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U ební plán školy ve školním roce 1998/1999:
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Údaje o p ijímacím

ízení a o za azování d tí:

P i zápisu bylo zapsáno 40 žák ,po vyšet ení školní zralosti,na
základ písemné žádosti rodi
a doporu ení d tského léka e a
pedagogicko-psychologické poradny nastoupí do 1.ro níku 34
žák .Odklad školní docházky byl ud len:
Michaela Navarová
926109/3270
Ilona Burianová
935828/3803
Monika
onková
935724/3786
Roman Musil
930811/3771
Dominika Ulrichová
935811/3765
Do Zvláštní školy v Moravské T ebové za azen Tomáš Maljar ik
911013/3780.
P ijímací zkoušky do primy gymnázia v Moravské T ebové
konalo 9 žák z toho bylo 7 p ijato.
Školní docházku ukon ilo 46 z toho 42 z 9.ro níku.Žáci byli
p ijati na následující školy:
Kadlec Martin
Liška Jan
Lorenc Ond ej
Mrštný Pavel
Novotný Michal
ezní ek Petr
Schuster Filip
Stehno Jan
Svoboda David
Štarha Ji í
Tichý Ond ej
Vodák Pavel
Dandašová Eva
Hlavová Helena
Hronová Monika
Charvátová Ludmila
N mcová Eva
Pluhá ková Kate ina
Pokorná Hana
Rájová Pavla
Sojková Daniela

SOU Boskovice
Cyrilometod.gymn.Brno
SOŠ H.Králové
SOŠ a SOU M.T ebová
SPŠE Mohelnice
SOU Nové M sto na Morav
SOŠ a SOU M.T ebová
SOU Boskovice
SOŠ a SOU M.T ebová
ISŠ Vysoké Mýto
SPŠE Mohelnice
ISŠ
.T ebová
SOU Svitavy
SOŠ Poli ka
SOU Brno
SOŠ a SOU M.T ebová
ISŠ Brno
ISŠ Brno
SOŠ a SOU M.T ebová
ISŠ Choce
Gymnázium Jeví ko

Adamec Jan

SPŠE Mohelnice

Häusler Martin
He ko Pavel
Hickl Michal
Klempa Petr
Kolá Petr
Lipold Aleš
Musil Michal
Stan k Tomáš
Strouhal Lud k
Tichý Michal
Tr ka David
Trune ka Lukáš
Barešová Pavla
Kotíková Lucie
Macková Martina
Marková Michaela
Pa áková Michaela
Slánská Hana
Slívová Iveta
Tichá Petra

SOŠ a SOU M.T ebová
ISŠ Vysoké Mýto
SOŠ a SOU M.T ebová
SOŠ a SOU M.T ebová
ISŠ-COP Brno
ISŠ
.T ebová
Gymnázium Jeví ko
SPŠE Mohelnice
Gymnázium M.T ebová
ISŠ
.T ebová
SPŠE Mohelnice
Biskup.gymn.Ž ár nad Sázavou
SOU Svitavy
SOU Svitavy
SOU Svitavy
SOU Poli ka
SOU Poli ka
SZeŠ Lanškroun
Gymnázium M.T ebová
SZeŠ Lanškroun

Žáci,kte í ukon ili povinnou školní docházku v nižším ro níku:
Horáková Dagmar
Adámková Petra
Hnátková Monika
D di František

SOU Svitavy
SOU Svitavy
OU Nové M sto nad Metují
SOU Svitavy

Výsledky vzd lávání žák

:

P ehled t íd a t ídních u itel -stav k 30.9.1998:
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9
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97
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Škola
celkem

352

197

155

I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.A
V.B

po et
žák

Ša ecová
Mgr.Dostálová
Trtílková
PaedDr.Hošková
Mgr.Hrdina
Lama ová
Mgr.Krej ová

Šípová
Mgr.Cápalová
Mgr.Skácelíková
RNDr. Purketová
Šafa íková
Mgr.Cápal
Ferlíková
PaedDr.Horská

Výsledky inspekce provedené

ŠI :

Ve školním roce 1998/1999 nebyla škola
navštívena.

eskou školní inspekcí

Umíst ní v sout žích ve školním roce 1998/1999
VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ
Mezinárodní výtvarná sout ž
po ádaná m stem Belluno
v Itálii,
Ocen ní medailí

Jana Horá ková 9.A

Celonárodní výtvarná sout ž
po ádaná velvyslanectvím Izraele
1.místo v kategorii žák 8.t íd

Petra Königová 8.A

Celonárodní výtvarná sout ž
po ádaná firmou DANONE
hlavní cena /horské kolo/

Helena Kor áková 8.B

Celonárodní literární sout ž s
ekologickou tematikou
2.místo
Celonárodní literární sout ž
na téma „Podaná ruka“
estné uznání
Sout ž mladých recitátor
a recita ních kolektiv
3.místo v okr.kole
estné uznání v okr.kole
estné uznání v reg.kole
Celonárodní výtvarná sout ž
vyhlášená
eským rozhlasem
na téma „Tam, kde jsem doma „
ú astníci finále

Celonárodní výtvarná sout ž
po ádaná asopisem „Rodina
a škola“ve spolupráci s
EZ
výtvarné práce reprodukované
v asopise „Rodina a škola“

Zuzana Vrbická 9.B

Zdenka Lišková 9.A
Martina Šev íková 9.A

Margita Kor áková 8.B
Petra Königová 8.A
Margita Kor áková 8.B

Lucie Kotíková 9.B
Daniela Sojková 9.A
Anna
eho ová 7.A

Petr Š astný 8.A
Jan Lama 8.A

Jana Chadimová 8.A
Šárka Nádvorníková 8.A
Ji í Šimek 8.A
Lukáš Pospíšil 5.B
Jan Ku era 8.B
Helena Kor áková 8.B
Lukáš Šerý 8.B
Výtvarná sout ž
„Malujeme pro radost“
3.místo v okresním kole
Výtvarná sout ž
„D ti, pozor, ervená“
ocen ní v okresním kole

Michal Šafá

8.A

Michal Dziuba 5.B
Ludmila Komárková 6.A
Barbora Kone ná 6.A
Veronika Šerá 6.A

Výtvarná sout ž
„Životní prost edí“
1.místo

Helena Kor áková 8.B

Literární sout ž „Moje prázdniny“
po ádaná DDM M.T ebová
3.místo
estné uznání

Ond ej Vrbický 8.B
Vladimír König 8.B

Literární sout ž „Stá í“
po ádaná m stskou knihovnou
2.místo
3.místo
estné uznání
estné uznání
estné uznání
tená ská sout ž „Celá t ída te“
po ádaná m stskou knihovnou
3.místo
všichni žáci odm n ni knihou

Monika Hronová 9.A
Lud k Strouhal 9.B
Martin Kadlec 9.A
Pavel Mrštný 9.A
Marek Procházka 7.A

t ída 8.A

Výtvarná sout ž „O nejkrásn jší
lampion“ po ádaná KS M.T ebová
2.místo
3.místo

Petra Königová 8.A
Miloslava Pokorná 8.A
Martina Be ková 8.A
Dagmar Horáková 8.A

SPORTOVNÍ
Okresní kolo p espolního b hu
2.místo
4.místo

družstvo žák 8.t .
Marek Procházka 7.A

Okresní kolo „Malé kopané“
6.7.ro níky
3.místo

družstvo 6.7.t .

Okresní kolo halové kopané
6.7.ro níky
4.místo

družstvo 6.7.t íd

Okresní kolo v košíkové žák
5.místo

družstvo 9.t íd

Okresní kolo ve stolním tenise
5.místo
6.místo
9.místo

Pavla Ku erová 6.B
Jana Hlavová 6.B
Jan Adamec 9.B

Okresní kolo v šachu
2.místo

David Hrbata 6.B

Okresní kolo ve vybíjené
1.-3.t íd
2.místo

družstvo 2.3.t ídy

Okresní kolo ve vybíjené
4.-5.t íd
4.místo

družstvo 4.5.t ídy

Atletický ty boj
starší žáci
6.místo

družstvo 8.9.t ídy

Okresní kolo atletické
všestrannosti
4.místo
NAUKOVÉ SOUT

družstvo 2.-5.t ídy

ŽE

Okresní kolo konverza ní
sout že v n meckém jazyce
4.místo
7.místo

Lud k Strouhal 9.B
Jarmila ezní ková 7.B

Okresní kolo olympiády v
eském jazyce
10.místo

Iveta Slívová 9.B

Okresní sout ž „Mladých historik “
14.místo

Michal Musil 9.B

Historiáda
5.místo

družstvo školy

Okresní kolo zem pisné
olympiády
12.místo
17.místo
21.místo

Tomáš Stan k 9.B
Ond ej Kryštof 6.B
Jakub Tichý 7.B

Okresní kolo v poznávání
živo ich
2.místo
6.místo

Hana Slánská 9.B
Petra Tichá 9.B

Okresní kolo dopravní sout že
mladých cyklist
6.místo

družstvo 7.8.t íd

Okresní kolo sout že ve zp vu
3.místo
estné uznání

Pavlína Mišáková 8.B
Petra Königová 8.A

Okresní kolo sout že v ob anské
výchov
11.místo
16.místo

Petr Klempa 9.B
Lud k Strouhal 9.B

Okresní kolo v poznávání rostlin
4.místo
7.místo

Veronika Šerá 6.A
Barbora Kone ná 6.A

Okresní kolo fyzikální olympiády
kategorie C
10.místo
15.místo

Jakub Tichý 7.B
Zden k Polák 7.B

Výro ní zpráva za školní rok 1998/1999 byla projednána na
pedagogické rad dne 27.8.1999.

Charakteristika školy
Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2 je škola
v právní subjektivit ,z ízená od 1.1.1996 m stem Moravská
T ebová jako p ísp vková organizace,naše I O je 6360 8944.
Je za azena do sít škol,identifikátor školy : 600 100 677.
Škola sdružuje základní školu IZO :049 328 085
a školní družinu IZO : 117 800 503
Ve školním roce 1998/1999 navšt vovalo školu 352 žák v 15
t ídách.Na I.stupni bylo 7 t íd s 182 žáky, na II.stupni bylo 8
t íd s 170 žáky.Pr m rný po et žák ve t íd byl 23,47 žáka.Ve
školní družin bylo zapsáno ve dvou odd leních 56 žák .
Škola je spádovou školou pro žáky ze škol v Linharticích a
Starém M st . Žáci z Linhartic nastupují každoro n do 5.
ro níku, žáci ze Starého M st do 6. ro níku. Spolupráce
s t mito školami je podle našeho názoru velmi dobrá.
Do školy v tomto školním roce dojížd lo z obcí mimo Moravskou
T ebovou 100 žák .Rozvrh hodin musel tuto skute nost
respektovat,aby žáci stihli autobusy odjížd jící v odpoledních
hodinách.Vyu ování za ínalo v 7.55 hodin.Dojížd jící žáci m li
možnost p ed vyu ováním pobývat ve školní družin .Její provoz
byl od 6.00 do 16.00 hodin.
M sto Moravská T ebová ze svého rozpo tu uvolnilo 2,2 mil.K
na 2.etapu rekonstrukce školy.O prázdninách byla dokon ena
vým na oken.Byla rekonstruována t locvi na,vydlážd n školní
dv r zámkovou dlažbou,opravena a nat ena st echa,zbourány
nefunk ní komíny a provedena rekonstrukce hromosvod .Dále
byla provedena nová fasáda ásti budovy do Farní ulice.
Zbývající fasáda bude dokon ena v p íštím roce.
Ve škole mimo po íta ové pracovny byla vybudována u ebna
výtvarné výchovy v prostorách bývalých školních dílen.Byla
vybavena dv ma hrn í skými kruhy,elektrickou vypalovací pecí
a dalším za ízením,mimo výtvarné výchovy se zde vyu uje také
jazyk m p i d lení t íd na anglický a n mecký jazyk.
Na další prostory ze školních dílen,které pot ebujeme p ipravit
pro výuku, zatím chybí finan ní prost edky.
Finan ní prost edky na u ební pom cky z prost edk státu byly
v tomto školním roce op t nižší, a tak se nám nepoda ilo zcela
uspokojit požadavky na vybavení jednotlivých kabinet novými
u ebními pom ckami.I tak je vybavení školy na dobré úrovni a
slouží tak pln všem žák m školy k výuce.

Práce školy ve školním roce 1998/1999
V tomto školním roce naše škola již ve všech svých ro nících
pracovala podle u ebního plánu Základní školy /16847/96-2/.
Vedle soustavy povinných a volitelných p edm t m li žáci
možnost navšt vovat nepovinné p edm ty / na I.stupni užité
výtvarné innosti a náboženství, na II.stupni sportovní hry a
náboženství/.Ve škole pod vedením p.u itele Mgr.Cápala
pracoval zájmový kroužek pro chlapce – košíková.Jiné zájmové
kroužky ve škole nebyly ustaveny,protože žáci mají možnost
využívat kroužk v DDM Moravská T ebová a ZUŠ M.T ebová.
Žáci školy se pravideln ú astní sout ží a akcí po ádaných
DDM M.T ebová a dalšími m stskými institucemi.Pro tuto
innost jsou systematicky p ipravovány svými u iteli.Žáci se
také zú ast ovali sout ží a olympiád po ádaných Službou škole
Svitavy.
Od roku 1995 je škola za azena do sít /NETW ORK/ ekologicky
orientovaných škol v
eské republice.
B hem školního roku jsme si p ipomn li 80.výro í vzniku
SR, a
to 27.10.1998 akademií,na které se podíleli žáci všech
t íd.Konec roku zakon ila váno ní besídka celé školy
s vystoupeními žák v t locvi n .Olympijský den prob hl 24.6.
na školním h išti a h išti TJ Slovan za ú asti celé školy .
K dopln ní výuky byly po ádány zájezdy pro žáky do Prahy a
dále školní výlety pro všechny žáky školy.
Jednotlivé t ídy se pak ú astnily kulturních program ,které ve
m st po ádaly KS M.T ebová.Žáci 3.ro níku absolvovali
výcvikový kurz plavání a žáci 7.ro níku lyža ský výcvikový kurz.
D ti ze školní družiny chodily pravideln plavat do bazénu
ZŠ,Palackého ulice.
Ve škole pracovala školní knihovna,která je rozd lena do t í
ástí.V první jsou knihy pro nejmenší d ti,tedy pohádky,p íb hy
a knihy prvního tení,v etn soubor pro mimo ítankovou etbu
– je to 620 knih.Ve druhé ásti jsou knihy pro žáky 6.9.ro níku,rozd leny na beletrii a nau né knihy – ty jsou d leny
podle obsahu na d jepisné,zem pisné,p írodov dné,
matematické,fyzikální,chemické- je to celkem 1356 knih.
T etí ást knihovny tvo í u itelská knihovna,zde je 271 knih.
Za školní rok p ibylo v tomto školním roce pouze 5 knih do
žákovské knihovny.Je to dáno tím,že finan ní prost edky na
neinvesti ní výdaje byly v rozpo tu roku 1999 op tovn
kráceny.Celkem je v knihovn 2193 knih v cen 88.449,24 K .

Škola nadále spolupracuje s m stskou knihovnou v Moravské
T ebové,žáci se ú astní všech jejich akcí.
Ve škole pracuje Klub mladých tená ,který žák m nabízí
knihy pro dopln ní jejich vzd lání.
Ve škole již n kolik let probíhá pitný režim,který hlavn
využívají žáci I.stupn .Letos byl ve škole nainstalován pitný
automat pro starší žáky.
Škola pravideln
ty ikrát ro n uskute
uje t ídní sch zky a
konzultace pro rodi e,mnozí rodi e navštíví i školu p i
p íležitosti dn otev ených dve í,kdy n kte í vyu ující po ádají
pro rodi e seznámení s prací svých žák v hodinách.
V rámci konzultací pro rodi e jsou po ádány výstavky
výtvarných prací žák školy,chodby a místnosti školy zdobí žáci
svými díly.
Škola je zapojena do hnutí „Na vlastních nohou“ na pomoc
zdravotnickým za ízením a v tomto školním roce op t nakreslila
velké množství váno ních blahop ání.Žáci se v prosinci
ú astnili slavnostního koncertu v kongresovém centru v Praze a
p.u itelka PaedDr. Hana Horská seminá e v Odrách za ú asti
zakladatelky tohoto hnutí paní Gran Jensen z Norska.
Výstava vít zných prací celonárodní sout že „50 let státu
Izrael“, po ádaná velvyslanectvím státu Izrael, byla v naší škole
instalována po dobu 14 dn .Tuto výstavu zhlédli i žáci ostatních
moravskot ebovských škol.
V prosinci bylo 5 žák školy pozváno na jednání „D tského
národního parlamentu“ v Praze,který se zabýval právy
žáka,využitím volného asu d tí,a navštívili p i této p íležitosti
Senát
R.
Výchovná poradkyn poskytuje rady vycházejícím žák m školy a
jejich rodi
m ve spolupráci s Ú adem práce V Moravské
T ebové a žák m s poruchami u ení a výchovnými problémy,
potom konzultace rodi
m a zprost edkovává styk s OPPP
Svitavy a SPC M.T ebová.
V letošním školním roce bylo poprvé v provozu školní
h išt ,které p isp lo ke zkvalitn ní výuky v t lesné výchov ve
škole.
Nadále probíhá spolupráce s MŠ v Boršov a MŠ na Piaristické
ulici,u itelky MŠ se ú astní zápisu žák ,Vyu ující vzájemn
navštívili 4.ro níky v Linharticích a u nás ve škole.Také
žáci,kte í p ijdou do 6.ro níku ze Starého M sta, navštívili naši
školu.
Po íta ová u ebna slouží pln výuce v 8.a 9.ro níku p edm tu
práce na po íta i a dále svými výukovými programy k procvi ení
u iva ve všech p edm tech.B hem roku byla dopln na o nové
programy pro anglický jazyk.Vyu ující mají v kabinetu
k dispozici didaktické programy pro jednotlivé p edm ty a

programy pro p ípravu test ,školní vysv d ení vydáváme také
natišt né podle po íta ového softwaru.

