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Úvod 

Základní škola v Urbanově je nejmenší školou v území ORP Telč. Jedná se o malotřídní školu s 1. - 5. 
ročníkem. Aktuálně se počet žáků pohybuje kolem 20. Součástí je školní jídelna - výdejna, obědy 
jsou dováženy z jídelny GOB a SOŠ Telč. Součástí školy je školní družina, která byla otevřena v září 
2013. 

 
Budova, ve které škola sídlí, byla postavena v roce 1874. U školní budovy je školní hřiště, které bylo                  
v roce 2013 celkově zrekonstruováno. Byly provedeny terénní úpravy, nově vznikla cca 60 m dlouhá               
běžecká dráha, pískové doskočiště a na část hřiště byla položena umělá tráva. 
Škola je také jako ostatní malotřídní školy v naší blízkosti charakterizována jako škola rodinného              
typu. Máme možnost pracovat s každým žákem téměř individuálně. Rodiče takový postup vítají a              
velmi ho oceňují. Učí se zde ve dvou třídách, které jsou vybaveny nejen technikou moderní, ale i                 
předměty a pomůckami, které používaly i předcházející generace učitelů. Výuka probíhá ve dvou             
učebnách podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro život a pro radost". Ve škole              
pracují 3 pedagogičtí pracovníci, 1 školní asistentka a 1 pracovnice, která vykonává práci školnice a               
kuchařky. 
 
Škola je materiálně, technicky i prostorově dobře vybavena. Pro potřeby žáků a učitelů je k dispozici                
počítačová učebna, v každé ze dvou učeben dataprojektor a jedna interaktivní tabule. Žáci ve výuce               
používají nejen klasické papírové učebnice a papírové učební materiály, ale samozřejmě také velké             
množství výukových programů na počítači či tabletu. 
 
Základní škola Urbanov organizuje mnoho projektů nebo se zapojuje do projektů ostatních škol. Od              
podzimu 2017 pořádá literární besedy se zajímavými osobnostmi. Každoročně jsou organizovány           
cyklovýlety (začátek a konec školního roku), dopravní hřiště (3 krát za školní rok), nocování ve škole                
s knihou, vánoční vystoupení, Den Země, aktivity v rámci spolupráce s ostatními malotřídními             
školami. Škola se účastní plaveckého výcviku, který zajišťuje Plavecká škola Jihlava. Žáci školy od              
jara 2017 navštěvují kurzy bruslení v rámci projektu Děti do bruslí. 
Pro školu je velmi důležitá dobrá spolupráce se zřizovatelem a také trvalá a přínosná spolupráce s                
ostatními školami v regionu, především pak s ostatními malotřídními školami. Jako důkaz            
spolupráce vzniklo samovolně neformální sdružení KUM.ST. KUM.ST je sdružení malotřídních škol (z            
Krahulčí, Urbanova, Mrákotína a Staré Říše). Je to společenství, které funguje na základě domluvy              
mezi jednotlivými členy, vznikalo postupně, spontánně a hlavně z potřeby a nutnosti. 
 
Škola spolupracuje s místními organizacemi (Sportovci Urbanov a SDH Urbanov), sousedními obcemi            
(Nevcehle a Ořechov) a je jediným školským zařízením, které je členem Místní akční skupiny              
Mikroregionu Telčsko. 
 
Škola realizovala projekt "ZŠ Urbanov - Šablony 2017". Z těchto prostředků čerpala na personální              
podporu prostřednictvím školního asistenta a vedla Klub zábavné logiky a deskových her. Na             
začátku prosince 2017 byla škola vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem. Realizace byla           
podpořena projektem MŠMT. 

 
 

Hynek VOHOSKA, ředitel školy 
Říjen 2018 
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1. Základní informace 
 

Název instituce podle ZL Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace 
Sídlo organizace Urbanov 26, 588 62 Urbanov 

 

Bankovní spojení Běžný účet: 193 657 446, kód banky 0300 
Bankovní účet FKSP 193 657 710, kód banky 0300 

 

Ředitel školy, statutární 
zástupce 

Mgr. Hynek Vohoska 

 

Složení školské rady MgA. Jan Nosek (předseda) 
Mgr. Martina Kotrbová (zástupce pedagogů) 
Mgr. Eva Poukarová (zástupce rodičů nezletilých žáků) 

 

Kontakt www.skolaurbanov.cz 
vohoska@skolaurbanov.cz 
+420 773 539 145 
ID datové schránky: rtkmtr9 
 

 

Vymezení činnosti podle 
zřizovací listiny 

Účel a předmět činnosti organizace je zabezpečovat povinnou 
školní docházku a školní stravování. Základní škola Urbanov, okres 
Jihlava, příspěvková organizace má tyto součásti: 

1) Základní škola (ID 102 443 581) 
2) Školní jídelna (ID 150 076 525) 
3) Školní družina (ID 181 049 250) 

 
2. Charakteristika 
 
Školní budova, ve které sídlí naše škola, byl postavena v roce 1874 a od samého počátku slouží ke 
svému účelu, tedy vzdělávání žáků. Základní škola je organizovaná jako malotřídní škola s 1. až 5. 
ročníkem. Kapacita školy je 30 žáků. 
 
3. Informace o zaěstnancích školy (údaje k červnu 2018) 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy /aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ/ 
Mgr. Martina Kotrbová, učitelka /aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dále 
RJ-VV/ 
Eliška Leitkepová, učitelka /studentka, PF JU v ČB/ 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Mgr. Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 
Hana Kubelková, kuchařka, školnice 

 
4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Ve školním roce 2017/2018 jsme DVPP nerealizovali. 
 
5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Seznam přijatých žáků po zápise v dubnu 2018 

● Tomáš HEMZA /Urbanov/ 
● Vojtěch NERAD /Nevcehle/ 
● Nikola DIVIŠOVÁ /Nevcehle/ 
● Adéla SOUKUPOVÁ /Nevcehle/ 

 
Základní školu Urbanov opustili žáci pátého ročníku školního roku 2017/2018 

● Karel Hirš /víceleté gymnázium Telč/ 
● Bořek Poukar /ZŠ Telč Hradecká/ 
● Martina Stallerová a Saša Chalačeva /obě ZŠ Telč Masarykova/ 

 
 
6. Školní vzdělávací program školy 
 
Naše škola vyučují podle svého školního vzdělávacího programu, který se jmenuje „Škola pro život a 
pro radost“. 
 

Učební plán 
Předmět 

Počet hodin 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
ČJL 10 9 10 7 7 
AJ 0 0 3 3 3 
M 4 5 5 5 5 
INF 0 0 0 0 1 
PRV 2 2 2 0 0 
VL 0 0 0 2 2 

PŘV 0 0 0 2 2 
HV 1 1 1 1 1 
TV 2 2 2 2 2 
VV 1 1 1 2 2 
PČ 1 1 1 1 1 

 
7. Počty žáků jednotlivých ročníků ve školním roce 2017/2018 
 
1. ročník – 5 žáků 
2. ročník – 5 žáků 
3. ročník – 3 žáci 
4. ročník – 2 žáci 
5. ročník – 4 žáci 
Celkem 19 žáků 
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8. Naše další aktivity 
 

● říjen - prosinec 2017 - Děti do bruslí  
● 1. 12. 2017 - Vystoupení v Nevcehli na Mikulášské nadílce 
● 3. 12. 2017 - Vysoutpení v Urbanově na rozsvicování vánočního stromu před kulturním 

domem 
● 5. 12. 2017 - Beseda se spisovatelem Jiřím Dědečkem 
● 20. 12. 2017 - Vánoční jarmark ve škole 
● 29. 1. 2018 - Šípková Růženka (divadelní představení na telčském gymnáziu) 
● 13.3. 2018 - Předzápisová schůzka s rodiči budoucích prvňáků 
● 21. 3. 2018 - Popelka (divadelní představení na telčském gymnáziu) 
● 23. 3. 2018 - Den učitelů v Krahulčí 
● 27. 3. a  28. 3. 2018 - Nocování ve škole s knihou 
● 1. 4. 2018 - Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
● 29. 5. 2018 - Červený den na naší škole 
● 1. 6. 2018 - Den Země 
● 8. 6. 2018 - Cyklavýlet do Staré Říše na Den otevřených zahrad k Martě Veselé Jirousové 
● 13. 6. 2018 - Školní výlet 
● 14. 6. 2018 - Loučení s žáky 5. ročníku, pasování na prvňáky 
● 20. 6. 2018 - Turnaj malotřídních škol ve vybíjené na Dobré Vodě 
● 25. 6. 2018 - Turnaj v kopané v Pavlově 
● 27. 6. 2018 - Vyhlášení soutěže v Panském dvoře v Telči - LandArt 

 
9. Údaje o inspekční činnosti 
Ve školním roce 2017/2018 neprobíhala na naší škole žádná inspekční činnost. 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Položka Kč 

Náklady celkem 1 716 703,04 

Výnosy celkem 1 707 004,62 

Hospodářský výsledek - 9698,42 

 
11. Prevence rizik a školní úrazy 
 

Záznam Četnost 

Počet záznamů v knize úrazů 2 

Počet odeslaných záznamech o úraze 1 

 

Místo úrazu Počet 

Hodina TV 1 
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Ostatní předměty 1 

Plavecký výcvik 0 

Školní přestávka 0 

Školní výlet 0 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola byla ve školním roc 2017/2018 zapojena do těchto projetků 

1. Ovoce do škol (SZIF) 

V rámci tohoto projektu mají možnost žáci naší školy dostávat bezplatně každý týden ovoce a 
zeleninu. Dodávku zajišťuje firma BOVYS. 

 

2. Projekt “Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami  1. stupně s 
počtem tříd do pěti; č.j.: MSMT-34035/201--1  

Základní škola byla vybavena základním zabezpečením. 

 

3. Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); č.j. MSMT-20188/2017-1 

Díky tomuto dotačnímu titulu nemusí rodiče našich žáků financovat dopravu a plavecký výcvik.  

 

4. ZŠ Urbanov - Šablony 2017; Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16/-022/0005847 

Projekt “šabloy” je určitým pokrašováním projektu “EU peníze školám”. Projektu “ZŠ Urbanov - 
Šablony 2017” se naše škola účastnila od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Aktivitami projektu byla 
personální podpora (školní asistentkaú a Klub zábavné logiky a deskových her. 

 

5. ZŠ Urbanov - Šablony II.; Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010423 

Projekt “ZŠ Urbanov - Šablony II” logicky navazuje na projekt předchozí. I v tomto projektu jsou 
aktivitami personální podpora a Klub zábavné logiky a deskových her. Nabídku aktivit jsme rozšířili 
na Čtenářský klub. 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů  ve 
vzdělávání. Spolupráce školy s ostatními partnery 

Základní škola v Urbanově od roku 2011 navázala spolupráci s mnoha subjekty. Naše škola je 
nejmenší v celém ORP Telč a je jako jediná škola z telčského ORP členem Místní akční skupiny 
Mikroregionu Telčsko.  

Z potřeby a nutnosti vzniklo postupně a spontánně sdružení čtyř málotřídních škol, které jsme 
nazvali KUM.ST, tedy Krahulčí, Urbanov, Mrákotín a Stará Říše. Naše sdružení není sdružením v 
pravém slova smyslu. Nemáme žádné řídící orgány. Jsme společenství, které funguje na domluvě 
mezi jednotlivými členy. Oblastmi naší spolupráce jsou řízení školy (výměny informací mezi řediteli 
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škol), sdílení pedagogických zkušeností, konzultace školeksé legislativy (například oblast 
inkluzivního vzdělávání, plánu pedagogické podpory a jeho vyhodnocování, úpravy školních 
vzdělávací programů apod.) Společně pořádáme kulturní, sportovní a jiné společenské akce, a to 
nejen “sami pro sebe”, ale i pro veřejnost. Sdružení úzce spolupracuje se “svými zřizovateli” a dále 
pak s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko. (www.sdruzeni-kumst.webnode.cz) 

Dále uvádíme pouze výčet organizace, se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje: 

● Mateřská škola Nevcehle 

● ZŠ a MŠ Pavlov 

● ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice 

● ZŠ Telč II. Masarykova 

● ZŠ Telč III. Hradecká 

● ZUŠ Telč 

● Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč 

● Obec Urbanov 

● Obec Nevcehle 

● SDH Urbanov 

● Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko 
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Podpisy členů školské rady 

MgA. JAN NOSEK ……………………………………………….. 

Mgr. Martina KOTRBOVÁ ……………………………………………….. 

Mgr. Eva POUKAROVÁ ……………………………………………….. 
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