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Ze základní školy

Osová Bítýška a osada Osová
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Dne 11. dubna 2016 bylo ukončeno
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma
SPH stavby s.r.o., Bystřice nad
Pernštejnem. Dne 22.04.2016
proběhlo v sídle Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko výběrové řízení na
dodavatele vodovodního řadu v této u-
lici, včetně přípojek, kde se Obec

Upřesnění informací o „Výstavbě inženýrských
sítí a opravě komunikace v ulici Kozí“

Březnové dění v Mateřském centru

Osová Bítýška podílí 50% nákladů. Po
uplynutí všech zákonných lhůt bude
znám dodavatel i této části stavby. 
Z tohoto důvodu se posouvá zahájení
prací na měsíc červen. Předpokládaný
termín dokončení, po předběžné kon-
zultaci s firmou SPH, stále platí  konec
listopadu 2016. Prosím obyvatele
zmíněné lokality, aby tuto skutečnost

vzali  na vědomí a předzásobili se pali-
vem na zimu, případně jiným potřeb-
ným materiálem pro své domácnosti.
V době výstavby bude stížen, v někte-
rých dnech i znemožněn vjezd auto-
mobilů do této ulice. Přesnější  harmo-
nogram stavby pro dotčené obyvatele
bude zveřejněn.

Josef Mach, starosta

Vynikající úroveň naší školy potvrdila
opět Česká školní inspekce, jejíž pra-
covníci nás březnu 2016 navštívili 
a provedli u nás inspekční činnost. 
Svá zjištění shrnuli v inspekční zprávě,
kterou si můžete přečíst na webových
stránkách školy: 
www.zsob.cz/dokumenty.

Vynikající hodnocení naší školy vy-
nikne teprve ve srovnání s hodnocením
ostatních škol (kde ohodnocenou celou
oblast v rámci předškolního či základ-
ního vzdělávání hodnocením výborná
úroveň najdete ojediněle). Zde si může-
te vyhledat inspekční zprávy všech škol
v ČR; www.csicr.cz/cz/Dokumenty/
Inspekcni-zpravy

V několika oblastech jsme získali
největší ocenění; VÝBORNÁ
ÚROVEŃ (za celou oblast, která je 
v inspekční zprávě vedena v kapitolách
Podmínky k realizaci školního vzdě-

Výzva pro majitele psů
Obec Osová Bítýška vyzývá majitele
psů k řádnému zabezpečení psa pro-
ti úniku, proti volnému pobíhání 
a možnému pokousání psem

Majitel psa svým nezodpovědným
jednáním může způsobit tyto situace:
1) Majitel svou nedbalostí (nezavře

branku, nezajistí řádné oplocení atd.)
způsobí, že pes uteče a někoho po-
kouše. Dopouští se tak přestupku
proti občanskému soužití podle § 49
odst. 1 pís. b) zákona 200/1990 Sb.,
Zákona o přestupcích. (Přestupku se
dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti
ublíží na zdraví) V tomto případě lze
uložit pokutu do 20 000 Kč.

2) Pes uteče a pobíhá po vesnici.
Majitel psa porušuje vyhlášku obce.
V tomto případě lze uložit pokutu do
30 000 Kč.

3) Pes uteče z domu – (majitel nezaji-
stí únik psa - přeskočí plot, podhrabe
se, uteče, když majitel otevře dveře
atd.) a může někoho ohrozit.
Majitel psa porušuje zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro-
ti týrání. V tomto případě lze uložit
pokutu do 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že si občané 

stěžují na majitele psů, kteří svým jed-
náním způsobují výše popsané skuteč-
nosti, vyzýváme majitele psů, aby zaji-
stili své obydlí před únikem psa, při 
venčení vodili psa na vodítku, případně
s náhubkem a tím přispěli k bezpečné-
mu pohybu spoluobčanů, hlavně dětí. 

Tuto výzvu dáváme na vědomí
majitelům psů na základě množících
se stížností občanů obce. 

V březnu jsme kromě klasických
úterních dopoledních setkání absol-
vovaly i setkání spojené s tvořením.
A společně s Mateřskou školou jsme
se zúčastnili krásné a naučné ukázky
s dravci Zayferus, která se usku-

velice příjemným zážitkem. Za od-
borné instruktáže jsme se naučily
techniku omotávání polystyreno-
vých vajíček bavlnkou a vytvořily
jsme si krásnou velikonoční dekora-
ci do našich domovů. 

tečnila na místním hřišti. Dětem 
i maminkám se velice líbila.

Tématické velikonoční tvoření,
které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. 3.
(bylo to  v pořadí již naše třetí krea-
tivní odpoledne bez dětí) bylo opět

Dětský karneval v Osové Bítýšce

Výborné hodnocení naší školy 
Českou školní inspekcí

Druhá dubnová neděle 10.4. 2016 pa-
třila ve Sportovně kulturním centru reji
masek a dětské radosti. Této milé akce
se zúčastnilo téměř sto dětí se svými ro-
diči a někdy i prarodiči. Každé dítko
dostalo balíček s drobným dárkem a je-
ště mělo možnost na svůj los vyhrát v
tombole některou z hodnotnějších cen.

O zábavu a hudbu se postaral DJ,
který měl připravené i soutěže. Děti
mohly po celou dobu akce využívat
zdarma skákací hrad, malování na obli-

čej a výtvarnou dílničku. O nezapome-
nutelný zážitek a zpestření se postarala
děvčata ze ZŠ svým tanečním vystou-
pením. Drobné pohoštění připravily
maminky a dále bylo možno zakoupit
občerstvení.  

Za organizaci akce patří velký dík
Lence Štěpánkové, maminkám a tatín-
kům z Mateřského centra, zaměstnan-
cům školy a obce a za spoluúčast a pod-
poru obci a ZŠ a MŠ Osová Bítýška.

Denisa Dvořáčková

lávacího programu pro předškolní
vzdělávání, Podmínky k realizaci škol-
ního vzdělávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání či v Hodnocení vý-
sledků vzdělávání ve vztahu ke škol-
nímu vzdělávacímu programu pro zá-
kladní vzdělávání. 

K dalšímu hodnocení také není třeba
mnoho komentářů; PŘÍKLADNĚ
NASTAVENÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ…
JAKO PŘÍKLADNÝ SE JEVÍ
NASTAVENÝ INFORMAČNÍ 
A EVAULAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY…

Česká školní inspekce ocenila i spo-
lupráci školy a obce Osová Bítýška, po-
zitivně zhodnotila prostředí školy
…bezbariérovým přístupem všech pro-
stor a vybavení tříd bezprašnými kera-
mickými tabulemi, materiální podmín-
ky vysoce převyšují očekávanou úro-
veň…

Jsem velice rád, že se nám daří držet
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Ze základní školy Milí sportovní přátelé,
dne 25.3.2016 SK Osová Bítýška uspořádala zájezd na kvalifikační utkání do
Uherského Hradiště mezi Českou republikou a Lotyšskem, reprezentace do 21 let.
Zájezdu se zúčastnilo 32 dětí a 9 dospělých. Výlet se líbil hlavně malým fotbalistům
našeho klubu, kteří byli na takovéto akci asi poprvé. Prohlédli si stadion, se kterém
se hraje první liga a z výletu si přivezli krásné zážitky. Budeme se snažit zajistit ta-
kové výlety pokud bude možno častěji.                                       SK Osová Bítýška 

vysokou úroveň naší školy po řadu let
(viz také vynikající hodnocení v minulé
inspekční zprávě v roce 2010). Však
také nárůst počtu žáků se zvýšil za po-
sledních šest let ze 182 na 234 žáků,
především jde v tomto období o nárůst
dalších 50 dojíždějících žáků (dnes 
k nám žáci dojíždí z více než 20 obcí).

Chci poděkovat za kvalitní výsledky
naší školy kolegům pedagogům, pro-
vozním zaměstnancům školy, obci
Osová Bítýška za všestrannou podporu,
ale poděkování patří i dětem a žákům,
kteří se v naší škole vzdělávají a spolu-

pracují s učiteli na svém rozvoji, ale 
i Vám rodičům a všem, kteří školu pod-
porují.

Součástí inspekční školy je i proto-
kol o kontrole dodržování vybraných 
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 
a souvisejících a prováděcích předpisů,
které se vztahují k poskytování vzdě-
lávání a školských služeb. Na naší ško-
le nebylo zjištěno žádné porušení práv-
ního předpisu. Protokol je k nahlédnutí
na www.zsob.cz/dokumenty.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Den ztřeštěných účesů
Školní parlament připravil na aprílový pátek 1. 4. akci  "Den ztřeštěných účesů",  kte-

rá měla podpořit společného du-
cha nejen naší školy, ale přede-
vším jednotlivých tříd. Žáci (a
dokonce i někteří učitelé) se na
akci opravdu úžasně připravili (ti
menší s významnou pomocí ro-
dičů) a ukázali, že v některých
třídách společná domluva fungu-
je na jedničku. Užili si to však 
úplně všichni- nejen třídy, ale 
i jednotlivci.

Vynálezy starověké Číny aneb dějepis jinak
S žáky 6. ročníku probíráme v hodinách dějepisu pravěk a starověk. V tomto obdo-
bí právě žasneme nad vyspělostí antických civilizací, z nichž jedna nás svými vy-
nálezy a znalostmi udivuje stále, a to je starověká Čína. Už jsme měli možnost si 
ověřit v praxi papír, porcelán, viděli jsme hedvábí, kompas, střelný prach nám paní 
učitelka nedovolila a tak jsme vyzkoušeli čínské hůlky. Uvařili jsme si výborné čín-
ské nudle, které jsme všichni snědli hůlkami. Byla u toho velká legrace, ale mnozí 
z nás se to i naučili. 

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost
Dne 16. března reprezentovali naši školu žáci 1. stupně v krajském kole soutěže
Finanční gramotnost. Tým ve složení Alžběta Stránská (4. r.), Stanislav Dofek (5. r.) 
a Jan Štěpánek (5. r.) se umístil na krásném 4. místě. Celému týmu děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásným výsledkům.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Třebíč, Týnská 8 (okres Třebíč), 
2. ZŠ Kamenice nad Lipou (okres
Pelhřimov), 3. ZŠ a MŠ Kamenice 
(okres Jihlava), 4. ZŠ a MŠ Osová
Bítýška (okres Žďár nad Sázavou)

Pracovní výchova
V hodinách pracovní výchovy se sna-
žíme, aby se žáci po praktické stránce
připravili nejen pro svoje možné bu-
doucí povolání, ale také pro běžný ži-
vot. Pravidelně k tomu využíváme pro-
story cvičné kuchyně a školní dílny.

Poznej kraj Vysočina
Dne 18. března proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej kraj Vysočina“. Za naši ško-
lu soutěžili Lenka Machátová (8. tř.) a Jiří Malý (9. tř.). Účastí v této soutěží potvr-
dili svoje znalosti přírodních, kulturních a historických památek, průmyslu a země-
dělství našeho kraje.

Jan Štěpánek, Stanislav Dofek,  Alžběta
Stránská - soutěžící ve finanční gramotnosti

Z pracovního vyučování v 6. ročníku
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