Charakteristika školy
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Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2 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.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 1999/2000 navšt vovalo školu 348 žák v 15 t ídách.Na
I.stupni bylo 7 t íd se 170 žáky, na II.stupni bylo 8 t íd se 178 žáky.Pr m rný
po et žák na jednu t ídu byl 23,2 žáka.Ve dvou odd leních školní družiny bylo
zapsáno 54 d tí.
Škola je spádovou školou pro žáky ze základních škol v Linharticích a ve
Starém M st .Žáci z Linhartic nastupují do 5.ro níku a žáci ze Starého M sta
potom do 6.ro níku naší školy.S ob ma školami spolupracujeme,dochází ke
vzájemným návšt vám u itel i žák .Spolupráce s ob ma paní editelkami je
p ínosem pro bezproblémový p echod žák do m stské školy.
Do školy v tomto školním roce dojížd lo p es 100 žák z okolních obcí.Rozvrh
musel tuto skute nost respektovat,aby žáci stihli autobusy odjížd jící
v odpoledních hodinách.Dojížd jící žáci mají možnost p ed vyu ováním
pobývat ve školní družin .Její provoz byl od 6.00 do 16.00 hodin.
V letošním školním roce nebyly škole poskytnuty žádné finan ní prost edky od
obce na rekonstrukci školy.Slibovaného dokon ení fasády jsme se
nedo kali.B hem školních prázdnin prob hla pouze normální údržba t íd
s vymalováním a nát rem dve í,vše z provozních náklad rozpo tu školy.
B hem roku se nám poda ilo zrekonstruovat místnosti skladu materiálu
školních dílen na novou školní knihovnu.Ta bude poskytovat žák m daleko
v tší možnosti,nebo bude vybavena i 4 po íta i s možnosti práce s výukovými
CD ROM,kterými budeme knihovnu postupn vybavovat dle finan ních
možností školy.Dále bude sloužit žák m školy k práci na po íta i v období p ed
a po vyu ování.
Finan ní prost edky na u ební pom cky z prost edk státu byly op tovn nižší
než v p edchozích letech a tak se nám nepoda ilo vybavit kabinety tím,co pro
výuku by bylo zapot ebí.Po íta ová u ebna slouží výuce,ale pro technicky starý
hardware není ji možno zatím p ipojit na Internet,v íme,že proklamované sliby
ministerstva o pen zích na informa ní techniku budou spln ny a tak se i žáci
naší školy v novém tisíciletí spojí po internetových linkách se sv tem.
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Práce školy ve školním roce 1999/2000
V tomto školním roce naše škola 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 Sportovní hry a Náboženství.Zájmové kroužky
na škole nepracují,nebo není o n zájem,žáci mají možnost navšt vovat
kroužky p i DDM Moravská T ebová a ZUŠ Moravská T ebová.Naši žáci se
pravideln ú astní akcí,které po ádají DDM Moravská T ebová a další m stské
instituce.Na tyto sout že jsou cílen p ipravovány svými u iteli.Jako škola jsme
se zú ast ovali prakticky všech sout ží a olympiád organizovaných Službou
škole Svitavy.
Od roku 1995 je škola za azena do sít NETWORK ekologicky orientovaných
škol v eské republice.Letos žáci z p írodov dného seminá e 8.ro níku pod
vedením RNDr.Purketové se zú astnili celostátního projektu „Pot ky“
po ádaného agenturou KONIKLEC ve spolupráci se sekcí životního prost edí
p i národním d tském parlamentu.V této akci sledovali život v ece a okolí eky
T eb vky a jejich zprávy jako jediné školy z okresu jsou zve ejn ny na
Internetu v rámci tohoto projektu.
K dopln ní výuky byly po ádány školní výlety za krásami naší vlasti ale také
exkurze do Prahy pro žáky 7.ro ník a pro žáky 8.ro ník potom exkurze do
Brna na p írodov dnou výstavu.
Jednotlivé t ídy se po celý školní rok ú astnily kulturních program po ádaných
m stskými kulturními službami.Pro žáky 3.ro níku prob hl plavecký výcvik a
pro žáky 7.ro níku lyža ský výcvikový kurz.D ti ze školní družiny navšt vovali
pravideln bazén ZŠ Palackého ulice.
Ve škole pracovala školní knihovna pod vedením Mgr.Skácelíkové.Knihovna 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.Ve druhé ásti
jsou knihy pro žáky 6.-9.ro níku,rozd leny na beletrii a nau né knihy-ty jsou
d leny dle obsahu a zam ení.T etí ást knihovny tvo í u itelská knihovna.V
tomto roce bylo p j eno 385 knih.za školní rok p ibylo 12 knih v cen 2498 K a
1 CD ROM v cen 450 K .Do u itelské knihovny p ibyly 3 knihy v cen 763 K .
Celkem je v knihovn 2208 knih v cen asi 90.000 K .
Škola nadále dlouhodob spolupracuje s m stskou knihovnou v Moravské
T ebové,žáci školy se ú astní všech jejich akcí a v sout žích knihovny dosahují
velice dobrých výsledk .
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Ve škole pracuje Klub mladých tená pod vedením Mgr.Dostálové,který
nabízí žák m knihy pro dopln ní jejich vzd lání a pro jejich zábavu.
Ve škole již n kolik let probíhá pitný režim,který v letošním školním roce byl
obohacen o akci „školní mléko“,která nám byla uložena ministerstvem.Žáci
1.a2.ro níku tak dostávali státem dotované mléko.
Pro informovanost rodi o svých d tech škola po ádá pravideln konzultace a
t ídní sch zky,mnozí rodi e navšt vují školu i mimo takto stanovené dny.
V n kterých t ídách byly po ádány i dny otev ených dve í pro rodi e.V rámci
konzultací pro rodi e jsou po ádány výstavky výtvarných prací žák
školy,chodby a místnosti školy zdobí žáci svými díly.
Škola spolupracuje dlouhodob s mate skými školami v Boršov a na
Piaristické ulici,jejichž žáci p evážn odcházejí k nám.Pokra uje spolupráce i se
základními školami ve Starém M st a Linharticích.
Výchovná poradkyn Mgr.Rakušanová poskytuje rady vycházejícím žák m
školy a jejich rodi m,spolupracuje s Ú adem práce v Moravské T ebová.Žáci
9.ro ník mají možnost seznámit se v rámci otev ených dve í se školami
regionu.Pro žáky 8.ro ník ve spolupráci s metodikem Ú adu práce probíhá
zjiš ování profesní orientace žák .Pro žáky s výukovými problémy potom
spolupracujeme s PPP Svitavy a SPC Moravská T ebová.
Škola je zapojena do hnutí „Na vlastních nohou“ na pomoc zdravotnickým
za ízením i v tomto školním roce žáci nakreslili veliké množství váno ních
blahop ání.Tradi ního slavnostního koncertu v prosinci v Praze se však
z technických d vod nezú astnili.Žáci školy pod vedením Mgr.R ži kové
obsazují velké množství sout ží jak literárních tak p evážn výtvarných kde
dosahují i mezinárodních úsp ch /seznam v p íloze/.
V letošním školním roce jsme se ú astnili prakticky všech olympiád a sout ží
pro žáky.P estože od nás pravideln odchází 20 % žák do primy na
gymnázium výsledky byly dobré,díky dlouhodobé p íprav všech vyu ujících.
Ve škole pracuje školní parlament ze zástupc žák pod vedením Mgr.Krej ové
i v letošním roce se ú astnil n kolikadenního setkání v Praze.
Vybavení školy se zlepšilo pouze tak jak nám umožnily peníze z rozpo tu.V
po íta ové u ebn byl nainstalován nový opera ní systém Windows 95.b hem
roku dokoupeny nové programy pro n mecký jazyk, eský jazyk a
slovníky.Vybavení dalších kabinet novými pom ckami je v letošním školním
roce daleko skromn jší –chybí nám peníze.
Tak jako každoro n jsme zakon ili školní rok slavnostním shromážd ním
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v t locvi n školy kde jsme se rozlou ili s žáky kon ícími školní docházku a
vyhodnotili nejlepší žáky.Pochvalu editele školy s knihou obdrželi:
Bártová Magdaléna,Svobodová Martina,Purketová Lucie,Be ková
Martina,Reslerová Jana,Vrbický Ond ej.
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Seznam zam stnanc školy ve školním roce 1999/2000
Pedagogi tí pracovníci :
Jméno:

funkce,aprobace

Mgr.Zden k Šev ík
editel školy,M-F-Pv
Mgr.Vlasta Odehnalová
zástupce editele,P -Pp
Mgr.Jana Rakušanová
výchovná poradkyn ,M-Z
Kv toslava Hrazdírová
I.A, 1.-5. ro ník
Mgr.Miroslava Dostálová
I.B, 1.-5.ro ník
II.A,1.-5.ro ník
Eva Ša ecová
Vladimíra Horní ková
II.B, 1.-5.ro ník
Marie Trtílková
III., 1.-5.ro ník
PaedDr.Zde ka Hošková
IV., 1.-5.ro ník
Mgr.Petr Hrdina
V., 1.-5.ro ník
V ra Ferlíková
VI.A,M-F
Dana Marková
VI.B,Rj-Tv
Ivana Šípová
VII.A,D-Rj
Mgr.Alena Cápalová
VII.B,M-Ch
Mgr.Jaroslava Skácelíková
VIII.A, j-D
RNDr.Alena Purketová
VIII.B,P -Ch
Mgr.Jind ich Kos
IX.A,D-Ov
Mgr.Roman Cápal
IX.B,P -Tv
Mgr.Josefa R ži ková
j-D-Vv
Mgr.Gabriela Krej ová
1.-5.ro ník,Nj
Sylvie Jan íková
vychovatelka
Jana Dubišarová
vychovatelka
Na mate ské dovolené PaeDdr.Hana Horská,Zdenka Šafa íková.
Správní zam stnanci :
Desiderie Weissová
Pavel Diviš
Hana Neumanová
Jana Scholzová
V ra Bili ová

hospodá ka školy
školník
uklíze ka
uklíze ka
uklíze ka
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U ební plán školy ve školním roce 199/2000 :
Výuka ve škole probíhala dle souboru pedagogicko-organiza ních informací
MŠMT R ve školním roce 1999/2000 takto :
1.ro
2.ro
3.ro
4.ro
5.ro
6.ro
7.ro
8.ro
9.ro

ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
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
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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
Dyslexie – dle projektu práce se žáky s vývojovými poruchami u ení
individueln v 2.-5.ro níku 6 hodin.
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U ební plán – II.stupe :
P edm t

VI.

VII.

VIII.

IX.

j
Cj-Aj
Nj
D
Ov
Z
M
P
F
Ch
Hv
Vv
Tv
T
Rv

4
3
3
2
1
2
4
2
2

4
3
3
2
1
2
4
1
2

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

4
3
3
2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

4
3
3
2
1
1
4
2
2
2
1
2
2
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

28

30

30

Vol.p ed.:
SPPP
SSP
Dom.
Sem.Z
Výtv. inn.
Celkem hodin
Nep.p edm.: SH

1
1
1

27

2
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Údaje o p ijímacím ízení a za azování d tí :
P i zápisu bylo zapsáno celkem 50 d tí,po vyšet ení školní zralosti,na základ
písemné žádosti rodi ,doporu ení léka e a pedagogicko-psychologické
poradny nastoupí do 1.ro níku 42 žák .
P ijímací zkoušky do primy místního gymnázia konalo 6 žák z toho byli p ijati 4
žáci.
Školní docházku ukon ilo 43 žák z toho 37 z 9.ro níku a 6 žák z
8.ro níku.Žáci byli p ijati na následující školy:
IX.A
Gregor Milan
Hloušek Michal
Koutný Aleš
K enek Jaromír
Liška Ond ej
Pazdírek Tomáš
Sedlá ek Josef
Šafá Michal
Š astný Petr
Be ková Martina
Häuslerová Petra
Hegerová Michala
Chadimová Jana
Königová Petra
Mádvorníková Šárka
Navrátilová Ivana
Pokorná Miroslava
Sedláková Kate ina

ISŠ Lanškroun
SOU a U Svitavy
STŠMO M.T ebová
ISŠ .T ebová
Gymnázium M.T.
SOŠ a SOU Letovice
SOU a U Svitavy
ISŠ Lanškroun
SPŠ aut.Holice
Gymnázium M.T.
SOŠ SOU a OU M.T.
SOŠ SOU a OU M.T.
SOŠ SOU a OU M.T.
SOU Brno
SOŠ a SOU V.Opatovice
SOŠ a SOU M.T.
Soukromá škola Poli ka
SOŠ SOU M.T.

IX.B
Chlup Lukáš
Koudela Rostislav
König Vladimír
Ku era Jan
Macek Martin

OA Svitavy
SOŠ a SOU H.Králové
SPŠ el.Mohelnice
Gymnázium M.T.
SOU Svitavy

mechanik
záme ník
truhlá
truhlá
stroj.el.
mechanik el.
hotel.a tur.
prodava ka
Kucha - íšník
um l.keramik
keramik
kucha ka
kosmeti ka
krej ová

mechanik el.
zedník
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Pluhá ek Jan
Pokorný Lubomír
Rumplík Jan
Rus ák Jakub
Schön Tomáš
Šerý Lukáš
Šev ík Ji í
Vrbický Ond ej
Klimešová Dagmar
Kor áková Margita
Kor áková Helena
Mišáková Pavlína
Trojáková Anna
Valachová Monika

SOŠ a SOU Letovice
SOŠ a SOU Letovice
SOU a OU Svitavy
SOU a OU Svitavy
ISŠ Mohelnice
SOŠ a SOU V.Opatovice
SPŠ el Mohelnice
VOŠ a SOŠT Litomyšl
SOU Záb eh
SOŠ a SOU M.T.
SOŠ a SOU M.T.
Gymnázium Jeví ko
SOŠ a SOU OU M.T.
Gymnázium M.T.

VIII.A
Šimek Ji í
Vašek David
Sošková Hana
D di ová V ra

ISŠ OU a U Mohelnice
ISŠ OU a U Mohelnice
OU a Praktická škola H.Kr.
SOU a U Svitavy

el.výroba
el.výroba
cukr.práce
švadlena

VIII.B
Horá ek Pavel
Vlková Libuše

ISŠ OU a U Mohelnice
SOU Svitavy

el.výroba
švadlena

automechanik
automechanik
mechanik se izova
záme ník
mech.el.
um.keramik
mech. a služ.
zem d l.hospod.
prodava ka
švadlena
soc.pé e
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Výsledky vzd lávání žák
P ehled t íd a u itel – stav k 30.9.1999 :

T ída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.
IV.
V.
I.-V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
VI.-IX.
CELKEM

Po et žák
17
17
20
21
29
32
34
170
30
30
20
20
20
21
18
19
178
348

Chlapci
9
10
14
15
10
11
19
88
18
17
10
11
12
14
9
13
104
192

Dívky
8
7
6
6
19
21
15
82
12
13
10
9
8
7
9
6
74
156

T ídní u itel
Hrazdírová Kv toslava
Mgr.Dostálová Miroslava
Ša ecová Eva
Horní ková Vladimíra
Trtílková Marie
PaedDr.Hošková Zde ka
Mgr.Hrdina Petr
Ferlíková V ra
Marková Dana
Šípová Ivana
Mgr.Cápalová Alena
Mgr.Skácelíková Jaroslava
RNDr.Purketová
Mgr.Kos Jind ich
Mgr.Cápal Roman
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Výsledky inspekce provedené

ŠI :

Ve školním roce 1999/2000 byla naše škola navštívena eskou školní inspekci
ve dnech 10.-13.ledna 2000 na orienta ní inspekci.Záv ry této inspekce jsou
obsaženy v Inspek ní zpráv - .j. 104 036/00-2713,která je voln p ístupna ve
sborovn školy a na požádání k seznámení s ní v editeln ve ejnosti.
Hodnocení kvality vzd lávání :
Na základ hodnocení 21 hodin hospitací v 7 p edm tech,studiem pedagogické
dokumentace a na základ rozhovor s vyu ujícími je kvalita vzd lávání
v uvedených p edm tech hodnocena jako velmi dobrá.
Hodnocení kvality ízení :
Celkov má kvalita ízení nadpr m rnou úrove
P i inspek ní innosti nebylo zjišt no neefektivní využívání finan ních
prost edk p id lených ze státního rozpo tu.
Na základ hodnocení kvality vzd lávání,hodnocení kvality ízení a dalších
významných zjišt ní hodnotíme školu jako velmi dobrou.

15

Mimoškolní aktivity ve školním roce 1999/2000
Akce konané b hem školního roku 1999/2000 za ú asti našich žák :
14.9
14.9.
23.9.
23.9.
30.9.
1.10.
6.10.
6.10.
8.10.
11.10.
13.10.
18.10.
21.10.
22.10-25.10 .
26.10.
10.11.
16.11.
18.11.
9.12.
21.12 .
22.12.
7.1.
13.1.
18.1.
18.1.
2.2.
15.2.
23.2.
25.2.
28.2.
1.3.
7.3

Zájezd pro 7.ro níky-Praha,Karlštejn
Malá kopaná 6.7.ro níky
Malá kopaná 8.9.ro níky
P írodov dná exkurze Brno –8.ro níky
Zájezd 9.ro ník na prezentaci škol okresu do Svitav
Divadelní p edstavení pro 1.2.3.ro níky
Pohádkové p edstavení žák ZUŠ pro 2.ro níky
Místní kolo p espolního b hu
B h T.Foxe
Beseda o k es anství pro 8.ro níky
Okresní kolo p espolního b hu
Výstava ovoce a zeleniny ZS 1.-5.ro níky
Den otev ených dve í na Gymnáziu v M.T. pro 9.ro níky
Jednání Národního d tského parlamentu-Praha
P edání cen za výtvarnou sout ž STŠ MO M.T.
Sálová kopaná pro 6.7.ro ník
Okresní kolo sálové kopané 6.7.ro níky
Sálová kopaná pro 8.9.ro níky
Vystoupení žák školy pro d chodce
Váno ní koncert pro žáky školy
Váno ní besídka pro žáky školy
Divadelní p edstavení pro 1.-9.ro ník
Florbal 6.7.ro ník
Olympiáda n meckého jazyka
Florbal 8.9.ro ník
Pythagoriáda
Okresní kolo sout že mladých historik
Obvodní kolo recita ní sout že
Zem pisná olympiáda
Obvodní kolo – šachy
Okresní kolo Pythagoriády
Sout ž ve zp vu 1.-5.ro ník

8.3.
9.3.
9.3.
10.3.
13.2.
15.3
22.3.
24.3.
28.3.
29.3.
29.3.
4.4.
5.4.
6.4.
12.4.
13.4.
13.4.
18.4.
26.4.
27.4.
28.4.
4.5.
10.5.
12.5.
12.5.
15.5.
18.5.
22.5.
24.5.
24.5.
31.5.
5.6.
14.6.
23.6.
29.6.
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Okresní kolo recita ní sout že
Obvodní kolo košíkové-chlapci 8.9.ro ník
Sout ž ve zp vu 6.-9.ro ník
Okresní kolo chemické olympiády
Olympiáda eského jazyka
Obvodní kolo košíkové dívky-8.9.ro ník
Švihadlový ty boj
KLOKAN 2000
Moravskot ebovský AMOS
Fyzikální olympiáda
Poznávání živo ich – obvodní kolo
Florbal dívky 1.-3.ro ník
Florbal chlapci 1.-3.ro ník
Okresní kolo ve zp vu
Florbal chlapci 4.5.ro ník
Florbal dívky 4.5.ro ník
Divadelní p edstavení pro 1.-9.ro ník
DSMC
Krajské kolo recita ní sout že
Vybíjená chlapci – obvodní kolo
Vybíjená dívky – obvodní kolo
McDonalds Cup 2.3.ro ník
McDonalds Cup 4.5.ro ník
Divadelní p edstavení pro 1.ro níky
Pohár eského rozhlasu v atletice
Školní kolo poznávání rostlin
HISTORIÁDA
Vybíjená chlapci – 1.-3.ro ník
Vybíjená dívky – 1.-3.ro ník
Obvodní kolo poznávání rostlin
Divadelní p edstavení pro 1.ro níky
Okresní kolo MacDonalds Cupu
Atletická všestrannost
Výchovný koncert pro 1.-9.ro ník
Olympijský den pro žáky školy
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Umíst ní v sout žích ve školním roce 1999/2000
LITERÁRNÍ a VÝTVARNÉ
Sout ž mladých recitátor

SOUT

ŽE

a recita ních kolektiv

2.místo v okresním kole a
ú ast v regionálním kole

Jan Czillag III.t

3.místo v okresním kole a
ú ast v regionálním kole

Lucie Purketová IV.t .

estné uznání v okresním kole

Margita Kor áková IX.B

Celostátní literární sout ž „Malá Prose Terezy Novákové „
estné uznání

Martina Be ková IX.A

Literární sout ž DDM M.T ebová „Moje prázdniny“
1.místo
2.místo

Lukáš Šerý IX.B
Pavlína Mišáková IX.B

Okresní výtvarná sout ž „Co by m lo být na poštovní známce“
1.místo
2.místo
estné uznání
estné uznání
estné uznání
estné uznání

Lukáš Šerý IX.B
Martina Be ková IX.A
Michal Hloušek IX. A
Ludmila Cápalová VIII.B
Ludmila Komárková VII.A
Ji í Šimek VIII.A

Celostátní sout ž Zemských novin „Velká vzpomínková sout ž“
do výb ru dvaceti ocen ných
výtvarných prací se dostala
Veronika Mach VIII.B
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Celostátní sout ž po ádaná nadací „D ti a my“
3.místo
Jana Chadimová IX.A
Sout ž asopisu „Rodina a škola“
otišt ná práce

Josef Sedlá ek IX.A

Sout ž po ádaná ISŠ Ústí nad Orlicí „Hledáme nové módní návrhá e“
3.místo
Petra Königová IX.A
3.místo
Veronika Mach VIII.B
Sout ž vyhlášená eským rozhlasem „Malujeme s Hajajou“
Jan Trune ka VII.B
mezi 30 ocen ných se dostali
Šárka Golová VII.B
Výtvarná sout ž OV „Olympiáda v Sydney 2000“
1.místo
Jan Trune ka VII.B
Celostátní sout ž „Olympiáda-VISA – fantazie“
mezi 50 ocen ných prací se dostala
Lucie Dandašová VII.A
Celostátní sout ž po ádaná filmovými ateliéry ve Zlín „Film v d tské kresb “
2.místo
Veronika K ivánková VII.A
3.místo
Jana Chlupová VII.A
Mezinárodní výtvarná sout ž po ádaná Bazilikou zasv cenou Pražskému
Jezulátku v Janov v Itálii
ocen né práce
Michal Hloušek IX.A
Veronika Chromá VII.B
Martina Svobodová VII.B
Nikola Kalinová III.
Monika Chadimová III.
Mezinárodní výtvarná sout ž po ádaná radnicí Belluno do Alpago „Sout ž
d tských um lc “
práce ocen ná medailí
Monika Ša ecová IV.
Sout ž Muzea Moravská T ebová „Novoro enka 2000“
mezi 3 ocen né práce pat í
Petra Königová IX.A
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Šárka Nádvorníková IX.A
Zuzana Fiebichová VI.B
Sout ž M stské knihovny v M.T ebové na téma „Vytvo knihu“
mezi ocen né práce pat í
Jan Trune ka VII.B
Veronika Mach VIII.B
Celostátní sout ž MŠ Rájec „Život našich d de k a babi ek“
ocen ná práce
Lukáš Richtr I.B
Sout ž po ádaná m stem M.T ebová „Naše m sto stojí za to vid t“
n kolik r zných témat,
první místa obsadili
Jan Csillag III.
Kate ina Šlézarová VIII.A
Jan Trune ka VII.A
Šárka Golová VII.B
Ivana Navrátilová IX.A
Martina Be ková IX.A
Tomáš Pazdírek IX.A
Milan Gregor IX.A
Helena Kor áková IX.B
Sout ž po ádaná DDM Svitavy „Malujeme pro radost“
estné uznání
Jan onka II.A
estné uznání
Haraštová Vendula I.A
estné uznání
Ivana Navrátilová IX.A
1.místo
Veronika Chromá VII.B
2.místo
Jaromír K enek IX.A
Šárka Nádvorníková IX.A
3.místo
Anna Trojáková IX.B
SPORTOVNÍ SOUT

ŽE

Okresní kolo v p espolním b hu
2.místo
3.místo

Petra Kubínová III.
Klára Bártová III.
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4.místo
6.místo

Nikola Po ízková V.
Monika Ša ecová IV.

Okresní kolo v minifotbalu McDonalds Cup
8.místo

chlapci 4.5.ro ník

NAUKOVÉ SOUT

ŽE

Olympiáda n meckého jazyka
3.místo
15.místo

Ludmila Komárková VII.A
Jarmila ezní ková VIII.B

Olympiáda chemie
4.místo

Ond ej Vrbický IX.B

Olympiáda fyziky
6.místo
10.místo

Ond ej Vrbický IX.B
Zden k Polák VIII.B

Olympiáda biologie
5.místo

Martina Svobodová VII.B

Okresní sout ž „Mladý historik“
6.místo
9.místo

Lukáš Šerý IX.B
Jan Ku era IX.B

Olympiáda ze zem pisu
12.místo
21.místo
25.místo
29.místo

Radek Novotný VI.B
Veronika Šerá VII.A
Ond ej Navrátil VII.B
Ji í Šev ík IX.B

Okresní konverza ní sout ž v anglickém jazyce
9.místo
Pavlína Mišáková IX.B
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Okresní kolo poznávání rostlin
5.místo

Martina Svobodová VII.B

SOUT Ž VE ZP
okresní kolo
1.místo
3.místo
estné uznání

Pavlína Riemerová I.B
Klára Bártová III.
Magdaléna Bártová I.A

VU

Výro ní zpráva byla projednána se všemi vyu ujícími a schválena na
pedagogické rad dne 31.8.2000.

V Moravské T ebové 1.9.2000

Mgr.Zden k Šev ík
editel školy
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Výro ní zpráva o hospoda ení školy za rok 2000
V tomto roce škola jako p ísp vková organizace m sta hospoda ila
s p ísp vkem od Školského ú adu Svitavy na mzdy a u ební pom cky a
s p ísp vkem m sta Moravská T ebová na provoz školy.
P ísp vek od ŠÚ Svitavy inil celkem

5 852 000 K

Z toho MP na platy
OPPP
Zákon.odvody z MP
Limit pracovník

4 156 000 K
7 000 K
1 538 000 K
28,11

erpání :
MP na platy
OPPP
Neinvesti ní výdaje
Z toho
U ebnice
U ební pom cky
Cestovné
Vzd lávání
Z statek p ísp vku

4 156 000 K
7 000 K
182 836,17 K
93 201,90 K
72 331,27 K
13 049
K
4 254
K
1 813,01 K

P ísp vek z izovatele na provoz

1 121 000 K

Vlastní p íjmy
P íjmy celkem

64 115 K
1 185 115 K

Výdaje:
Všeobecný materiál
DHIM
El.energie
Voda
Plyn

115 210 K
172 715 K
98 764 K
72 780 K
217 736 K

Služby nevýrobní povahy
Nájem za stravování
Spoje
Pojišt ní
Odpisy
Opravy a údržba
R zné
Celkem

62 171 K
154 858 K
22 677 K
21 998 K
16 248 K
226 624 K
3 234 K
1 185 115 K

V oblasti hospoda ení s p ísp vkem z izovatele za rok 2000 se p íjmy
rovnají výdaj m.
P ísp vek z izovatele byl pr b žn b hem roku rovnom rn erpán a
výsledkem je hospoda ení bez ztráty.

V Moravské T ebové 3.2.2001

Mgr Zden k Šev ík
editel školy

