruované o
prázdninách 2015.
V hodnoceném školním roce se podařilo za podpory zřizovatele zakoupit nové
židličky a stolky pro děti, pracovní stoly pro učitelky a v současné době jednáme o
výměně stávajícího nábytku ve třídách, koberců v hernách dětí a interiérových dveří.
Další vzdělávání učitelů
V průběhu ŠR se učitelky MŠ zúčastnily různých vzdělávacích seminářů se
zaměřením na grafomotoriku, psychologický profil předškolního dítěte atd. Pravidelně
probíhá proškolení pracovníků v oblasti BOZP. Ke své práci využívají učitelky
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odborné časopisy – Učitelské noviny, Poradce ředitelky MŠ, Informatorium, Pastelka
a odbornou literaturu, která je pravidelně doplňována.
Akce mateřské školy ve ŠR v roce 2015/16
Divadelní představení – 9x /v MŠ a v Třebíči/
Vystoupení kouzelníka v MŠ
Fotografování dětí
Mikulášská nadílka
Vystoupení dětí na vánoční besídce pro důchodce
Vyšetření zraku dětí /fa Prima Vizus/
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Předplavecký výcvik předškoláků v Třebíči
Besídka ke Dni matek v MŠ
Vystoupení dětí na školní akademii
Výlet dětí do ZOO Jihlava
Den dětí v MŠRozloučení s předškoláky
Konzulatační odpoledne pro rodiče 2x
Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti 3x
Vítání občánků na OÚ
Zápis do MŠ na ŠR 2016/17 / 10 přihlášených, do ZŠ odchází 12 dětí, 1 dítě má
odklad/
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

17

