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      Organizace školy ve 
školním roce  2013 - 2014  

    
 

  
 

      

Třída Třídní učitel 
Učební 
program 

Počet 
žáků Hoši Dívky 

1. A 
Krajícová 
Hana ŠVP ZV 24 7 17 

1. B 
Anděrová 
Zdeňka ŠVP ZV 22 10 12 

2. A Macků Lenka ŠVP ZV 23 9 14 

2. B  David Pavel ŠVP ZV 23 13 10 

3. A 
Frišová 
Jaroslava ŠVP ZV 24 9 15 

3. B 
Pavlíčková 
Jana ŠVP ZV 24 16 8 

4. A 
Dalíková 
Helena ŠVP ZV 23 12 11 

5. A 
Illeová 
Gabriela ŠVP ZV 21 11 10 

            

I. stupeň     184     

6. A 
Kadlecová 
Jiřina ŠVP ZV 18 11 7 

6. B  
Křiklánová 
Lenka ŠVP ZV 16 12 4 

7. A 
Zajícová 
Yvona ŠVP ZV 17 8 9 

7. B Rusová Hana ŠVP ZV 15 11 4 

8. A 
Vondrková 
Eva ŠVP ZV 18 8 10 

8. B 
Písařová 
Ivana ŠVP ZV 18 9 9 

9. A 
Hromádková 
Dana ŠVP ZV 28 17 11 

            

            

II. stupeň     130     
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 Celkem   
 

314     

            

  
    

  

1.ŠD Kudličková Karolina 
  

  

2.ŠD Horalová Iva 
   

  

3.ŠD 
Vicanová 
Ivana 

   
  

  
    

  

Bez třídnictví:  Kubínová Vladěna, Chrstošová Miroslava-Met.-ICT,     

  
Jelínková Lenka - VP, Chmelíková 
Ivanka 

 
  

  
    

  

Vedení školy: Brabec Josef - ŘŠ, Hrubá Lenka - ZŘŠ 
 

  

Sekretářka školy: Šimková Jana 
  

  

  
    

  

Školník, domovník, topič: Kadlec Jiří 
  

  

Uklizečky:  Fürstová Miluše, Koblížková Růžena, Kostková Soňa,   

  
    

  

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana 
  

  

Hlavní kuchařka: Nováková Eva 
  

  

Pomocná kuchařka: 
Nosálová Eva   

   
  

  
 

        

Vyučující     21 
  

      

Vychovatelky                           3       

Provozní pracovníci                              
                                                     5         

Jídelna                                    3       

Celkem 32         

 

 

Personální zabezpečení provozu školy 

 
Příjmení, jméno                    prac. zař.        prac. úvazek                 aprobace 

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

Brabec Josef ředitel 1,00 Tv, Bv 

Lenka Hrubá zást. řed. 1,00 Aj, Vv, Rj 

Anděrová Zdeňka                   uč. 1. st.                          1,00                 1. st. 
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Dalíková Helena uč. 1. st. 1,00 1. st. + Vv, Aj 

David Pavel                            uč. 1. st.                          1,00                 1. st.   

Frišová Jaroslava                    uč. 1. st.                          1,00                 1. st.             

Krajícová Hana uč. 1. st. 1,00 1. st. + Pv 

Macků Lenka                          uč. 1. st.                         1,00                 1. st, spec. ped.. 

Pavlíčková Jana uč. 1. st. 1,00 1. st. + Pv 

Hromádková Dana uč. 2. st. 1,00 M, Př 

Chmelíková Ivana uč. 2. st. 0,45 Čj, Vv 

Chrstošová Miroslava uč. 2. st., ICT          1,00 M, F 

Illeová Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj 

Jelínková Lenka uč. 2. st. 1.00 Čj, Aj 

Kadlecová Jiřina uč. 2. st. 1,00 Čj, Ov 

Kubínová Vladěna                  uč. 2. st.                         1,00                 Čj, M 

Rusová Hana  uč. 2. st. 1,00 F, Ch 

Křiklánová Lenka uč. 2. st. 1,00 Z,TV 

Vondrková Eva                       uč. 2. st                           1,00                  Čj, D 

Písařová Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Hv 

Zajícová Yvona                      uč. 2. st.                          0,81                 Aj                  

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00, změna v průběhu roku 0,9 

Vicanová Ivana vych. ŠD 1,00, změna v průběhu roku 0,9 

Šimková Jana                          sekretářka                      0,75 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,125 

Fürstová Miluše uklízečka 1,00 

Koblížková Růžena uklízečka 1,00 

Kostková Soňa                        uklízečka                       1,00 

Duchoňová Jana            ved. ŠJ                     0,375 

Nováková Eva                   kuchařka  0,375 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka 0,375 

Buštová Veronika                   uč. 1. st od února            1,00 

zástup za p. Frišovou Jaroslavu mat. dov. 

Bartošová Hana                      vych. ŠD od února 

zástup za dlouhodobě nemocnou p. Vicanovou Ivanu   

         

 

Výchovně vzdělávací program školy 

          
             Ve školním roce 2013 – 2014 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání ve všech ročnících. Ve školním vzdělávacím programu 

nedošlo ke změnám, dle učebního plánu byla zaměřena pozornost stejně jako v minulém 

školním roce na informatiku a výpočetní techniku v rozšířené výuce. 

V zájmu zkvalitnění výuky byly dle školského zákona a finančních možností v souladu 

s učebním plánem vytvořeny menší skupiny. Většina výuka probíhala v odborných, ale i 

kmenových učebnách, které jsou vybaveny odpovídající AV, IT technikou, která byla 

kvalitativně doplněna díky projektu EU – Peníze školám. 
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         Žákům byly nabídnuty tyto volitelné a povinně volitelné 

předměty, ve kterých probíhala výuka ve skupinách: 

 
Volitelné předměty v 6. ročníku – ŠVP 

            Český jazyk a literatura 

Sport a hry 

 

Volitelné předměty v 7. ročníku - ŠVP 

            Sportovní výchova 

            Český jazyk a literatura 

            Sborový zpěv 

Povinně volitelné předměty v 7. ročník – ŠVP 

byly zrušeny a zaveden druhý cizí jazyk NJ 

 

Volitelné předměty v 8. ročníku - ŠVP 

           Sportovní výchova 

           Sborový zpěv  

Povinně volitelné předměty v 8. ročník - ŠVP 

byly zrušeny a zaveden druhý cizí jazyk NJ 

 

Volitelné předměty v 9. ročníku - ŠVP 

Sportovní výchova 

            Sborový zpěv   

Povinně volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

            Cizí jazyk – Nj 

            Praktika z přírodovědných předmětů – ekologická 

 

 

Výuka cizích jazyků 
 

             Výuka cizích jazyků, angličtiny, němčiny byla zabezpečena stejně jako v minulém 

školním roce kvalifikovanými vyučujícími. Předmětová komise cizích jazyků pracuje velmi 

dobrým způsobem, vedená p. uč. Mgr. Jelínkovou Lenkou, zaručuje kvalitní výuku cizích 

jazyků. Nejlepší žáci se jako každoročně zúčastnili školního i okresního kola Olympiády 

v anglickém jazyce, kde se umístili na 3. a 7. místě.  

          Druhý cizí jazyk – německý jazyk probíhá již od 7. ročníku. V 7. a 9. ročníku je výuka 

s týdenní dotací 2 hodiny, 9. ročník dokončil výuku německého jazyka formou volitelného 

jazyka. V 8. ročníku se žáci věnují německému jazyku 3 hodiny týdně. 

         Na jaře 2014 byla vybavena jazyková učebna dataprojektorem a počítačovou technikou.        

Žáci 7. a 9. tříd pod vedením vyučující anglického jazyka se účastní mezinárodního projektu 

Postcrossing - zasílání pohlednic do celého světa. Žáci se během tohoto projektu naučili 

anglicky vyplňovat dotazníky potřebné k založení internetového účtu, pracovat s programem, 

napsat o sobě, o své zemi, městě, psát pohledy do zahraničí. Jazykem celého projektu je pouze 

angličtina. 

        I v tomto letošním školním roce žáci dále pokračovali na práci v projektu Zaostřeno na 

historii Jindřichova Hradce – 9. ročníky překládali texty o historii Jindřichova Hradce, 

navštívili badatelnu Muzea Jindřichova Hradce. 
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Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 

 

           Ve školním roce 2013 – 2014, nebyly provedeny žádné zásadní stavební úpravy pro 

vytvoření nových učeben. Bylo nutné řešit jiné prostorové záležitosti pro další první třídu, 

kterou se opět vhodnou propagací školy podařilo otevřít. Tím byl vytvořen předposlední krok 

z hlediska volné kapacity učeben na 1. stupni. Pátý ročník byl trvale přesunut do druhého 

poschodí. Tím v  prvním ročníku byly dvě první třídy, ve druhém a třetím ročníku byly 

rovněž dvě třídy a v ročnících čtvrtém až pátém bylo po jedné třídě. Aby byla vytvořena volná 

kapacita pro novou první třídu, muselo být přestěhováno další oddělení školní družiny 

z prvního poschodí do třetího poschodí, kde bylo vytvořeno dobré prostředí pro dvě oddělení 

školní družiny. 

           Zapojením školy do projektu“ EU -  Peníze školám“, došlo k zásadním kvalitativním 

změnám z hlediska výuky v mnoha učebnách. Učebny byly vybaveny na základě 

provedeného výběrového řízení na pořízení IT, AV techniky tímto způsobem: na 1. stupni ve 

třech učebnách byly instalovány interaktivní tabule s počítači a dataprojektory včetně 

softwaru, dále byly pořízeny 2 notebooky. Dále byla kompletně vybavena  dolní počítačová 

učebna počítači s monitory (12 PC +  1 učitelský), a z poslední položky výběrového řízení 

byly vybaveny 3 učebny dataprojektory s počítačem, monitorem a plátnem (2 učebny na 2. 

stupni a 1 učebna na 1. stupni).  

         Při přesunu druhého oddělení do třetího poschodí musely být provedeny další úpravy 

související s bezpečností žáků. Byl zaveden videotelefon, který byl umístěn do tří oddělení 

školní družiny a sekretariátu školy. Ostraze školy byla nadále věnována odpovídající 

pozornost zpřísněným režimem u hlavního vchodu školy. V odborných a ostatních učebnách 

byly provedeny úpravy, aby byly splněny odpovídající podmínky pro kvalitní výuku. Školní 

dílna je vybavena odpovídajícím způsobem pro výuku praktických činností, stejně tomu je tak 

ve školní cvičné kuchyni aby byly splněny podmínky pro odpovídající výuku.   

         Učebními pomůckami, učebnicemi a jinými výukovými materiály je škola vybavena 

odpovídajícím způsobem. Učební pomůcky, učebnice jsou podle poskytovaných státních a 

obecních finančních prostředků pravidelně obměňovány a doplňovány. Po technické stránce 

je škola vybavena dobrým způsobem a odpovídá potřebám kvalitní výuky. 

         V uplynulém školním roce měla škola v provozu učebny informatiky s 26 počítači, 

tiskárnami a kvalitními dataprojektory. Jedna učebna je vybavena nově z projektu „EU – 

Peníze školám“, 2. učebna již však zdaleka nevyhovuje potřebám školy, protože počítačová 

technika je zde od roku 2003, stáří počítačů 11 let je zcela nevyhovující. PC techniku je nutné 

obměnit. Možnosti využití výpočetní techniky zvyšuje připojení školy na Internet jednou 

vyhrazenou bezdrátovou datovou linkou o celkové přenosové rychlosti 16 Mbps.    

         Vybavenost PC v kabinetech učitelů, učitelských stolů ve třídách, připojení na Internet 

je na dobré úrovni a zabezpečuje odpovídající komunikaci po školní síti.  

          Pravidelně prováděná vhodná rozpočtová opatření v oblasti finančního hospodaření 

byly finanční prostředky použity na nákup učebních pomůcek nezbytných pro zajištění 

kvalitní výuky a nákup učebnic v odpovídajícím množství v souladu se Školním vzdělávacím 

programem. 

            Z investice města byla vybavena nábytkem jedna třídu na 1. stupni, protože od nového 

školního roku byly otevřeny opět dvě první třídy. Dále bylo kompletně vybaveno nábytkem 

oddělení školní družiny, které se přestěhovalo do bývalé sborovny, aby byla uvolněna učebna 

pro nově vzniklou první třídu, tím je na 1. stupni plně využita kapacita školy.     
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          Žákovská knihovna byla doplněna třemi sadami knih mimočítankové četby pro 1. 

stupeň. Škola nadále využívá Městské knihovny i její ochoty ke spolupráci. V průběhu celého 

školního roku dochází jednotlivé ročníky na předem naplánované literární besedy a 

individuálně vybírané exkurze odpovídající výukovým potřebám v jednotlivých oborech 

v rámci ŠVP.  

           Víceúčelové školní hřiště je dobře vybavené pro potřeby výuky a volnočasové aktivity 

dětí v době školních přestávek, po vyučování a pro činnost školní družiny. K dispozici jsou tři 

stoly na stolní tenis, čtyři koše na basketbal, pevně umístěné na budově školy, a jeden mobilní 

koš, branky na malý fotbal, stojany na odbíjenou a přehazovanou. Hřiště je označené dle 

pravidel pro tyto kolektivní hry: volejbal, přehazovanou, vybíjenou, basketbal a volné 

aktivity. Do budoucna se počítá s úpravou plochy hřiště, ošetřenou pružnou hmotou. Toto 

bude realizováno na základě finančních možností v rámci investice města.  

           Vkusně vyzdobený interiér školy je udržován v pořádku a čistotě. Větrání tříd je 

zabezpečeno výklopnými ventilacemi, které jsou zajištěny proti samovolnému otevření a 

vypadnutí, v zimním období nedochází k přetápění tříd, jsou pravidelně měřeny teploty ve 

třídách, topení ve třídách je regulováno. Pitný režim je zajištěn možností nákupu nápojů 

v nápojovém automatu, stejně tak je možný nákup svačin. Automat je pravidelně denně 

doplňován. 

          Prostorové podmínky školy celkově umožňují realizaci přijatého vzdělávacího 

programu.   

        

       Ve školním roce 2013 - 2014 byly na škole realizovány tyto 

opravy a investice: 
 

          - výmalba v učebnách 1. tříd, přírodopisu, družině, strop a stěny na chodbě 1. stupně,      

            sokl v jídelně, nářaďovna u tělocvičny, učebna 2. Třídy, WC dívek na 1. stupni a   

            2. stupni, olejové nátěry na chodbě 2. stupně  

          - oprava vlhkých omítek v šatnách 

          - kompletní vybavení nábytkem učebny nové první třídy 

          - vybavení nábytkem jednoho oddělení školní družiny 

          - lokální opravy střešní krytiny 

          - výměna světel na chodbách 2. stupně 

          - oprava žaluzií ve 3 učebnách 

          - kontejnerový nábytek v prvních třídách 

          - odvětrání počítačových stolů ve spodní počítačové učebně 

          - výměna dveří u tělocvičny 

          - vybavení nářaďovny v tělocvičně skříňkami pro uložení tělovýchovného materiálu 

          - vybavení nástěnnými věšáky 3. třídy      

             

 

Na školní rok 2014 - 2015 byly požadovány tyto opravy a 

rekonstrukce : 
 

1. Oprava fasády, výměna oken v budově školy, (zvlášť pozemek p. Posík) 

2. Malování a natírání, oprava trhlin vzniklých při rekonstrukci budovy 

3. Učebna Hv – kompletní rekonstrukce 

4. Oprava šatních boxů, oprava omítek plíseň, zhotovení nových 

5. Rolety, zatemnění v učebnách s interaktivními tabulemi 
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6. Výměna tabulí 

7. Vybavení učebny – nábytek 2. st. 

8. Plot oddělující školní hřiště od sousedního pozemku, oprava soklu ve dvoře - 

oplechování 

9. Výměna světel na chodbách - druhý stupeň 

10. Nábytek ŠD – jedno oddělení 

11. Klimatizace do počítačové učebny 

12. Rekonstrukce dílen - strojovny 

13. Lokální opravy střešní krytiny (eternit) 

 

 

Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst        

                           pedagogických pracovníků  

 
          Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní ve škole jsou plně kvalifikováni na prvním i druhém 

stupni, včetně školní družiny.  

           

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

                      ve školním roce 2013 - 2014 
    

         Účast na ostatních seminářích byla v souladu se Školním vzdělávacím programem. 

          

                  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

          
         Další vzdělávání pedagogický pracovníků (DVPP) je organizováno na základě těchto 

principů: 

- rovnost příležitosti a zákaz diskriminace – každý pedagogický pracovník má právo 

účasti na těchto akcích, které jsou zahrnuty do plánu DVPP při dodržení všech 

podmínek v něm obsažených, 

- potřeby školy: základním parametrem výběru forem DVPP jsou skutečné potřeby 

školy 

- rozpočet školy: je velice důležitý při výběru a realizaci jednotlivých akcí, vychází 

z rozpočtových možností školy, a těm se podřizuje, 

- studijní zájmy pedagogických pracovníků: při dodržení uvedených pravidel je to další 

podstatné kritérium při výběru akcí DVPP. 

 

  Obsah jednotlivých forem DVPP 

       -     prohlubování kvalifikace 

       -     zvyšování kvalifikace 

       -     studium ke splnění kvalifikace 

       -     oblast pedagogických věd 

       -     rozšíření odborné kvalifikace 

        

         Podobně jako v minulém školním roce byly pedagogickým pracovníkům předkládány 

vzdělávací akce podle nabídek akreditovaných vzdělávacích institucí. Pedagogičtí pracovníci 

měli zájem o další vzdělávání ve svých i jiných oborech z hlediska aprobace. Výběr nabídek 

byl limitován finančními možnostmi státního rozpočtu MŠMT. Dále byly využívány  
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bezplatné nabídky, ale i další, které musely být finančně hrazeny z limitujících prostředků pro 

další vzdělávání jak v Jindřichově Hradci, tak v nejbližších centrech. 

 

   

Jméno     Název školení                       Školící instituce 

Lenka Macků               Prvouka ve 2. ročníku, činnostně             Tvořivá škola                           
Lenka Macků               HV- Podz. Zpívání se zvířátky                 Tandem Hr. Králové 

Lenka Macků               Hudebně-pohybové činnosti                     Tandem Hr. Králové 

Lenka Macků               Vyjmen. slova, slovní druhy                     Tvořivá škola 

Lenka Macků               Comenia skript                                          NIDV Č. Budějovice 

Zdeňka Anděrová        Prvouka ve 2. ročníku, činnostně              Tvořivá škola                           
Zdeňka Anděrová        Vyjmen. slova, slovní druhy                     Tvořivá škola 

Zdeňka Anděrová        Geometrie 3. A 4. ročník                           Tvořivá škola 

Veronika Buštová        Geometrie 3. A 4. ročník                           Tvořivá škola 

Jana Pavlíčková            Geometrie 3. A 4. ročník                           Tvořivá škola 

Lenka Hrubá                Trestní odpovědnost žáků a ped. prac.      Asteria Č. Budějovice 

Lenka Hrubá                NIQES, testovací modul                            MŠMT, ČŠI 

Miroslava Chrstošová  NIQES, testovací modul                            MŠMT, ČŠI 

Miroslava Chrstošová  Jak vyuč. finanční gramotnost zábavně    KFP Č. Budějovice 

Vladěna Kubínová       Jak vyuč. finanční gramotnost zábavně    KFP Č. Budějovice 

Lenka Jelínková          Trestní odpovědnost žáků a ped. prac.      Asteria Č. Budějovice 

Lenka Jelínková          Školní řád                                                   Asteria Č. Budějovice 

Lenka Jelínková          Christmas aktivities                                    Oxford Univers. 

Helena Dalíková         Vyjmen. slova, slovní druhy                      Tvořivá škola 

Helena Dalíková         Čtení genetickou metodou                          Fraus Č. Budějovice 

Yvona Zajícová          Využití videa v AJ                                      OUP  Č. Budějovice          
 

 

Stav výchovy a vzdělání 
  
         Ve školním roce 2013 -2014 celoplošné ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků 

základní školy oddělením MŠMT nebylo prováděno.  

  

Poskytování poradenských služeb ve škole 

Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy, 

třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Zaměření poradenských služeb: 

- poradenství žákům v oblasti učebních postupů, poradenství rodičům žáků ve výchově      

   a vzdělávání, 

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve   

   zlepšení, prevence neúspěchu, 

            - poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině i žákovi,    

    postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, 

            - poradenství v obtížných životných situacích žákům (žáci mohou využít i schránku    

   důvěry), 

 - profesní poradenství, volba školy, 

 - poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z   
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    odlišného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním a žáků jiné   

    národnosti, 

       - poradenství při vzdělávání mimořádně nadaných žáků, - poskytování informací o  

         dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými  

         institucemi 

         Pro rodiče žáků podle individuální potřeby jsou pevně stanoveny konzultační              

         hodiny. 

 

 

Profesní poradenství 
    

Výchovné poradenství 

 

            Ve školním roce 2013/2014 výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala s PPP 

Jindřichův Hradec, jak v oblasti diagnostické, tak i následné péče o žáky s vývojovými 

poruchami učení. Účastnila se všech porad výchovných poradců pořádaných PPP Jindřichův 

Hradec. Na škole jsou tři integrovaní žáci, pro všechny byly vytvořeny individuální plány tak, 

aby vyhovovaly jednotlivým žákům a byly zachovány optimální podmínky pro jejich další 

vzdělávání a osobní rozvoj.   

            Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a metodikem prevence 

odhalovala a sledovala projevy sociálně patologických jevů a spolu s vedením školy se 

podílela na jejich řešení. Aktivně kontaktovala zákonné zástupce v případě špatných 

studijních výsledků, či výchovných problémů jejich dětí, ustanovoval se ve spolupráci 

výchovný poradce, třídní učitel, zákonný zástupce následný výchovný, či studijní plán na 

určitou dobu a sledovala jeho plnění a výsledky. 

            Oboustranná aktivní spolupráce probíhala i s OSPOD Jindřichův Hradec.  

            Žáci 9. ročníku navštívili výstavu „Burza škol“, tím byl žákům podán ucelený přehled 

o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti Jihočeského kraje. Od října měl každý žák 

k dispozici příručku Atlas školství. Dále byly na škole organizovány besedy se zástupci 

středních škol, zejména ze vzdálenějších oblastí, aby byly poskytnuty co nejširší informace 

všem žákům. Následně byly žákům vyplněny přihlášky na školy středního vzdělávání dle 

jejich požadavků a včas předány k odeslání. Někteří z nich využili i individuální konzultace 

při závěrečném rozhodování a později i při uplatnění odvolání proti nepřijetí a dalším postupu 

v druhých kolech přijímacího řízení. 

            Dva dny v týdnu výchovná poradkyně poskytovala žákům a jejich zákonným 

zástupcům konzultační hodiny, které byly nejvíce využívány při profesní orientaci žáků 9. 

ročníku a zákonnými zástupci žáků se specifickými poruchami učení.    

           Integrovaní žáci a žáci se SPU navštěvují ve škole kroužek reedukace čtení. Kroužek 

probíhal ve čtyřech skupinách po 25 minutách. Každou skupinu tvořili tři až čtyři žáci. Výuka 

je vedena hlavně zábavnou formou, žáci hrají pexesa, hry se slovy, luští křížovky.  Pracují 

s textem a ve velké oblibě jsou hry na detektivy.  

          K práci se používají bzučáky, učebnice pro žáky se SPU, čítanky pro dyslektiky, 

pracovní sešity, Učíme se číst s porozuměním, Dys magazíny, Cvičení pro dyslektiky a další 

namnožený materiál. 

           Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou posíláni 

se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě 

vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi 

pracují vyškolení pedagogové na 1. i 2. stupni. V případě, že PPP diagnostikuje vývojovou 

poruchu učení, je vypracován individuálně vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v 

průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme, na co se konkrétně budeme při práci 
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zaměřovat, jak s dítětem budeme pracovat (např. doplňovací pravopisná cvičení, 

upřednostnění ústního zkoušení, tolerance výkyvů ve výsledcích práce atd.) Při klasifikaci 

těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

          V rámci výuky, která vyžaduje pro učitele náročnější přípravu, zvyšujeme motivaci 

žáků k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, 

které reprezentují nadání dítěte. Tyto děti kromě jiného zapojujeme i do různých soutěží a 

olympiád (sportovních, výtvarných, hudebních, jazykových, matematických, 

přírodovědných). 

 

Výsledky přijímacího řízení  
 

          Ve školním roce 2013 / 2014 základní školní docházku ukončilo 28 žáků – všichni 
žáci vycházeli z 9. ročníku. Na střední školy s maturitou odešlo 13 žáků (gymnázia – 2, 
SOŠ – 11), tj. 46 %, na střední odborná učiliště 15 žáků, tj. 54 %.  
Z 5. ročníku přestoupili 2 žáci na osmileté gymnázium. 
 

Výsledky soutěží a olympiád 

        

           V uplynulém školním roce se žáci školy zúčastnili soutěží, které byly organizovány 

tradičně Školským úřadem v Jindřichově Hradci, agenturou OK, DDM v Jindřichově Hradci, 

nebo jinými subjekty s odpovídající akreditací.      

Zaměřili jsme se na soutěže, které mají ve škole tradici, a které odpovídají pohybovým nebo i 

ostatním možnostem a schopnostem žáků, podporují vhodnou motivaci a seberealizaci. 

  

 „ Mladý záchranář, hasičem v akci“ 

             Po internetové facebookové soutěži pořádané pro žáky základních škol, které se 

zúčastnilo více než 40 družstev, v rámci Jihočeského kraje postoupili naši žáci do krajského 

kola konaného v Českých Budějovicích, kde žáci  2. stupně obsadili velmi pěkné 4. místo.  

 

Hlídky mladých zdravotníků 

3. místo, okresní soutěž, 1. stupeň,  

 

Dopravní soutěž 

1. místo v oblastní soutěži školních družstev I. kat. 

1. místo v okresním kole 

5. místo v krajské soutěži 

 

Jihočeský zvonek 

Okresní kolo konané 15. 4. 2014 na ZŠ Štítného v J. Hradci – výsledky: 

1) Antonín Měkuta (I. kategorie sólo) - bronzové pásmo 

2) Tereza Jelínková (II. kategorie sólo) - bronzové pásmo 

3) Denisa Sedláčková, Kateřina Bednářová, Kateřina Arnoštová (III. kategorie trio) – 

stříbrné pásmo 

4)  Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Kateřina Arnoštová, Lucie Kratochvílová 

 (III. kategorie kvarteto) - zlaté pásmo s postupem do krajského kola v Č. 

Budějovicích 

5) Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Lucie Kratochvílová (IV. kategorie trio) - zlaté 

pásmo s postupem do krajského kola v Č. Budějovicích 
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Krajské kolo konané 15. 5. 2014 v Českých Budějovicích – výsledky: 

1) Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Kateřina Arnoštová, Lucie Kratochvílová 

(III. kategorie kvarteto) - bronzové pásmo   

2) Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Lucie Kratochvílová (IV. kategorie trio) - stříbrné 

pásmo 

Olympiáda v českém jazyce 
 Proběhlo školní kolo, z kterého postoupila Kateřina Bednářová 8. A do krajského kola 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 
3. místo v okresním kole, Lucie Kratochvílová, kat. II. A 

7. místo v okresním kole, Julie Hronová, kat. II. A 

  

Matematická olympiáda  
Proběhla školní kola v ročnících 5. – 9. 

Okresní kolo, úspěšná řešitelka, Jana Miškovská 5. A 

  

Biologická olympiáda 
2. místo v okresním kole, kat. C – Kateřina Bednářová 8. A 

6. místo v okresním kole kat. D Anna Urbánková 7. A  

  

Fyzikální olympiáda 
 Proběhlo pouze školní kolo, nejúspěšnější žák Jan Juriga 9. A  

  

Dějepisná olympiáda 
 23. místo v okresním kole, Julie Hronová, žákyně 8. A  

  

Zeměpisná olympiáda 
 3. místo, okresní kolo, Josef Čada 6. B 

  

Sportovní soutěže 
        Ve sportovních soutěžích žáci dosahovali opět velmi dobrých výsledků. které 

Reprezentovali školu až na úrovni republikových soutěží. 

Dominantním sportem byl tradičně „Hokejbal proti drugám“ 

        

Soutěž ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 
1. místo v okresní soutěži škol v kat. 1. - 3. ročníku 

1. místo v krajské soutěži škol v kat. 1. - 3. ročníku 

4. místo v Republikovém finále v Pardubicích 

  

1. místo v okresní soutěži škol v kat. 4. - 5. ročníku 

1. místo v krajské soutěži škol v kat. 4.-  5. ročníku 

  

1. místo v okresní soutěži škol v kat. 6. - 7. ročníku 

1. místo v krajské soutěži škol v kat. 6. - 7. ročníku 

5. místo v Republikovém finále v Praze 

  

1. místo v okresní soutěži škol v kat. 8. - 9. ročníku 

1. místo v krajské soutěži škol v kat. 8. - 9. ročníku 
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Mc Donalds Cup 
3. místo v okresní soutěži škol ve skupině, bez postupu v kat. 1. - 3. ročníku 

9. místo v okresní soutěži škol ve skupině, bez postupu v kat. 4. - 5. ročníku 

  

Florbal 
3. místo v okresní soutěži škol – hoši v kat. 8. - 9. ročníku  

1. místo v oblastní soutěži škol – hoši v kat. 6. - 7. ročníku  

3. místo v okresní soutěži škol – hoši v kat. 6. - 7. ročníku 

  

Vybíjená – 1. Stupeň 
Školní liga – poř. Odbor školstí, mládeže a tělovýchovy v J. Hradci 

2. místo ve finále v kat. 4. – 5. ročníku 

 

Preventan CUP 
1. místo v okresní soutěži škol v kat. 1. - 3. ročníku, chlapci 

6. místo v okresní soutěži škol v kat. 4. - 5. ročníku, chlapci 

2. místo v okresní soutěži škol v kat. 1. - 5. ročníku, dívky 

6. místo v krajské soutěži škol v kat. 1. - 5. ročníku, dívky 

  

Futsal 
Školní liga – poř. Odbor školstí,  mládeže a tělovýchovy v J. Hradci 

1. místo v základním kole – hoši v kat. 6. – 7. ročníku 

1. místo ve finálovém kole – hoši v kat. 6. – 7. ročníku – obhajoba putovního    

                                                                                               poháru, velmi pěkný úspěch 

 Bumbácball 
 Školní liga – poř. Odbor školstí, mládeže a tělovýchovy v J. Hradci 

1. místo v základním kole -  smíšená družstva 8. – 9. ročníků 

2. místo ve finálovém kole - smíšená družstva 8. – 9. ročníků  

  

Plavecká olympiáda 
 2. místo, žáci 1. stupně 

  

Atletický trojboj 
Školní liga – poř. Odbor školstí, mládeže a tělovýchovy v J. Hradci 

4. místo ve finálovém kole v kat. 4. – 5. ročníku  

  

Výtvarná výchova 

          Ve výtvarné výchově byli vyučující a žáci tradičně aktivní. Velmi dobrá koordinační 

práce p. uč. Mgr. Ivanky Chmelíkové ve vedení předmětové komise zaručila obsáhlý 

program. 

         Jako každý rok jsme posílali vánoční přání pro hnutí Stonožka-Na vlastních nohou.      
 
100. výročí založení Obchodní akademie v Jindřichově Hradci  
         Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené Obchodní akademií v Jindřichově Hradci ke 100. 

výročí založení. Naše škola byla velice úspěšná. V kategorii kresba, malba jsme obsadili 1. 

místo, získala ho Rebeka Jechová 8. A. V kategorii fotografie jsme obsadili 1., 2. i 3. místo. 

Julie Hronová 7. B, Josef Čada 6. B, Matyáš Urban 7. A.  
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 Mladý módní návrhář 

          Obeslali jsme soutěž MMN 2014 Třeboň. Účastní se školy z Jihočeského kraje. 

K úspěšným finalistům patří Šimon Kubíček 6. A, Rebeka Jechová 8. A, Dominik Klesal 7. 

A, Kateřina Bednářová 8. A, František Holický 8. A. 

 

Evropa ve škole 
          Dále jsme odeslali výtvarné práce do soutěže Evropa ve škole. Proběhlo školní kolo, 

kterého se zúčastnilo celkem 123 žáků ve výtvarné části a 28 žáků v části literární.  

 

Mé toulky za zvěří  
          Rovněž jsme obesílali soutěž Mé toulky za zvěří. Celkem bylo předáno do okresního 

kola 47 prací. P. uč. Lenka Macků za druhou třídu – 7 prací, p. uč. Helena Dalíková za čtvrtou 

třídu – 5 prací,  p. uč. Gabriela Illeová za pátou třídu – 3 práce a  p. zás. Lenka Hrubá a p. uč. 

Ivanka Chmelíková za 2. stupeň – 32 prací. Ve 3. kategorii získal Petr Kučera 6. B 1. místo, 

Jan Baxa 6. A 3. místo, Matyáš Rakušan 7. B 4. místo. Ve 4. kategorii získal Jan Juriga 1. 

místo. 

 

Když se hudba vybarví  
          Zúčastnili jsme se projektu AJG Hluboká nad Vltavou – téma Když se hudba vybarví. 

 

Jindřichohradecký Textík    

          Soutěž Jindřichohradecký Textík má i výtvarnou část, které jsme se též zúčastnili. Do 

sborníku byly zařazeny práce 7. A Anny Urbánkové, 5. A Lukáše Růžka, 2. A Laury 

Hanzlové.  

 

Cirkus  
          Muzeum v Jindřichově Hradci vyhlásilo soutěž Cirkus. Tuto soutěž jsme obeslali 

pracemi žáků 6. – 9. tříd. Rovněž se zúčastnili žáci 1. stupně. V kategorii jednotlivců byla 

oceněna L. Kratochvílová, dále byly oceněny kolektivní práce 2. A a 8. A. 

       

Památky okolo nás  
          V Kamenici nad Lipou vyhlásili soutěž Památky okolo nás. Odeslali jsme 17 prací žáků 

6. – 8. ročníku.  3. místo získala Eliška Longinová 7. A. 

 

Draci, dračí pohled  
           Dále zasíláme práce do výtvarného atelieru TVOR, který pořádá soutěž pro žáky ZŠ ve 

spolupráci s Jihočeským krajským úřadem. Téma Draci, dračí pohled. Celkem 10 prací ze 6. – 

8. ročníku. K realizaci byl vybrán David Cerný 8. B. 

 

Evropa v koláži napříč časem i kulturami 
          Soutěž organizovaná Domem zahraniční spolupráce a MŠMT  - Evropa v koláži napříč 

časem i kulturami.  Třída 6. A obdržela ocenění za práci v projektu. 

 

 

Školní družina, vyhodnocení činnosti  
          

          Školní družina pod vedením p. vychovatelky Ivy Horalové pracuje dobrým způsobem, 

činnost je dobře koordinována pro spokojený pobyt žáků ve školní družině. 

          Ve školním roce byla v provozu 3. oddělení školní družiny průměrně s 33 pravidelně 
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a 4 nepravidelně docházejícími žáky 1. – 3. tříd. Dvě oddělení družiny byla přesunuta do 

třetího patra školy, jedno oddělení zůstalo v prvním patře, stejně jako kabinet paní 

vychovatelek. Prostory vyhrazené pro družinu ve třetím patře vyhovují z hlediska umístění, 

při činnosti žáky neruší hluk z chodby o přestávkách, ani zvonění.  Prostorové kapacity školy 

vzhledem k potřebám naplněnosti tříd na 1. stupni, jsou odpovídající. Jak na 1. stupni, tak na 

2. stupni není žádná volná učebna, která by mohla být využívána pouze pro činnost školní 

družiny. Pro vylepšení prostorové kapacity pro činnost 2. oddělení školní družiny je 

využívána na daném poschodí učebna školní kuchyňky a celá chodba k učebnám, která je 

pokrytá kobercem a slouží jako herna. Sociální zařízení v tomto poschodí má omezenou 

kapacitu, vzhledem ke stáří této budovy. 

          Během školního roku byly plněny vybrané úkoly ze vzdělávacích oblastí obsažených ve 

školním vzdělávacím plánu. 

          Školné bylo stanoveno pro letošní školní rok na 100,- měsíčně na dítě. 

          Družinové akce: sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Dačice, sběr hliníku, 

soutěž ve skládání puzzle, soutěž Nejkrásnější pokrývka hlavy, výstava Moje nejmilejší 

knížka, návštěva solné jeskyně Týna, spolupráce s ČK beseda Pečujeme o své zdraví  

V měsíci říjnu, listopadu, únoru a červnu jsme zhlédli filmové představení pro děti v kině. 

         Žáci se školní družinou navštívili výstavy: Háčkovací technika, Vánoční výstava, 

Textilní koláž, Velikonoční výstava, Háčkované dějiny, Výstava tapiserií.                             

         Oslava Mikuláše a Dne dětí byla zakončena sladkou odměnou pro žáky. 

         Při školní družině pracovaly kroužky: výtvarný p.vych. K. Kudličková  

                           sportovní a přírodovědný p.vych. I. Horalová 

                míčové hry p. vych. I. Vicanová  

        Pro budoucí prvňáky k zápisu vytvořily pani vychovatelky dárečky – květina s lízátkem. 

 

Ve školním roce 2013 - 2014 se uskutečnily na 1. a 2. stupni  

tyto akce: 

         
      Naše společné akce ve školním roce se týkají výukových, sportovních a kulturních 

činností. 
         Hned na začátku školního roku si velmi hezkou akci připravila třída 2. A, která byla 

navštívit své kamarády na setkání škol v Jarošově nad Nežárkou. Děti se seznamovaly se 

staročeskými řemesly, hrálo se divadlo a odnesly si spoustu nových zážitků. 

   Na podzim jsme si poslechli zajímavé besedy – Vliv médií (určeno pro 3. A 4. třídy) a 

Bezpečný start do školního života (pro děti druhých tříd). Besedy vedly lektorky z Českých 

Budějovic. Pro žáky 1. ročníků byl připraven program s mluvčí policie ČR paní Millerovou – 

Bezpečnost na komunikacích. Třídy 2. – 4. ročníku navštívily dopravní hřiště, aby se 

seznámily s dopravními předpisy a natrénovaly si jízdu na kole. Někteří měli možnost použít 

na hřišti i koloběžku. Žáci 4. ročníku zakončili výuku skládáním zkoušek cyklisty, které se 

skládaly z testů a praktické jízdy. 

         Žáci se byli podívat na výstavě prací dětí z DDM, v Domě gobelínů na výstavě 

s názvem Háčkované dějiny a na výstavě hraček a betlémů v muzeu. 

Těsně před jarními prázdninami se žáci 4. a 5. třídy vypravili do Českých Budějovic, kde 

probíhala výstava prehistorických zvířat s názvem Giganti. 

          Mezi další vydařené akce patří i předvánoční besídky, kterých se zúčastňují rodiče 

v hojném počtu. Některé ročníky se také zúčastnily školní soutěže o nejkrásnější adventní 

věnec. Nově vyhlášená soutěž školek a škol o nejkrásnější vyzdobený vánoční strom stmelila 

žáky celého prvního stupně. Na výrobě ozdob se podílely všechny ročníky od 1. – do 5. třídy. 

Práce děti bavila a celkové 2. místo je zaslouženým ohodnocením. 
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           Žáci třídy 2. A měli připravených mnoho projektů během celého školního roku. 

V tomto pololetí to byly tyto akce: Olympijský týden – průběh XXII. ZOH, Maškarní rej – 

tradice masopustu, výroba masek, Kamarád kniha – dětští autoři a ilustrátoři, Čarodějný den – 

zvyky, říkadla, obrázky, Potkávání – setkání škol Jindřichohradecka. 

           Dne 22. dubna si všechny ročníky připravily výuku zaměřenou na ochranu života, 

třídění odpadů, recyklaci, znečišťování přírody. 

           V měsíci květnu a červnu si třídy 2., 3. a 4. zpestřily výuku prvouky a přírodovědy 

výukovým programem LES nebo POLE, LOUKA. Jedná se o dopolední program, který  

probíhal v prostoru Na  Jakubu. Žáci si formou her a soutěží doplnili znalosti a procvičili 

v praxi znalosti získané ve škole.  

 

Sportovní akce 

          Naše škola se zúčastnila Okresních plaveckých závodů škol, na kterých jsme se dostali 

dvakrát na 2. místo a jednou na první místo. V Atletickém trojboji škol jsme dosáhli celkově 

na 3. místo. 

                      V rámci projektu „Prameny zdraví“ poměrně často navštěvujeme zimní stadion. 

Největší zážitek mají děti při Mikulášském bruslení. Každoročně se všechny ročníky 

zúčastňují plaveckého výcviku.  Pan učitel David připravuje žáky na sportovní soutěže, paní 

učitelka Macků vede nově taneční kroužek.       

Výsledky ze sportů 

Vybíjená:  

Městská liga:              4. - 5. ročník                               2. místo 

Okresní soutěž škol:   1. - 3. ročník(chlapci)                1. místo 

                                                4. - 5. ročník (chlapci)               6. místo 

                                                1. – 5. ročník (dívky)                 2. místo  

Krajské kolo:              1. – 5. ročník (dívky)                 6. místo       

Kopaná - Mc Donald Cup 

Okresní kolo :             1. – 3.  ročník                             3. místo 

 

Hokejbal – proti drogám 

Okresní kolo:               1. -  3. ročník                            1. místo 

                4. – 5. ročník       1. místo  

Krajské kolo:                1. – 3. ročník       1. místo 

                4. – 5. ročník                            1. místo      

Celorepublikové kolo: 1. – 3. ročník                            4. místo  

Na tomto zápase byl vyhlášen A. Hron za nejlepšího obránce turnaje. 

Dopravní soutěž Mladých cyklistů 

            Oblastní kolo: mladší kategorie                                    1. místo 

V jednotlivcích se umístili všichni čtyři soutěžící – D. Vokuš,  

A. Möhwald, J. Miškovská, A. Heřmánková 

            Okresní kolo: mladší kategorie                                     1. místo 

            Krajské kolo: mladší kategorie                                     5. místo 

        

           Žáci 6. A 7. Tříd (ve volitelném předmětu Jazykový seminář - p. uč. Jiřina Kadlecová) 

navštívili 4. října 2013 dílnu pro školy v Muzeu Jindřichohradecka s názvem Iluminace 

starých rukopisů. Vyzkoušeli si některé techniky iluminace tisků a prohlédli si rukopisy 

z fondů muzea. 
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          V prosinci tito žáci (s p. uč. Jiřinou Kadlecovou) a třída 9. A (s p. uč. Lenkou  

Jelínkovou) navštívili badatelnu Muzea Jindřichohradecka, kde si pod vedením p. PhDr. 

Štěpánky Běhalové prohlédli staré rukopisy a tisky, které má muzeum ve svých sbírkách. 

          Koncem května se tito žáci zúčastnili exkurze do Landfrasovy tiskárny, kde se 

dozvěděli o historii tiskařství v Jindřichově Hradci. 

          V květnu navštívili žáci 8. -9. tříd představení Woodyho Alena Prokletí nefritového 

škorpiona v Horáckém divadle v Jihlavě. 

          Do 4. ročníku soutěže Jidřichohradecký Textík, literárního projektu Epika, jsme zaslali 

vybrané práce žáků z 5. – 9. ročníků. Slavnostní vyhlášení cen proběhlo 3. dubna 2014 

v Jndřichově Hradci v kapli sv. Máří Magdalény. 

          Žáci školy v hodnoceném roce zapojili do sběru víček od petlahví. Sbírka pomáhá 

postižené holčičce Michalce Zahradníkové z Třebechovic pod Orebem, která má neznámou 

nemoc připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. 

          Žáci se zúčastnili soutěže o nejhezčí adventní věnec. Ty nejhezčí ozdobily budovu 

školy.  

          Žáci 8. a 9. roč. se zúčastnili exkurze do Rakouska zaměřené na ekologii (dotováno 

Evropským fondem pro regionální rozvoj). 

          Pokračování aktivity Nakrmte Hliníkožrouta. Sběr hliníkového odpadu, nejčastěji 

obalového hliníku, patří na škole již mezi tradiční aktivity. Je patrné, že se žáci již naučili 

třídit odpad a že jim stav našeho životního prostředí není lhostejný. Sběrná nádoba 

„Hliníkožrouta školního“ je umístěna ve školní dílně. V hodnoceném  školním roce sebrali 

žáci naší školy úctyhodných 51 kilogramů. Všichni zapojení si zaslouží obrovský dík. 

Zdravotnický kroužek 

           Zdravotnický kroužek pracoval velmi dobře pod vedením p. uč. Mgr. Gabriely Illeové. 

Tento kroužek se scházel pravidelně 1 x týdně a spolupracoval úzce s ČČK. 

Záči se zúčastnili intenzivního soustředění Mladých zdravotníků na základně v Lomech u 

Jinřichova Hradce.  

 

Pěvecký sbor 1. stupně a 2. stupně  

 
         Dětský pěvecký sbor pracuje velice úspěšně pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Písařové. 

Sbor reprezentuje školu na veřejnosti v mnoha vystoupeních, která jsou uvedeny v přehledu 

DPS Nova Domus a Novadomáček. 

        Velice často pomáhá při charitativních akcích, které jsou veřejností velmi oceňovány.  

     

DPS Nova Domus a Novadomáček  
 

24. – 25. 9. 2013 „ Zpívání v přírodě“ – soustředění pěveckých sborů (SIGMA Dolní    

                                    Žďár) 

Adaptační kurz (5. ročník) zaměřený na pěvecké a sportovní činnosti 

30. 11. 2013  Vánoční „Otevřený dvůr“ – charitativní akce 

   (vánoční benefiční trh na statku v Plasné u Kardašovy Řečice) 

1. 12. 2013  Zábavně pekelné odpoledne (náměstí Míru) 

 

3. 12. 2013  3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec (LDN) 

 

5. 12. 2013  Vystoupení pro Klub aktivního stáří při ČČK Jindřichův Hradec  
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(KD Střelnice)   

7. 12. 2013   Vánoční koncert s Petrem Přibylem (Muzeum Jindřichohradecka) 

 

11. 12. 2013  Česko zpívá koledy (náměstí Míru) 

 

12. 12. 2013  Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů Lyra, 

Novadomáček a Nova Domus v kostele sv. Jana Křtitele 

 + Adventní zpívání ve škole 

14. 12. 2013   Adventní trhy (Políkno) 

 

24. 4. 2014  Stavebnice Merkur – zahájení výstavy v Muzeu Jindřichohradecka 

 

20. 5. 2014  Pohádkové odpoledne pro rodiče – ZŠ Štítného J. Hradec (učebna 

hudební výchovy) 

24. 5. 2014  Vystoupení na zámečku v Pluhově Žďáře 

 

31. 5. 2014 Den dětí na železnici - JHMD 

 

18. 6. 2014 Středeční hudební večery – spolupráce s JH bandem (Muzeum 

fotografie) 

19. 6. 2014   Chvála zpěvu - slavnostní  koncert k Evropskému dni hudby 

 

26. 6. 2014  Den poskytovatelů služeb (Masarykovo náměstí) 

 

Celkem 17 vystoupení 

 

 

Účast v projektech   

  
Projekt EU – Peníze školám –  

reg. Č. CZ. 1.07/1.4.00/21.3768 

 
Název projektu:  Inovace +  DVPP  

Číslo klíčové aktivity: III/2 

Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Číslo klíčové aktivity: III/3 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast    

                                        digitálních technologií 

Zahájení projektu dne 3. září 2012 

Projekt bude ukončen dne 2. března 2015 

Doba trvání projektu v měsících:  30 měsíců 

Rozdělení kompetencí: 

Hlavní manažer projektu (koordinátor): ředitel školy   

                                                                 PaedDr. Brabec Josef 

Manažer pro 1. stupeň (ročníky 1. – 4.): Mgr. Lenka Macků, 

ukončila svoji funkci dnem 31. 7. 2014, přestup na jinou školu  

Manažer pro 2. stupeň (ročníky 5. – 9.): Mgr. Vladěna Kubínová,  

                                                                 Mgr. Hana Rusová 
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Do projektu je zapojeno 17 vyučujících, kteří dokončili tvorbu DUM dnem 30. 6. 2014 a dále 

probíhá ověřování daných materiálů  

 

 

Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec  
 
         Projekt byl zakončen 31. 10. 2011. V současné době nadále probíhá monitorování 

udržitelnosti projektu řídícími orgány. 

Náš projekt změnil ŠVP, zaměřil se na podporu vztahu žáků k našemu městu, k zvýšení 

vědomostí a zájmu o historii Jindřichova Hradce. 

        V rámci projektu pořádáme exkurze, výlety, procházky po městě, návštěvy knihovny a 

Státního archivu v Jindřichově Hradci, vyhledáváme informace na internetu, které vhodně 

doplňují výuku. Žáci pracují s dokumenty uloženými v archivu, v knihovně, muzeu.     

         Seznamujeme žáky s možností hledat informace v digitálním archivu. Žáci pracují 

v pracovních týmech, kde má každý jedinec možnost uplatnit své schopnosti a vyniknout 

právě v těch činnostech, ke kterým má schopnosti a nadání.  

         Změny v našem ŠVP stanoví i nově příchozím vyučujícím, kteří nepracovali na projektu 

od samého začátku, seznámit se s ním a všemi výstupy a začlenit je do své výuky. Projekt 

zahrnoval předměty: dějepis, český jazyk, informatika, výtvarná výchova, praktické činnosti, 

anglický jazyk. Nové výukové metody se staly také běžným jevem. Došlo ke značnému 

zpestření výuky a posílení hrdosti na historii našeho města – což bylo jedním z důvodů, proč 

tento projekt vlastně vznikl. Uznání naší práce nám vyjádřili též pracovníci zámku 

v Jindřichově Hradci a zaměstnanci Státního archivu v Jindřichově Hradci, kteří jsou s naším 

projektem seznámeni a ochotni pomoci v dalším bádání. 

 

 

Mládež a kultura 

    
               V rámci aktivit Mládež a kultura se žáci školy zúčastnili nejrůznějších výchovně 

vzdělávacích pořadů, divadelních a filmových představení, besed, apod. Do této oblasti 

spadají též výstavy a exkurze.  

 

            Divadelní představení – Hrajeme si s pohádkou – 23. 9. 2013, 1. - 4. tř. 

 

            Hudebně vzdělávací pořad – Vývoj světové rockové hudby 20. století 1. 11. 2013, 

            6. - 9. tř. 

 

            Výchovně vzdělávací projekt – Příběhy bezpráví (Měsíc filmů na školách) – 

            19. 11. 2013, 9. A 

 Výchovný pořad – Subkultury a životní styly – 15. 11. 2013, 8. B 

  

            Filmové představení – Čtyřlístek ve službách krále - 19. 12. 2013, 1. – 4. tř. 

            Filmové představení – Percy Jackson: Moře nestvůr – 19. 12. 2013, 5. - 9. tř.  

            Divadelní představení – Není drak jako drak - 11. 2. 2014, 1. – 3. tř.  

            Výchovně vzdělávací pořad – Když najdeš přítele, najdeš poklad –  
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            17. 2. 2014, 6. - 9. tř.  

Audiovizuální vzdělávací pořad – Sultanát Omán (Pohodáři) – 13. 3. 2014, 5. - 9. tř. 

Filmové představení s besedou – „Arnošt Lustig – devět životů“ –  

16. 4. 2014, 7. – 9. tř. 

Divadelní představení – Káťa a Škubánek – 26. 5. 2014, 1. – 4. tř.     

Exkurze se objednávaly podle potřeb učitelů v jednotlivých předmětech. 

           Pravidelně se jako každý školní rok konaly literární besedy dle výběru vyučujících 

v Městské knihovně v Jindřichově Hradci, které navštěvovali učitelé s žáky v rámci školní 

výuky. V letošním školním roce pořádala knihovna besedy opět pouze pro 1. stupeň ZŠ. 

Frekvence jednotlivých tříd (podrobněji – viz rozpis vytvořený na začátku školního roku): 

1. A - 2x 

1. B – 2x 

2. A - 3x 

2. B – 3x 

3. A - 3x 

3. B – 3x 

4. A - 2x 

5. A – 3x  

   

Lyžařský kurz 

 

          Lyžařský výcvikový kurz, který byl pravidelně organizován pro žáky sedmých tříd 

v souladu s učebním plánem ŠVP, byl odložen pro nepříznivé sněhové podmínky na náhradní 

termín, vzhledem k tomu, že se sněhové podmínky nezlepšily, tak se nekonal ani v náhradním 

termínu.  

Rozloučení se žáky deváté třídy 

        Rozloučení se žáky deváté třídy, kteří ukončili školní docházku, je tradičně věnována 

velká pozornost jak ze strany žáků, tak vyučujících. Bylo uskutečněno slavnostním způsobem 

v sále Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci za přítomnosti rodičů a blízkých 

příbuzných. Žákům byly předány pamětní listy, květiny a vydáno závěrečné vysvědčení. Za 

školu byli přítomni pani třídní učitelka, výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele školy, 

ředitel školy a za partnerskou organizaci byl pozván předseda Sdružení rodičů a přátel dětí 

školy. Tato aktivita je velmi kladně hodnocena širokou veřejností a těší se velkému zájmu.    

 

Vyhodnocení plánu EVVO  
         

          V rámci environmentální výchovy se nám podařilo splnit většinu úkolů, které jsme 

si naplánovali.     

        Hlavním cílem EVVO bylo prosazovat a prohlubovat znalosti a dovednosti ve vztahu 

k životnímu prostředí. Vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, k přírodě a uvědomění si její 

důležitosti.  
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         Cíl environmentálního vzdělávání byl plněn při různých aktivitách – celoročních i 

krátkodobých.  

         Ke splnění tohoto cíle nám pomáhala např. účast na různých soutěžích.  

Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnily dvě žákyně. Kateřina Bednářová 

v kategorii C obsadila 2. místo a Anna Urbánková v kategorii D 6. místo. 

Žáci, kteří se zajímají  o sportovní rybolov se zúčastnili Rybářské olympiády, pořádané SOŠ 

rybářskou ve Vodňanech. 

         Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“ pořádané Českomoravskou 

mysliveckou jednotou, kde se Jan Juriga umístil na 1. místě. 

         I nadále probíhá na škole sběr hliníku v rámci akce Nakrmte Hliníkožrouta, třídění 

plastových lahví a sběr plastových víček. 

         Zapojili jsme se do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem v rámci 

hnutí   

 „Stonožka.“ 

         Žáci 1. stupně se zúčastnili akcí, které pořádá sdružení „Hamerský potok“ a navštívili 

Jindrovu naučnou stezku. 

        Žáci 9. třídy se zúčastnili projektového dne pořádaného na GVN v J. Hradci, pod názvem 

Geologie. 

        Na „Den dětí “připravily složky záchranného systému zajímavý program pro žáky 1. 

stupně. 

        Během celého šk. roku byla aktualizována nástěnka týkající se zdravého životního stylu 

(výživa, civilizační nemoci, léčivky apod.) 

        Žáci 7. a 8. roč. navštívili interaktivní výstavu Techmánia v Plzni, kde si mohli sami 

vyzkoušet různé pokusy z přírodních věd. 

       Žáci 8. a 9. roč. se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně Temelín. 

 

Spolupráce s rodiči      

 
         Školská rada se schází dvakrát ročně, byla seznámena s rozpočtem školy, přípravu 

nového školního roku, schválila školní řád, výroční zprávu školy. Byla provedena volba nové 

školské rady na další funkční období. 

           Škola pravidelně pořádá třídní schůzky a konzultace, které jsou základem pro přímou 

informaci rodičů, pochopitelně větší zájem je ze strany rodičů 1. stupně. Přestože je 

spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je nutné tuto oblast stále rozvíjet a zlepšovat. 

            

           Akce zaměřené na podporu zdraví, prevenci rizikových jevů,          

vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

          Plnění MPP, podpora zdravého životního stylu 

         V rámci preventivních aktivit a programů jsme v  letošním školním roce nově navázali 

spolupráci s krizovým centrem o. p. s. THEIA, využili jsme nabídky této organizace pro žáky 

1. i 2. stupně. Za tradiční se dá považovat spolupráce s občanským sdružením Sananim, 

Sociálně zdravotní fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice, občanským sdružením 

Řekni ne drogám – řekni ano životu, Policií ČR. Mezi diskutovaná témata patří šikana, 

kyberšikana, osobní bezpečí, zvyšování právního povědomí, návykové látky.  
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Spolupráce s partnerskými organizacemi 

         Škola tak jako v minulém školním roce pravidelně spolupracovala se zákonnými a 

dalšími partnery.  

         Partnerská spolupráce se zřizovatelem, který je hlavním partnerem, byla na velmi dobré 

úrovni. Dle rozpočtu města byly škole přidělovány finanční prostředky v rámci investičních 

akcí a prostředky pro zajištění kvalitního provozu školy.  

         Spolupráce se školskou radou a poradenskými zařízeními byla jako obvykle na dobré 

úrovni.    

         Tradičně velice dobrým partnerem pro školu je právní subjekt Sdružení rodičů přátel 

dětí a školy, SRPDŠ.  Na základě velmi úzké spolupráce byly škole poskytovány další 

možnosti v její činnosti. Sdružení se pravidelně zajímalo o činnost školy na svých 

pravidelných schůzkách Rady rodičů. Sdružení poskytovalo finanční i materiální pomoc dle 

svých možností. Vlastnictví rekreačního objektu v osadě Albeř poblíž rekreačního rybníka 

Osiky u Nové Bystřice, poskytuje škole možnosti využít toto zařízení pro pobyty žáků na 

školních výletech, adaptačních kurzech. Stejně jako minulý rok byl o prázdninách 

organizován 14 denní pobyt pro děti naší školy a ostatní pod vedením p. zástupkyně Mgr. 

Lenky Hrubé s dobře spolupracujícím týmem, ve kterém jsou p. uč. naší školy p. Mgr. Ivanka 

Chmelíková a p. Mgr. Lenka Jelínková.  O tento pobyt je pravidelně zájem, důvodem je 

prostředí, pestrý program a přátelská atmosféra. 

   

 

Zpráva o hospodaření 

 
         Škola hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na přímé 

výdaje na vzdělávání a na rozvojové programy, s příspěvkem na provoz od zřizovatele a 

s vlastními příjmy. Dle rozpočtu města byly škole přidělovány finanční prostředky v rámci 

investičních akcí a prostředky pro zajištění kvalitního provozu školy. Z rezervy zřizovatele 

jsou poskytovány odpovídající mzdové prostředky, které byly použity na zvýšení 

nenárokových složek platu pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků. Na 

hospodaření se škola podílela i vlastními příjmy (platba za školní družinu, výnosy 

z prodaného zboží, čerpání prostředků z rezervního fondu a přijaté úroky). 

        Ve sledovaném období výše přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu 

umožnila pravidelný nákup učebnic a učebních pomůcek aby byla zabezpečena kvalitní 

výuka. Škole se podařilo získat výraznou finanční podporu na pořízení IT a AV techniky 

z projektu EU –  Inovace + DVPP, který byl zahájen 3. září 2012 . 

         Škola nadále vhodně využívá možnosti hospodářské činnosti (pronájem tělocvičny, 

reklamních nosičů, nápojového automatu). 

         Škola určuje priority podle rozpočtových možností, efektivně a hospodárně používá 

finanční prostředky přidělené zřizovatelem a ze státního rozpočtu, v souladu s účelem, na 

který byly přiděleny. 

         Byla pravidelně prováděna rozpočtová opatření, aby byly finanční prostředky efektivně 

využity pro dobrý provoz školy. 

   

 

Přílohy:  souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí  


