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Název školy:  Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121,  

Adresa školy: Štítného 121, Jindřichův Hradec 377 01 

  

IČ: 70981931   

IZO: 107721112  

Bankovní spojení: 604187339/0800  

Telefon: 384 361 280  

E-mail:  info@1zs.jhnet.cz   

Adresa internetové stránky: www.1zs.jhnet.cz  

Právní forma: příspěvková organizace  

Název zřizovatele: Město Jindřichův Hradec 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci: 

 

Ředitel školy: Ing. Luděk Možíš  

Zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka Hrubá  

Vedoucí školní jídelny - výdejny: Jana Duchoňová  

Vedoucí školní družiny: Iva Horalová  

 

Součásti školy:  

 

Základní škola 

Školní družina  

Školní jídelna – výdejna 

 

Hlavní účel a předmět činnosti (podle zřizovací listiny): 

 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, zařízení školního stravování a školní 

družiny. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcích předpisů ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělání, ke 

školnímu stravování a k zájmové činnosti. 

  

Školská rada: 

 

Zástupci zřizovatele: Jaroslav Beran (předseda školské rady), MgA. Sabina Langerová   

Zástupci zákonných zástupců: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá 

Zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Hana Rusová, Mgr. Pavel David 

 

 

http://www.1zs.jhnet.cz/
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1. Výchovně vzdělávací program školy 
 

             Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání ve všech ročnících. Ve školním vzdělávacím programu došlo k drobným 

změnám. Z disponibilních hodin byly 2 hodiny přesunuty z volitelných předmětů na posílení 

výuky Českého jazyka (v 6. a 9. ročníku). 

Dle učebního plánu byla zaměřena pozornost stejně jako v minulém školním roce na 

informatiku a výpočetní techniku v rozšířené výuce. 

Výuka probíhala jak v odborných, tak kmenových učebnách, které jsou vybaveny PC 

s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Zbývá dovybavit jednu třídu prvního stupně. 

 

 

Volitelné předměty v 7. ročníku – ŠVP 

 

            Sportovní výchova 

            Užité výtvarné činnost 

            Sborový zpěv 

 

Volitelné předměty v 8. ročníku – ŠVP 

 

           Sportovní výchova 

           Sborový zpěv  

           Technické kreslení 

 

Volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

 

  Sportovní výchova 

            Sborový zpěv 

            Technické kreslení   

          

 

           Žáci měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek a reedukace čtení. Pro žáky 

1. ročníků byl otevřen od 2. pololetí kroužek „Angličtina hrou“ a „Český jazyk jinak“. Během 

roku, čtyři odpoledne v týdnu, pokračoval projekt „Zdravý pohyb“. Na škole se pravidelně 

scházel např. kroužek mladých zdravotníků, který se každoročně umisťuje na čelních místech 

v okresních i krajských soutěžích, a kroužky zřizované v rámci ŠD.  

Při seberealizaci dětí v různých zájmových kroužcích spoléhá škola také na profesionální 

nabídku místního DDM a sportovních oddílů.  

Škola využívá i akcí pořádaných Městskou knihovnou. V průběhu celého školního roku 

dochází jednotlivé ročníky na předem naplánované literární besedy.  

Školní hřiště je vybavené pro sportovní činnost, ale i volnočasové aktivity dětí. 
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K dispozici jsou desky s koši na basketbal, tři pingpongové stoly, branky na malý fotbal, 

stojany na odbíjenou a přehazovanou. Hřiště slouží k pohybové aktivitě žáků nejen při 

hodinách tělesné výchovy, ale i k pohybové relaxaci o přestávkách a po vyučování. Je 

využíváno školní družinou a pro pohybové aktivity v rámci projektu „Zdravý pohyb“. 

Vzhledem ke stavu povrchu hřiště (vystupující kamínky, které poškozují sportovní materiál 

a zvyšují riziko úrazu a jeho následky) se jeví jako nutná rekonstrukce stávajícího povrchu. 

 

 

2. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 

 

Prostorové možnosti školy jsou v současné době řešeny umístěním některých 

kmenových tříd do odborných pracoven. Kromě kmenových učeben a odborných pracoven 

má škola k dispozici tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyni a hřiště. Školní družina využívá pro 

svou činnost tři samostatné místnosti, jednu v prvním patře, která slouží zároveň ke scházení 

a rozcházení dětí, a dvě ve třetím patře. Družinová místnost v prvním patře je prostorově 

menší. 

Učebními pomůckami je škola vybavena dobře. Doplňování a obměna pomůcek se jeví 

jako dostatečná. 

Škola má v provozu jednu učebnu informatiky vybavenou 24 žákovskými počítači, 

skenerem a dataprojektorem. Všechny učitelské kabinety jsou vybaveny počítači připojenými 

na internet. Ve třídách se pracuje celkem na devíti interaktivních tabulích, které pomáhají 

zvýšit názornost a přitažlivost výuky. Během školního roku byl zprovozněn z prostředků 

zřizovatele nový server. Dále byla provedena oprava kabelových PC rozvodů v celé budově, 

čím je dán základ pro dostatečné a kvalitní využiti počítačové techniky.  

Hlavní a zásadní akcí tohoto školního roku byla výměna oken a oprava fasády v části 

budovy do dvora. Tím je dán další základ jednak pro zlepšení hospodaření v oblasti vytápění 

budovy, ale za důležitou považuji i stránku hygienickou – větrání, především v letních 

měsících, usnadnění údržby oken, bezpečné otvírání a v neposlední řadě i estetický dopad na 

prostředí školy.  

Na konci školního roku byla ze strany provozovatele ukončena smlouva na potravinový 

a nápojový automat. 

           

 

Ve školním roce 2015/16 byly na škole realizovány tyto opravy a investice: 

 

- výměna oken a oprava fasády vnitřní části budovy 

- oprava kabelové sítě v prvním i druhém patře školy 

- výměna serveru  

- malování a natírání 

- oprava žaluzií ve třídách a kabinetech 

- doplnění kontejnerového nábytku ve třídách prvního stupně     
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3. Organizace školy 
 
Třída 

Třídní učitel 

Učební 

program 

Počet 

žáků 

Hoši Dívky 

I. A Mgr. Pavlíčková Jana ŠVP ZV 29 16 13 

I. B Mgr. Dvořáková Eva ŠVP ZV 26 16 10 

II. A Mgr. Dalíková Helena ŠVP ZV 21 10 11 

II. B Mgr. David Pavel ŠVP ZV 19  9 10 

III. A Mgr. Krajícová Hana ŠVP ZV 22  6 16 

III. B Mgr. Anděrová Zdeňka ŠVP ZV 22 12 10 

IV. A Mgr. Licehamrová Simona ŠVP ZV 24 10 14 

IV. B Mgr. Luksová Veronika ŠVP ZV 26 14 12 

V. A Mgr. Písařová Ivana ŠVP ZV 24 15  9 

V. B Mgr. Kubínová Vladěna ŠVP ZV 24 17  7 

VI. A Mgr. Hromádková Dana ŠVP ZV 25 14 11 

VII. A Mgr. Illeová Gabriela ŠVP ZV 23 12 11 

VIII. A Mgr. Kadlecová Jiřina ŠVP ZV 13  7  6 

VIII. B Mgr. Křiklánová Lenka ŠVP ZV 18 15  3 

IX. A Mgr. Zajícová Yvona ŠVP ZV 31 19 12 

Celkem   347 192 155 

1. stupeň   237 125 112 

2. stupeň   110 67 43 

 

      

1. ŠD Kudličková Karolina     

2. ŠD Horalová Iva     

3. ŠD Vicanová Ivana     

 

Bez třídnictví: Mgr. Jelínková Lenka - VP, Mgr. Chrstošová Miroslava - ICT,    

Mgr. Chmelíková Ivanka, Mgr. Leblová Marta   

     

Vedení školy: Ing. Možíš Luděk - ŘŠ, Mgr. Hrubá Lenka - ZŘŠ     

Sekretářka školy: Šimková Jana    

      

Školník, topič: Kadlec Jiří     

Uklízečky:  Kostková Soňa, Šimanová Jana, Švábková Radka, Králová Lucie, Jiroušková Alena 

      

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana    
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Kuchařka: Nováková Eva     

Pomocná kuchařka: Nosálová Eva    

 

 

4. Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst učitelů 

 

Pedagogický sbor tvoří aprobovaní učitelé. Neaprobovaně byl v letošním školním roce 

vyučován předmět pracovní činnosti a informatika. Vedení školy podporuje odborný růst 

učitelů a vytváří pro to potřebné podmínky.  

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 oborech z hlediska aprobace. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016 bylo realizováno 

především v Českých Budějovicích. 

Absolvování běžných seminářů a školení bylo realizováno v souladu s průběžnou 

nabídkou.  

 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 se 

jedná další podstatné kritérium při výběru akcí DVPP. 

 

  Obsah jednotlivých forem DVPP: 

 prohlubování kvalifikace, 

 zvyšování kvalifikace, 

 oblast pedagogických věd, 

 rozšíření odborné kvalifikace. 
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DVVP ve školní m roce 2015/2016 
 
 

Příjmení, jméno  Téma vzdělávání, místo, instituce 

Ing. Možíš Luděk                       Seminář pro ředitele MŠ a ZŠ, Dolní Radíkov, MěÚ J. Hradec 

Mgr. Jelínková Lenka  TeachingEnglish: Upperprimery – dyslexia, Č.Budějovice,   
Oxford University Press, 21. 10. 2015 

Mgr. Dalíková Helena   Přednáška- poruchy chování dětí mladšího školního věku, ZŠ      
Plavsko,  

Mgr. Leblová Marta  Seminář pro učitele, Osvětim, 8. 10. – 11. 10. 2015 

Mgr. Hromádková Dana  „Jak učit EV atraktivně pro dnešní žáky“ Č. B. 26. 10. 2015 

Mgr. Hrubá Lenka  Teaching English, Č. Budějovice, OUP 21. 10. 2015 

Mgr. Illeová Gabriela  Pracovní porada ŠMP – PPP ČB, J. Hradec, 3. 11. 2015, 

Mgr. Jelínková Lenka  Pracovní porada VP – PPP Jindřichův Hradec , 
Pravdova 837/II, 19. 11. 2015                                                                       

Mgr. Křiklánová Lenka               Seminář pro vyučující TV; TJ Slovan J. H.; ASŠK 

Mgr. Dalíková Helena  Seminář Abeceda a práce s čítankou - 4. ZŠ                     

Mgr. Dalíková Helena  English Language Course – 5 dní, Anglie 

Mgr. Anděrová Zdeňka              Živá a neživá příroda v pokusech – ČB 2. 11. 2015 

Mgr. Anděrová Zdeňka              Geometrie 1. - 3. ročník – Tábor 21. 11. 2015 

Mgr. Illeová Gabriela                 Vedení třídnických hodin, Škola zdraví s. r. o, 18. 1. 2016, J. 
H.   

Mgr. Dvořáková Eva  Seminář Abeceda a práce s čítankou – 4. ZŠ , 9. 2. 2016 

Mgr. Kadlecová Jiřina  Trestní odpovědnost, ČB 17. 3. 2016, Asteria 

Mgr. Dvořáková Eva  Prvouka činnostně pro 2. ročník – 4. ZŠ, 31. 3. 2016  

Mgr. Dalíková Helena  Prvouka činnostně pro 2. ročník – 4. ZŠ, 31. 3. 2016  

Mgr. Luksová Veronika              Prvouka činnostně pro 2. ročník – 4. ZŠ, 31. 3. 2016  

Mgr. Licehamrová Simona        Prvouka činnostně pro 2. ročník – 4. ZŠ, 31. 3. 2016  

Ing. Rusová Hana  Školení o bezpečnosti při práci s el. zařízením při výuce 

Mgr. Kubínová Vladěna  Škola dotykem, České Budějovice, ZŠ Pohůrecká 16,                  
20. 4. 2016 

Mgr. Illeová Gabriela                Krajská konference – primární prevence RCH, ČB, Krajský 
úřad ČB 

Ing. Možíš Luděk                        Seminář - rozpočet, inkluze KÚ, DDM J. Hradec, 

Mgr. Pavel David                        Seminář učitelů TV, 23. 6 - 24. 6. Malý Ratmírov      
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Personální zabezpečení provozu školy 

 

Příjmení, jméno                    prac. zař.        prac. úvazek                 aprobace 

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

Ing.  Možíš Luděk ředitel 1,00 Př 

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

Mgr. Anděrová Zdeňka uč. 1. st. 1,00                 1. st. 

Mgr. Dalíková Helena uč. 1. st. 1,00 1. st. + Vv, Aj 

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

Mgr. Dvořáková Eva uč. 1. st.                          1,00                 1. st.   

Mgr. Luksová Veronika uč. 1. st.                          1,00                 1. st.             

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

Mgr. Licehamrová Simona uč. 1. st.                          1,00                 1. st. + spec. ped. 

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

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

Mgr. Chmelíková Ivanka uč. 2. st. 0,36 Čj, Vv 

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

Mgr. Illeová Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj 

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

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

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

Ing. Rusová Hana  uč. 2. st. 1,00 F, Ch 

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

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

Mgr. Zajícová Yvona uč. 2. st. 0,95 Aj                  

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00 

Vicanová Ivana vych. ŠD 1,00 

Šimková Jana hospodářka školy 1,00 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,25 

Švábková Radka uklízečka 0,75 

Králová Lucie                          uklízečka                         1,00 

Jiroušková Alena uklízečka  0,50 

Kostková Soňa                         uklízečka                         1,00 

Duchoňová Jana            ved. ŠJ                      0,40 

Nováková Eva                   kuchařka   0,375 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka  0,375 
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5. Stav výchovy a vzdělání 

 

Poskytování poradenských služeb ve škole 

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich 
zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích 
zejména k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty 
školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských 
službách školy významně podílejí třídní učitelé. 
Zaměření poradenských služeb: 

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení slabého prospěchu, neprospěchu 

a podpora žáků ve zlepšení, 

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

- profesní poradenství, volba následného středoškolského studia, směřování 

k budoucímu povolání, 

- poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

z odlišného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním a žáků jiné 

národnosti, 

- poradenství při vzdělání žáků mimořádně nadaných, 

- poskytování informací o službách dalších poradenských zařízení a spolupráce 

s odbornými institucemi. 

Ve školním roce 2015/2016 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 je 
pět integrovaných žáků, 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. 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. Důsledně byli 
sledováni žáci s vysokou absencí, zjišťována příčina nadměrné absence ve školní docházce. 
Neprodleně byly řešeny veškeré projevy žáků, které by mohly vést k případné šikaně jak žáků, 
tak vyučujících.  
Žáci 9. ročníků navštívili výstavu „Burza škol“ v Jindřichově Hradci, 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 žáci využili i individuální 
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konzultace při závěrečném rozhodování, nebo v případě uplatnění odvolání proti nepřijetí. 
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. 
V období února a března žáci 8. ročníků navštívili ÚP v Jindřichově Hradci, kde byla pro ně 
připravena beseda. V květnu se podrobili testování COMDI, které jim má pomoci při 
následném rozhodování další profesní orientace. A v červnu byla pro zájemce připravena 
exkurze do místních podniků Pollmann CZ s.r.o., Edscha Hradec s.r.o. a BTC Group a.s. 
 
 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 
 

Ve školním roce 2015/2016 základní povinnou školní docházku ukončí 31 žáků z 9. 
ročníku. Na střední školy s maturitou odchází 19 žáků (gymnázia – 3, SOŠ – 16), tj. 61,29 % 
a na střední odborná učiliště 12 žáků, tj. 38,71 %.  
Z 5. ročníku přestupují 3 žáci na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci. 
 

Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do první třídy se dostavilo 64 dětí, z toho bylo 10 dětem vydáno rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky. 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků:   

 

třída 
prospěl s 

vyznamenáním 
nepro-

spěl 

průměrný 
prospěch 

třídy 1. pol. 

průměrný 
prospěch třídy 

2. pol. 

průměrný 
prospěch třídy 

za celý rok 

absece - 
průměr h. 

na žáka 

I. A 24 1 1,04 1,22 1,13 76,53 

I. B 25 0 1,02 1,16 1,09 75,88 

II. A 18 0 1,05 1,08 1,06 43,1 

II. B 15 0 1,12 1,2 1,16 71,66 

III. A 15 0 1,18 1,29 1,23 57,18 

III. B 16 0 1,17 1,26 1,22 72,86 

IV. A 11 0 1,38 1,45 1,41 72,54 

IV. B 15 0 1,3 1,44 1,33 61,04 

V. A 8 0 1,87 1,83 1,85 68,87 

V. B 14 0 1,44 1,44 1,44 89,41 

VI. A 8 1 1,9 1,94 1,92 99,56 

VII. A 7 0 1,72 1,82 1,77 77,56 

VIII. A 1 1 2,01 2,08 2,05 103 

VIII. B 1 0 2,11 2,1 2,1 125 

IX. A 5 0 2,14 2,2 2,17 145 

Podrobné údaje – viz. příloha 
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Starostou města bylo vyhodnoceno za své sportovní a studijní výsledky 5 žáků naší školy. Byly 
mezi nimi i 2 žákyně, které po celou dobu studia dosahovaly vynikajících studijních výsledků. 
Byla to: 
Anna Urbánková žákyně IX. A. třídy 
A Kateřina Koudelková žákyně IX. A. třídy 
Obě také úspěšně reprezentovaly školu v řadě vědomostních soutěžích. 

Výsledky soutěží a olympiád 

 

Olympiády 2015-2016 
(Písmo: Calibri , nadpis: 14 a podtrženo, text: 12, řádkování 1) 
 
Zeměpisná olympiáda 
Městské kolo – Vondrušová Adéla, 1. místo 
Okresní kolo -  Vondrušová Adéla, 5. místo (Mgr. L. Křiklánová) 
 
Olympiáda v českém jazyce 
Školní kolo -  Urbánková Anna, 1. místo (Mgr. L. Jelínková, Mgr. V. Kubínová) 
Olympiáda v anglickém jazyce 
Školní kolo -    Nosálová Barbora, 1. místo (kat. I. A) 
                          Hronová Julie, 1. místo (kat. II. A) (Mgr. L. Jelínková, Mgr. Y. Zajícová) 
Okresní kolo - Nosálová Barbora, 2. místo (kat. I. A) 
                          Hronová Julie, 13. – 14. místo (kat. II. A)   
 
Olympiáda v zeměpise – Mgr. L. Křiklánová) 
Školní kolo – Votavová Kristýna – 1. místo 
Okresní kolo – Votavová Kristýna – 4. místo 
 
Dějepisná olympiáda - Mgr. M. Leblová) 
Školní kolo – Urbánková Anna – 1. místo 
Okresní kolo – Koudelková Kateřina – 11. místo  
 
Přírodovědný KLOKAN 

1. místo – T. Kučera 
2. místo -  O. Rejthar 
3. místo  - A. Urbánková 

 
Matematický KLOKAN 
Kategorie Cvrček:  

1. místo – B. J. Šulc 
2. místo – M. Pulkráb 
3. místo – K. Chmelíková 

Kategorie Klokánek: 
1. místo – O. Pevný 
2. místo – M. Dvořák 
3. místo – D, Kovář 
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Kategorie Benjamín: 
1. místo – B. Nosálová 
2. místo – V. Pakostová 
3. místo – L. Chalupová 

 
Kategorie Kadet: 

1. místo – T. Kučera 
2. místo - A. Randlová 
3. místo -  R. Čížek 

Matematická olympiáda 
5. ročník: O. Pevný – úspěšný řešitel okresního kola 
6. ročník: A. Měkuta – neúspěšný řešitel okresního kola 
 

Biologická olympiáda (Mgr. D. Hromádková) 
Okresní kolo 
Kategorie C: J. Krejčí – 6. místo  

A. Urbánková – 7. místo  
Kategorie D: M. Pachmannová – 16. místo 

A. Tržilová – 19. místo  

 

Výsledky sportovních soutěží 2015-2016: 
 
 
Atletický čtyřboj 
Městské kolo – žáci 3. třídy, 2. místo 
Okresní kolo – žáci 3. třídy, 3. místo (Mgr. P. David) 
 
Atletický trojboj základních škol v Jindřichově Hradci 
Žáci 3. -5. třídy - 3. místo  
Jednotlivci – Petra Nedvědová (4. B) – nejlepší sportovkyně 
 
Přespolní běh – okresní kolo – 1. 10. 2015 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie III – hoši – 10. místo 
Kategorie III – dívky – 8. místo 
Kategorie IV – hoši – 6. místo 
Kategorie IV – dívky – 8. místo 
 
Stolní tenis – okresní kolo – 27. 10. 2015 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie IV – hoši – 4. místo 
Kategorie IV – dívky – 3. místo 
 
Florbal – okrskové kolo – 9. 11. 2015 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie III - 6., 7. ročník – hoši – 5. místo 
Kategorie III - 6., 7. ročník – dívky – neúčast 
Kategorie IV - 8., 9. ročník – hoši – neúčast 
Kategorie IV - 8., 9. ročník – dívky – 2. místo (postup do krajského kola – 18. - 22. 1. 2016) 
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Kategorie II - 5. ročník – hoši – 2. místo 
 
Florbal - krajské kolo - dívky - 21. 1. 2016 (Mgr. H. Rusová) 
Kategorie IV - 8., 9. ročník – dívky – 4. místo 
 
Bumbác Ball – 29. 2. 2016 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie IV – 8., 9. ročník – 5. místo 
 
Vybíjená Pohár města 25. 2. 2016 (Mgr. P. David) 
Žáci 4. – 5. roč. - 3. místo 
 
Okresní plavecké závody – 22. 3. 2016 (Vicanová, Mgr. L. Křiklánová) 
Amatérská kategorie – 1. stupeň (1. – 5. ročník) – celkově 1. místo 
Amatérská kategorie – 2. stupeň (6. – 9. ročník) – celkově 1. místo 
 
Školní liga ve futsalu - 1. kolo, 31. 3. 2016 (Mgr. L. Křiklánová, Mgr. H. Rusová) 
Kategorie III - 8., 9. ročník - 2. místo 
 
Silový čtyřboj – 4. místo – 1. 4. 2016 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie IV. – 8. 9. ročník - Mikulík J., Čížek R., Liška M., Baxa J. 
 
Halový fotbal – 13. 4. 2016 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie III. – 6., 7. ročník – 5. místo 
 
Okresní kolo MINIFOTBAL O Pohár ministryně školství - 20. 4. 2016 (Mgr. H. Rusová) 
Kategorie IV - 8., 9. ročník - 4. místo 
 
Meziškolní turnaj v discgolfu - 13. 6. 2016 (Mgr. L. Křiklánová) 
Kategorie IV. - 8., 9. ročník – 2. místo 
 

 

Školní družina 

 

Na škole byla v provozu 3. oddělení školní družiny s celkovým počtem 100 pravidelně 
docházejících žáků z 1. - 3. tříd. Pobyt ve školní družině se hradí měsíčním poplatkem 100,- Kč 
na žáka a je prováděn bankovním převodem. 

Každé oddělení má k činnosti vyhrazeny samostatné prostory. V letošním školním roce 
byl nově poskytnut školní družině, přes prázdniny zrekonstruovaný, prostor ve třetím patře 
školy. Prostorná, světlá třída plně vyhovuje hygienickým potřebám a požadavkům pro pobyt 
přihlášeného počtu žáků do oddělení. Velikost prostoru pro činnost 1. oddělení, je vzhledem 
k přihlášenému počtu žáků nedostatečná – z toho důvodu využívá p. vychovatelka k aktivitám 
družiny i přilehlou kmenovou učebnu. Sociální zařízení ve třetím patře, prostorově 
a kapacitně nevyhovují potřebám školní družiny.  

Chod školní družiny zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky. 
Podle ŠVP byly během školního roku plněny vybrané úkoly vzdělávacích oblastí 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. 
 Při školní družině pracovaly kroužky – výtvarný, přírodovědný, dovedné ruce, 
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počítačový a sportovní. 
Během školního roku se školní družina zúčastnila akcí: 

Výstava ovoce a zeleniny na 3. ZŠ, Vánoční a Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě, 
Háčkované hračky v knihovně, práce dětí výtvarného oboru LŠU v Domě gobelínů, pouštění 
draků na Jakubu, pečení vánočního cukroví ve cvičné kuchyňce, návštěva přírodovědného 
oddělení v DDM, účast na náborové akci Skautů na naší škole, návštěva  Hasičů v J. Hradci; 
v družině proběhla beseda s myslivcem a se zdravotnicí. 

Družina navštěvovala filmová představení pro děti v kině Střelnice. 
Oddělení Dráčků pravidelně v zimním období navštěvovalo Solnou jeskyni Týna. 
Děti z oddělení Tygrů se zúčastnily naučného programu v muzeu a vyráběly keramické kachle. 
V oddělení Motýlků se zúčastnily děti praktické ukázky pletení výrobků z papírového proutí 
a ukázky šití – Patschwork. 
K oslavě 130. výročí školy se děti ze školní družiny podílely výrobou  dárků - mandal. 
K zápisu pro budoucí prvňáčky vyrobily paní vychovatelky sovičky ze šišek. 
 Mezinárodní den dětí oslavila školní družina zábavným odpolednem plným soutěží 
a her, zakončeným dětskou diskotékou. 
 

6. Další aktivity školy 

 

Oslavy 130. výročí založení školy 
Dne 15. 9. 2015 se konalo od 15.00 hodin slavnostní setkání bývalých pedagogů, na které byli 
pozváni i zástupci rady města, členové naší školské rady, zástupci SRPDŠ a lidé spojení s naší 
školou. 
Navštívili nás pan místostarosta města Ing. B. Komínek, místostarostka města Ing. Perta 
Blížilová,  člen rady města pan J. Beran,  MgA. Sabina Langerová, přišli i vzácní hosté Adam 
Kotalík, Aleš Kotalík (bývalý žák naší školy), bývalí ředitelé naší základní školy. 
Setkání bylo spojeno s prohlídkou školy, která za dobu své existence prodělala mnoho 
stavebních úprav a  prošla modernizací ve vybavenosti počítačovou technikou. 
Dne 16. 9. 2015 proběhl den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Veřejnosti byly 
přístupny veškeré prostory školy, které žáci se svými vyučujícími vyzdobili ukázkami svých 
prací, připravili řadu videoukázek a fotodokumentačních prezentací z činnosti školy. Ve 
třídách byly k vidění i historické učební pomůcky. Prohlídka školy byla doplněna 
doprovodným programem – vystoupením „Zumby“ pod vedením paní učitelky Mgr. Vladěny 
Kubínové. Večer byl uspořádán koncert v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře ve Štítného ulici, kde účinkoval komorní sbor „Nova Domus“ pod 
vedením Mgr. Ivany Písařové. 
 
Ostatní akce: 
 
WORKSHOP – Muzeum Jindřichohradecka, výstava Keramické kachle, třída VI. A Dějepis, Mgr. 
M. Leblová , 17. 9. 2015 
 
EXKURZE - Státní okresní archiv J. Hradec – třída VI. A. A, třída IX. A, Dějepis, Mgr. M. Leblová, 
2. 10. 2015 
 
Po stopách československých legionářů – dějepisná exkurze LEGIOVLAK Jihlava – třída IX. A, 
Dějepis, Mgr. M.  Leblová, 16. 10. 2015 
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Přednáška v muzeu - Restaurování starých tisků 
16. 10. 20415, 8. ročníky (Mgr. J. Kadlecová) 
 
Můj soused cizinec – strukturovaný dialog 
19. 10. 2015, IX. A třída -  dialog s politickými představiteli o migraci (Mgr. J. Kadlecová) 
 
Projekt KROKUS -  třída VI. A, VII. A, Dějepis, Mgr. M. Leblová, 13. 11. 2015 
 
Příběhy bezpráví – Okupace v srpnu 1968 – beseda s historikem PhDr. Liborem Svobodou, 
PhD. – třída IX. A, Dějepis, Mgr. M. Leblová, 13. 11. 2015 
 
Za kulturou do divadla 
Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě, muzikál „Někdo to rád horké“, 13. 11. 2015,  
vybraní žáci 7. – 9. roč. 
 
Exkurze do Planetária v Č. Budějovicích 
Návštěva Planetária (Naše Sluneční soustava, Život na mezinárodní vesmírné stanici), 3. 12. 
2015, IV. A a IV. B 
 
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček 
Žáci 1. a 2. stupně - (Mgr. L. Hrubá, Mgr. S. Licehamrová, Mgr. Z. Anděrová) 
 
Českoslovenští vojáci na bojištích 2. světové války – přednáška Mgr. Vladislava Buriana – třída 
IX. A, Dějepis, Mgr. Marta Leblová, 18. 3. 2016 
 
Noc S Andersenem 
V pořadí již 2. ročník mezinárodní akce na naší škole. Setkání dětí zaměřené na podporu 
čtenářství. 
Akce se konala v dubnu – 1. 4. 2016 – vybrané ročníky z 1. stupně (Mgr. S. Licehamrová, Mgr. 
V. Luksová, Mgr. Z. Anděrová, Mgr. J. Pavlíčková, K. Kudličková, Mgr. L. Hrubá, Mgr. L. 
Jelínková). 
 
Výukový program EON, 29. 3. 2016 (Mgr. M. Chrstošová, Mgr. H. Rusová) 
Program pro žáky 8. a 9. ročníků 
 
Kurz fotografování – Muzeum fotografie Jindřichův Hradec  
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se žáci třídy VII. A zúčastnili kurzu fotografie – Hra se světlem. (Mgr. I. 
Chmelíková, Mgr. G. Illeová) 
 
Den zdraví – „Záchranářský den“ (Mgr. G. Illeová) 
Projektový den připraven pro žáky 5., 6., 7., 8. ročníků. Spolupráce s HZS JčK ÚO J. Hradec, 
SZdŠ J. Hradec a Oblastním spolkem ČČK J. Hradec. Žáci 9. A součástí realizačního týmu. 
Cílem projektu představení IZS, upevnění zásad poskytování PP, přivolání RZS, prevence 
požárů, seznámení s možnostmi likvidace požáru. 
 
Přednáška o radioaktivitě  - 6. 5.  2016 (Mgr. H. Rusová) 
Program pro žáky 9. ročníku.  
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Návštěva POKOSU ve škole 
 
Naše škola byla vybrána pro prezentační akci Armády ČR na základních školách – 28. 4. 2016. 
Této cti se dočkají v letošním kalendářním roce pouze 2 základní školy v Jihočeském kraji. 
Akce byla zaměřena především na 2. stupeň základní školy, kdy si žáci mohli zblízka 
prohlédnout techniku a přístroje se kterou pracují pyrotechnici a chemici, nechyběly ani 
základy první pomoci, vyprávění ze zahraničních misí. 
Zkrátka však nepřišli ani žáci 1. stupně, kteří malovali svá výtvarná díla na téma „Naše 
armáda“. Odborná komise složená ze zástupců Ministerstva obrany ČR, zástupců naší 
armády a p. učitelek výtvarné výchovy na naší škole vybrala nejúspěšnější práce. Ceny, které 
věnovalo MO ČR, předával dětem kolega přítomných vojáků – pyrotechnický robot. 

Mobilní planetárium 
Dne 11. 5. 2016 přijelo na naší školu Mobilní planetárium z Brna. Žáci 5. – 9. roč. měli 
možnost shlédnout zábavně – vzdělávací pořad, který se skládal z krátkého filmu o původu 
života na Zemi. 
 
Projekt Finanční svoboda (Mgr. V. Kubínová, Mgr. M. Chrstošová) 
Ve dnech 6. - 7. 6. 2016 se žáci devátých tříd zúčastnili projektu Finanční svoboda, v němž se 
při hře seznámili s pravidly, jak získat kontrolu nad svými financemi. 
 
Akce „Na kole dětem“ (Mgr. P. David) 
Dne 6. 6. 2016 jsme měli možnost účastnit se jízdy v peletonu akce „Na kole dětem“. 
Garantem této akce je osminásobný mistr světa v jízdě na vysokém historickém kole Josef 
Zimovčák. Akce měla dobročinný účel -  z výtěžku finančních příspěvků pan Zimovčák a celý 
jeho tým přispěl na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě. Akce se aktivně 
účastnili i rodiče dětí z 2. A a 4. A, kteří ochotně napomohli škole při konání akce.  
 
Návštěva zámeckého mlýna (Mgr. H. Rusová, Mgr. M. Chrstošová) 
Ve dnech 21. 23. 6. byli žáci VI. A a IX. A na expozici o historii F. Křižíka v jindřichohradeckém 
zámeckém mlýně.  
 
 
Aktivity 1. stupně 
 
Divadelní představení Pověsti pro štěstí 

Pořad BEZVA TŘÍDA 

Hudební pořad „Naše písnička“  - pro žáky 1. - 3. tříd. 

Filmové představení Hotel Transylvánie 2 

Hudební pořad Setkání s Hrabětem 

Předzápis pro budoucí školáky 

Tvořivá dílna v Muzeu – Velikonoční kraslice 

Velikonoční tradice- beseda v kostele  

Besedy v knihovně 
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Výuka na dopravním hřišti 

Cyklistické zkoušky žáků 4. tříd  

Návštěva divadelního představení v Táboře 

Den dětí – prohlídka kasáren a vojenské techniky 

Zdravý zoubek – akce věnovaná hygieně ústní dutiny 

Noc s Andersenem  

Čarodějnický běh – soutěž v běhu zakončená spálením čarodějnice a opékáním vuřtů. 

Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří 

Výtvarná soutěž o ceny s vojenskou tematikou 

Projektové dny jednotlivých tříd 

Projekt prvních tříd s názvem Oslava Slabikáře 

Školní výlety 

Olympijský běh – (Přes 37.000 žáků z více než 200 škol po celém Česku se účastnilo 

letošního běhu a my jsme nechyběli.) 

 

 

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 se zaměřil na podporu vztahu žáků k našemu městu, k zvýšení vědomostí 

a zájmu o historii Jindřichova Hradce. 

V rámci projektu byly pořádány exkurze, výlety, procházky po městě, návštěvy knihovny 

a Státního archivu v Jindřichově Hradci, vyhledáváme informace na internetu.  Žáci pracovali 

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, občanská výchova, 

praktické činnosti, anglický jazyk. Došlo ke zpestření výuky a posílení hrdosti na historii 

našeho města, což bylo jedním z důvodů, proč tento projekt vlastně vznikl. 

 

Činnost DPS Nova Domus + Novadomáček 

 

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

Sbor reprezentuje na vysoké úrovni školu na veřejnosti v mnoha vystoupeních, která jsou 
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uvedena v přehledu DPS Nova Domus a Novadomáček. 

 
22. – 23. 9. 2015 „Zpívání v přírodě“ – soustředění pěveckých sborů (SIGMA Dolní Žďár)
                adaptační kurz (7. ročník) zaměřený na pěvecké a sportovní činnosti 
16. 9. 2015 Slavnostní koncert (oslavy k 130. výročí založení školy) – kaple 

Nanebevzetí Panny Marie 
19. 9. 2015  Den železnice – vlakové nádraží v Jindřichově Hradci  
  
8. 10. 2015 Vystoupení k 130. výročí založení TJ Sokol v Jindřichově Hradci – 

Muzeum Jindřichohradecka 
11. 11. 2015  Svatomartinské hodování – náměstí Míru 
3. 12. 2015  Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů Lyra, 

Novadomáček a Nova Domus v kostele sv. Jana Křtitele 
10. 12. 2015 2 vystoupení pro školní družinu – ZŠ Štítného (učebna Hv) 
12. 12. 2015   Vánoční trhy (nám. Míru) 
16. 12. 2015  Vystoupení pro seniory - Pečovatelský dům Ledax 
27. 1. 2016  Náměstí patří dětem – projekt Informačního centra pro mládež  

v Jindřichově Hradci  
30. 3. 2016  Vystoupení pro školní družinu - ZŠ Štítného (učebna Hv) 
12. 4. 2016 Jihočeský zvonek 2016 – okresní kolo, ZŠ Štítného J. Hradec 
13. 4. 2016  Náměstí patří dětem – projekt Informačního centra pro mládež  

v Jindřichově Hradci  
26. 4. 2016  Vystoupení na Celorepublikovém finále v basketbalu – sportovní hala 
27. 4. 2016  Vystoupení na Celorepublikovém finále v basketbalu – sportovní hala 
28. 4. 2016  Zahájení výstavy „Nezranitelná armáda značky Baťa - vojenské hračky 

z 30. a 40. let 20. století“ – výstavní sál „ve Svatojánské“ 

12. 5. 2016 Jihočeský zvonek 2016 – krajské kolo, DDM Strakonice 

14. 6. 2016 Chvála zpěvu - slavnostní  koncert DPS k Evropskému dni hudby 
v kostele sv. Jana Křtitele 

16. 6. 2016  Zpívání prvňáčkům – vystoupení pro žáky 1. třídy – ZŠ Štítného (učebna 
Hv) 

22. 6. 2016  Náměstí patří dětem – projekt Informačního centra pro mládež  
v Jindřichově Hradci  

 

 

 

Jihočeský zvonek 2016: 

 

Okresní kolo (12. 4. 2016) – výsledky: 
 
Alexandra Plucarová (I. kategorie sólo) – zlaté pásmo s postupem do krajského kola  
Jakub Slechan (I. kategorie sólo) – bronzové pásmo 
Antonín Měkuta (II. kategorie sólo) – stříbrné pásmo 
Antonín Měkuta, Marie Pachmannová, Tereza Nosálová (II. kategorie trio) – stříbrné pásmo 
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Krajské kolo (12. 5. 2016 ve Strakonicích) – výsledky: 
 
Alexandra Plucarová (I. kategorie sólo) - bronzové pásmo 
(+ hudební doprovod Klára Tupá) 

 

 

Stonožka 

 

I v letošním roce jsme tvořili přáníčka pro Stonožku, která jsme předali klientům 
Pečovatelského domu Ledax a oddělení LDN naší nemocnice. Stonožka slavila své 25. výročí 
svého založení. I naše škola byla mezi vyhodnocenými školami a její zástupkyně – Mgr. 
L. Hrubá a Mgr. I. Chmelíková byly pozvány na oslavy 25. založení do Zvíkovce.  
 
 
Oslavy 25. výročí ve Zvíkovci 

Oslav se zúčastnila  Lenka Hrubá, která patřila společně s Ivankou Chmelíkovou mezi 
oceněné paní učitelky (a za p. Chmelíkovou převzala její cenu v zastoupení). Z celé republiky 
bylo oceněno cca 46 pedagogů.) 
Ceny předávali prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jensen, J. Em. Dominik kardinál Duka 
OP, Genmjr. Josef Šíba a místopředseda senátu Přemysl Sobotka. 
Po předávacím ceremoniálu se konalo setkání „stonožkových“ učitelů ve „Zvíkovecké kytičce“ 
na malé zahradní slavnosti. 
 
Velké poděkování patří našim dětem, které nám pomáhají šířit dobré jméno naší školy 
a nezapomínají na to, že i malá pomoc může být velikou, když se dokážeme spojit a pomáhat 
společně. 
 
Citace ze stránek Stonožky  – průběh oslav 25. výročí: 
Paní Běla vyslovila upřímné poděkování, obdiv a uznání dětem, které svou poctivou prací 
pomohly mnoha dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Neopomněla poděkovat i vojákům 
AČR, kteří vedle plnění svých náročných vojenských povinností zajišťovali realizaci společných 
projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze 
stonožkových škol, kteří, v mnoha případech i přes své velké osobní životní probémy, zcela 
nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti. Mjr. Josef 
Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná byla pro život 
místních dětí stonožková pomoc.  

 

V prosinci se paní učitelky Hrubá a Chmelíková zúčastnily každoroční slavnostní mše 
pořádané hnutím „Stonožka – Na vlastních nohou“ v kapli sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. 
 
Výtvarné soutěže a aktivity 
 

1. Nadále pokračujeme v projektu „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“.  
 

2. Účast ve výtvarném projektu vyhlášeném odborem školství – Jindřichův Hradec 
v ročních obdobích. Práce byly podkladem pro vytvoření kalendáře se spoluúčastí 
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partnerského města. Z naší školy je v tomto kalendáři celkem 13 prací. (Mgr. 
L. Hrubá, Mgr. I. Chmelíková) 

 
3. Soutěž – „Dům zahraniční spolupráce – Evropa a sport“. Zaslány kolektivní práce 

žáků: Otto Hanslbauer V. B, Želásková Kateřina V. B, Michaela Jurigová – VI. A, 
Salhiová Soňa – V. B, VIII. A. (Mgr. L. Hrubá) 
 Ocenění školy za soutěžní práci žáků VIII. A -  cena sportovních potřeb  

 
4. Výroba vánočních přáníček pro Dům s pečovatelskou službou a pro oddělení LDN 

v J. Hradci. 
 

5. Mladý módní návrhář 2016 – Třeboň 
Ve středu 16. 3. 2016 se naši žáci zúčastnili vyhodnocení soutěže Mladý módní 
návrhář pořádané OA, SOŠ a SOU Třeboň. 
Do soutěže bylo zasláno celkem 1248 prací. Naše škola odeslala 20 prací. 
Umístění našich žáků: 
Patrik Šenolt V. B – 2. místo v kategorii I. A Pod hladinou moře (Mgr. L. Hrubá) 
Matěj Pachman VIII. A – 2. místo v kategorii II. A Zvěrokruh (Mgr. L. Hrubá) 
Filip Brož VIII. A – zvláštní ocenění v kategorii II. B Pod hladinou moře (Mgr. L. Hrubá) 
Klára Koudelková VII. A – zvláštní ocenění v kategorii II. B Pod hladinou moře. (Mgr. 
I. Chmelíková) 
 

6.  Soutěž Evropa ve škole (Mgr. I. Chmelíková) 
16. 3. 2016 odeslány práce do soutěže. Celkem 7 prací. Ze VII. A Koudelková, 
Pachmannová, Růžek, Vokuš. Z IX. A Kümmelová, Urban, Hronová. 
 

7. Velikonoce napříč Evropou (Mgr. I. Chmelíková) 
Dne 30. 3. 2016 odeslány práce Jurigové a Čachotské ze VI. A na Krajský úřad 
v Českých Budějovicích. 

 
8. Kurz fotografování – Muzeum fotografie Jindřichův Hradec (Chmelíková) 

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se žáci třídy VII. A zúčastnili základního kurzu fotografie. 
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se žáci třídy VII. A zúčastnili kurzu fotografie – Hra se světlem. 
(Mgr. I. Chmelíková, Mgr. G. Illeová) 

 
9. Mé toulky za zvěří (1. i 2. stupeň) 

Do soutěže bylo předáno 2. 4. 2016 celkem 39 prací za oba stupně školy. Obdrželi 
jsme vyhodnocení za školu a v okresním kole získala Barbora Nosálová 3. místo 
v kategorii  
9-12 let. Všechny práce jsou odesílány do Prahy do celostátního kola. Zde získala Bára 
Nosálová se svou prací 6. místo v kategorii 9-12 let. 

 
10. Domácí mazlíčci – ZUŠ Kladno (Mgr. I. Chmelíková) 

Soutěže jsme se zúčastnili v oboru fotografie. V celostátní konkurenci získal Josef 
Čada z VIII. B za své snímky v kategorii 11-14 let 1. místo a čestné uznání. 
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11.  Hnutí Brontosaurus Brno – Máme rádi přírodu (Zaostřeno na přírodu) (Mgr. I. 
Chmelíková) 
Do této soutěže jsme 27. 4. 2016 odeslali výtvarné práce šesti žáků. Z toho kresba 
a malba. 
5 prací a 2 žáci se zúčastnili fotografické části.  
V této celostátní konkurenci obsadila Klára Chmelíková ze III. A 1. místo ve 2. 
kategorii – kresba. 
 

      14.  Věda, která léčí (Mgr. I. Chmelíková , Mgr. L. Hrubá) 
22. 6. 2016 jsme odeslali práce do této soutěže vyhlášené hnutím „Stonožka-Na 
vlastních nohou“ Díla se posílají do plzeňské nemocnice. Celkem 18 prací. 

 

Lyžařský kurz 

 

Ve dnech 14. až 19. února 2016 se 40 žáků sedmého až devátého ročníku naší školy 
zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu ve středisku Benecko v Krkonoších. Před 
odjezdem absolvovali několik školení týkajících se vybavení, bezpečnosti při mimoškolní 
akci a pravidla FIS. Po příjezdu byli žáci rozřazeni dle výkonnosti do tří lyžařských družstev 
a jednoho snowboardového. Během výcviku si začátečníci osvojili základy techniky a ostatní 
si své zkušenosti prohloubili. Byli vedeni čtyřmi instruktory dle pravidel metodiky výuky 
lyžování dětí pro příslušnou věkovou skupinu. Po všeobecné lyžařské průpravě si většinou 
osvojili základy smykového i řezaného oblouku, skupina se snowboardy zvládla též od 
základů následně i pokročilejší techniku jízdy. 
Ve večerních hodinách se žáci zúčastnili přednášky pořádané pracovníky HS, seznámili 
se s historií a současnou náplní práce a vybavením. Dále byli informováni o práci 
zdravotníků a o prevenci úrazů. Zhlédli také film o extrémních zimních sportech. Během 
lyžařského kurzu žáci splnili cíle z hlediska sportovního, ale také z hlediska společenského, 
chování dětí v kolektivu v prostředí mimo školu. Pedagogický dozor tvořili: Mgr. Lenka 
Křiklánová, Ing. Hana Rusová, Jakub Koula a Václav Jirsa. Zdravotní zázemí zajišťovala Lenka 
Kalábová.   

                

 

Vyřazení žáků deváté třídy 

 

Rozloučení se žáky deváté třídy bylo uskutečněno slavnostním způsobem v sále Domu dětí 

a mládeže v Jindřichově Hradci za hojné účasti rodičů a blízkých příbuzných. Žákům byly předány 

pamětní listy, květiny a vydáno závěrečné vysvědčení.  Za školu byli přítomni třídní učitelé, výchovná 

poradkyně, zástupkyně ředitele školy, ředitel školy a za partnerskou organizaci byl pozván předseda 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy.  

 

 

Vyhodnocení plánu EVVO a podpora zdraví a prevence rizikového chování (MPP) 

 

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

i krátkodobých.  

 

V rámci aktivit Mládež a kultura se žáci naší školy ve školním roce 2015 – 2016 zúčastnili 
těchto výchovně vzdělávacích pořadů, divadelních a filmových představení, besed: 
 
22. 9. Pověsti pro štěstí – Sem Tam Fór, divadelní představení  3. - 7. tř. 
1. 10. Od Bacha až po současnost – cimbálová muzika Réva, výchovný koncert 

1. - 9. tř. 

21. 12. Hotel Transylvánie – filmové představení     1. – 4. tř. 

21. 12. Aldabra: Byl jednou jeden ostrov      5. – 9. tř. 

28. 1. Setkání s panem Hrabětem – vyučování v oblasti hudby   1. – 9. tř. 
 
22. 2. Srí Lanka – zářivá země s temnými zákoutími (Pohodáři) – vzdělávací pořad 

 5. - 9. tř.   

5. 4. Naše písnička, aneb postavím si domeček – divadelní představení  1. – 3. tř. 

11. 5. Mobilní planetárium – vzdělávací pořad     5. – 9. tř. 

20. 5. Filipíny – za obry a trpaslíky - vzdělávací program    5. – 9. tř. 

          Celkem: 9 pořadů 

 
13. 11. 2015  Návštěva divadelního představení Někdo to rád horké v Horáckém divadle 
v Jihlavě  

(7. a 9. třídy – výběr žáků) 

5. 1. 2016 Návštěva muzikálu Romeo a Julie v Horáckém divadle v Jihlavě  
(7. a 9. třídy – výběr žáků) 

Do této oblasti spadají též výstavy a exkurze.   
Exkurze se objednávaly podle potřeb učitelů v jednotlivých předmětech.  
 
 Pravidelně se jako každý školní rok konaly literární besedy dle výběru vyučujících 1. 
stupně v Městské knihovně v Jindřichově Hradci, které navštěvovali vyučující s žáky v rámci 
výuky český jazyk. V letošním školním roce pořádala knihovna opět besedy pouze pro 1. 
stupeň ZŠ. 
Frekvence účasti jednotlivých tříd na besedách (dle rozpisu vytvořeného na začátku školního 
roku 2015/2016): 
1. A - 3x 
1. B – 3x 
2. A - 3x 
2. B – 3x 
3. A - 2x 
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3. B – 2x 
4. A - 3x 
4. B – 2x 
5. A – 3x  
5. B – 3x 
Celkem 27 literárních besed 

 

 
7. Aktivity v oblasti podpory a ochrany zdraví, plnění MPP 
 
Při škole je zřízen kroužek Mladí zdravotníci, děvčata se schází pravidelně 1x týdně. 
Spolupracujeme úzce s Červeným křížem, využíváme možnosti exkurze na zdejší základně 
záchranné služby. Na soutěži Družstev mladých zdravotníků obsadila děvčata 5. místo. 
Společně se zdravotníky se připravují také mladí hasiči. Velmi úspěšně si opět vedli v soutěži 
Mladý záchranář - Hasičem v akci pořádané Hasičským sborem Jihočeského kraje 
Č. Budějovice, v krajském kole získali nepopulární bramborovou medaili. V dubnu připravila 
ŠMP pro žáky 5. tř. a 2. stupně Den zdraví.  
 
I ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce s krizovým centrem o. p. s. THEIA, a to 

realizací preventivních programů u žáků 1. i 2. stupně (1. tř. Bezpečný start do školního života, 

2. tř. Bezva třída, 3. tř. Vliv médií, 5. tř. Životní hodnoty, 6. tř. Násilí a šikana, 8. a 9. tř. 

Xenofobie a rasismus). Již tradičně se žákům představilo občanské sdružení Sananim 

s programem pro 7. roč. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Sociálně zdravotní fakulta 

Jihočeské univerzity Č. Budějovice navázala na téma xenofobie a rasismu programem Historie 

Romů u nás (8. tř.). Žáci 2. stupně (6. - 9. tř.) se účastnili programů Policie ČR zastoupené 

mluvčí p. Millerovou, a to na téma Kyberšikana, virtuální svět, osobní bezpečí, Sexuálně 

motivované delikty. 

 

 

8. Inspekční činnost České školní inspekce 

Ve školním roce 2015-2016 neproběhla na škole inspekční činnost České školní inspekce. 

 

 

9. Spolupráce s rodiči a školskou radou     

 

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

nového školního roku, schválila školní řád, výroční zprávu školy 

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

informaci rodičů. Přestože je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je nutné této oblasti 

věnovat neustálou pozornost. 
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10. Spolupráce s partnerskými organizacemi 

Škola tak jako v minulém školním roce pravidelně spolupracovala se zákonnými 

zástupci 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 velmi dobrým partnerem pro školu je Sdružení rodičů přátel dětí a školy, 

SRPDŠ.  Zástupci sdružení se pravidelně zajímají o činnost školy na svých pravidelných 

schůzkách Rady rodičů. Sdružení poskytovalo finanční i materiální pomoc na řadu 

sportovních a kulturních akcí (doprava na plavání, odměny pro úspěšné sportovce a účastníky 

olympiád, lyžařský kurz). Dětský tábor Osika poskytuje škole možnosti využít toto zařízení pro 

pobyty žáků na školních výletech, adaptačních kurzech. Pravidelně je o prázdninách 

organizován 14 denní pobyt pro děti naší školy pod vedením p. zástupkyně Mgr. Lenky Hrubé 

a učitelkami naší školy p. Mgr. Ivankou Chmelíkovou a p. Mgr. Lenkou Jelínkovou.  O tento 

pobyt je pravidelně zájem, důvodem je prostředí, pestrý program a přátelská atmosféra. 

 

11. Zpráva o hospodaření 

 

         Škola hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na přímé 

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

a s vlastními příjmy. Z rozpočtu města byly škole přiděleny finanční prostředky v rámci 

investičních akcí a prostředky pro zajištění kvalitního provozu školy. Na hospodaření se škola 

podílela i vlastními příjmy (platba za školní družinu, výnosy z prodaného zboží, přijaté úroky). 

Ve sledovaném období výše přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu 

umožnila pravidelný nákup učebnic a učebních pomůcek k zabezpečení kvalitní výuky.  

Škola také vhodně využívala možnosti hospodářské činnosti (pronájem tělocvičny, 

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 

určeny. 

 

 

Projednáno školskou radou dne…………………………  

 

 


