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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, od 1. 3. 2018 Zdeňka Kornasová 

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: Mgr. Vladislav Burian, MgA. Sabina Langerová 

Zástupci zákonných zástupců: Mgr. Marta Léblová, Zdeněk Píša 

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Simona Licehamrová, Mgr. Yvona Zajícová 

 

 

 

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

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání ve všech ročnících. 

Dle učebního plánu byla zaměřena pozornost na informatiku a výpočetní techniku v rozšířené 

výuce. Bylo pokračováno v posílené výuce 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 zůstalo 

navýšení týdenní dotace výuky matematiky o jednu hodinu navíc. Cílem těchto kroků 

je prohloubit vědomosti a dovednosti dětí v těchto předmětech a tím zkvalitnit 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 

Zásady první pomoci 

Zeměpisná praktika 

 

Volitelné předměty v 8. ročníku – ŠVP 

Sportovní výchova 

Sborový zpěv 

Užité výtvarné činnost 

Zásady první pomoci 

Zeměpisná praktika 

 

 

Volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

Sportovní výchova 

Sborový zpěv 

Užité výtvarné činnost 

Zásady první pomoci 

Zeměpisná praktika 

 

 

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. V tomto školním roce již tradičně 
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pokračoval úspěšný projekt „Zdravý pohyb“, realizovaný za finanční podpory zřizovatele. 

V tomto školním roce se začal realizovat projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (tzv. „Šablony“). Vznikla pozice školního asistenta, rozběhly se šablony zaměřené 

na robotiku, o kterou byl a je velký zájem, dále čtenářský klub a šablony určené pro žáky 

ohrožené školním neúspěchem. Celkové způsobilé výdeje projekty byly stanoveny 

na 973.936,- Kč. 

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

nabídku místního DDM a sportovních oddílů.  

Spolupracujeme se sportovními kluby – soustřeďujeme malé sportovce a snažíme se vytvořit 

jim rozvržení rozvrhu hodin tak, aby se mohli sportovních aktivit účastnit. V současné době 

spolupracujeme s hokejovým a fotbalovým klubem a rádi bychom přivítali i ostatní druhy 

sportů. 

Ve 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. Dále je hřiště 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 učeben. 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 desíti interaktivních tabulích, které 

pomáhají zvýšit názornost a přitažlivost výuky.  

Z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, byly zakoupeny robotické stavebnice (167.546,-Kč) a deskové hry (3.895,-

Kč), Které sloužily pro kroužek robotiky i výuku. 

Během hlavních prázdnin došlo k vymalování vybraných tříd a dalších prostor školy a nástřik 
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radiátorů ve třídách a chodbách. Dále byla provedena výměna části poškozených parket 

v tělocvičně školy. 

 

3. Organizace školy 
 

Třída 

Třídní učitel 

Učební 

program 

Počet 

žáků 

Chlapci Dívky 

I. A Mgr. Krajícová Hana ŠVP ZV 19 8 9 

I. B Mgr. Anděrová Zdeňka ŠVP ZV 19 12 7 

II. A Mgr. Licehamrová Simona ŠVP ZV 27 14 13 

II. B Mgr. Luksová Veronika ŠVP ZV 27 15 12 

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

III. B Mgr. Frišová Jaroslava ŠVP ZV 28 17 11 

IV. A Mgr. Dalíková Helena ŠVP ZV 19 9 10 

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

V. A Mgr. Kadlecová jiřina ŠVP ZV 21 6 15 

V. B Mgr, Vondrková Eva ŠVP ZV 22 13 9 

VI. A Mgr. Zajícová Yvona ŠVP ZV 21 9 12 

VI. B Ing. Rusová Hana ŠVP ZV 23 12 11 

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

VII. B Mgr. Pixová Vladěna         

(do 10/2017),  

Mgr. Valigová Tereza 

ŠVP ZV 19 14 5 

VIII. A Mgr. Hromádková Dana ŠVP ZV 22 13 9 

IX. A Mgr. Illeová Gabriela      

(do 12/2017),  

Mgr. Jelínková Lenka 

ŠVP ZV 23 10 13 

Celkem   358 190 168 

1. stupeň   226 117 109 

2. stupeň   132 73 59 

 

      

1. ŠD Kudličková Karolina     

2. ŠD Horalová Iva     

3. ŠD Vicanová Ivana     

Bez třídnictví: 

Mgr. Jelínek Petr 

Mgr. Jelínková Lenka – VP 

Bc. Beneš Jan 

Bc. Hynek Miroslav    
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Mgr. Kalivodová Anna 

Mgr. Valigová Tereza 

Mgr. Buček Zdeněk 

Mgr. Bílá Nikola 

     

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

Sekretářka školy: Šimková Jana    

      

Školník, topič: Kadlec Jiří, Drs Pavel     

Uklízečky: Švábková Radka, Králová Lucie, Mlejnková Alena, Legényová Naděžda, Beranová 

Jana, Nedvědová Eva 

      

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana, Kornasová Zdeňka    

Kuchařka: Nováková Eva     

Pomocná kuchařka: Nosálová Eva    

 

4. Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst učitelů 
Pedagogický sbor tvoří z podstatné části aprobovaní učitelé. Částečně neaprobovaně byly 

v letošním školním roce vyučovány předměty praktické činnosti, tělesná výchova 

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 2017/2018 bylo realizováno 

především v prostorách školy v oblastech matematické, jazykové a čtenářské gramotnosti, 

a to v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále pak, vzhledem 

k dopravní a časové dostupnosti, především v Českých Budějovicích a Táboře. DVPP 

se zúčastnili dle aprobací všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

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. 
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Obsah jednotlivých forem DVPP: 

• prohlubování kvalifikace, 

• zvyšování kvalifikace, 

• oblast pedagogických věd, 

• rozšíření odborné kvalifikace. 

 

DVVP ve školním roce 2017 – 2018 

 

 

Příjmení, jméno  Téma vzdělávání, místo, instituce 

Ing. Možíš Luděk  Aktuální změny školské legislativy, J. Hradec, MAS Česká 

Kanada 

Mgr. Lenka Hrubá  Aktuální změny školské legislativy, J. Hradec, MAS Česká 

Kanada 

Ing. Možíš Luděk  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Ing. Možíš Luděk  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Lenka Hrubá  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Lenka Hrubá  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Tereza Valigová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Tereza Valigová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Hromádková Dana  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Hromádková Dana  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jaroslava Frišová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jaroslava Frišová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Pavel David  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Pavel David  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Ing. Luděk Možíš  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Yvona Zajícová  AJ 175 Správná výslovnost a transkripce v anglickém jazyce 

do českých škol, Brno 

Mgr. Yvona Zajícová  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Yvona Zajícová  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Zdeněk Buček  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Zdeněk Buček  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jiřina Kadlecová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 
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Mgr. Hromádková Dana  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Tereza Valigová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Tereza Valigová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Lenka Hrubá  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Lenka Jelínková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Hrubá  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Jelínková  Změny v novele 27/2016 Sb. školení výchovných poradců, 

PPP J. Hradec, PPP J. Hradec 

Mgr. Lenka Jelínková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Zdeněk Buček  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

 

Mgr. Jiřina Kadlecová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Ing. Hana Rusová  Zacházení s chemickými látkami, Č. Budějovice (20. 2. 2018) 

Mgr. Lenka Jelínková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Hrubá  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Hrubá  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Jelínková  Reading in the class, OUP, J. Hradec 

 

Mgr. Yvona Zajícová 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Yvona Zajícová  Internet ve výuce angličtiny, Brno, Descartes 

Mgr. Yvona Zajícová  Reading in the class, J. Hradec, OUP 

Mgr. Tereza Valigová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Tereza Valigová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jaroslava Frišová               CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jaroslava Frišová             CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Lenka Jelínková  Impuls pro kariéru a praxi, Hotel concertino J. Hradec, JHK 

Mgr. Lenka Jelínková 

Mgr. Lenka Jelínková 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Lenka Hrubá  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 
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Mgr. Dana Hromádková  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů 

a matematiky Č. Budějovice, ČŠI 

Mgr. Zdeňka Anděrová  CG32A – Čtenářská gramotnost,1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Veronika Luksová  CG32A – Čtenářská gramotnost, 1ZŠ J. Hradec 

Mgr. Zdeňka Anděrová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Veronika Luksová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Simona Licehamrová  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Simona Licehamrová  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Zdeněk Buček  MG32B – Matematika pro každého, 1.ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jiřina Kadlecová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Eva Vondrková  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Eva Vondrková  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Eva Vondrková  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Helena Dalíková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Helena Dalíková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Helena Dalíková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Helena Dalíková  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 

Mgr. Tereza Valigová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Jaroslava Frišová             CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Hana Krajícová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Hana Krajícová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Hana Krajícová  CG32A - Čtenářská gramotnost, 1. ZŠ J. Hradec 

Mgr. Klára Vykypělová  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – Cizí 

jazyky, 1. ZŠ J. Hradec, AV Media 
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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. Buček Zdeněk uč. 2. st. 1,00 Tv 

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

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. Valigová Tereza                 uč. 2. st.                           1,00                  Z, D 

Mgr. Bílá Nikola                          uč. 2.st                            0,23                  Prc 

Mgr. Jelínek Petr                        uč. 2. st.                           0,59                  M 

Bc. Beneš Jan                             uč. 2. St                             0,64                  Tv 

Bc. Hynek Miroslav                   uč. 2.st                              0,36                  If 

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(do 28.2.2018) školník 1,00 

Kadlec Jiří (do28.2.2018) topič 0,25 

Drs Pavel (od 1.3.2018) školník 1,00 

Drs Pavel (od 1.3.2018) topič 0,25 

Švábková Radka uklízečka 0,75 

Králová Lucie                              uklízečka                          1,00 

Legényová Naděžda uklízečka 0,50 
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Mlejnková Anna                      uklízečka                          0,50 

Nedvědová Eva                       uklízečka                           0,50 

Duchoňová Jana 

(do 28.2.2018)           ved. ŠJ                     0,40 

Kornasová Zdeňka 

(od 1.3.2018)            ved. ŠJ                     0,40 

Nováková Eva                   kuchařka  0,375 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka 0,375 

 

 

 

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. V letošním školním roce bylo ŠPP posíleno o dětského psychologa Mgr. Nikolu Bílou. 

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 2017/2018 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 
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od 1. září 2016. Na začátku školního roku byl 1 integrovaný žák (stále ještě podle doporučení 

vydaným před 1. 9. 2016) a 2 žáci byli vzděláváni podle IVP na základě doporučení podle 

vyhlášky 27/2016. V průběhu školního roku 2017/2018 přibyli další 2 žáci vzděláváni dle IVP. 

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 27/2016 a na základě doporučení PPP zřizovala 

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

speciálně pedagogické péče).  Během školního roku 2017/2018 bylo vytvořeno 8 skupin 

pedagogické intervence. Navíc byl zřízen dyslektický kroužek pro žáky s doporučeními 

vydanými před 1. 9. 2016. Rozdělení jednotlivých žáků je určováno zdrojem financování, 

typem speciálních potřeb pro vzdělávání a také důležitým faktorem je i věk daného žáka. 

Na naší škole pracují 3 speciální pedagogové.  

Zákonní zástupci byli několikrát informováni v rámci informačních schůzek o skončení 

platnosti doporučení vydaných před 1. 9. 2016 s následnou informací, jak je možné dále 

postupovat. 

Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky, metodikem 

prevence a dětským psychologem 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 s SVP Jindřichův Hradec a v případě 

potřeby byla zákonným zástupcům doporučena konzultace s tímto odborným pracovištěm. 

Žákům 9. ročníku byly zprostředkovány besedy se zástupci středních škol, zejména 

ze vzdálenějších oblastí, aby byly poskytnuty co nejširší informace všem žákům. Navštívili 

v rámci dnů otevřených dveří střední školy, o které projevili zájem, a tím byl žákům podán 

ucelený přehled o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti Jihočeského kraje. Od října měl 

každý žák k dispozici příručku Atlas školství. 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. 

Od března 2018 byla navázána úzká spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, která 

nabídla možnost zdarma se zúčastnit akce Den s dobrodružstvím v Českých Budějovicích 

a dále exkurze do místních podniků ProNanoTech, s.r.o. a SIKO-Z, s.r.o. Tyto exkurze byly 

hodnoceny ze strany žáků velmi kladně. Spolupráce s JHK bude probíhat i v následujícím 

školním roce. 

Dva dny v týdnu výchovná poradkyně poskytovala žákům a jejich zákonným zástupcům 

konzultační hodiny, které byly nejvíce využívány při profesní orientaci žáků 9. ročníku, 
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zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zákonnými zástupci žáků 

s odlišným mateřským jazykem. 

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

připravena beseda se zaměřením na seznámení se s náplní práce ÚP a druhá beseda byla 

zaměřena na profesní orientaci. 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 /2019 

Čtyřleté obory:                                                                                                                                                       

Přehled rozmístění žáků 9. ročníků dle typu školy: 

a) střední školy s maturitou 16 žáků (gymnázia – 1, OA – 8, SOŠ technické zaměření – 3, 

Střední zdravotnická škola – 1, SOŠ přírodovědné zaměření – 2, konzervatoř - 1), 

tj. 69,6 % 

b) střední odborná učiliště 7 žáků (technické zaměření – 6, zemědělství – 1), tj. 30,4 %.  

Ze 7. ročníku byl přijat 1 žák na SOŠ a SOU J. Hradec, který ukončil povinnou školní docházku. 

Osmiletá gymnázia: 

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

ročníku gymnázia budou tvořit 18,33% ze všech nově přijatých žáků. 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do první třídy se dostavilo 55 dětí, z toho bylo 10 dětem vydáno rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky. 

 

Výsledky vzdělávání žáků: 

Podrobné údaje – viz. příloha 

 

Starostou města bylo vyhodnoceno za své sportovní a studijní výsledky 5 žáků naší školy: 

 

Kateřina Leblová, žákyně 4.  třídy 

Katka Leblová je šikovná, pilná a milá žákyně. Mnoho let si vozí domů ze soutěží Aerobiku 

Lena ponejvíce zlaté medaile. Reprezentuje naši školu v plavání a vybíjené, vystupuje na 

akcích s pěveckým sborem Nova Domáček. Zúčastňuje se i výtvarných soutěží pořádaných 

školou i JH Bazénem a všude se umisťuje na předních místech. 

Také letos už má doma několik medailí a ocenění. 

 Ze čtyř závodů v aerobiku AET LENA si přivezla zlatou medaili z Jindřichova Hradce, Prahy, 

Českého Krumlova a Dačic. 

Ve výtvarné soutěži vyhlášené Plaveckým bazénem byla oceněna již třetím rokem za sebou. 

Katka slaví úspěchy i v oblasti čtenářské. V Městské knihovně byla letos ke 125. výročí 

založení Knihovny v Jindřichově Hradci vyhlášena za nejaktivnější čtenářku dětského 
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oddělení. 

Kateřina Leblová je velmi všestranné a talentované děvče, které se rok od roku věnuje více 

činnostem a všude slaví úspěchy. Přejeme jí, aby se jí i nadále tak dobře dařilo. 

 

Anna Heřmánková, žákyně 9. třídy 

Anna Heřmánková již od 10 let se věnuje sportu a školu dlouhodobě úspěšně reprezentuje 

v různých sportovních soutěžích.  

Největších úspěchů dosahuje v házené. Zde si postupně buduje vynikající pozici na postu 

pivota. V roce 2017 byla třikrát vyhlášena nejlepších hráčkou na házenkářských turnajích. 

V roce 2017 a 2018 vyhrála se svým týmem Ligu Vysočiny. V roce 2017 byla vybrána do 

Kempu házenkářských nadějí v Nymburce a v současné době je členkou reprezentace juniorů 

České republiky. 

Ačkoli Anna Heřmánková hodně času věnuje sportu, její školní výsledky jsou po celou školní 

docházku vynikající, její přátelské chování a smysl pro fair play pak příkladné ostatním. 

 

Klára Koudelková, žákyně 9. třídy 

Klára Koudelková je všestranně nadaná žákyně s vynikajícími studijními výsledky po celou 

dobu školní docházky. 

Úspěšně reprezentuje školu v oblasti jazykové – v letošním roce získala 3. místo v Okresní 

olympiádě anglického jazyka, výborně obstála i v dějepisné olympiádě v roce 2017 i 2018. Je 

nadaná i ve výtvarné oblasti – v roce 2016 získala ocenění Mladý módní návrhář. 

Další zájmovou oblastí je hudba. V hudební soutěži Yamaha v roce 2017 získala 1. místo – hra 

na flétnu a 2. místo – hra na kytaru.  

A v neposlední řadě je zde pohybová aktivita. Klára Koudelková získala v letošním roce 

3. místo v taneční soutěži „Dačické roztančení kostky cukru“. Na atletických závodech v Nové 

Včelnici obsadila taktéž 3. místo na běh 800 metrů. 

Klářin smysl pro zodpovědnost, snahu být nejlepší, ale zároveň velmi milé a přátelské jednání 

a chování vůči ostatním je příkladem pro ostatní. 

 

Kristýna Korandová, žákyně 9. třídy 

Kristýna Korandová je zejména vynikající sportovkyně. Již od 7 let se věnuje lehké atletice. 

Zde postupně dosahuje vynikajících výsledků nejen na úrovni okresu, kraje, ale i republiky. 

V roce 2017 obsadila 3. místo ve štafetě v krajských lehkoatletických závodech a účastnila se 

Mistrovství České republiky žáků a žákyň v atletice ve štafetě. 

V letošním školním roce své úspěchy znásobila. Obsadila 4. místo v běhu na 400 metrů 

v krajských lehkoatletických závodech družstev, kde ale závodila již za ženy, v závodech 

jednotlivců o Pohár rozhlasu získala 3. místo ve vrhu koulí a 5. místo v běhu na 800 metrů.  

Navázala i evropskými úspěchy – Kristýna Korandová se účastnila European Kids Athletics 

Games, kde reprezentovala Českou republiku v běhu na 100 metrů překážky a v běhu na 300 

metrů. 

Ačkoli většinu volného času věnuje sportu, její školní výsledky jsou vynikající. Kristýnina 
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přátelská povaha, smysl pro zodpovědnost, silnou vůli nevzdávat se a poprat se i se životními 

překážkami je hodna následování. 

 

Marie Pachmannová, žákyně 9. třídy 

Marie Pachmannová je vynikající žákyně po celý druhý stupeň základní školy. Její zájem je 

zaměřen zejména humanitním směrem. Výborné výsledky dosahuje v oblasti cizích jazyků, 

zdárně obstála při zkouškách Cambridge.  

Její doménou se ale stalo zejména umění, oblast hudební - hra na cello a zpěv.  Rok od roku 

se dostává do širšího povědomí hudební veřejnosti. V roce 2016 získala v krajském kole 

1. místo ve triu za interpretaci barokní hudby. V roce 2017 1. místo v okresním kole, 1. místo 

v krajském kole a 2. místo v celostátním kole. Tento rok završila zlatým pásmem na celostátní 

přehlídce Bohuslava Martinů. Stejně vynikajících výsledků dosahuje i v oblasti zpěvu. V roce 

2017 získala v triu stříbrné pásmo v krajském kole, v letošním roce pak zlaté pásmo v triu 

v okresním kole a stříbrné pásmo v triu v krajském kole. 

Marie Pachmannová zůstává věrna hudbě i nadále, byla přijata na Konzervatoř Brno. 

 

Výsledky soutěží a olympiád 

 

Olympiáda kolo jméno umístění 

Anglický jazyk I A školní Matějíček Roman 7. A 1. 

Anglický jazyk II A školní Koudelková Klára 9. A 1. 

Český jazyk školní Schmidtová Anna 8. A 1. 

Dějepis školní Koudelková Klára 9. A 1. 

Dějepis okresní Koudelková Klára 9. A 23. 

Český jazyk okresní Schmidtová Anna 8. A 13. 

Anglický jazyk I A okresní Matějíček Roman 7. A 5. 

Anglický jazyk II A okresní Koudelková Klára 9. A 3. 

Zeměpis školní  Eliška Sochorová 6. B 1. 

Zeměpis okresní  Eliška Sochorová 6. B 6. 

Zeměpis školní Kristýna Jungová 7. A 1. 

Zeměpis okresní Kristýna Jungová 7. A 9.  

Zeměpis školní Samuel Kouba 8. A 1.  

Matematika okresní Adéla Severová 7.B  

Přírodopis Okresní- kat. D Barbora Heřmánková 

7.A 

5. 

Přírodopis Okresní - kat. D Frank Szendzielarz 7.B 7. 

Přírodopis Okresní - kat. C Anna Drobilová 8. A 13. 

Německý jazyk školní Barbora Pavlíková 1. 

Německý jazyk okresní Barbora Pavlíková 10. 

Výsledky sportovních soutěží 
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Sport Kolo Jméno - třída umístění 

Přespolní běh – v parku pod 

Jakubem, 4. 10. 2017 

okresní 7. A, 8. A, 9. A  

Florbal, 22. 11. 2017 okrskové 5. 6. 7. 4. místo 

    

Plavání základních škol okresní 3. A, 4. A, 5. B, 6. A, 7. A, 7. 

B, 8. A 

1., 2., 3., 2x4., 

5., 6., 7. 

Novinářský kalamář-házená 

dívky kategorie III 

krajské 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A 4. místo 

Plavání základních škol – 

kategorie sportovní a 

amatérská 

okresní Bártů Rozálie 

Mazalová Nikola 

Hradská Veronika 

Petra Nedvědová 

Anežka Šimonová 

Roman Matějíček 

Vendula Častová 

Jakub Kümmel 

2. místo 

2. místo 

3. místo 

1. místo 

1. místo 

1. místo 

1. místo 

2. místo 

Šk. liga bum bácball 5. 4. 

2018 

meziškolní žáci 9. A 6. místo 

Dopravní soutěž mladých 

cyklistů 

oblastní  1.kategorie 

Tomáš Kučera, Ondřej Bašta, 

Kateřina Jiroušková, 

Alexandra Plucarová 

2.kategorie 

Jakub Kümmel, David Ouvín, 

Anna Drobilová, Vendula 

Častová 

3. místo 

 

 

 

6. místo 

Hokejbal  1.-3. tř okres  1.místo 

Hokejbal  4.-5.tř. okres  1.místo 

Hokejbal  6.-7. tř. okres  1.místo 

Hokejbal 8. - 9. tř. Krajské kolo  1.místo 

Memoriál JUDr.F.Bušty   Žáci 6. – 9. tř. 9. místo 

 

 

 

 

 

Školní družina 
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Ve školním roce 2017/2018 byla na škole v provozu 3. oddělení školní družiny s celkovým 

počtem 100 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 s plným úvazkem.  

Jednotlivá oddělení mají k činnosti vyhrazeny samostatné prostory. V letošním školním roce 

byla všechna oddělení, i s přilehlou chodbou ve třetím patře, vybavena novými koberci. 

Velikost místnosti pro činnost 1. oddělení a sociální zařízení ve třetím patře prostorově 

a kapacitně nejsou zcela vyhovující 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, výtvarný 

a kroužek dovedné ruce.  

Během školního roku se školní družina zúčastnila akcí: 

Výstava ovoce a zeleniny na 3. ZŠ, Vánoční a Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě, Výstava 

Vánočních stromečků v muzeu, výstava prací dětí výtvarného oboru LŠU v Domě gobelínů. 

Pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček pro žáky školní družiny uspořádal předvánoční 

vystoupení. 

Žáci z oddělení Dráčků se zúčastnili akce Velikonoční výtvarné dílny v muzeu. 

Oddělení Motýlků vystavovalo vykoledovaná vajíčka. 

V rámci spolupráce s DDM se všechna oddělení družiny v září zúčastnila náboru do 

technického kroužku Šroubek a v jarních měsících navštívila oddělení přírody. 

Na besedu jsme si pozvali pana myslivce a pana včelaře. 

Žáci sbírali papír, hliníkové obaly a v podzimních měsících kaštany a žaludy pro lesní zvířátka. 

Mezinárodní den dětí oslavila celá školní družina odpolednem plném zábavných soutěží a her 

v parku. 

Školní družina se rozloučila se svými žáky pamětním listem. 

 

6. Další aktivity školy 
 

Název akce třída předmět datum Vyučující  (uvádějte 

i s titulem) 

Přespolní běh – v parku 

pod Jakubem 

7. A, 8. A, 9. A TV 4. 10. 2017 Mgr. Zdeněk Buček 

Plavání základních škol 

3. A, 4. A, 5. B, 

6. A, 7. A, 7. B, 

8. A TV 

20. 12. 

2017 Mgr. Zdeněk Buček 

LVVZ  7. A, 7. b, 8. A. TV 

25. 2. – 2. 

3.  

Mgr. Zdeněk Buček, 

Ing. Hana Rusová 

Novinářský kalamář – 

házená turnaj dívek 

kategorie III 

6. A, 6. B, 7. A, 

7. B, 8. A TV 9. 4. 2018 Mgr. Zdeněk Buček 
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Atletika N. Včelnice 

Kat. III (6. 7.) 

Kat. IV (8. 9.)  Tv 10. 5. 2018 Ing. Hana Rusová 

JE Temelín 9. A F 16. 5. 2018 

Ing. Hana Rusová, 

Mgr. Tereza Valigová 

COP Sez. Ústí - exkurze 8. A F 13. 6. 2018 

Ing. Hana Rusová, 

Mgr. Tereza Valigová 

Dobrodružství s technikou, 

Č. Budějovice 7. A, 7. B F 14. 6. 2018 

Ing. Hana Rusová, 

Mgr. Tereza Valigová 

Memoriál JUDr. Ferdinanda 

Bušty  6. – 9. tř.  tv  24. 5. 2018 Mgr. Zdeněk Buček 

Hokejbal 8. - 9. tř. 
1. – 9. tř 

tv  

Květen 

2018  

Mgr. Pavel David, 

Mgr. Zdeněk Buček 

UNESCO – sport jako 

prostředek k podpoře 

vzdělávání, zdraví, rozvoje 

a míru  9. tř.  tv  26. 4. 2018 Mgr. Zdeněk Buček 

Olympiáda pro žáky 1. tř.  

1. Tř. A + B; 

7. B - 

pořadatel 
 tv  15. 6. 2018 

Mgr. Zdeňka Anděrová, 

Mgr. Zdeněk Buček 

Slavnostní zakončení 

projektu „Kdo jsme“ 

v Českých Budějovicích  5. B  Čj  24. 5. 2018 

Mgr. Eva Vondrková, 

Mgr. Klára Vykypělová 

Návštěva 

jindřichohradeckého zámku 

a hradu – okruh Gotický 

palác  7. B, 7. A  Dějepis 

 15. 6. 2018 

19. 6. 2018 Mgr. Eva Vondrková 

Jak se vaří zdraví 

Kuchařská 

prezentace 

žáků ZŠ – 

zástupci 8. A  Vaření  12. 5. 2018 

Mgr. Klára Vykypělová, 

Mgr. Tereza Valigová 

Zdravá 5ka  8.A, 9.A 

Výchova ke 

zdraví 

4. 6. 2018 

5. 6. 2018 Mgr. Klára Vykypělová 

Beseda ÚP Jindřichův 

Hradec 

 8. A 

 Výchova ke 

zdraví 

9. 5. 2018  

6. 6. 2018 Mgr. Klára Vykypělová 

Siko – Z - exkurze  9. A 

 Výchova ke 

zdraví  21. 6. 2018 Mgr. Klára Vykypělová 

Hvězdárna a planetárium 

Č. Budějovice - exkurze  6. A  Zeměpis   4. 5. 2018  Mgr. Tereza Valigová 

Muzeum fotografie J. H. –     21. 6. 2018 Mgr. Tereza Valigová 
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Vidím něco, co ty nevidíš 

 

• Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu s názvem „ZŠ 

Štítného“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování 

a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu 

ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž 

možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání 

a výsledků žáků v klíčových kompetencích. V rámci tohoto projektu PRACUJÍ s dětmi  

p. uč. českého jazyka (zdokonalování čtenářských dovedností a příprava na vyučování 

žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem). 

• Využili jsme nabídky Muzea Jindřichohradecka a v rámci Týdne knihoven jsme 

začátkem října 2017 navštívili expozici věnovanou 220. výročí založení Landfrasovy 

tiskárny. Žáci 9. A, 8. A a 6. B se seznámili s procesem vzniku tištěné knihy v 19. století 

a konkrétní podobou jednotlivých tisků i jejich vazeb, prohlédli si nejstarší dochovaný 

rychlolis na území naší republiky vyrobený v roce 1844 a další dobové artefakty. Pod 

vedením odborné knihovnice PhDr. Štěpánky Běhalové navštívili výstavu Nebeklíče od 

Landfrasů a plnili také řadu úkolů. 

 

• Již několik let spolupracujeme s Horáckým divadlem v Jihlavě, a tak jsme se po šesté 

vydali v rámci projektu „Za kulturou do divadla“ na představení hry bratří Mrštíků Rok 

na vsi v úpravě Miroslava Krobota. Představení se zúčastnili vybraní žáci 2. stupně. 

 

• Spolupracujeme také s Městskou knihovnou v J. Hradci. 5. třídy byly v listopadu 

a prosinci na besedě v Městské knihovně - Jihočeské pověsti a Vánoce ve světě. 

 

• Uspořádali jsme školní kolo Olympiády v českém jazyce 2017 - 2018 a zastoupení jsme 

měli i v kole okresním. 

• Do 8. ročníku soutěže Jindřichohradecký Textík, literárního projektu Epika, jsme 

zaslali práce žáků těchto tříd: 5. B, 7. A, 9. A. Letos jsme v literární sekci soutěže 

výrazně neuspěli.  

 

• Třída 6. B se zapojila do soutěže Souboj čtenářů 2018. V rámci třídního kolektivu mají 

děti za úkol přečíst některou z pěti zadaných knih. Každý žák by měl přečíst alespoň 

jednu knihu. Kvízové otázky mají prověřit znalost žáků nejen z obsahu knih, ale další 

informace související s četbou. On-line kolo proběhlo 16. dubna 2018. Školní 

knihovna získala 5 nových titulů po 5 kusech. 
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• V pondělí 20. listopadu 2017 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se 

zúčastnili 2 žáci ze třídy 9. A. Tematické zaměření letošního 47. ročníku olympiády 

bylo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938.“ Do okresního 

kola konajícího se v lednu 2018 postoupila s největším počtem bodů Klára 

Koudelková. Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo 16. ledna 2018 a Klára 

Koudelková se umístila na 23. místě.  

• 22. března 2018 byly třídy 8. A a 9. A v kině Střelnice v Jindřichově Hradci na 

dokumentu o N. Wintonovi – Síla lidskosti. Inspirující příběh o odvaze pomoci lidem 

v nouzi. 

 

• Třída 5. B se zapojila do Projektu do škol s názvem „Kdo jsme“ (aneb Seznam se 

s osobností a poznej sám sebe). Projekt seznamoval žáky s významnými historickými 

osobnostmi, jejichž duchovní odkaz je v dnešní době stále aktuální. Sekundárním 

cílem projektu bylo zlepšení chování ve třídě, sounáležitost v kolektivu a pro-sociální 

chování. Projekt měl přesah i do předmětu český jazyk a literatura. 

 

• Ve čtvrtek 24. května 2018 se třída 5. B zúčastnila slavnostního zakončení projektu do 

škol „KDO JSME“, které se konalo v Jeremiášově koncertní síni v Českých 

Budějovicích. Naši žáci vystoupili s divadelní scénkou ze života svaté Zdislavy 

z Lemberka, kterou si secvičili dle scénáře, který sepsal Bruno Šulc. 

 

• Výuka dějepisu v 7. ročníku byla ukončena prohlídkou zámku a hradu v Jindřichově 

Hradci, okruh Gotický palác (7. B – 15. 6. 2018, 7. A –    19. 6. 2018). 

• Zeměpisné olympiáda ve školním kole se v kategorii A zúčastnilo 11 žáků (postoupila 

Eliška Sochorová), v kategorii B 16 žáků (postoupila Kristýna Jungová) a v kategorii C 9 

žáků (postoupil Samuel Kouba). V okresním kole žáci podlehli konkurenci 

a nepostoupili do krajského kola. 

 

• 6. ročníky se zúčastnily projektu Dnes jím jako Ind. Tento projekt organizuje 

Salesiánská organizace Dona Boska, z. s. (Adopce na blízko). Prostřednictvím 

pracovních listů se žáci vpravily do problémů, se kterými se Indie musí potýkat. Dále 

získali hravou formou vědomosti o základních rysech Indie. Následně se žáci rozdělili 

do čtyř skupin. Každá skupina měla na starosti uvařit indický předkrm, přílohu, hlavní 

jídlo a dezert.  

 

• V závěrečném týdnu si 6. B po přechozím úspěchu uvařila italské pokrmy a seznámila 

se se základními kulturními rysy Itálie. 

 

• 6. A navštívila Hvězdárnu a planetárium České Budějovice za účele rozšíření znalostí 

z planetární geografie. Hlavním tématem školní exkurze bylo „Dobrodružství 
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kosmonautiky“ a následná prohlídka a výklad v planetáriu. 

 

Aktivity 1. stupně 

 

• Kroužky robotiky a doučování probíhaly v rámci projektu „Šablony“. Sportovní hry 

probíhaly v rámci projektu „Zdravý pohyb“. Ve škole cvičily 4 skupiny žáků vedené 

vyučujícími TV. Ve škole probíhal kroužek Dyslexie vedený Mgr. H. Krajícovou. 

• Výuka na dopravním hřišti 

• Kurzy plavání na plaveckém bazénu – kurzu se účastnily žáci 2. – 4. tříd. 

• Besedy v Městské knihovně 

• Čarodějné odpoledne na Jakubu – pohádková procházka setmělým Jakubem za 

osvětlení lampiček spojená s plněním zábavných úkolů –  1. B, 2. A, 2. B (Celodenní 

projekt spojený s podvečerní akcí zajistily třídní učitelky).  

• Mikulášské bruslení 

• Divadelní představení třídy 4. B – žáci 4. B se svým třídním učitelem Mgr. Pavlem 

Davidem připravili pro své spolužáky a rodiče divadelní představení v tělocvičně školy. 

• Předzápis – akce pro naše budoucí žáčky, při které děti společně se svými rodiči 

vyzkoušejí dovednosti, které by měl budoucí prvňák ovládat. 

• Přírodovědné programy - Les, Voda, Pole a louka 

• Barevný týden ve škole 

• Mezinárodní den dětí 

• Preventivní program Zdravá pětka 

• Noc s Andersenem – celodenní projekt spojený se soutěžemi, čtením pohádek 

a přespáním dětí ve škole. Akci pro své třídy zajistily třídní učitelky Mgr. V. Luksová, 

Mgr. J. Frišová, Mgr. Z. Anděrová, Mgr. S. Licehamrová 

• Škola bruslení pro žáky 1. tříd – zapojili jsme se do projektu organizovaného naším 

zřizovatelem 

• Návštěva muzea, badatelny a staré radnice 

• Velikonoční návštěva v muzeu a kostele Nanebevzetí Panny Marie 
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Činnost DPS Nova Domus + Novadomáček 

 

19. a 20. 9. 2017 Zpívání v přírodě – soustředění DPS Novadomáček a Nova 

Domus (Sigma Dolní Žďár) 

30. 11. 2017 Vystoupení na vernisáži Výstava betlémů v Muzeu 

Jindřichohradecka 

1. 12. 2017 Vánoční koncert (Jan Smigmator, Jindřichohradecký Big Band, PS 

Arietta a PS Nova Domus) - KD Střelnice 

2. 12. 2017  Festival betlémů Jindřichohradecké JINoHRÁtky 

  - nám. Míru 

7. 12. 2017  Chvála zpěvu - adventní koncert DPS Lyra, Novadomáček  

a Nova Domus – kostel sv. Jana Křtitele 

9. 12. 2017   Adventní trhy na náměstí Míru v J. Hradci 

9. 12. 2017 Vystoupení „Advent ve sv. Floriánu“ v Obchodně-medicínském 

centru sv. Florián v J. Hradci 

11. 12. 2017   Vystoupení pro školní družinu 

14. 12. 2017 Vystoupení pro seniory z Domu s pečovatelskou službou 

v Jindřichově Hradci – učebna Hv 

3. 5. 2018 Vystoupení na zahájení výstavy „Svět kostiček“ – Muzeum 

Jindřichohradecka 

26. 5. 2018 Jarní benefiční koncert na podporu nemocných s roztroušenou 

sklerózou – kaple Máří Magdaleny 

3. 6. 2018 Sázení sletové lípy - vystoupení pro TJ Sokol Jindřichův Hradec – 

Tyršův stadion 

20. 6. 2018 Chvála zpěvu – koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. 

Jana Křtitele věnovaný Evropskému dni hudby. 

 

Jihočeský zvonek 2018  

 

Okresní kolo - 18. 4. 2018 Jindřichův Hradec 

Zlaté pásmo s postupem do krajského kola 

Jakub Kümmel, IV. kategorie sólo  

Alexandra Plucarová, Marie Pachmannová, Viktorie Urbánková, III. kategorie trio 

Zlaté pásmo  

Alexandra Plucarová, II. kategorie sólo 

Antonín Měkuta, IV. kategorie sólo 
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Stříbrné pásmo: 

Eliška Mikulíková, I. kategorie sólo 

Michaela Mikulíková, I. kategorie sólo 

Jan Měkuta, I. kategorie sólo 

 

 

Krajské kolo - 17. 5. 2018 Strakonice 

 

Stříbrné pásmo: 

Alexandra Plucarová, Marie Pachmannová, Viktorie Urbánková, III. kategorie trio 

Jakub Kümmel, IV. kategorie sólo  

Ve školním roce 2017/2018 dosáhli naši žáci v této pěvecké soutěži opět velmi pěkných 

úspěchů jako v předcházejících ročnících – v okresním kole 4 zlatá a 3 stříbrná pásma, 

v krajském kole 2 pásma stříbrná. 

 

 

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.  

Letošní slavnostní mše svatá pro Stonožku, které se účastnili naši nejlepší kreslíři, se 

uskutečnila v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze již v pátek 1. prosince 2017. 

Pozvání přijali vzácní hosté - mezi nimi náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef 

Bečvář s manželkou, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice 

Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. 

Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. Armádní generál Josef Bečvář 

poděkoval všem dětem za pomoc, díky níž pak vojáci opravují či vybavují školy a nemocnice 

v místě svého působení v zahraničních misích. 

Paní Běla pak spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU 

stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci. 

 

Výtvarné soutěže a aktivity 

 

• V tomto školním roce se žáci zúčastnili těchto výtvarných soutěží: Módní návrhář (6. -

8. ročník), Šumavské šelmy (5. - 8. ročník) a Mé toulky za zvěří (5. - 8. ročník). 

V soutěžích jsme se bohužel neumístili, z poslední soutěže ještě neznáme výsledky.  

• Žáci reprezentovali školu svými výrobky v podobě vánočních a novoročních přání, 

které byly rozdány v rámci vánočního koncertu DPS Nova Domus. 
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• Dále žáci vytvořili výzdobu stánku pro akci města Jak se vaří zdraví (menu, obrázky 

jídel, název, apod.). 

• Zapojili jsme se také do 8. ročníku soutěže Jindřichohradecký Textík, výtvarného  

projektu Epika, kde jsme úspěch zaznamenali: 

Mezi devadesáti autory výtvarných ilustrací na téma „Ukradená vzducholoď“ vybrala 
odborná porota práce našich dvou žákyň (z celkového počtu patnácti zveřejněných 
prací): Adélky Severové z třídy 7. B, a Kristýny Jungové ze 7. A. (pod vedením Mgr. 
L. Hrubé). 

• 6. A navštívila výstavu v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci na téma Vidím něco, 
co ty nevidíš za přítomnosti a výkladu samotného autora fotografií Jana Matyáše. 

 

 

LVVZ ve dnech 25. 2. – 2. 3. 2018 

 

Kurz se konal v místě Benecko v Krkonoších pro žáky sedmých tříd (36 žáků 7.A a 7.B, 

2 žákyně z 8.A). V den příjezdu si žáci prohlédli okolí a typy sjezdovek. V pondělí se konalo 

rozřazení do družstev. Rozlyžování proběhlo na sjezdovce Sychrov, která je vhodná pro 

začátečníky. Další dny již většina lyžařů přešla na sjezdovku Kejnos se střední obtížností. Každý 

den se měnily počty žáků ve družstvech, podle pokročilosti se mohli přiřadit ke zkušenějším 

lyžařům. Naprostá většina žáků si buď osvojila základy lyžování (snowboardingu) nebo se 

zlepšila v technice již zvládnutých základů. Ve večerních hodinách žáci absolvovali přednášky 

o teorii lyžování a snowboardingu, dále prevenci úrazů a první pomoci. V pátek v odpoledních 

hodinách byl kurz ukončen návratem do J. Hradce. Během pobytu žáci dobrovolně každé ráno 

absolvovali venku rozcvičku, během večerního programu proběhla přednáška o zdravotních 

rizicích v horách, FIS pravidla a přednáška člena Horské služby Benecko. Zdravotní problémy 

byly pouze běžného typu (zvýšená teplota, projevy únavy). Dozory: Mgr. Zdeněk Buček, Jiří 

Kocourek, Ing. Hana Rusová. Zdravotník: Martin Krizan. 

 

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 zástupce Sdružení 

rodičů a přátel dětí školy. 

 

Vyhodnocení plánu EVVO a podpora zdraví a prevence rizikového chování 

(MPP) 
 

Hlavním cílem EVVO je vést žáky k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka 

k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, kterou je člověk součástí. Žáci se zapojují 
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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. 

• Zapojili jsme se do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem - např. 

Hnutí Stonožka. 

• Pokračovali jsme ve sběru hliníku a ve třídění odpadu. 

 

V rámci posílení zájmu žáků o přírodovědné obory se uskutečnilo několik exkurzí. 

• Žáci 9. roč. se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně Temelín. 

• Žáci 7. a 8. roč. navštívili výstavu „Dobrodružství s technikou“ v Č. Budějovicích 

a výstavu „Technika nás baví“ pořádanou SOŠ v Sezimově Ústí. 

• Žáci 8. a 9. roč. navštívili firmu Pro Nano Tech v J. Hradci zabývající se vývojem 

a výrobou přístrojů na tvorbu nanovláken. 

 

Environmentální výchova je úzce spjata s Projektem protidrogové prevence a prevence 

sociálně patologických jevů. V letošním šk. roce se uskutečnilo několik besed na téma 

kyberšikany, drog a zdravého životního stylu. Zúčastnili jsme se akce „Jak se vaří zdraví.“ 

 
 

 

     V rámci aktivit Mládež a kultura se žáci naší školy ve školním roce 2017/2018 zúčastnili 

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

 

31. 10.  Za kulturou do divadla – Rok na vsi - div. představení 

  (Horácké divadlo v Jihlavě)      8. a 9. tř. 

14. 11.  Světová rocková hudba – výchovný koncert    5. - 9. tř. 

22. 12.  Přání k mání – filmové představení      1. – 4. tř. 

22. 12.  Přání k mání – filmové představení     5. – 9. tř. 

17. 1.   O Aničce a písničce – výchovný koncert    1. – 3. tř. 

17. 1.  Trumpetiáda – výchovný koncert     4. – 5. tř. 
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20. 2.  Polsko (Pohodáři) – vzdělávací pořad     7. - 9. tř. 

14. 3.  Povídání o pejskovi a kočičce – pohádkové představení                    1. – 2. tř. 

20. 3.  Trapas nepřežiju – výchovně vzdělávací pořad    6. – 7. tř. 

22. 3.  „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ – vzdělávací pořad  8. – 9. tř. 

3. 5.  Kdo se bojí, nesmí do kapely – výchovný koncert                           3. – 5. tř.

            

   

 

Do této oblasti spadají též výstavy a exkurze.   

Exkurze a další výchovně - vzdělávací pořady pro své třídy si v průběhu školního roku 

objednávali učitelé I. a II. stupně podle individuálních 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. 

 

 

7. Aktivity v oblasti podpory a ochrany zdraví, plnění MPP 
 

V rámci volitelného předmětu Zásady první pomoci naše škola úzce spolupracuje s Červeným 

křížem a využívá tak možnosti exkurzí na zdejší základně záchranné služby. 

Při plnění preventivních aktivit spolupracujeme s řadou neziskových organizací. Programy 

jsou realizovány pro žáky I. i II. stupně. Důraz je kladen především na posloupnost 

a provázanost jednotlivých programů. Jako úspěšná a žáky kladně hodnocená se jeví 

spolupráce s následujícími organizacemi: ACET ČR, z. s., Zdravá 5ka, THEIA. Programy se 

zaměřují na aktuální témata, kterými jsou například: poruchy příjmu potravy, energetické 

nápoje, zdravá výživa, vztahy, AIDS – HIV, osobní bezpečí, životní hodnoty, násilí, šikana, 

kyberšikana, sexuálně motivované delikty, trestně právní odpovědnost, zneužívání alkoholu 

a jiných návykových látek, rasismus a xenofobie.  

 

8. Inspekční činnost České školní inspekce 

Ve školním roce 2017/2018 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. 
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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. 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 byl v srpnu 2018 převeden na město Jindřichův Hradec. Dále by měl o prázdninách 

pokračovat 14ti 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. 

V tomto školním roce se začal realizovat projekt v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, v rámci kterého získala škola celkové způsobilé výdeje ve výši 973.936,- 

Kč. 

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 9. 10. 2018     

                                                                                                 Ing. Luděk Možíš                                     

 

 


