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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, 384 361 282 

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 2016/2017 probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání ve všech ročnících. 

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

informatiku a výpočetní techniku v rozšířené výuce. Posílili jsme výuku anglického jazyka - pro 

žáky 1. stupně jsme navýšili výuku anglického jazyka o 1 vyučovací hodinu týdně navíc 

(3. ročník). V 9. ročníku jsme ponechali navýšení českého jazyka na 5 vyučovacích hodin 

týdně a v 7. ročníku došlo k navýšení týdenní dotace výuky matematiky o jednu hodinu navíc. 

Důvodem těchto změn je záměr prohloubit vědomosti a dovednosti dětí v těchto 

předmětech a následně tak zdokonalit jejich přípravu na středoškolské vzdělávání. 

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

s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Zbývá dovybavit touto technikou ještě 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 

Užité výtvarné činnost 

 

Volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

 

Sportovní výchova 

Sborový zpěv 

Užité výtvarné činnost 

 

 

Žáci měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek a reedukace čtení. Na základě doporučení 

školského poradenského zařízení byly realizovány pedagogické intervence (podpora přípravy 

na školu) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Během roku, tři odpoledne v týdnu, 

pokračoval projekt „Zdravý pohyb“. Dále se škola jako jediná z hradeckých škol zapojila do 

projektu MŠMT „Hodina Tv navíc“ pro žáky docházející do školní družiny. Na škole se 

pravidelně scházel např. kroužek mladých zdravotníků, který se každoročně umisťuje na 
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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. V naší škole se také scházel šachový a rybářský 

kroužek. 

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. 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. Na rekonstrukci byl v roce 2017 

zpracován projekt. 

 

 

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 kuchyňku 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 a jedním 

učitelským PC s 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 byla třída prvního 

ročníku vybavena další interaktivní tabulí. Dále byly z prostředků zřizovatele zakoupeny tři 

nové počítače a jeden dataprojektor a byla dokončena výměna zastaralých software. 

Během školního roku byla z prostředků zřizovatele kompletně rekonstruována cvičná 

kuchyňka a vybavena moderním kuchyňským zařízením. V mezipatře ke školním družinám 

bylo realizováno sádrokartonové zakrytí teplovodního potrubí, vymalování a nalepení 

obkladu stěny. Během hlavních prázdnin došlo k vymalování vybraných tříd a dalších prostor 

školy a nástřik radiátorů na chodbách. Byla zrekonstruována a upravena místnost u dílen pro 

potřeby technickohospodářských pracovníků. Dále byla provedena asanace stěny chodby 

k dílnám a následný obklad OSB deskami s větracími otvory. V šatnách byly vyměněny 

poškozené výplně šatních boxů a instalovány posuvné dveře. 
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3. Organizace školy 

 

Třída 

Třídní učitel 

Učební 

program 

Počet 

žáků 

Hoši Dívky 

I. A Mgr. Licehamrová Simona ŠVP ZV 26 13 13 

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

II. A Mgr. Pavlíčková Jana ŠVP ZV 27 13 14 

II. B Mgr. Frišová Jaroslava ŠVP ZV 18 17 11 

III. A Mgr. Dalíková Helena ŠVP ZV 20 10 10 

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

IV. A Mgr. Krajícová Hana ŠVP ZV 21 6 15 

IV. B Mgr. Anděrová Zdeňka ŠVP ZV 21 12 9 

V. A Mgr. Zajícová Yvona ŠVP ZV 24 10 14 

V. B Ing. Rusová Hana ŠVP ZV 25 14 11 

VI. A Mgr. Písařová Iva ŠVP ZV 24 15 9 

VI. B Mgr. Kubínová Vladěna ŠVP ZV 22 17 5 

VII. A Mgr. Hromádková Dana ŠVP ZV 24 13 11 

VIII. A Mgr. Illeová Gabriela ŠVP ZV 24 12 12 

IX. A Mgr. Kadlecová jiřina ŠVP ZV 28 20 8 

Celkem   359 196 163 

1. stupeň   237 119 118 

2. stupeň   122 77 45 

 

      

1. ŠD Kudličková Karolina     

2. ŠD Horalová Iva     

3. ŠD Vicanová Ivana     

 

Bez třídnictví: 

Mgr. Pixa Zdeněk – ICT 

Mgr. Jelínková Lenka – VP 

Mgr. Chmelíková Ivanka 

Mgr. Cvrček Jiří 

Mgr. Kalivodová Anna 

Bc. Valigová Tereza   

     

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

Sekretářka školy: Šimková Jana    
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Školník, topič: Kadlec Jiří     

Uklízečky:  Kostková Soňa, Švábková Radka, Králová Lucie, Jiroušková Alena, Legényová 

Naděžda, Beranová Jana 

      

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana    

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 praktické činnosti. 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 2016/2017 bylo realizováno 

především v Českých Budějovicích a Táboře. 

Absolvování běžných seminářů a školení bylo realizováno v souladu s průběžnou nabídkou. 

Další vzdělávání pedagogických 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 o 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 školním roce 2016 / 2017 

 

 

Příjmení, jméno  Téma vzdělávání, místo instituce 

Mgr. Gabriela Illeová  Porada ŠMP, J. Hradec, PPP Č. Budějovice 

Mgr. Gabriela Illeová  Kyberšikana – Ing. Petr Šmíd Portus Prachatice, Č. 

Budějovice, Eurocentrum Č. Budějovice 

Mgr. Gabriela Illeová  Ozbrojený útočník ve škole, J. Hradec, Policie ČR 

Mgr. Lenka Jelínková  Porada VP – vyhláška 27/2016, J. Hradec, PPP České 

Budějovice 

Mgr. Lenka Jelínková  Jak klasifikovat žáky-cizince v ČJ, České Budějovice, NIDV 

Č. Budějovice 

Ing. Možíš Luděk  Ozbrojený útočník ve škole, J. Hradec, Policie ČR 

Mgr. Gabriela Illeová  Jiné dítě - problémový žák, VCČR Č. Budějovice 

Mgr. Lenka Hrubá  Vyhledávání talentovaných žáků – identifikace nadání, 

MENSA +  NIDV České Budějovice 

Mgr. Lenka Hrubá  Cizinci v našem školství, studium našich žáků v zahraničí - 

NIDV Č. Budějovice 

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

Hradec 

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

Mgr. Licehamrová Simona  Český jazyk činnostně v 1. ročníku, J. Hradec 4 ZŠ 

Mgr. Luksová Veronika  Český jazyk činnostně v 1. ročníku, J. Hradec 4 ZŠ 

Mgr. Anděrová Zdeňka  Český jazyk činnostně v 1. ročníku, J. Hradec 4. ZŠ 

Mgr. Anděrová Zdeňka  Podpůrná opatření u žáků základní školy, J. Hradec VŠE 

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

ZŠ  Plavsko, 

Mgr. Kadlecová Jiřina  Trestní odpovědnost, ČB, Asteria 

Mgr. Kubínová Vladěna  Škola dotykem, České Budějovice, ZŠ Pohůrecká 16, 
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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. Frišová Jaroslava 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. Pixa Zdeněk uč. 2. st., ICT          1,00 TV, Inf. 

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. Kalivodová Anna uč. 2. st. 1,00 M, TV 

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

Mgr. Zajícová Yvona uč. 2. st.  0,72 Aj 

Mgr. Cvrček Jiří                       uč. 2. st.                          0,77                Aj, D 

Bc. Valigová Tereza                 uč. 2. st.                          0,23 Z, D 

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 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

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 žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky nadané. 

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s vedením 

školy. 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 inkluzi žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

z odlišného kulturního prostředí 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 2016/2017 výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala s PPP Jindřichův 

Hradec, PPP Vysočina a SVP Jindřichův Hradec jak v oblasti diagnostické, tak i následné péče 

o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastnila se všech porad výchovných poradců 

pořádaných PPP Jindřichův Hradec. 

Od 1. září 2016 vyšla v platnost vyhláška 27/2016 Sb. a probíhá dvouleté přechodné období, 

kdy jsou platná doporučení školských poradenských zařízení vydaných před 1. září 2016 

a zároveň vycházela v platnost doporučení již podle vyhlášky 27/2016, tj. doporučení vydaná 

od 1. září 2016. Na začátku školního roku byli 4 integrovaní žáci, z nichž postupně 2 žáci 

podstoupili nová vyšetření. Na konci školního roku byli 2 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. 

Škola důsledně postupovala podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě doporučení PPP 

zřizovala pro žáky skupiny pedagogické intervence (u žádného žáka nebyly doporučeny 

předměty speciálně pedagogické péče).  Během školního roku 2016/2017 bylo vytvořeno 8 

skupin. Ve dvou skupinách byli zařazeni žáci s doporučeními vydanými před 1. zářím 2016 – 

dyslektický kroužek. Ve zbývajících skupinách byli postupně umisťováni žáci s doporučeními 

vydanými od 1. září 2016. Rozdělení jednotlivých žáků je určováno zdrojem financování, 

typem speciálních potřeb pro vzdělávání a také důležitým faktorem je i věk daného žáka. Na 
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naší škole pracují 3 speciální pedagogové. 

Výchovná poradkyně 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. Výchovné problémy byly konzultovány i se SVP Jindřichův Hradec a v případě 

potřeby byla zákonným zástupcům doporučena konzultace s tímto odborným pracovištěm. 

Žáci 9. ročníku navštívili 6. 10. 2016 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 

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, 

zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zákonnými zástupci žáků 

s odlišným mateřským jazykem. 

V březnu žáci 8. ročníku navštívili ÚP v Jindřichově Hradci, kde byla pro ně připravena beseda. 

V červnu se podrobili testování COMDI, které jim má pomoci při následném rozhodování 

další profesní orientace. 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 /2018 

Čtyřleté obory: 

Ve školním roce 2016 / 2017 základní povinnou školní docházku ukončí 28 žáků z 9. ročníku: 

střední školy s maturitou 16 žáků (gymnázia – 1, SOŠ – 15), tj. 57,14 %, střední odborná 

učiliště 12 žáků, tj. 42,86 %. 

Šestiletá gymnázia: 

Ze 7. ročníku byly 2 žákyně přijaty na prestižní Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích 

obor bilingvní studium (studium předmětů v cizím jazyce). Celkový počet přijatých žáků 

z celého Jihočeského kraje byl 22. 

 

Osmiletá gymnázia: 

Z 5. ročníků bylo 6 žáků přijato na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci. V novém prvním 

ročníku gymnázia budou tvořit 20% ze všech nově přijatých žáků. 
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Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do první třídy se dostavilo 49 dětí, z toho bylo 7 dětem vydáno rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky. 

 

Výsledky vzdělávání žáků: 

Podrobné údaje – viz. příloha 

 

 

 

 

 

Statistika výsledků vzdělávání  

(řazení dle průměrného prospěchu). 
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Starostou města bylo vyhodnoceno za své sportovní a studijní výsledky 5 žáků naší školy. 

 

Matyáš Dvořák, žák 5. třídy 

Matyáš Dvořák nastoupil na naši školu v roce v roce 2012. Tento nenápadný žák má od první 

třídy samé jedničky.  V letošním roce se zúčastnil školního kola matematické olympiády, 

kterou úspěšně vyřešil a měl nárok na postup do kola okresního. Bohužel kvůli nemoci se 

nezúčastnil. 

Vše si vynahradil v soutěži "Matematický klokan", kde dosáhl plného počtu bodů. Celkový 

počet řešitelů z ČR bylo 111 013, ale pouze 113 žáků z celé republiky mělo tento stejný 

výsledek. 

V přijímacím řízení na zdejší víceleté GVN skončil na 2. místě, takže v příštím roce naši školu 

opouští. Ale po celou dobu nás reprezentoval i ve sportu (turnaje ve vybíjené, fotbal a pod.). 

V současné době se také věnuje fotbalu, jeho oddíl hraje Krajský přebor. 

Přejeme mu do dalšího života mnoho dalších studijních i sportovních úspěchů. 

 

Barbora Nosálová 

Bárbora je žákyní 7. třídy ZŠ Štítného v J. Hradci. Po celou dobu školní docházky dosahuje 

vynikajících studijních výsledků. Školu reprezentovala na mnoha soutěžích. V letošním 

školním roce získala společně s triem v krajském kole Jihočeského zvonku stříbrné pásmo. 

Bárbora je nejen vynikající zpěvačkou, ale i náruživou čtenářkou a spisovatelkou. V literární 
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soutěži Jihočeský textík, kategorie próza do 14 let, se svou povídkou obsadila 1. místo. Její 

práci ocenila i známá spisovatelka Hermína Franková. Své nadání ukázala i ve výtvarné 

celorepublikové soutěži pořádané Ministerstvem zemědělství „Za tajemstvím čisté vody“, kde 

též získala ocenění za nejlepší skupinovou práci. 

 

Tereza Nosálová 

Tereza je žákyní 7. třídy ZŠ Štítného v J. Hradci. Je velmi snaživá a ve škole dosahuje 

vynikajících výsledků. V letošním školním roce reprezentovala školu v okresním kole 

olympiády z anglického jazyka, kde obsadila krásné 1. místo. Mezi její záliby patří zpěv 

a malování. S pěveckým sborem Nova Domus vystupovala na několika koncertech jako 

sólistka. Na krajském kole soutěže Jihočeský zvonek spolu s triem získaly stříbrné pásmo. Ve 

výtvarné části soutěže Jihočeský textík byla její práce na téma „Zvěrokruh“oceněna 

a publikována v letošním sborníku. Také ve výtvarné soutěži, pořádané Ministerstvem 

zemědělství „Za tajemstvím čisté vody“ získala ocenění za nejlepší práci. 

 

 

Tomáš Drobil 

Žák 9. třídy 

Ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan získal 1. místo. 

Velmi významných úspěchů dosahuje v oblasti sportu – veslování. S Adamem Jedličkou z 2. 

ZŠ tvoří dvojku na 1,5 km dráze. V letošním roce získali 7. místo na dráze 6 km na mistrovství 

ČR. Dalším úspěchem bylo 5. místo na kontrolních závodech a tím i kvalifikace do 

reprezentace ČR v dorostencích. V mezinárodním závodě olympijských nadějí v Brně bylo 

velkým úspěchem získání 1. místa. 

 

 

Jakub Krejčí 

Žák 9. třídy 

Jakub dosahuje dlouhodobě výborných studijních výsledků. Účastní se řady soutěží. Úspěchy 

ve školních kolech mu zaručily postup do okresních kol – jedná se o olympiádu v českém 

jazyce, dějepisnou olympiádu a olympiádu biologickou. Ve všech okresních kolech se umístil 

v první desítce. Příkladné je i jeho chování a plnění školních povinností. 
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Výsledky soutěží a olympiád 

 

Olympiáda kolo jméno umístění 

Zeměpisná Školní Lukáš Novák VI. A 1. kat A 

Zeměpisná Školní Barbora Nosálová VII. 

A 

1. kat B 

Zeměpisná Školní Jaroslav Krafka VIII. A 1. kat C 

Matematická Školní Jakub Slechan V. A 1. 

Matematická Školní Matyáš Dvořák V. B 2. - 3. 

Matematická Školní Eliška Sochorová V. B 2. - 3. 

Anglická Školní Nosálová Tereza VII. A 1. kat. I A 

Anglická Školní Stankovská Ester VIII. 

A 

1. kat. II A 

Anglická (24. 2.2017) Okresní Nosálová Tereza VII. A 1. kat. I A 

Anglická (24. 2.2017) Okresní Hembera Daniel IX. A 17. kat II A 

Německý jazyk školní Daniel Hembera, IX. A 1. 

Zeměpisná Okresní Lukáš Novák VI. A 5. kat A 

Zeměpisná Okresní Barbora Nosálová VII. 

A 

3. kat B 

Zeměpisná Okresní Jaroslav Krafka VIII. A 9. kat C 

Český jazyk školní Jakub Krejčí IX. A 1. 

Český jazyk okresní Jakub Krejčí IX. A 9. 1. kat. 

Dějepisná Školní Klára Koudelková VIII. 

A 

45b vítěz 

Dějepisná Školní Jakub Krejčí IX. A 41b 

Dějepisná Okresní Jakub Krejčí IX. A 65b 10. místo 

Dějepisná Okresní Klára Koudelková VIII. 

A 

59.5b 14 

místo 

Matematická Školní Adéla Severová VI. B 1. 

Biologická Školní Anna Drobilová VII. A 1. kat. D 

Biologická Školní Jakub Krejčí IX. A 1. kat. C 

Biologická Školní Jaroslav Krafka VIII. A 2. kat. C 

Přírodovědný Klokan  Tomáš Drobil IX. A 1. místo 

Matematický Klokan Kat. Cvrček Václav Sviták III. A 1. místo 

 Kat. Klokánek Matyáš Dvořák V. B 1. místo 

 Kat. Benjamín Kristýna Votavová VII. 

A 

1. místo 

 Kat. Kadet Marie Pachmannová 

VIII. A 

1. místo 

JH textík, VII. ročník  Barbora Nosálová VII. 1. místo 
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A 

Jihočeský zvonek 2017 Okresní, 

krajské 

viz výsledková listina  

Matematická Okresní Adéla Severová VI. B 8. místo 

Biologická Okresní Anna Drobilová VII. A 11. kat. D 

Biologická Okresní Jakub Krejčí IX. A 8. kat. C 

Biologická Okresní Jaroslav Krafka VIII. A 13. kat. C 

Hlídky mladých zdravotníků Okresní Marie Pachmannová, 

Anna Heřmánková, 

Lucie Chalupová, 

Anna Sommerová, 

Anna Tržilová VIII.A 

4. místo 

 

Mladý záchranář Krajské David Vokuš, Lukáš 

Růžek, Jiří Kučera, 

Anna Heřmánková, 

Marie Pachmannová 

VIII. A 

11. místo 

 

 

Výsledky sportovních soutěží 

 

Sport Kolo Jméno - třída umístění 

Atletický trojboj  3. -5. třídy 2. 

Atletický trojboj  Petra Nedvědová V. A 1. 

Plavecká soutěž měst  17 žáků 6. -9. třídy  

Přespolní běh Okresní 12 žáků 6. -9. třídy  

Florbal Okresní Žáci 6. -7. třídy 2. 

Florbal Okresní Žákyně 6. -7. třídy 4. 

Florbal Okresní Žákyně 8. -9. třídy 5. 

Florbal Okresní Žáci 8. -9. třídy 3. 

Vybíjená Okresní Žáci 5. tříd 2. 

Futsal Pořádáno městem Žáci 6. -7. třídy 4. 

Futsal Pořádáno městem Žákyně 6. -7. třídy 3. 

Bumbácball Pořádáno městem Žáci a žákyně 8. -9. třídy 3. 

Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. Kout Kristián 2. 6. třídy 

Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. Kudrna Jaromír 1. 6. třídy 

Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. Častová Vendula 1. 7. třídy 

Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. Heřmánková Anna 1. 8. třídy 

Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. Šimon Vojtěch 2. 9. třídy 

Plavecké z. plavec Okresní plavecká š. Matějíček Roman 2. 6. třídy 
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Plavecké z. amatér Okresní plavecká š. II. stupeň 2. 

Plavecké z. plavec Okresní plavecká š. II. stupeň 4. 

Vybíjená Pohár 

města 

 4. -5. roč. 2. 

Vybíjená okres Dívky 1. st. 1. 

Vybíjená okres 1. -3. roč. 2. 

Vybíjená okres 4. - 5. roč 1. 

Futsal Pořádáno městem Žáci 8. -9. třídy 5. 

Hokejbal okres Žáci 6. -7. třídy 3. 

Hokejbal Okres Žáci 8. -9. Třídy 4. 

Dopravní soutěž Oblastní kolo Mladší žáci 

Starší žáci 

4. 

1. 

Dopravní soutěž Okresní kolo Starší žáci 8. 

Cyklistický závod Memoriál 18 žáků druhého stupně 3. 

Vybíjená kraj 4. -5. roč 7. 

vybíjená kraj Dívky 4. -5. roč 6. 

Kopaná okres 1. -3. roč. 5. 

Kopaná okres 4. -5. roč 6. 

Hokejbal okres 1. -3. roč 1. 

Hokejbal Okres 4. -5.roč 1. 

 

 

Školní družina 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla na škole v provozu 3. oddělení školní družiny s celkovým 

počtem 100 pravidelně docházejících žáků z 1. – 3. tříd. Poplatek za pobyt žáka ve školní 

družině je prováděn bankovním převodem ve výši 100,- Kč měsíčně. 

V družině pracují tři kvalifikované vychovatelky. Jednotlivá oddělení mají k činnosti vyhrazeny 

samostatné prostory. Velikost místnosti pro činnost 1. oddělení a sociální zařízení ve třetím 

patře prostorově a kapacitně nevyhovují potřebám školní družiny. 

Podle školního vzdělávacího programu byly plněny vybrané úkoly vzdělávacích oblastí 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. 

Zájmové kroužky, které pracovaly v družině v letošním školním roce – sportovní, dramatický, 

výtvarný a kroužek dovedné ruce. 

Během školního roku se školní družina zúčastnila akcí: 

Výstava ovoce a zeleniny na 3. ZŠ, v Domě gobelínů – výstava tapiserií V. Holuba, Vietnamský 

textil a netradiční vánoční ozdoby, Vánoční a Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě, práce 

dětí výtvarného oboru LŠU, zúčastnili jsme se náboru Skautů a kroužku Věda nás baví, 

besedovali jsme se zdravotnicí a s myslivcem, paní vychovatelky uspořádaly pro děti Maškarní 

karneval s diskotékou. 
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Pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček pro žáky školní družiny předvedli představení 

Vánoční příběh a pohádky Šípková Růženka a O dvanácti měsíčkách. 

V měsíci březnu si každé oddělení uspořádalo výstavu oblíbených knih dětí. 

Oddělení Motýlků vystavovalo vykoledovaná vajíčka. 

V rámci spolupráce s DDM všechna oddělení družiny navštívila v jarních měsících oddělení 

přírody. 

Žáci sbírali plastová víčka, hliníkové obaly a v podzimních měsících kaštany a žaludy pro lesní 

zvířátka. 

Pro budoucí prvňáčky k zápisu se p. vychovatelky přidaly k ostatním vyučujícím a připravovaly 

dárečky pro děti. 

Mezinárodní den dětí oslavila školní družina odpolednem soutěží a her v parku. 

Pro všechny žáky, kteří navštěvovali školní družinu, vytvořily paní vychovatelky pamětní list 

s fotografií. 

Školní rok jsme zakončili vystoupením Dramatického kroužku, který si pro své spolužáky 

nacvičil pohádku O lišce a zajíčkovi. 

 

6. Další aktivity školy 

 

Název akce třída předmět datum Vyučující 

Zpívání v přírodě /žáci z 3. – 9. tř./ Hv -

soustředění 

DPS Nova 

Domus a 

Novadomáček 

20. – 21. 9. 

2016 

Mgr. I. Písařová, 

Mgr. J. Frišová 

Vánoční bruslení 2. -9. třídy 

Tělesná 

výchova 

20. 12. 

2016 Mgr. Pavel David 

LVVK 7. - 9. třídy 

Tělesná 

výchova 

19. - 24. 2. 

2017 

Mgr. Pixa, Ing. Rusová, 

J. Kocourek, (zdrav. L. 

Kalábová) 

Pohádkové odpoledne DPS SZ 11. 5. 2017 

Mgr. Ivana Písařová 

Pg. dozor Mgr. H. Krajícová 

Exkurze JE Temelín žáci 9. třídy FY 29. 5. 2017 

Mgr. J. Kadlecová, Ing. H. 

Rusová 

Olympijský běh 1. - 9. třídy TV 21. 6. 2017 Mgr. Simona Licehamrová 

Na kole na Osiku 5. a 9. třída TV 

24., 25. 6. 

2017 

Ing. Rusová, Mgr. P. David, 

Mgr. Veronika Luksová 

Den dětí 5. – 9. ročníky  1.6.2017 Vyučující 2. stupně 

Rebel Run 1. - 9. třída TV 24. 6. 2017 

Mgr. Anna Kalivodová 

Mgr. Zdeněk Pixa 
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Do 7. ročníku soutěže Jindřichohradecký Textík, literárního projektu Epika, jsme zaslali práce 

těchto žáků: Petra Nedvědová z V. A, Popprová, Urbánková, Filípková - VI. A, Schmidtová, B. 

a T. Nosálovy - VII. A, Chalupová, Tržilová – VIII. A. (p. uč. Kadlecová, Písařová, Kubínová). 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 6. dubna 2017. Oceněna byla kromě jiných Barbora 

Nosálová (VII. A), která měla nejlepší práci ve své kategorii. 

Den dětí je dnem, který na naší škole tradičně věnujeme sportu a zábavě. Přípravy se chopili 

žáci 9. třídy. Připravili pro spolužáky z 5. – 8. tříd program, který měl nejen pobavit, ale ve 

kterém si všichni s radostí zasoutěžili. Na stanovištích děti řešily kvízy, běhaly do schodů na 

čas, házely diskem. 

Víčka opět pomáhají 

Rodině Verunky Šindelářové jsme předali víčka, která žáci 5. – 9. ročníku nashromáždili 

během letošního školního roku. Celá „sbírka“ vážila neuvěřitelných 151 kg. Těší nás, že naši 

žáci nejsou lhostejní k osudu Verunky, která je postižená mozkovou obrnou. 

 

Aktivity 1. stupně 

 

Den Slabikáře v 1. třídách – vstup do „Písmenkového“ království, setkání s „Králem 

Abecedy“ 

Podzimní Pohádková cesta s trpaslíky – podvečerní pohádková akce pro děti na Jakubu. 

Zápis nanečisto – akci navštívily mateřské školy z Růžové ulice, Pod Gymnáziem a Horní 

Pěné. 

Kroužky na škole – Šachy, Věda nás baví 

Besedy v Městské knihovně 

Besedy o zdraví – Vzpoura úrazům 

Beseda – Od pólu k pólu 

Preventivní program pro 1. třídy – Bezpečný start do života 

Preventivní výukový program – Veselé zoubky 

Čerti ve škole – čertovská nadílka za pomocí žáků 9. tříd 

Vánoční besídky 

Přírodovědné programy – Les, Voda a Jindrova naučná stezka 

Noc s panem Andersenem – noční čtení pohádek v budově školy spojené se soutěžemi a 

spaním ve škole. 

Vítání jara 

Mezinárodní den dětí 

Besídky na konci školního roku 
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Činnost DPS Nova Domus + Novadomáček 

 

20. a 21. 9. 2016 Zpívání v přírodě – soustředění DPS Novadomáček a Nova Domus 

(Sigma Dolní Žďár) 

11. 11. 2016  Svatomartinské hodování – vystoupení DPS Nova Domus na náměstí 

Míru v Jindřichově Hradci 

8. 11. 2016  JinoHrátky - vystoupení KS Nova Domus – náměstí Míru v Jindřichově 

Hradci 

1. 12. 2016  Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. 

Jana Křtitele 

7. 12. 2016  Vystoupení pro školní družinu 

8. 12. 2016  Vystoupení pro školní družinu 

8. 12. 2016  Vystoupení pro seniory v Pečovatelském domě Jindřichův Hradec 

10. 12. 2016  Adventní trhy – vystoupení DPS Nova Domus na náměstí Míru v J. 

Hradci 

16. 2. 2017   Vystoupení pro MŠ Sládkova Jindřichův Hradec 

16. 2. 2017  Vystoupení pro školní družinu 

2. 3. 2017  Vystoupení pro MŠ Růžová Jindřichův Hradec 

23. 3. 2017 Vystoupení pro MŠ „U Billy“ Jindřichův Hradec 

11. 5. 2017 Pohádkové odpoledne pro bývalé a současné zaměstnance školy 

25. 5. 2017 Pohádkové odpoledne pro rodiče 

26. 5. 2017  Africká muzejní noc (Muzeum Jindřichohradecka) – vystoupení v Rajské 

zahradě 

13. 6. 2017  Chvála zpěvu – koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. Jana 

Křtitele 

věnovaný Evropskému dni hudby 

 

Jihočeský zvonek 2016: 

Okresní kolo - 5. 4. 2017 Jindřichův Hradec 

Zlaté pásmo s postupem do krajského kola 

Alexandra Plucarová, I. kategorie sólo 

Jakub Kümmel, III. kategorie sólo 

Barbora Nosálová, Marie Pachmannová, Tereza Nosálová, IV. kategorie trio 

Stříbrné pásmo: 

Jan Měkuta, I. kategorie sólo 

Antonín Měkuta, Marie Pachmannová, Viktorie Urbánková, III. kategorie trio 

 

Krajské kolo - 21. 4. 2017 Strakonice 

Zlaté pásmo: 
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Alexandra Plucarová, I. kategorie sólo 

Stříbrné pásmo: 

Barbora Nosálová, Marie Pachmannová, Tereza Nosálová, IV. kategorie trio 

Bronzové pásmo: 

Jakub Kümmel, III. kategorie sólo 

 

V letošním školním roce 2016/2017 dosáhli naši žáci v této pěvecké soutěži nejlepších 

úspěchů za poslední ročníky! 

 

 

Stonožka 

Naše škola má čest nést název „Stonožková škola“ (vyučující spolupracující s humanitárním 

hnutím „Stonožka  - Na vlastních nohou“ jsou nositelkami vyznamenání „Zlatá stonožka“.) 

Škola spolupracuje s hnutím od roku 1991. 

I v tomto školním roce pracovaly naše děti pro naše hnutí. Děti malovaly vánoční přáníčka pro 

naše nejstarší spoluobčany v Domě s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci. Připravovali 

jsme dětská výtvarná díla pro soutěž vyhlášenou na podporu dětí v oblastech postižených 

válkou. 

Dne 2. 12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha 

a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí – „Na 

vlastních nohou“. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen vyjádřila poděkování všem za jejich 

účinnou pomoc. V letošním roce se kromě řady dobročinných akcí, které ve svém důsledku 

pomáhají dětem v oblastech postižených válkou, konala i akce na pomoc při léčbě  dětské 

Crohnovy nemoci. Děti malovaly obrázky na téma „Věda léčí“ a výtěžek z dražby nejlepších 

výtvorů byl věnován na výzkum léčby dětí postižených touto chorobou. I naše děti byly mezi 

oceněnými. Byla to Barbora Nosálová, Adéla Severová, Michaela Jurigová a Anna Tržilová. 

Diplomy jim byly předány z rukou pražského arcibiskupa a patrona Stonožky J. Em. Dominika 

kardinála Duky O. P. Při této akci Stonožka přispěla 500 000 Kč, které putovaly do 

Západočeské univerzity v Plzni na výzkum. 

V rámci „Stonožky“ jsme zaslali práce k projektu „Z historie lékařství“. 

 

Výtvarné soutěže a aktivity 

 

 Žáci V. B a VIII. A (2015/2016) poslali návrhy do výtvarné soutěže o realizaci sochy 

vyhlášené firmou Yabba Dabba Doo!  V září letošního roku jsme byli osloveni 

a  zástupce firmy YDD! K další spolupráci. Do školy byl dodán stavební materiál – 

použité telefony, kabely a další elektronický materiál. Připravili jsme dva návrhy, 

které se líbily – „Karel IV“ a náš „Bezhlavý rytíř“. Výběr vítězného modelu byl tedy na 

nás. Socha vznikala z vyřazených mobilních telefonů a ostatního příslušenství. Žáci 

IX. A se při této činnosti učili práci s různými materiály a zkoušeli i netradiční 

rukodělné techniky – drátkování, drhání z kabelů od nabíječek telefonů.  Vytvořili 
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sochu bezhlavého rytíře, který se údajně zjevoval v našem městě a jeho okolí. Na 

realizaci sochy se podíleli žáci IX. A třídy při hodinách výtvarné výchovy. Realizační 

tým žáků (ve složení Jana Bindrová, Denisa Fižová, Jakub Krejčí a Roman David) se pak 

scházel mimo výuku a podílel se na tvorbě samotné skulptury. Naše výsledná práce – 

„Bezhlavý rytíř“ je vystavena v Panské ulici před prodejnou YDD. 

. 

 Soutěž vyhlášená Domem zahraniční spolupráce  - „ Mýtické a mystické bytosti, 

bohové a hrdinové, nadpřirozeno i tajemno, kouzla a čáry mezi námi“.  Zasílali jsme 

kolektivní práci žáků IX. A třídy. Odměnou za práci byly škole doručeny výtvarné 

potřeby. 

 

 MMN – Zaslání 21 prací – žáci 2. stupně. Matyáš Dvořák V. B získal čestné uznání. 

 

 V měsíci březnu byly odeslány fotografie do soutěže „Mladí fotografují památky“ 

Celkem 15 fotografií od 10 žáků VIII. A. 

 Třída VIII. A absolvovala další kurzy fotografování – Architektura a Portrét  v muzeu 

fotografie. 

 

 V rámci „Stonožky“ posíláme práce k projektu „Z historie lékařství“. 

 

 Obeslali jsme výtvarnou část projektu „Textík“. Do sborníku byly vybrány práce 

Terezy Nosálové ze VII. A a Tadeáše Urbana z III. A. 

 

 Soutěž „Mé toulky za zvěří“ nebyla letos v J. Hradci mysliveckým spolkem vyhlášena, 

a proto jsme připravené práce odeslali přímo do Prahy. Bylo odesláno 25 prací. 

Velkým úspěchem je 2. místo ve 3. kategorii celostátního kola. Toto ocenění získal 

Bruno Jan Šulc ze IV. B. 

 

 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž „Za tajemstvím čisté vody“. Dívky Anna 

Drobilová, Tereza Nosálová a Bárbora Nosálová ze VII. A vytvořily komiks, který získal 

3. místo v této celostátní soutěži. 

 

 Další odeslané práce v rámci projektu „Šťastné stáří očima dětí“. Vyhodnocení po 

prázdninách. 

 

 Rovněž po prázdninách bude hodnocení prací „Šelmy Šumavy“, kterou také 

odesíláme poslední týden. 
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Lyžařský kurz 

 

Ve dnech 19. až 24. února 2017 se 32 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 třemi instruktory dle pravidel metodiky výuky 

lyžování dětí pro příslušnou věkovou skupinu. Po všeobecné lyžařské průpravě jsi většinou 

osvojili základy smykového i řezaného oblouku, skupina se snowboardy zvládla též od 

základů následně i pokročilejší techniku jízdy. 

Ve večerních hodinách žáci 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: Ing. Hana Rusová, Mgr. Zdeněk Pixa a Jiří Kocourek. 

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 je vést žáky k odpovědnému environmentálnímu chování, tj. takovému, 

kdy při svém rozhodování a řešení různých situací berou v úvahu i dopady možných řešení na 

životní prostředí. Žáci se zapojují do činností pomáhajících zlepšovat kvalitu životního 

prostředí i kvalitu vlastního života. 

Environmentální výuka prolíná všemi předměty zvlášť úzce je provázána s Projektem 

protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 

Cíl EVVO byl plněn při různých aktivitách během celého školního roku. 

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

Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnili 3 žáci. 

Své vědomosti z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí si žáci ověřili 

v soutěži Přírodovědný Klokan. 

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

rybářskou ve Vodňanech. 
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Zapojili jsme se do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem- např. beseda 

s nevidomým bývalým žákem naší školy, pomoc postižené dívence sběrem víček od PET lahví. 

Pokračovali jsme ve sběru hliníku a ve třídění odpadu. 

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

 

V rámci aktivit Mládež a kultura se žáci naší školy ve školním roce 2016 – 2017 zúčastnili 

těchto výchovně vzdělávacích pořadů, divadelních a filmových představení, besed: 

 

16. 11. 90. léta ve světové rockové hudbě – výchovný koncert      5. - 9. tř. 

22. 12. Anděl Páně 2 – filmové představení          1. – 4. tř. 

22. 12. Anděl Páně 2 – filmové představení         5. – 9. tř. 

22. 2. Borneo (Pohodáři) – vzdělávací pořad        7. - 9. tř. 

3. 5. Hrátky na pohádky (Hudební divadlo dětem) – divadelní představení1. – 2. tř. 

2. 6.   Brazílie (Planeta Země 3000) - vzdělávací program        5. – 9. tř. 

 

Do této oblasti spadají též výstavy a exkurze. 

Exkurze si v průběhu školního roku objednávali učitelé podle potřeb 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 jednotlivých tříd (podrobný rozpis besed odevzdán na začátku školního roku 

2016/2017): 

1. A - 3x 

1. B – 3x 

2. A - 3x 

2. B – 3x 

3. A - 3x 

3. B – 3x 

4. A - 2x 

4. B – 2x 

5. A – 1x 

5. B – 3x 

Celkem 26 literárních besed 
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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. 

V rámci plnění preventivních aktivit spolupracuje škola již tradičně s řadou neziskových 

organizací. Programy jsou realizovány pro žáky I. i II. stupně, a to se snahou udržení 

provázanosti a návaznosti. Jmenujme například Sananim, z. ú. (problematika zneužívání 

alkoholu a jiných návykových látek), Do světa z. s. (energetické nápoje), THEIA – krizové 

centrum o. p. s. (osobní bezpečí, životní hodnoty, násilí a šikana, úskalí virtuálního světa, 

rasismus, xenofobie, …), ACET ČR, z. s. (poruchy příjmu potravy, AIDS – HIV, vztahy, …), Policie 

ČR (osobní bezpečí, kyberšikana, sexuálně motivované delikty, trestně právní odpovědnost, 

…), SONS, z. s. (handicapovaní občané mezi námi), ČČK, o. s. (poskytování první pomoci při 

intoxikaci návykovými látkami, změny psychiky, úrazy pod vlivem návykových látek). 

ŠMP se účastnila v rámci DVPP seminářů a školení, jako Problémový žák, Kyberšikana a jiné 

nástrahy, Ozbrojený útočník ve škole. 

 

8. Inspekční činnost České školní inspekce 

Ve školním roce 2016-2017 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. 

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 Spolek rodičů přátel dětí a školy, SRPDŠ. 

Zástupci sdružení se pravidelně zajímají o činnost školy na svých pravidelných schůzkách Rady 

rodičů. Spolek poskytoval 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 
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výletech, adaptačních kurzech. Pravidelně je o prázdninách organizován 14 denní pobyt pro 

děti naší školy pod vedením p. zástupkyně Mgr. Lenky Hrubé.  O tento pobyt je pravidelně 

velký 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 a učebny). 

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 10. 10. 2017 

 

 


