1. Charakteristika školy
Základní škola Moravská T ebová, Kostelní nám stí 2, okres Svitavy je škola v právní
subjektivit , z ízená od 1. 1. 1996 jako p ísp vková organizace m sta Moravská T ebová. I O
školy je 6360 8944. Škola je za azena do sít škol, identifikátor školy je 600 100 677. Škola
sdružuje základní školu, IZO 049 328 085, a školní družinu, IZO 117 800 503.
Ve školním roce 2003/2004 navšt vovalo školu 341 žák . Byli rozmíst ni do 15 t íd. Na prvním
stupni ZŠ bylo 169 žák v 7 t ídách, na druhém stupni bylo 172 žák v 8 t ídách. Pr m rný po et
žák na jednu t ídu inil 22,73. Vlivem st hování a odchod n kolika žák do jiných škol
v Moravské T ebové a do d tského domova se po et žák na konci roku snížil na 333. Školní
družina byla d lena na dv odd lení, v nich bylo zapsáno celkem 50 d tí.
Žáci ze Základní škola Linhartice a žáci ze Základní školy Staré M sto p icházejí na naši školu
do šestého ro níku. S ob ma školami spolupracujeme již dlouho tak, aby žáci t chto škol plynule
zvládli p echod na druhý stupe . Žáci z t chto škol navštívili naši školu, seznámili se s uspo ádáním
budovy a organizací vyu ování, podívali se do t íd, v n kterých t ídách se ú astnili i ásti vyu ovací
hodiny, pracovali na po íta ích. Spolupráce s editelkami základních škol v Linharticích a ve
Starém M st je na vynikající úrovni. S paní editelkou Beránkovou ze Základní školy Staré M sto
jsme v pravidelném telefonickém spojení, paní editelka Oš adnická ze Základní školy Linhartice
pravideln navšt vuje naši školu, aby se podívala na své bývalé žáky, je v kontaktu s vyu ujícími
naší školy. Obdobn spolupracujeme s Mate skou školou Boršov, odkud k nám p icházejí žáci do 1.
ro níku, a s Mate skou školou Piaristická ulice, z níž k nám také p icházejí žáci do 1. ro níku.
V letošním roce jsme navázali spolupráci také s Mate skou školou v Sušicích a s Mate skou školou
na Tyršové ulici.
V tomto školním roce do naší školy dojížd lo 85 žák z 9 obcí, což je tém 25 % z celkového
po tu žák školy. Rozvrh musí tuto skute nost respektovat, žáci musí stihnout poslední odpolední
autobusy. V n kolika p ípadech musíme vyjít vst íc žádosti rodi a d ti dojížd jící do D t ichova
poušt t d íve z odpoledního vyu ování.
Dojížd jící žáci mají možnost p i d ív jším p íjezdu do školy pobývat ve školní družin nebo
v knihovn , která je pro n otev ena. Zde mohou pracovat na po íta ích, nebo knihovna je
vybavena 12 staršími po íta i s výukovými programy a hrami. Provoz školní družiny byl od 6.00
do 16.00 hodin.
V tomto školním roce m sto neposkytlo finan ní prost edky na dokon ení fasády opravy školy.
Výjime n se tedy ve škole nekutalo a neprášilo.
Finan ní prost edky ze státního rozpo tu na ONIV p ímé jsou pro kalendá ní rok 2004 o 4 000
K nižší než v p edcházejícím roce, což má vliv na vybavování kabinet moderními pom ckami,
moderními u ebnicemi a pracovními sešity pro žáky. Vliv na tuto skute nost má i rostoucí cena
pom cek. V letošním roce ale nemusí být ur ená ástka na ONIV využita na vzd lávání pedagog
jako v lo ském roce. Poda ilo se vyjednat s dodavatelem u ebnic 10% slevu na veškeré u ebnice a
pracovní sešity. Knihy byly objednány u organizace, která poskytuje náhradní pln ní, proto již p íští
rok nemusíme odvád t státu náhradní pln ní.

U itelé J. Skácelíková, R. Cápal, M. Krej í navázali v pr b hu školného roku kontakt
s pražskou firmou Kontis s. r. o., která se zabývá výrobou výukových program . Ve spolupráci
s touto firmou vznikl pilotní projekt s názvem Implementace systému iTutor jako nástroje pro
výrobu a distribuci výukových dat a pilotní projekt Využití systému iTutor jako nástroje pro
vzd lávání rodi žák . Oba pilotní projekty byly vybrány Krajským ú adem Pardubice
k realizaci. T ší nás, že mezi ty mi základními školami Pardubického kraje, jejichž pilotní projekty
byly vybrány k realizaci, je naše škola. Navíc dotace, kterou získala naše škola, je nejvyšší
p id lená. Tato dotace ale znamená také finan ní 30% podílnictví školy na realizaci projektu. Aby
bylo možno využít naplno možností zrealizovaného pilotního projektu, bylo nutno b hem prázdnin
roku 2004 vybudovat novu po íta ovou pracovnu. Stará pracovna s 12 PC byla nedosta ující pro
výuku žák i pro využívání projektu, navíc byla nevhodn umíst na – východní orientace. B hem
prázdnin byla vybudovaná nová PC pracovna se severní orientací, vyhovující hygienickým normám
pro PC pracovny. Je v ní umíst no 27 po íta pro žáky, což je optimální po et nejen pro využití
po íta ové pracovny žáky II. stupn , ale i pro I. stupe , který má tradi n vyšší napln nost t íd.
V budoucnu p ibude ješt dataprojektor a interaktivní tabule. Protože tím p išla škola o místnost
kmenové t ídy, bude nutno v tomto školním roce využít jako kmenovou t ídu také t ídu, která
sloužila pro výuku výtvarné výchovy a je umíst na na dvo e školy v samostatné budov .
Také 30 žák první t ídy p ijde v zá í 2004 do nového. Pro n byl zakoupen nový nábytek –
výškov stavitelné stoly a výškov stavitelné židle. Také byl dle požadavk paní u itelky zhotoven
nábytek do 1. t ídy.
V po íta ové u ebn bylo instalováno 12 po íta , internet zajiš ovala firma OR – CZ v rámci
metropolitní sít . Internet využívali u itelé i žáci. Žáci mohli t ikrát týdn v dob odpoledního
volna dle rozpisu navšt vovat PC pracovnu pod dohledem správce sít pana u itele Krej ího a pana
u itele Cápala. Dopoledne sloužil internet p i výuce p edevším pro žáky 7. - 9. ro ník . V t chto
t ídách se vyu oval v rámci pracovních inností p edm t práce s po íta em. asto byly využívány
programy pro výuku anglického jazyka, matematiky, zem pisu a p írodov dy. Nevýhodou bylo, že
p i po tu 12 PC a 24 žák bylo nutno p lit t ídy a st hovat žáky tak, aby ást žák pracovala
samostatn ve vedlejší t íd .
12 starších po íta bylo umíst no také ve školní knihovn . Využívali je hlavn žáci 1. t íd
v dob velké p estávky a žáci školní družiny. Sloužily i žák m, kte í se u ili n m inu ve vedlejší
t íd , a mohli tyto PC pravideln užívat ke zpest ení výuky a procvi ení u iva.
V n kterých t ídách nižších ro ník byly instalovány starší po íta e, které sloužily d tem o
p estávkách k hraní her, procvi ování u iva…

Práce školy ve školním roce 2003/2004
V tomto roce pracovala naše škola ve všech ro nících podle u ebního plánu Základní škola . j.
16847/96-2.
Vedle soustavy povinných a povinn volitelných p edm t m li žáci možnost navšt vovat
nepovinný p edm t – náboženství. Kroužky na naší škole nebyly zavedeny, protože žáci mají
možnost navšt vovat kroužky p i DDM Moravská T ebová. Ve druhém pololetí paní vychovatelka

Jan íková založila s hudebn nadanými d tmi p vecký kroužek. Nacvi ovali vystoupení pro Domov
d chodc Moravská T ebová, zpívali i d chodc m – u itel m.
Žáci naší školy se ú astnili v tšiny sout ží, jejichž po adateli byli DDM Mor. T ebová, M stská
knihovna Ladislava z Boskovic a další m stské instituce. Žáci školy se zú ast ovali v tšiny sout ží
a olympiád za azených do skupiny A. Ú astnili se i sout ží ze skupiny B a C.
Od roku 1995 je naše škola za azena do sít ekologicky orientovaných škol. V letošním školním
roce byla vybrána nabídka organizací TEREZA a KONIKLEC. Z nabídky organizace TEREZA
se žáci 9. t íd ú astnili projektu Kyselý déš , který probíhal od íjna do prosince. Žáci 8. t íd se
ú astnili programu Ozon. Pracovali na n m od b ezna do konce ervna. Z nabídky organizace
Koniklec byl zvolen projekt Studánky, í ky, pot ky. Pracovali na n m od b ezna do kv tna žáci
9. t íd. Jejich projekt byl vystaven ve výstavní síni Mánes v Praze, žáci spolu s paní u itelkou se
zú astnili slavnostní vernisáže. Projekt se stal sou ástí putovní výstavy. Projekt byl pojmenován
Jak se ti da í, T eb vko? Byl p ihlášen i do m stského projektu Zdravé m sto Moravská T ebová.
K dopln ní školní výuky po ádali t ídní u itelé pro všechny t ídy školní výlety.
Po celý rok se žáci ú astnili kulturních program , které nabízejí m stské kulturní služby. Žáci
vyšších ro ník si sami volili, který z t chto program by cht li zhlédnout. Na nižším stupni
vybírali tyto programy t ídní u itelé.
Pro žáky 3. a 4. ro níku prob hl plavecký výcvik. V letošním roce se nám poda ilo zajistit
plavecký výcvik také pro žáky 4. ro níku. D ti ze školní družiny navšt vovaly každý pátek bazén
ZŠ na Palackého ulici.
Pro žáky 7. ro níku byl uspo ádán lyža ský výcvikový kurz v Deštném v Orlických horách.
Ú astnilo se ho 34 žák a 3 instrukto i z ad vyu ujících. Léka skou službu zajiš oval Mgr. Pavel
Podhorný.
V tomto školním roce na škole pracovala dv odd lení školní družiny, která navšt vovali žáci 1.
– 3. ro níku. Zapsáno bylo 50 d tí. Provoz školní družiny byl asov vymezen takto: 6.00 – 8.00 a
11.30 – 16.00. Vychovatelky volily pro d ti p edevším sportovní a rekrea ní innost, bylo tedy
velmi využíváno školní h išt , t locvi na, prostory m stské parku, každý pátek chodily d ti ze
školní družiny plavat na ZŠ Palackého. D ti se ú astnily i r zných akcí po ádaných DDM, jako je
p espolní b h, r zná sportovní a sout žní odpoledne, D ti Zem … Ob vychovatelky se v novaly i
rozvoji pracovní, hudební a výtvarné výchovy. Sou ástí odpolední ve školní družin byla i p íprava
na vyu ování a psaní domácích úkol . Je škoda, že školní družina musí mít svá odd lení
v místnostech, kde se dopoledne vyu uje, takže žáci tráví as odpo inku v míst , kde krátce p edtím
zažívali školní úsp chy i neúsp chy. Pro n které z nich to m že být stresujícím faktorem. Ale škola
bohužel nemá další volné prostory, které by mohly sloužit pouze provozu školní družiny.
Jako v minulých letech pracovala na škole žákovská knihovna a u itelská knihovna. B hem
školního roku bylo zakoupeno pouze 16 knih do u itelské knihovny v celkové cen 4 192 K .
Jednalo se o knihy k dalšímu vzd lávání u itel . Problémem je také zrušení knihkupectví ve m st
a rostoucí ceny knih.
B hem školního roku si d ti vyp j ily 1 218 knih. Zájem byl p evážn o knihy prvního tení, žáci
prvních ro ník pat ili od poloviny roku k nejpiln jším návšt vník m, zajímali se i o pohádkové
knihy, o knihy p íb h s d tskými hrdiny. Žáci vyšších ro ník si p j ovali p edevším
p írodov dné a historické knihy a také encyklopedie. Knihy p j ovala paní u itelka Dostálová a

Skácelíková dvakrát týdn o velké p estávce. Sou ástí knihovny je i d íve zmín ných 12 starších
po íta . Nov jší knihy z u itelské knihovny jsou ve sborovn , tedy p ístupné všem pedagog m.

Po íta ová u ebna má bohatou sbírku výukových program , které sloužily žák m p edevším
pro výuku jazyk , p írodov dných obor a matematiky. Menší žáci mohli procvi ovat v domosti
zábavnou formou pomocí r zných zábavných PC program . V rámci dotace na SIPVZ bylo
nakoupeno mnoho nových program .
V 7. a 9. ro níku probíhala výuka p edm tu Práce na po íta i, ve kterém si žáci osvojili základní
úkony práce s PC a textovým editorem.
V odpoledních hodinách zde mohli žáci t ikrát týdn trávit pod vedením správce sít pana u itele
Martina Krej ího a pana u itele Romana Cápala sv j volný as. Mohli využívat výukových
program k procvi ení a prohloubení u iva, ale hlavn mohli využívat INTERNET.
Jako v minulých letech pracoval na škole Klub mladých tená . D v rnicí KM je paní
u itelka Miroslava Dostálová. Zaznamenala snížený zájem o zakoupení nových knih, na n mž se
m že podílet i vysoká nezam stnanost ve m st nízké mzdy.
V rámci pln ní úkol Minimálního preventivního programu jsme se zam ili hlavn na žáky
8. a 9. ro ník a to v hodinách rodinné výchovy, ob anské výchovy a chemie, v hodinách seminá .
Rovn ž t ídní u itelé sledovali tuto problematiku ve svých t ídách. Víme, že ada našich žák
p ichází b žn s drogami do styku ve svém volném ase, který tráví v zábavných podnicích pro
mládež ve m st . Net ší nás, že v blízkosti školy vznikají restaurace a ob erstvení. Je nám známo,
že n kte í žáci pravideln kou í a rovn ž okusili tzv. m kké drogy. S rodi i takových žák o tom
byly vedeny rozhovory. Mnozí rodi e to chápou jako zasahování do soukromých v cí. V pr b hu
školního roku jsme našt stí ne ešili problémy, které by souvisely s požíváním návykových látek
v budov školy.

Výchovná poradkyn a t ídní u itelé 9. ro ník v nují velkou pozornost i problematice volby
povolání. Vycházející žáci z 9. t íd i nižších ro ník se zú astnili stejn jako vloni svitavské Burzy
škol, kde se m li možnost seznámit s programem jednotlivých škol v regionu.
Žáci navštívili také Ú ad práce v Moravské T ebové a m li možnost si dle zájmu zakoupit od
výchovné poradkyn brožury se seznamem st edních škol v regionu. Každé úterý probíhaly
konzultace pro rodi e a žáky. Z 34 žák , kte í navšt vovali 9. ro níky, bylo 33 žák p ijato
v prvním termínu, jedna žákyn nebyla p ijata a po domluv s rodi i si našla jinou školu až na
konci školního roku. Z toho 15 žák bylo p ijato na obory s maturitou, 19 žák na u ební obory.
Jeden žáky odešel ze sedmé t ídy a jeden žák z osmé t ídy. ty i žáci z pátého ro níku byli p ijati na
Gymnázium Moravská T ebová.
V tomto roce pracovala paní u itelka Dostálová se dv ma skupinami žák , kte í m li
diagnostikovány vývojové poruchy u ení. Jednalo se o 9 žák z 2. – 5. t ídy, se kterými bylo
pracováno v odpoledních hodinách dle p id leného normativu a doporu ení PPP. Tyto hodiny m la
paní u itelka v úvazku. Ostatním 11 žák m, u nichž byla diagnostikována VPU, byla v nována
zvýšená individuální pé e v b žných hodinách. Vzhledem k nedostatku financí, které Krajský ú ad
Pardubice ur il na výuku t chto žák , nebude v p íštím roce možnost vyu ovat nápravu VPU jako
hodiny. Výchovná poradkyn spolupracovala s vyu ující poskytující nápravu VPU i s ostatními
vyu ujícími. Spolupráce s PPP byla vcelku dobrá. N kdy bylo t eba urgovat kontrolní vyšet ení.

Dle hodnocení nápravce VPU náprava p inesla kladné výsledky ve všech p ípadech. Došlo ke
zmírn ní obtíží v oblasti dyslexie, dysgrafie i ke zmírn ní dysortografických obtíží. Žáci
navšt vovali pravideln hodiny VPU, m li velký zájem o zlepšení svých problém .
Od druhého pololetí za al pracovat p vecký kroužek pod vedením paní Jan íkové. P ipravovali
program pro váno ní setkání u itel -d chodc Moravskot ebovska. Dvakrát vystoupili s velkým
úsp chem i v Domov d chodc . Svým vystoupením zpest ili i školní akademii.
Škola má již n kolik let své www stránky. Jejich tv rcem je pan u itel Roman Cápal. Webové
stránky jsou pravideln aktualizovány, jsou na nich informace ze života školy, ze sout ží, hodn se
využívají fotografie. S webovými stránkami se naše škola p ihlásila i do sout že o nejhez í webové
stránky. Bohužel nevyhrála. V sou asné dob pan u itel Cápal webové stránky p epracovává, aby
ješt lépe odrážely život školy, aby obsahovaly informace d ležité pro rodi e, žáky.
Pod vedením pana u itele Krej ího a pana u itele Cápala, za pomoci vyu ujících jazyk – paní
u itelky Šafa íkové a pana u itele Navrátila (komunikovalo se v angli tin nebo n m in ) se dv
družstva žák školy zapojila do celostátní sout že pro žáky základních a st edních škol sout že,
kterou vyhlásila firma Siemens, John Multimedia 2004. Jednalo se utvo ení multimediálního
projektu na vybrané téma.

7. Údaje o mimoškolních aktivitách
Úsp chy školy v sout žích
V letošním roce se naše škola zú astnila velkého množství sout ží. N kde jsme se ú astnili
místního kola, v jiných jsme postoupili do okresního i dokonce do krajského kola.
Místní kolo
Šachový turnaj

2. místo Richard Cvrkal
5. místo Erik Scholze
6. místo Jakub Schulze

Velikono ní šachový turnaj 5. místo Richard Cvrkal
Váno ní šachový turnaj

1. místo Richard Cvrkal
2. místo Erik Scholze

Poznávání rostlin

1. místo Lucie Purketová
1. místo Tereza Švecová
4. místo Veronika Bártová

Poznávání p írodnin

1. místo Ji í Šmída, Michaela Šir ková
2. místo Lucie Bílková, Veronika Zomberová
3. místo Kristýna Smítalová
4. místo Michaela Role ková

Poznávání živo ich

1. místo Jan Vomela, Lucie Purketová
2. místo Monika Ša ecová
3. místo Aneta Ml ochová, Veronika Bártová
4. místo Tereza Švecová

Chemická olympiáda

Lucie Plevová

Zelená t ída

1. místo II. A t ída
2. místo I.A t ída
3. místo IV.B t ída

Zpíváme pro radost

3. místo Michaela Draesslerová, Dominika Halousková, Jan
Ge nuk

Letem sv tem 2004

2. místo Barbora Juptnerová
3. místo Lucie Kullová
4. místo Vendula Haraštová
Ze 72 ú astník bylo 48 žák naší školy

Recitace

1. místo Kamila Role ková, Michaela Role ková
2. místo Jan Csillag
3. místo Monika Chadimová, Lucie Radová
1.místo Dan Šafa ík, Jan Šmída
2. místo Patrik Kone ný
3. místo Martin B lohlávek

Stolní tenis

Zátopkova desítka

3. místo ve štafetovém b hu v oblasti

Za pár dní (desetníky)

2. a 3. místo v oblasti

Studentské schody

1. místo Aneta Ml ochová, Miroslav Schon
2. místo Michaela Halmová, Petra Medková, Tomáš Lorenz
3. místo Barbora Krej í

Halová kopaná

3. místo v kategorii dívka 8. – 9. t ída

P espolní b h

1. místo Patrik Kone ný, Kristýna Zomberová, Kristýna
Smítalová
2. místo Barbora Krej í, Tomáš Sk ebský, Petr Tesa , Nikola erná,
Lukáš Komprda
3. místo Ladislav Kone ný, Aneta Škrabalová, Michal Havlík,
Magdalena Bártová

Vybíjená

3. místo hoši 4. -5. t ída

Basketbal

3. místo dívky 6. – 9. t ída

Švihadlový ty boj

2. místo Ivana Bili ová
4. místo Petra Šípová

D t ichovský memoriál

1. místo Milan David
3. místo Eliška Kola íková, Michaela Draesslerová

4. místo Roman Musil, Tomáš Valigurský
Pohár eského rozhlasu v atletice

3. místo straší žákyn
5. místo mladší žákyn

Matematický Klokan

ú astnilo se v kategorii Klokánek 69 žák , v kategorii
Benjamín 37 žák a v kategorii Kadet 24 žák .

Pythagoriáda

Michal Pavliš, Ond ej Štol postoupili do okresního kola
Zuzana Kone ná, Monika Chadimová postoupily do okresního
kola - ú astnilo se 37 žák školy

Jak znáš sv j kraj

4. místo Lucie Purketová

John Multimedia 2004

2 skupiny žák se zapojily do sout že o multimediální projekt
firmy Siemens – vytvá eno v angli tin n m in – celostátní
sout ž pro žáky ZŠ a SŠ

Stop kou ení

3. místo Nikola Kalinová

Okresní kolo
Biologická olympiáda C

3. místo Lucie Purketová
9. místo Monika Ša ecová

Poznávání živo ich

1. místo Jan Vomela
1. místo Monika Ša ecová
4.místo Lucie Purketová

Poznávání rostlin

3. místo Lucie Purketová
4. místo Monika Ša ecová

Stolní tenis

3. místo - ml. žáci – Dan Šafa ík, Martin B lohlávek, Jan
Vomela
4. místo – st. žáci – Jan Šmída, Jaroslav Smetana, Ladislav
Kone ný, Patrik Kone ný

P espolní b h

1. místo Tomáš Sk ebský
3.místo Magdalena Bártová
2. místo družstvo ml. žáky - Barbora Krej í, Aneta Ml ochová, Klára
Ma átová, Tereza Coufalová, Eva Kryštofová

Krajské kolo
Kinderiáda

Výtvarné aktivity

2. místo Lukáš Komprda
3.místo Milan David, Daniela Valová
11. místo družstvo žák 2. – 5. t ída

Výkresy žák byly poslány do t chto sout ží: Vitamíny na zahrádce, Sv t kolem nás, Malujeme po
síti, My sa nevieme s ažova …, Biodiverzita, Socrates, Barevný sv t, Stop Kou ení, V Evrop jsme
všude doma…, Sv t o ima d tí
Výtvarné práce našich žák zdobily také prodejnu ob erstvení firmy Moravec Pekárny na Cihlá ov
ulici.

Díky paní u itelce H. Horské a jejím koleg m panu R. Cápalovi, P. Navrátilovi byla
zorganizována akce Mám rád, jsem hrdý na své m sto Moravská T ebová. Její sou ástí bylo 5
besed s lidmi, kte í m sto Moravská T ebová proslavili, – s Ing. Michalem Ma átem, s Ing. Ji ím
Št pánkem, s Romanem Langrem, s PaedDr. Ji ím Blaškou, s Mgr. Milošem Kostkou. Sou ástí
tohoto projektu bylo i sportovní zápolení s ostatními školami Moravskot ebovska – ty boj. Sout ž
m la i výtvarnou a literární ást. Její zhodnocení prob hlo v zasedací místnosti M stského ú adu
Moravská T ebová ve slavnostním duchu za p ítomnosti zástupc m sta. Výtvarné práce žák
dlouho zdobily p ízemní prostory budovy M stského ú adu Moravská T ebová na Olomoucké ulic

3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci

U itelé
Jméno
Mgr. Jaroslava Skácelíková
Mgr. Vlasta Odehnalová

funkce, aprobace

Mgr. Andrea Draesslerová
Marie Trtílková
Mgr. Eva Ša ecová
PaeDr. Zde ka Hošková
Mgr. Lucie Kraj iová
Mgr. Michaela Zemachová
Mgr. Miroslava Dostálová
Mgr. Petr Hrdina
Mgr. V ra Ferlíková
Mgr. Miroslava Snášelová
Mgr. Ivana Šípová
Mgr. Roman Cápal
Bc. Zdenka Šafa íková
RNDr. Alena Purketová
Mgr. Martin Krej í
Mgr. Jind ich Kos

editelka školy, J, D
aprobovaná
zástupkyn editelky, výchovný poradce, P -Pp
aprobovaná
aprobovaná
t ídní I.A, 1. – 5. ro ník
t ídní I. B, 1. – 5. ro ník
aprobovaná
t ídní II., 1. – 5. ro ník
aprobovaná
t ídní III., 1. – 5. ro ník
aprobovaná
t ídní IV. A, 1. – 5. ro ník
aprobovaná
t ídní IV.A, 1. –5. ro ník
aprobovaná
t ídní IV.B, 1. – 5. ro ník
aprobovaná
t ídní V., 1. – 5. ro ník
aprobovaný
t ídní VI. A, M – Fy
aprobovaná
t ídní VI. B, J – divad. v da aprobovaná
t ídní VII.A, D-Rj
aprobovaná
t ídní VII.B, P -Tv
aprobovaný
t ídní VIII. A, Nj
neaprobovaná
t ídní VIII.B, P -Ch
aprobovaná
t ídní IX. A, M-Z
aprobovaný
t ídní IX. B, Ov-D
aprobovaný

PaedDr. Hana Horská
Dana Marková
Mgr. Pavel Navrátil

j-Vv
Tv-Rj
P – Tv

aprobovaná
aprobovaná
aprobovaný

Vychovatelé
Sylvie Jan íková
Jana Dubišarová

vychovatelka, SPŠ Litomyšl
vychovatelka, SPŠ Litomyšl

kvalifikovaná
kvalifikovaná

Na rodi ovské dovolené jsou Mgr. Gabriela Krej í a Mgr. Alena Cápalová.
Od b ezna 2004 je na mate ské dovolené Mgr. Lucie Kraj iová

Provozní zam stnanci
Desidérie Weissová
Pavel Diviš
Hana Neumanová
Jana Scholzová
V ra Bili ová

ú etní
školník
uklíze ka
uklíze ka
uklíze ka

2. U ební plány ve školním roce 2003/2004
Výuka ve škole probíhala podle souboru pedagogicko-organiza ních informací
MŠMT R ve školním roce 2003/2004 takto:

l. ro ník
2. ro ník
3. ro ník
4. ro ník
5. ro ník
6. ro ník
7. ro ník
8. ro ník
9. ro ník

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola

. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2
. j. 16847/96-2

P ehled t íd a t ídních u itel

- stav k 1. 9. 2003

T ída
I. A
I. B
II.
III.
IV.A

Po et žák
18
18
28
28
23

Chlapci
6
8
13
14
13

Dívky
12
10
15
14
10

IV. B
V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
celkem

23
31
25
25
23
21
23
21
18
16
341

12
17
15
14
10
10
9
7
8
8
164

11
14
10
11
13
11
14
14
10
8
177

T ídní u itel
Draesslerová
Trtílková
Ša ecová
Hošková
Kraj iová
Zemachová
Dostálová
Hrdina
Ferlíková
Snášelová
Šípová
Cápal
Šafa íková
Purketová
Krej í
Kos

U ební plán - I. stupe
P edm t

I.

II.

III.

IV.

V.

9

10

10

7

7

3

3

5

5

P írodov da

2

2

Vlastiv da

1

2

eský jazyk
Cizí jazyk
Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Praktické innosti

1

1

1

1

1

T lesná výchova

2

2

2

2

2

Celkem hodin

20

22

23

24

25

Nepovinné p edm ty

-------------

Podle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami u ení se provád la
individuální p íprava ve 2. – 5. ro níku v po tu 2 hodiny týdn . Žák m s vývojovými
poruchami u ení na II. stupni byla v nována individuální pé e v hodinách. Množství
finan ních prost edk p id lených Kú Pardubice na práci se žáky s VPU bylo na rok
2004 zna n nízké a naprosto neodpovídající pot eb školy. Na mzdové prost edky na
celý rok 2004 byly Kú Pardubice rozpo továny pouze 3 000 K . Tyto prost edky byly
vy erpány již v b eznu.
U ební plán II. stupe

P edm t

VI.

VII. VIII. IX.

eský jazyk
Cizí jazyk
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Ob anská výchova
Zem pis
Matematika
P írodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
T lesná výchova
Pracovní innosti
Rodinná výchova

4
3

4
3

5
3

4
3

2
1
2
4
2
2

2
1
2
4
2
2

1
2
2
1
1

1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

28

31

31

Volitelné p edm ty:
Seminá a praktika p ír. p edm.
Seminá ze spole . p edm.
Domácnost
Seminá z eského jazyka
Seminá ze zem pisu
Konverzace z cizího jazyka
Celkem hodin

27

4. Údaje o p ijímacím ízení a za azování d tí
P i zápisu, který se konal v pátek 7. 2. 2003, bylo zapsáno celkem 47 žák .
Šestnácti d tem byl rozhodnutím editelky školy na základ vyšet ení školní zralosti,
na základ žádosti rodi , doporu ení léka e nebo na základ doporu ení
pedagogicko-psychologické poradny povolen odklad. Jeden žáky byl po vyšet ení

v PPP za azen do Speciální školy v Moravské T ebové. Do první t ídy tedy nastoupí
30 žák .
P ijímací zkoušky do primy Gymnázia Moravská T ebová konali 4 žáci,
všichni byli p ijati, jeden až po odvolání.
Školní docházku ukon ilo 34 žák z 9. ro níku a 1 žák ze 7. ro níku a 1 žák z 8.
ro níku .
Aby byli lépe informováni o možnostech dalšího studia, navštívili žáci 9. ro ník
školy s výchovnou poradkyní burzu škol ve Svitavách. Také navštívili Ú ad práce
Moravská T ebová, zú astnili se testování ohledn výb ru zam stnání.

6. Výsledky inspekce provedené ŠI
Ve školním roce 2003/2004 nebyla naše škola eskou školní inspekcí
navštívena.

Seznam vycházejících žák pro školní rok 2003/2004
IX. A
Kelo Tomáš
Konig Martin
Matuš Jan
Procházka Petr
Schon Miroslav
Smetana David
Smetana Jaroslav
Tesa Petr
Eliášová Veronika
Kalinová Beáta
Lujková Veronika

SOU Svitavy
SOŠ technická Litomyšl
SOU Mor. T ebová
SOU automobilová Ústí n. Orlicí
SOU Mor. T ebová
ISŠ technická Vysoké Mýto
SOU Mor. T ebová
SOU Mor. T ebová
Gymnázium Jeví ko
Gymnázium Jeví ko
St ední policejní škola Holešov

nástroja
mechanizace a služby
instalatér
automechanik
instalatér
strojn technická administr.
instalatér
kucha
bezpe nostn právní innost

Medková Petra
Mi ínová Markéta
Plevová Lucie
Po ízková Nikola
Razimová Petra
Sedláková Aneta
Stará Jana

St ední zem. škola
SOU a SOŠ Poli ka
SPŠ chemická Pardubice
SOU Mohelnice
SOU Litomyšl
SZŠ Svitavy
OA Mohelnice

agropodnikání
kosmeti ka
aplikovaná chemie
šití od v
kv tiná ské a aranž. práce
všeobecná sestra
informatika v ekonomice

IX. B
Bureš Vladimír
SOU Mor. T ebová
Dvo á ek Lukáš
SOU Vysoké Mýto
Herman Michal
SOU A. Citroena Boskovice
Kone ný Ladislav
ISŠ technická Vysoké Mýto
Navrátil Tomáš
SOŠ A. Citroena Boskovice
Šmída Jan
SOU Svitavy
Trne ka Luboš
SOU Mor. T ebová
Turo Josef
SOU Poli ka
Abrahámová Veronika SOU Mor. T ebová
Burešová Klára
SO Zlín
Houserová Michaela SOU Poli ka
Mrštná Petra
SŠ, SOU Litomyšl
Nádvorníková Lucie SŠ, SOU Litomyšl
Pazdírková Lenka
SZŠ Svitavy
Pochylován Lenka SOU Mor. T ebová
Rubešová Veronika SPŠ chemická Pardubice

instalatér
nástroja
autoklempí
strojn tech. administrativa
elektron. po . systémy
obráb kov
kucha
kucha
krej í
tech. admin. pracovnice
cukrá – výroba
zahradnictví – floristika
zahradnictví - floristika
všeobecná sestra
sociální pé e
aplikovaná anal. chemie

VIII. A
N mec Zden k

SOU Mor. T ebová

zednické práce

SOU A. Citroena Boskovice

automechanik

VII. A
Dosed l Lukáš

V.
Krepl Jan
Liška Jaromír
Bártová Magdaléna
Švecová Tereza

Gymnázium Mor. T
Gymnázium Mor. T
Gymnázium Mor. T
Gymnázium Mor. T

ebová
ebová
ebová
ebová

5. P ehledné údaje o výsledcích vzd lávání žák

t ída
I. A
I. B
II.
III.
IV. A
IV. B
V.
VI. A
VI. B

Po et
známek
výborný

chvalitebný dobrý

108
112
138
131
136
123
134
159
137

10
7
53
33
51
57
77
94
81

4
13
19
26
40
40
63

dostate ný nedostate ný pr m r
1
3
1
1
6
29
28

3
1

1,08
1,06
1,33
1,38
1,44
1,54
1,68
1,84
1,96

VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

155
159
152
152
122
86

90
75
125
97
84
80

10 žák bylo na žádost rodi

62
43
46
65
57
51

35
22
25
20
43
54

1
2
1

1,94
1,78
1,85
1,86
2,07
2,27

podpo enou léka skou zprávou uvoln no z hodin t lesné výchovy.

Jedna žákyn má z d vod zna ného po tu zameškaných hodin odloženou klasifikaci.

Mimoškolní aktivity vyu ujících – v rámci DVP, SIVP
Tvorba www stránek
Netradi ní pojetí vlastiv dy
Kurz Z
Kurz P
Exkurze do Židovského muzea Boskovice
Seminá ekologických koordinátor
Využití internetu v Aj p i práci s d tmi
Školení správc po íta ových sítí
Fonetika n meckého jazyka
Školení práce s jedy
Gramatika hravou formou - n mecký jazyk
Kurz MS WORD
Kurz ECDL
Sch zka metodik primární prevence
Kurz Po íta ové sít na platform …
Kurz WORD pokro ilí
Kurz PHP základy skriptovacího jazyka
Gramatické hry v angli tin
Po íta ové sít na platform MS WINT/NT 2000 pro pokro ilé
Seminá Školy podporující zdraví
Toulky mezi p edm ty
Po íta ve škole 2004
Rétorika
Exkurze do Židovského muzea – Praha
Gramatické hry v angli tin

Ochrana lov ka za mimo ádných událostí

asový harmonogram mimoškolních aktivit

17. 9. 2003
19. 9. 2003
24. 9. 2003
26. 9. 2003
1. 10. 2003
2. 10. 2003
6. 10. 2003
7. 10. 2003
9. 10. 2003
14. 10. 2003

beseda s Ing. Michalem Ma átem
B h Terryho Foxe
Malá kopaná 8. a 9. t ídy
Malá kopaná 6. a 7. t ídy
beseda s Ing. Ji ím Št pánkem
Burza st edních škol Svitavy
NONSTOP tení v knihovn
P espolní b h
Zátopkova desítka
P espolní b h – okresní kolo

15. 10. 2003
22. 10. 2003
31. 10. 2003
12. 11. 2003
13. 11. 2003
13. 11. 2003
14. 11. 2003
2. 12. 2003
11. 12. 2003
16. 12. 2003
17. 12. 2003
18. 12. 2003
18. 12. 2003
18. 12. 2003
19. 12. 2003
13. 1. 2004
14. 1. 2004
15. 1. 2004
16. 1. 2004
16. 1. 2004
21. 1. 2004
28. 1. 2004
28. 1. 2004
4. 2. 2004
4. 2. 2004
4. 2. 2004
4. 2. 2004
10. 2. 2004
11. 2. 2004
17. 2. 2004
18. 2. 2004
18. 2. 2004
3. 3. 2004
4. 3. 2004
5. 3. 2004
5. 3. 2004
9. 3. 2004
11. 3. 2004
11. 3. 2004
15. 3. 2004
15. 3. 2004
17. 3. 2004
17. 3. 2004
19. 3. 2004
19. 3. 2004
22. 3. 2004
25. 3. 2004
29. 3. 2004
31. 3. 2004
31. 3. 2004
6. 4. 2004
7. 4. 2004
14. 4. 2004
15. 4. 2004

beseda s Mgr. Milošem Kostkou
ty boj žactva
pohádka pro n m iná e
beseda s PaedDr. Ji ím Blaškou
vernisáž výstavy prací žák školy – M stský ú ad Mor. T ebová
Malá kopaná 8. a 9. t ídy
Studentské schody
návšt va žák z MŠ Tyršova
p vecko-recita ní vystoupení pro d chodce
návšt va žák 5. t ídy ze ZŠ Staré M sto
p vecké vystoupení v Domov d chodc
diskotéka pro žáky 8. a 9. t íd
Váno ní koncert LŠU v muzeu
exkurze 6. t íd do zahradnické školy v Litomyšli
vystoupení žák 9. t íd pro další žáky naší školy
ukázková hodina pro rodi e 1. B t ídy
návšt va žák z MŠ Piaristická
Florbal 4. a 5. t ída
Dobrodružství veverky Reze ky - divadlo
P ed oponou za oponou – divadlo
návšt va žák z MŠ Piaristická – 2. ást
Kalibro – srovnávací testy
Florbal
Florbal 8. a 9. t ída
Letem sv tem – zem pisná sout ž
Recitace – školní kolo
beseda s panem Wilhelmem – protifašisti tí bojovníci – 3 ásti
Povídání o drogách - muzeum – výchovný program
recitace – oblastní kolo
D jepisná olympiáda
O líném Honzovi -. Divadelní p edstavení
Pythagoriáda
Konverza ní sout ž v anglickém jazyce
Letem sv tem 2004 – finále – 1. ást
výstava Ptáci a letouni
Letem sv tem 2004 – finále – 2. ást
Florbal 4. a 5. t ídy
recitace – okresní kolo
Matematická olympiáda
Jaromír Ježek – koncert
divadelní p edstavení žák 4. A t ídy pro rodi e
Pythagoriáda – okresní kolo
Zem pisná olympiáda
Klokan 4. – 9. t ídy
Švihadlový ty boj
Pasování na tená e 1. t ídy
Florbal 1. – 3. t ída
Sportovní gymnastika
Zpíváme si pro radost
Poznávání p írodnin
Recita ní sout ž – krajské kolo
Matematická olympiáda – okresní kolo
Dopravní sout ž – školní kolo
Florbal 6.- 9. t ídy

15. 4. 2004
20. 4. 2004
21. 4. 2004
22. 4. 2004
23. 4. 2004
29. 4. 2004
29. 4. 2004
30. 4. 2004
30. 4. 2004
30. 4. 2004
3. 5. 2004
3. 5. 2004
4. 5. 2004
6. 5. 2004
7. 5. 2004
10. 5. 2004
11. 5. 2004
12. 5. 2004
12. 5. 2004
13. 5. 2004
14. 5. 2004
18. 5. 2004
21. 5. 2004
25. 5. 2004
27. 5. 2004
27. 5. 2004
28. 5. 2004
1. 6. 2004
1. 6. 2004
2. 6. 2004
3. 6. 2004
3. 6. 2004
7. 6. 2004
10. 6. 2004
10. 6. 2004
10. 6. 2004
14. 6. 2004
16. 6. 2004
16. 6. 2004
17. 6. 2004
19. 6. 2004

Florbal Coca-cola pohár
Kinderiáda Pardubice
Biologická olympiáda 8. a 9. t ídy
Vybíjená 4. a 5. t ídy
ukázka dravci – p edstavení
Vybíjená 4. a 5. t ídy
beseda o odpadcích a jejich t íd ní
beseda o odpadcích a jejich t íd ní
Jak Honza p išel … divadlo
Thepsidova kára – divadlo
beseda o odpadcích a jejich t íd ní
sout ž ekologických t íd
beseda o odpadcích a jejich t íd ní
Dopravní sout ž – okresní kolo
Poznávání živo ich – školní kolo
Pohár eského rozhlasu
Pohár eského rozhlasu
návšt va žák ze ZŠ Linhartice
Poznávání živo ich – oblastní kolo
Mc Donalds Cup 2. a 3. t ídy
Mc Donalds Cup 4. a 5. t ídy
Školní akademie
Poznávání rostlin – školní kolo
Mladý zahrádká – sout ž
Poznávání rostlin – oblastní kolo
výlet 4. t íd – pevnost Hani ka
konference na záv r ekologického projektu Studánky, pot ky, í ky –
Praha
výlet 5. t ída – Toulovcovy maštale
Den d tí na gymnáziu
výlet 6. t ídy – Adršpašské skalní m sto
výlet 1. – 3. t ída – Úsov, Javo í ko
kurz Ochrana obyvatel za mimo ádných událostí
výlet 8. B a 9. B – Brno, Moravský kras
Vybíjená 1. – 3. t ídy
výlet 7. t ídy – Praha
ukázková hodina pro rodi e – 1. B
výlet 8. A – Borová u Poli ky
sch zka rodi budoucích prv á k
výchovný koncert – Sv t opery
výlet 9. A – Malá Skála
divadlo na ZUŠ Mor. T ebová

Základní škola Moravská T ebová, Kostelní nám stí 2, okres Svitavy

Výro ní zpráva o hospoda ení
Údaje dané zákonem . 564/1990 Sb.

V roce 2003 škola jako p ísp vková organizace m sta Moravská T ebová hospoda ila s p ísp vkem
m sta Moravská T ebová na provoz školy a s p ísp vkem ze státního rozpo tu na mzdy, zákonné
odvody a u ební pom cky.
Celkové p íjmy:
P ísp vek m sta na provoz školy ……. 1 519 848 K
P ísp vek ze státního rozpo tu ………. 7 820 000 K
Poplatky od zletilých žák , rodi

nebo jiných zákonných zástupc …….. 0 K

P íjmy z hospodá ské inností …………. 0
Ostatní p íjmy …………………………. 6 259 K (úroky, nájem Coca-cola)
Výdaje:
Investi ní výdaje celkem …………………….. 1 519 848 K
Neinvesti ní výdaje celkem …………………. 7 820 000 K
Z toho na mzdy ……………………………… 5 556 000 K
Ostatní osobní náklady ………………………….. 10 000 K
Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojišt ní ………… 2 043 335 K
Výdaje na u ebnice, u . pom cky ………………… 170 300 K
Výsledky auditu:
Doporu ení auditu: formální stránku inventarizace sladit se zákonem 563/1991 Sb.
Zpracovat sm rnici o ochran majetku
Zpráva o použití prost edk na DVVP
Ú elov vázané prost edky ……….. 17 850 K
Použité prost edky ………………. 18 120 K
Akce DVVP:
Netradi ní pojetí vlastiv dy a p írodov dy P. Hrdina
Tvorba www stránek
R. Cápal
Informatika ve škole
M. Krej í

PC Pardubice – Svitavy 200 K
PC Pardubice
2000 K
fa Pachner
1176 k

Využití internetu v angli tin pro práci …
„
Gramatické hry v angli tin
„
Hra ve vyu ování n m in
Gramatika hravou formou
Pracujeme s po íta em v angli tin
„
Židovské muzeum Boskovice
Fonetika v jazyce n meckém
Gramatika hravou formou
MS Excel 97 – mírn pokro ilí
PHP základy skriptovacího jazyka
Po íta ové sít na platform MS WIN…
Projektové vyu ování

P. Navrtátil MU Brno
400 K
I. Šípová
MU Brno
400 K
P. Navrátil
MU Brno
400 K
I. Šípová
MU Brno
400 K
Z. ˇŠafa íková MU Brno
400 K
Z. Šafa íková MU Brno
400 K
I. Šípová
MU Brno
400 K
P. Navrátil
MU Brno
400 K
J. Skácelíková GY SY
200 K
Z. Šafa íková MU Brno
400 K
Z. Šafa íková MU Brno
400 K
R. Cápal
PC Hradec Králové
600 K
R. Cápal
PC Hradec Králové
300 K
R. Cápal
PC Hradec Králové 2 200 K
P. Hrdina
PC Pce – SY
300 K

Mnohé z t chto akcí byly hrazeny z dotace 42 000 K
Nejúsp šn jší jsou akce po ádané Masarykovou univerzitou. Jejich výuka jazyk má velkou úrove .
Jsou kritizovány akce po ádané PC Hradec Králové, bývají rušeny a p ekládány, což p sobí zmatky
a finan ní nesrovnalosti.
Akce po ádané PC Pardubice jsou velmi špatn dostupné – nevhodné autobusové spojení.
V Mor. T ebové dne 20. 1. 2004
Mgr. Jaroslava Skácelíková
editelka školy

Základní škola Moravská T ebová, Kostelní nám stí 2, okres Svitavy

Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2004

Údaje dané zákonem . 564/1990 Sb.
V roce 2004 škola jako p ísp vková organizace m sta Moravská T ebová hospoda ila s p ísp vkem
m sta Moravská T ebová na provoz školy a s p ísp vkem ze státního rozpo tu na mzdy, zákonné
odvody a u ební pom cky.
Celkové p íjmy:
P ísp vek m sta na provoz školy ……. 1 9630220 K
Tato ástka obsahuje i 324 000 K dotace od Pardubického kraje na pilotní projekt PII SIPVZ,
ástku 38 700 K od Pardubického kraje na projekt PI.
P ísp vek zastupitelstva m sta inil 1 565 000 K na provozní náklady a 43 000 K na školní
družinu.
P ísp vek ze státního rozpo tu ………. 8 236 000 K
Poplatky od zletilých žák , rodi

nebo jiných zákonných zástupc …….. 0 K

P íjmy z hospodá ské inností ……..………. 0 K
Ostatní p íjmy ………………………… 6 063 K (úroky, pronájem t locvi ny)
Výdaje:
Investi ní výdaje celkem …………………….. 1 519 848 K
Neinvesti ní výdaje celkem …………………. 7 820 000 K
Z toho na mzdy ……………………………… 5 859 000 K
Ostatní osobní náklady ………………………….. 15 000 K
Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojišt ní ………… 2 042 316 K
Výdaje na u ebnice, u . pom cky ………………… 142 352, 50 K
Výsledky auditu:
Doporu ení auditu: do dnešního dne nebylo auditorskou firmou doru eno v písemné podob
Zpráva o použití prost edk na DVVP
Ú elov vázané prost edky
SIPVZ I – po íta ová gramotnost ………………….. 38 700 K
SIPVZ II – pilotní projekt …………………………..324 000 K
Akce DVVP:
Gramatické hry
Gramatické hry
Po íta ové sít na platform
MS WIN NT/2000 pro pokro ilé
N mecky s chutí a beze stresu
P íprava a pln ní úkol škol a ŠZ
v oblasti ochrany obyvatelstva
Toulky mezi p edm ty
Antisemitismus, holocaust a výchova

Ivana Šípová
Pavel Navrátil

MU Brno
MU Brno

300 K
300 K

Roman Cápal
Zdenka Šafa íková

PC Pardubice
MU Brno

2500 K
300 K

J. Skácelíková
PC Pardubice -Miroslava Snášelová Fraus

--

Ke vzájemné toleranci II
Po íta ve škole 2004 – celostátní
konference
Po íta ve škole 2004 – celostátní
konference
Rétorika – um ní mluvit
a jednat s lidmi
Gramatické hry v angli tin
Konference k EVVO
v Pardubickém kraji
What makes a good lesson for young..
Hospoda ení p ísp vkových organizací
a ú etní evidence pro editele Š a ŠZ
Školský management - 1. a 2. semestr

J. Skácelíková

Gymnázium SY

250 K

Roman Cápal

Nové M sto n/M.

1150 K

Martin Krej í

Nové M sto n/M.

1150 K

J. Skácelíková
Ivana Šípová

PC Pardubice
MU Brno

400 K
300 K

Alena Purketová
Jitka Vykydalová

PC Pardubice
Oxford University

200 K
---

J. Skácelíková
J. Skácelíková

PC Pardubice
Univerzita Karlova

400 K
9000 K

Školení SIPVZ
modul PI
Modul PI
Modul PII
Tabulkové kalkulátory

Školení S – p ípr. ECDL

Mir. Dostálová
Martin Krej í

FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové

2250 K
650 K

Eva Ša ecová
Eva Rozbo ilová
Zde ka Hošková
Jind ich Kos
A. Draesslerová
A. Purketová
Zdenka Šafa íková

FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové
FIM UHK Hradec Králové

2450 K
2450 K
2450 K
2450 K
2450 K
2450 K
2800 K

Vzd lávací balí ek MCP
pro školy – Implementace MS Windows 2000 Profesional a Server
Roman Cápal AutoCont Ostrava

9800 K

Velmi chváleny jsou jazykové kurzy po ádané MU Brno, za azení do jejich evidence také trvá p es
polovinu roku.
Vysokou úrove mají kurzy SIPVZ Modul PI a PII, které objednáváme u Fakulty informatiky a
managementu Hradec Králové.
V Moravské T ebové dne 14. 1. 2005
Mgr. Jaroslava Skácelíková
editelka školy

