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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 361280  

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/


1. Výchovně vzdělávací program školy 

 

             Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání ve všech ročnících. Ve školním vzdělávacím programu nedošlo ke 

změnám, dle učebního plánu byla zaměřena pozornost stejně jako v minulém školním roce na 

informatiku a výpočetní techniku v rozšířené výuce. 

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

s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Zbývá dovybavit dvě třídy, což by mělo 

proběhnout ve školním roce 2015/2016. 

 

Volitelné předměty v 6. ročníku – ŠVP 

 

            Český jazyk a literatura 

Sport a hry 

Sborový zpěv 

 

Volitelné předměty v 7. ročníku – ŠVP 

 

            Sportovní výchova 

            Český jazyk a literatura 

            Sborový zpěv 

 

Volitelné předměty v 8. ročníku – ŠVP 

 

           Sportovní výchova 

           Sborový zpěv  

 

Volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

 

Sportovní výchova 

            Sborový zpěv   

          

 

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

1. ročníků byl otevřen od 2. pololetí kroužek Angličtina hrou. Během roku, čtyři odpoledne 

v týdnu, pokračoval projekt „Vyženeme děti z lavic“ Při seberealizaci dětí v různých 

zájmových kroužcích spoléhá škola také na profesionální nabídku místního DDM 

a sportovních oddílů. Na škole se pravidelně scházel např. kroužek mladých zdravotníků, 

který se každoročně umisťuje na čelních místech v okresních i krajských soutěžích, a kroužky 

zřizované v rámci ŠD.  

  

 

 



2. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 

 

Prostorové možnosti školy jsou v současné době řešeny umístěním některých 

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

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

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

a rozcházení, a dvě ve třetím patře. O hlavních prázdninách došlo z prostředků zřizovatele 

k rozšíření a rekonstrukci jedné z družinových místností ve třetím patře, čímž byl získán 

adekvátní prostor pro fungování této třídy. Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o rozšíření 

družiny v prvním patře, aby byl dán dostatečný prostor pro aktivní práci dětí v této školní 

družině. 

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

jako dostatečná. 

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

skenerem a dataprojektorem. Na konci roku 2014 bylo v této učebně ze zdrojů zřizovatele 

vyměněno 12 technicky a softwarově zastaralých PC za nové a výkonnější počítače. Všechny 

učitelské kabinety (mimo Hv) jsou vybaveny počítači připojenými na internet. Zvýšit 

názornost a tím i účinnost vzdělávání pomáhají i čtyři interaktivní tabule s ozvučením 

instalované ve čtyřech třídách prvního stupně a dalších čtyři interaktivní tabule v odborných 

učebnách na druhém stupni. V této oblasti by bylo vhodné dovybavit zbývající třídy prvního 

stupně interaktivní technikou vzhledem k širokým možnostem využiti ve výukovém procesu. 

V oblasti informační techniky je nezbytné zrealizovat naplánovanou výměnu zastaralého 

a dosluhujícího serveru. 

 Z nevyužívané počítačové učebny v přízemí postupně vzniká žákovská knihovna školy, 

která je koncipována a vybavována s ohledem na potřeby doplňkové četby žáků. 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 „Vyženeme děti z lavic“. 

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

a zvyšují riziko úrazu a jeho následky) je třeba v blízké budoucnosti, pokud to finanční 

možnosti dovolí, počítat s novým povrchem. 

V rámci pitného režimu je žákům umožněn nákup nápojů, ale i svačinek o přestávkách 

přímo v budově školy v potravinovém a nápojovém automatu. Na základě podnětů rodičů a ve 

spolupráci s provozovatelem byl sortiment automatu upraven směrem k rozšíření nabídky 

racionálnějších produktů. 

 

           

 

 

 



Ve školním roce 2014/15 byly na škole realizovány tyto opravy a investice: 

 

- výměna oken a oprava fasády na straně „od Parkánů“ 

- výměna podlahové krytiny a vybavení učebny hudební výchovy 

- rekonstrukce a rozšíření družiny v nástavbě budovy  

- malování a natírání 

- oprava žaluzií ve třídách a kabinetech 

- doplnění kontejnerového nábytku ve třídách prvního stupně     

                 

 

3. Organizace školy 

 

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky 

1. A Dalíková Helena ŠVP ZV 22 11 11 

1. B Kvitská Jana ŠVP ZV 21 9 12 

2. A Krajícová Hana ŠVP ZV 24 7 17 

2. B  Anděrová Zdeňka ŠVP ZV 22 11 11 

3. A Licehamrová Simona ŠVP ZV 24 9 15 

3. B David Pavel ŠVP ZV 25 14 11 

4. A 

Buštová Veronika 

Dvořáková Eva ŠVP ZV 24 15 9 

5. A Hromádková Dana ŠVP ZV 23 12 11 

I. stupeň 

celkem     209  105 104  

      

6. A Illeová Gabriela ŠVP ZV 24 12 12 

7. A Kadlecová Jiřina ŠVP ZV 18 10 8 

7. B Křiklánová Lenka ŠVP ZV 19 15 4 

8. A Zajícová Yvona ŠVP ZV 16 8 8 

8. B Rusová Hana ŠVP ZV 17 12 5 

9. A Kubínová Vladěna  ŠVP ZV 14 6  8  

9. B Písařová Ivana  ŠVP ZV 19 9  10  

II. stupeň  

celkem     127 72  55  

 Celkem    336 177  159  

        

1. ŠD Kudličková Karolina     

2. ŠD Horalová Iva     

3. ŠD Vicanová Ivana     

 

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

Brabec Josef, Chmelíková Ivanka, Leblová Marta   

     



      

Vedení školy: Možíš Luděk - ŘŠ, Hrubá Lenka - ZŘ      

Sekretářka školy: Šimková Jana    

      

Školník, topič: Kadlec Jiří     

Uklízečky:  Kostková Soňa, Fürstová Miluše (Šimanová Jana), Švábková Radka 

      

 

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 pracovní činnosti, informatika a vlastivěda. 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 20014/2015 bylo 

realizováno především v Českých Budějovicích. 

Absolvování běžných seminářů a školení bylo realizováno v souladu s průběžnou 

nabídkou.  

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

principů: 

 rovnost příležitosti a zákaz diskriminace – každý pedagogický pracovník má 

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

všech podmínek v něm obsažených, 

 potřeby školy: základním parametrem výběru forem DVPP jsou skutečné potřeby 

školy, 

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

z rozpočtových možností školy, a těm se podřizuje, 

 studijní zájmy pedagogických pracovníků: při dodržení uvedených pravidel se 

jedná další podstatné kritérium při výběru akcí DVPP. 

 

  Obsah jednotlivých forem DVPP: 

 prohlubování kvalifikace, 

 zvyšování kvalifikace, 

 oblast pedagogických věd, 

 rozšíření odborné kvalifikace. 

 



Jméno Název škole Místo konání, instituce 

 

Anděrová Zdeňka       Čtenářská gramotnost  České Budějovice 

Kadlecová Jiřina ŠVP České Budějovice (ČŠI) 

Illeová Gabriela           IV. Krajská konference –  

                                    Primární prevence riz. Chování Č. Budějovice, Jihočeský kraj 

Illeová Gabriela          Školní násilí, Michaela Veselá  Č. Budějovice, VCČR s. r. o. 

Hromádková Dana      Proč lidé (ne)chrání přírodu Č. Budějovice 

Jelínková Lenka Cambridge afternon Č. Budějovice, Evropské centrum   

                                                                                            jazykových zkoušek 

Jelínková Lenka Project Online Practise J. Hradec, Oxford University Press 

Hrubá Lenka Project Online Practise J. Hradec, Oxford University Press 

Hrubá Lenka Právní předpisy ve školství 2014 J. Hradec 

Zajícová Yvona Pololetní minikonference Evropské centrum jaz. zkoušek 

Rusová Hana Fyzika pokusy Region. centr. gym. Česká ,Č.B. 

Chrstošová Miroslava Fyzika pokusy   Region. centr. gym. Česká, Č.B. 

Dalíková Helena Teaching English Č. Budějovice 

Licehamrová Simona Cambridge afternoon  Č. Budějovice, Evropské centrum   

                                                                                            jazykových zkoušek 

David Pavel Školení učitelů TV Malý Ratmírov 

David Pavel Uplatnění zdravotní TV  

                                        v hodinách Praha 

Možíš Luděk               Seminář pro ředitele ZŠ Dolní Radíkov 

Možíš Luděk               Právní předpisy ve školství 2014 J. Hradec 

Možíš Luděk               Seminář ředitelů MŠ, ZŠ J. Hradec, KÚ 

Chrstošová Miroslava     Roadshow pro školy Č. B.,SPŠ strojírenská 

 

 

 

Personální zabezpečení provozu školy 

 

Příjmení, jméno                    prac. zař.        prac. úvazek                 aprobace 

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

Možíš Luděk ředitel 1,00  Př 

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

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

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

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

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

Kvitská Jana uč. 1. st.                          1,00                 1. st.             

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

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

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

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

Brabec Josef uč. 2. st. 0,45 Tv, Bv 



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

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

Illeová Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj 

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

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

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

Rusová Hana  uč. 2. st. 1,00 F, Ch 

Křiklánová Lenka uč. 2. st. 0,96 Z, TV 

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

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

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

Kudličková Karolina vych. ŠD 0,90 

Vicanová Ivana vych. ŠD 0,90 

Šimková Jana hospodářka školy 1,00 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,25 

Švábková Radka uklízečka 0,90 

Šimanová Jana 

(Fürstová Miluše) uklízečka 1,00 

Kostková Soňa uklízečka 1,00 

Duchoňová Jana            ved. ŠJ                     0,375 

Nováková Eva                   kuchařka  0,375 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka 0,375 

                   

 

5. Stav výchovy a vzdělání 

 

Poskytování poradenských služeb ve škole 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 

jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit 

vedoucích zejména k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi 

všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na 

poradenských službách školy významně podílejí třídní učitelé. 

 

Zaměření poradenských služeb: 

 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení slabého prospěchu, 

neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, 

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

 profesní poradenství, volba následného středoškolského studia, směřování 

k budoucímu povolání, 



 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

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

národnosti, 

 poradenství při vzdělání žáků mimořádně nadaných, 

 poskytování informací o službách dalších poradenských zařízení a spolupráce 

s odbornými institucemi. 

 

Ve školním roce 2014/2015 výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala s PPP 

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

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

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

tak, aby vyhovovaly jednotlivým žákům a byly zachovány optimální podmínky pro jejich 

další vzdělávání a osobní rozvoj.   

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a metodikem prevence odhalovala 

a sledovala projevy sociálně patologických jevů a spolu s vedením školy se podílela na jejich 

řešení. Kontaktovala zákonné zástupce v případě špatných studijních výsledků, či výchovných 

problémů jejich dětí, ustanovoval se ve spolupráci výchovný poradce, třídní učitel, zákonný 

zástupce následný výchovný, či studijní plán na určitou dobu a sledovala jeho plnění 

a výsledky. 

Oboustranná aktivní spolupráce probíhala i s OSPOD Jindřichův Hradec.  

Žáci 9. ročníků navštívili výstavu „Burza škol“ v Jindřichově Hradci, tím byl žákům 

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

měl každý žák k dispozici příručku Atlas školství. Dále byly na škole organizovány besedy se 

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

informace všem žákům. Byla využita nabídka OA, SOŠ a SOU Třeboň k návštěvě školy 

v rámci dne otevřených dveří za finanční podpory této střední školy. 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. ročníků 

a zákonnými zástupci žáků se specifickými poruchami učení. 

V období června se věnovala již žákům 8. ročníků. Ti se podrobili testování COMDI, 

které jim má pomoci při následném rozhodování další profesní orientace. 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

Ve školním roce 2014/2015 základní povinnou školní docházku ukončí 33 žáků 

z 9. ročníků a 2 žáci z 8. ročníků. Ve vzdělávání na středních školách pokračuje 34 žáků 

(1 žák v následném vzdělávání již nepokračuje). 

Na střední školy s maturitou odchází 22 žáků (gymnázia – 9, SOŠ – 13), tj. 64,71 %, na 

střední odborná učiliště 12 žáků, tj. 35,29 %.  



Z 5. ročníku přestupují 2 žákyně na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci. Ze 7. ročníku 

přestupují 2 žákyně na Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích na 

šestileté bilingvní studium (studium v cizím jazyce). 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do první třídy se dostavilo 68 dětí, z toho bylo 12 dětem vydáno rozhodnutí o 

odkladu povinné školní docházky. 

 

Výsledky vzdělávání žáků  

   

Viz. přílohy.  

 

Výsledky soutěží a olympiád 

 

          Škola se úspěšně prezentuje v celém spektru soutěží a olympiád organizovaných 

centrálně i z regionu s cílem uplatnit získané znalosti a dovednosti v konfrontaci s praxí. 

 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků (Illeová) – 5. Místo - Okresní kolo 

 

Dopravní soutěž 1. stupeň (Dalíková)  

  Oblastní kolo – družstvo - 1. místo  

                                   jednotlivci - 3. místo (David Vokuš) 

  Okresní kolo – družstvo – 1. místo 

                                   jednotlivci – 1. místo (David Vokuš) 

  Krajské kolo – družstvo – 3. místo 

                                   jednotlivci – 3. místo (Aleš Möhwald) 

 

Dopravní soutěž 2. stupeň (Illeová) – 6. místo oblastní kolo družstev, 3. místo Luděk Babický 

 

Mladý záchranář – hasičem v akci (Illeová) – 3. místo krajské kolo 

                                 

Matematická olympiáda   

Kategorie Z5 - A. Měkuta – úspěšný řešitel 2. kola MO (V této kategorii se pořadí 

neuvádí.) 

Kategorie Z6 - D. Vokuš – úspěšný řešitel 2. kola MO. 

Kategorie Z7 - J. Krejčí (7. B) – úspěšný řešitel 2. kola MO. 

Kategorie Z8 - okresního kola jsme se nezúčastnili 

Kategorie Z9 - K. Bednářová – úspěšná řešitelka 2. kola MO (6. - 9. místo) 

  V. Šamanová - úspěšná řešitelka 2. kola MO (12. - 14. místo) 

 

Matematický KLOKAN 

Této soutěže se zúčastnili žáci od 2. do 9. třídy. 

Na 2. stupni byly dvě kategorie – Benjamín a Kadet. 



Kategorie Benjamín (6. – 7. tř.) 

1. místo – D. Vokuš 6. A 

2. místo – J. Krejčí 7. B 

3. místo – O. Winkler 7. A 

Kategorie Kadet (8. – 9. tř.) 

1. místo - A. Urbánková 8. B 

2. místo - T. Kučera 8. A 

3. místo - V. Pospíšil 9. A 

 

Olympiáda v českém jazyce – Bednářová Kateřina – 5. místo v okresním kole (Písařová) 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

            Okresní kolo: kategorie I. A (Zajícová) Jelínková Tereza – 3. místo 

                                     kategorie II. A (Hrubá) Kratochvílová Lucie – 1. místo 

            Krajské kolo: kategorie II. A (Hrubá) Kratochvílová Lucie – 4. místo 

 

Biologická olympiáda 

 Kategorie C: K. Bednářová - 3. místo v okresním kole BiO (Hromádková) 

A. Urbánková - 10. místo v okresním kole BiO (Hromádková) 

             Kategorie D:  J. Krejčí - 7. místo v okresním kole BiO (Hromádková) 

 

Rybářská olympiáda – SOŠ Vodňany 

Z 13 žáků, kteří se zúčastnili školního kola, dosáhli nejvíce bodů:  M. Urban, 

O. Winkler, J. Bindrová (Hromádková) 

 

Ekologická soutěž 

Této soutěže se zúčastnilo 10 žáků. Nejvíce bodů získali – A. Urbánková, K. 

Bednářová, K. Koudelková (|Hromádková) 

 

Přírodovědný Klokan 

1. místo – K. Bednářová (Hromádková) 

2. místo – J. Masař (Hromádková) 

3. místo – K. Arnoštová (Hromádková) 

 

Zeměpisná olympiáda 

 6.  místo v okresním kole - Lukáš Růžek – 6. A (Křiklánová) 

 

Fyzikální olympiáda  

A. Plánková, 9. roč. - pouze domácí příprava teorie, odstoupila ze šk. Kola 

 

Chemická olympiáda 

L. Kratochvílová, 9. roč. – zadání dom. příprava -  nedokončeno 

 



Atletický čtyřboj 

6. místo v okresní soutěži škol – ml. žáci 

8. místo v okresní soutěži škol – ml. žákyně 

 

Plavecká olympiáda škol okresu J. Hradec: 

 

1. kat.: (1. třídy) Smékalová Josefína – 2. místo 

                           Novák Filip – 1. místo 

3. kat.: (3. třídy) Nedvědová Petra – 1. místo 

4. kat.: (4. třídy) Kout Kristián – 1. místo 

 

Za 2. stupeň:  6. A Heřmánková  - 1. místo, 7. B Krejčí Jakub - 2. místo, 8. A Mikulík 

Jakub - 3. místo, 6. A Vokuš David - 3. místo 

 

Plavecká soutěž 

      žáci 1. třídy  - 2. místo  

žáci 2. třídy - 2. místo 

 

Miniházená           

             1. kategorie – 1. místo 

             2. kategorie – 3. místo 

 

Školní kolo ve futsalu 

             chlapci 8. a 9. ročník – 3. místo 

 chlapci 6. a 7. ročník – 7. místo 

 

Meziškolní turnaj v discgolfu  

              smíšené družstvo z 8. a 9. ročníku – 2. místo 

 

Czech Bumbác ball  
 smíšené družstvo z 8. a 9. ročníků – 2. místo 
 

Školní liga ve florbalu   
  dívky 8. a 9. ročník – 4. místo 
    chlapci 6. a 7. ročník – 2. místo 

 chlapci 8. a 9. ročník – 2. místo 

 

 

 

 

Hokejbal proti drogám (HPD): 

 

Okresní kolo:           1. kategorie - 1. místo 

                        2. kategorie - 2. místo 

Krajské kolo:             1. kategorie - 1. místo 

                        2. kategorie - 3. místo 

Republikové kolo:   1. kategorie - 1. místo 

 



Štafetový pohár:       

            1. kategorie -  2. místo 

            2. kategorie – 4. místo 

  

McDonald´s  Cup:    

 1. kategorie - 2. místo 

 

Vybíjená: 

Školní liga:               2. kategorie - 1. místo 

      Okresní kolo:           1. kategorie - 1. místo 

                         2. kategorie - 1. místo 

Krajské kolo:            2. kategorie - 5. místo 

        

Atletický trojboj:     

             1. kategorie -  2. místo 

 

Mladý módní návrhář (Vv): 

 Lucie Arnoštová 9. A – úspěšná návrhářka – regionální soutěž 

 

Mé toulky za zvěří (Vv): 

  Okresní kolo  

  2. místo ve 3. kategorii  Fižová Denisa 7. B  

             5. místo ve 3. kategorii Krejčí Jakub 7. B (Chmelíková)  

             (do soutěže jsme zaslali 37 prací) 

 

Výhra realizace sochy „Bílá paní“ 

 Žáci 9. A vyhráli se svým návrhem „Bílá paní“ soutěž o realizaci skulptury 

z odpadových materiálů (ze součástí mobilních telefonů). Od firmy YDD obdrželi po 

vytvoření sochy výhru 10 000 Kč, kterou použili na úhradu školního výletu. (Hrubá). Socha je 

vystavována v Panské ulici před obchodem YDD. 

 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček 

 2. místo – ozdoby na stromeček tvořily děti a p. učitelky z 1. stupně (všechny 

vyučující), žáci 9. A a 7. A z 2. stupně (Hrubá). Stromeček zdobila 9. A (s p. Licehamrovou 

a Hrubou). 

 

   

Školní družina 

 

Ve školním roce 2014/2015 pracovala na škole 3 oddělení školní družiny, celkově bylo 

zapsáno 100 dětí. Pobyt ve školní družině se hradí částkou 100,- Kč měsíčně na žáka.  

Jednotlivá oddělení mají k činnosti vyhrazeny samostatné prostory. Velikost místnosti pro 

činnost zejména 1. oddělení a sociální zařízení ve třetím patře prostorově a kapacitně 

nevyhovují potřebám školní družiny.  Chod školní družiny zajišťují tři plně kvalifikované 

vychovatelky. Během školního roku uveřejňovaly paní vychovatelky příspěvky z činnosti 

družiny na webových stránkách školy. 



Podle školního vzdělávacího programu byly plněny vybrané úkoly z následných 

vzdělávacích oblastí: biologická – dítě a jeho tělo, psychologická – dítě a jeho psychika, 

interpersonální – dítě a ten druhý, sociálně kulturní – dítě a společnost a environmentální – 

dítě a svět. 

Při školní družině pracovaly kroužky – výtvarný, přírodovědný, dovedné ruce 

a počítačový. 

Děti ze školní družiny se pod vedením vychovatelek zapojily do celostátní výtvarné 

soutěže Srdce s láskou darované. Plastické srdce z krepového papíru, které vytvořily, 

věnovaly dětem  z místního Klokánku. 

 V rámci spolupráce s DDM, navštívily děti z oddělení Tygrů a Motýlků přírodovědné 

oddělení. Děti z oddělení Dráčků navštívily keramické oddělení, kde si z keramické hlíny 

vymodelovaly výrobek, který si po vypálení v keramické peci odnesly domů. 

 Pravidelně jsme navštěvovali filmová představení pro děti v kině Střelnice a čtyřikrát 

za rok k nám do školní družiny přijelo divadlo Viďadlo z Českých Budějovic. 

 

Během školního roku jsme zhlédli výstavy: 

 Výstava ovoce a zeleniny v ZŠ Jarošovská ul., 

 Výstava výtvarných prací žáků v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci, 

 Jarošovské kroje a výšivky v Domě gobelínů, 

 Vánoční a Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě, 

 Výstava tapiserií v Domě gobelínů, 

 Japonské hračky v Muzeu. 

Každé oddělení družiny navštívilo několikrát během školního roku solnou jeskyni Týna. 

V prosinci jsme přivítali ve školní družině Mikuláše, čerta a anděla, kteří přinesli dětem 

sladkou nadílku. Během školního roku jsme sbírali plastová víčka, hliníkové obaly 

a v podzimních měsících kaštany a žaludy pro lesní zvířátka. K zápisu pro budoucí prvňáčky 

vytvořily paní vychovatelky motýlky z kartonu. 

Organizovali jsme akce pro celou družinu: 

 Maškarní rej O nejkrásnější škrabošku. 

 Každé oddělení uspořádalo výstavu knih, ze kterých si četly během školního roku. 

 Pracovnice Červeného kříže nás přišla poučit jak poskytnout první pomoc při poranění 

a jak předcházet úrazům. 

   Navštívili jsme Záchrannou stanici první pomoci v našem městě, kde si děti prohlédly 

sanitku a další pomůcky a přístroje, které se používají při zásahu. 

 Školní rok jsme zakončili družinovým výletem na letiště. Zde si děti prohlédly hangár, 

kde parkují letadla, a zájemci mohli pobýt v kabině letadla. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Další aktivity školy 

 

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

 

 Sportovní hry v tělocvičně pro děti z různých mateřských škol 

 Zápis NANEČISTO pro budoucí žáky prvních tříd 

 Vánoční trhy 

 Mikuláš pro MŠ – žáci 9. ročníků navštívili s nadílkou MŠ (Hrubá) 

 Výukový program POTOK, RYBNÍK A LOUKA pro jednotlivé třídy 

 Účast tříd na dopravním hřišti, čtvrté třídy plnily testy a skládaly zkoušky 

 Návštěvy sezónních výstav v DDM, muzeu a na jiných základních školách 

 Literární besedy v Městské knihovně pro 1. – 5. tř. (viz. rozpis MaK)  

 Výstava na naší škole PODZIMNÍ LES (Anděrová a ostatní vyučující 1. st.) 

 Ukázka péče o chrup v prvních třídách od studentů SZS – „Zdravý zoubek“ 

 Duchařský den na Jakubu a stezka odvahy  

 Týden s názvem Zdravá pětka – výchova ke zdraví 

 Etiketa – program pro jednotlivé ročníky o etiketě a správném stolování 

 Noc s Andersenem – odpolední a večerní program pro děti 1. st. spojený se čtením 

a společným poslechem pohádek pana Andersena zakončený spaním v budově školy 

 Den dětí – Sportovní den s Bumbácbalem a piškvorkami, návštěva s autogramiádou 

bývalých žáků školy Zbyňkem a Milanem Michálkovými 

 Státní oblastní archív – exkurze 

 Muzeum JH – dílna „Velká válka“ 

 Příběhy bezpráví - 25. výročí sametové revoluce 

 Muzeum fotografie – 100. výročí 1. světové války ve fotografii 

 Návštěva hvězdárny v Jindřichově Hradci 

 Beseda o Kanadě se zajímavým hostem – spolupráce předmětů Z a AJ - 7. ročník 

 „Za kulturou do divadla“ - divadelní představení Horáckého divadla v Jihlavě 

(Maryša, Šumař na střeše) 

 Přednáška o čs. letcích za 2. světové války 

 Program „Vzhůru nohama“ Červená Lhota 

 Exkurze do Terezína pro žáky 8. a 9. tříd 

 Zapojení do projektu JUNULARA, vzdělávací program pro mládež ERASMUS – žáci 

9. tříd 

 Muzeum Jindřichohradecka – prezentaci o Landfrasově tiskárně, knihtisku 

a rukopisech 

 Soutěž Jindřichohradecký Textík – zaslali jsme vybrané práce žáků z 5. – 9. ročníků. 

Denisa Sedláčková, 9. B – vítězka kategorie Poezie (Písařová), Jan Baxa, 7. A  - 

zveřejněná ilustrace (Hrubá), Lucie Arnoštová, 9. B  - zveřejněná ilustrace 

(Chmelíková) 

 Den Země proběhl dle celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. V rámci tohoto 

dne jsme uklízeli i v našem areálu DT  - Osika Albeř 



 Adventní čas (tvořivá dílna) – výroba dekorativních předmětů 

 AJG v Hluboké nad Vltavou. Tentokrát na téma „Přišla už pošta?“ Výtvarné práce 

měly kolektivní charakter. Účast i v literární části.  

 Za 1. i 2. stupeň byly odeslány práce do soutěže „Domácí mazlíčci“, celkem 31 prací  

 Odesláno 8 prací do soutěže „Nejznámější pohádky na poštovních známkách“ 

 Divadelní představení Vánoční pohádka na Střelnici 

 „O narození Ježíše Krista“  - divadlo žáků 3. třídy s koledami 

 Den archivů - žáci 3. a 4. třídy v prostorách archivu 

 Mikulášské a Vánoční bruslení pro všechny žáky školy 

 Přípravný kurz na Cambridgské zkoušky ve 3 úrovních – Starters, Movers a KET 

 Hrajeme si s angličtinou – 8 setkání pro děti z MŠ 

 Little Red Riding Hood – anglické představení pro žáky 4. – 6. ročníků. 

 

Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec  

 

Projekt byl zakončen 31. 10. 2011. V současné době nadále probíhá monitorování 

udržitelnosti projektu řídícími orgány. 

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

a zájmu o historii Jindřichova Hradce. 

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

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

pracovali s dokumenty uloženými v archivu, v knihovně, muzeu.     

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

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

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

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

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

zahrnoval předměty: dějepis, český jazyk, informatika, výtvarná výchova, občanská výchova, 

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

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

 

Vystoupení DPS Nova Domus + Novadomáček – šk. r. 2014/2015: 

 

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

Sbor reprezentuje na vysoké úrovni školu na veřejnosti v mnoha vystoupeních, která jsou 

uvedena v přehledu DPS Nova Domus a Novadomáček. 

17. a 18. 9. 2014 Každý svého zdraví strůjcem - vystoupil komorní sbor Nova Domus. 

23. – 24. 9. 2014    „ Zpívání v přírodě“ – soustředění pěveckých sborů  (Sigma Dolní Žďár), 

                    adaptační kurz (6. ročník) zaměřený na pěvecké a sportovní činnosti 

 

 



22. 10. 2014 

23. 10. 2014 

30. 10. 2014 Pohádkové dopoledne pro děti MŠ – 8 vystoupení 

13. 11. 2014 

20. 11. 2014 

29. 11. 2014  Vánoční „Otevřený dvůr“ – charitativní akce 

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

  

4. 12. 2014  3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec (LDN) 

10. 12. 2014  Česko zpívá koledy – náměstí Míru 

11. 12. 2014  Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů 2. ZŠ JH, 

Lyra, Novadomáček a Nova Domus v kostele sv. Jana Křtitele 

13. 12. 2014   Vánoční trhy (nám. Míru) 

30. 4. 2015  3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec (LDN) 

22. 4. 2015 Vystoupení KS Nova Domus na vzpomínkové akci u příležitosti 73. 

výročí transportu jindřichohradeckých Židů do Terezína (pořádal místní 

spolek Zikaron) – synagoga v kostelní ulici 

30. 5. 2015  Den dětí na železnici - JHMD  

17. 6. 2015 Chvála zpěvu - slavnostní  koncert DPS k Evropskému dni hudby 

v kostele sv. Jana Křtitele 

18. 6. 2015   Zpíváme budoucím prvňáčkům – vystoupení pro MŠ Růžová 

23. 6. 2015  Zpíváme budoucím prvňáčkům – vystoupení pro MŠ „U Billy“ 

 

 

Jihočeský zvonek 2015: 

 

Okresní kolo konané 15. 4. 2015 na ZŠ Štítného v J. Hradci – výsledky: 

Stříbrné pásmo: 

1. Měkuta Antonín, Nosálová Tereza (I. kategorie duo) 

2. Sedláčková Denisa, Arnoštová Lucie, Arnoštová Kateřina, Kratochvílová Lucie  

(III. kategorie kvarteto) 

3. Sedláčková Denisa, Arnoštová Lucie, Arnoštová Kateřina (IV. kategorie trio) 

Zlaté pásmo: 

Jelínková Tereza, Pachmannová Marie, Kratochvílová Lucie (IV. kategorie trio) 

1. Kratochvílová Lucie (IV. kategorie sólo) 

Krajské kolo konané 12. 5. 2015 v Českých Budějovicích – výsledky: 

 

Stříbrné pásmo: 

Tereza Jelínková, Marie Pachmannová a Lucie Kratochvílová (trio IV. kategorie)  

Bronzové pásmo: 

Lucie Kratochvílová (IV. kategorie sólo) 

 

 



Muzicíruje celá rodina 

 

(1. ročník) - 11. 6. 2015, učebna Hv. 

Vytvoření dalších prezentací k moderní populární hudbě (9. A + 9. B). 

 

 

Stonožka 

 

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová 

organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v 

Norsku paní Bělou Jensen. Naše škola pracuje pro toto hnutí téměř od počátku jeho vzniku. I 

v letošním školním roce jsme odeslali malovaná přáníčka pro Evropu. Jejich prodejem 

získává hnutí každoročně prostředky pro svou humanitární činnost. Pomoc je určena 

především dětem. Nejúspěšnější kreslíři byli pozváni do Prahy na slavnostní mši do Chrámu 

sv. Víta Vojtěcha a Václava v Praze, kterou celebroval Jeho Eminence kardinál Duka OP. 

Děti malovaly také vánoční přáníčka pro pacienty LDN v J. Hradci a klienty Domu 

s pečovatelskou službou v J. Hradci. Naše škola byla opět oceněna a paní učitelky L. Hrubá 

a I. Chmelíková byly pozvány na slavnostní oslavu 25. výročí založení hnutí, která se bude 

konat v září 2015. Dětem patří poděkování za jejich aktivitu, protože práce vytvářejí mimo 

výuku s vědomím, že svou prací chtějí pomáhat potřebným. 

 

  V rámci aktivit Mládež a kultura se žáci naší školy ve školním roce 2014/2015 zúčastnili 

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

 

Hudebně vzdělávací pořad – Vývoj české rockové hudby od 60. let po současnost  

Loutko - činoherní představení – Vánoční pohádka  

Filmové představení – Mikulášovy patálie  

Filmové představení – Strážci galaxie  

Audiovizuální vzdělávací pořad – Barma (Myanmar) (Pohodáři) 

Divadelní představení – Povídejme si, děti (Hudební divadlo dětem Hradec Králové) 

Filmové představení s besedou – Punkový syndrom   

Návštěva divadelního představení Maryša v Horáckém divadle v Jihlavě  

Návštěva muzikálu Šumař na střeše v Horáckém divadle v Jihlavě 

 

Do této oblasti spadají též výstavy a exkurze.   

Exkurze se objednávaly podle potřeb učitelů v jednotlivých předmětech.  

Např.: Návštěva Městské knihovny Jindřichův Hradec – 13. 2. 2015 (Jazykový seminář)  

Výstava Karel Čapek fotograf – 26. 5. 2015, 6. a 7. tř. (Jazykový seminář) apod.   

 

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

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. 

 



Četnost účasti jednotlivých tříd: 

1. A - 3x, 1. B – 3x, 2. A - 2x, 2. B – 3x, 3. A - 3x, 3. B – 3x, 4. A - 3x, 4. B – 3x, 5. A – 1x  

Celkem 24 literárních besed. 

 

 

Lyžařský kurz 

 

Ve dnech 25. až 30. ledna 2015 se žáci sedmého až devátého ročníku naší školy v počtu 

39 dětí zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve středisku Benecko v Krkonoších. Před 

odjezdem absolvovali několik školení týkajících se vybavení, bezpečnosti při mimoškolní 

akci a pravidla FIS.  Po příjezdu byli žáci rozřazeni dle výkonnosti do tří lyžařských družstev 

a jednoho snowboardového.  Během výcviku si začátečníci osvojili základy techniky a ostatní 

si své zkušenosti prohloubili. Byli vedeni čtyřmi instruktory dle pravidel metodiky výuky 

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

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

základů následně i pokročilejší techniku jízdy.     

Ve večerních hodinách se žáci zúčastnili přednášky pořádané pracovníky HS, seznámili 

se s historií a současnou náplní práce a vybavením.  Dále byli informováni o práci 

zdravotníků a o prevenci úrazů.  Zhlédli také film o extrémních zimních sportech. Během 

lyžařského kurzu žáci splnili cíle z hlediska sportovního, ale také z hlediska společenského, 

chování dětí v kolektivu v prostředí mimo školu.        

   

                

Rozloučení se žáky 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. V závěru vystoupil 

pěvecký sbor Nova Domus. Za školu byli přítomni třídní učitelé, výchovná poradkyně, 

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

Sdružení rodičů a přátel dětí školy.  

 

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

 

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

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

důležitosti.  

Cíl environmentálního vzdělávání byl plněn při různých aktivitách – celoročních 

i krátkodobých.  

 

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

 



 Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnili 3 žáci, nejúspěšnější byla K. 

Bednářová, která v kategorii C obsadila 3. místo. 

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

pořádané SOŠ rybářskou ve Vodňanech.  

 Dále jsme se zúčastnili Ekologické soutěže pořádané SRVŠ J. Krčína v Třeboni.  

Snažíme se u žáků posílit zájem o přírodovědné předměty, zapojili jsme se do řešení 

soutěže Přírodovědný Klokan. 

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

plastových lahví a sběr víček. 

 Žáci 8. a 9. tříd si prohlédli putovní výstavu „Každý svého zdraví strůjcem,“ pořádané 

Ligou proti rakovině Praha. Tato výstava je zaměřena na prevenci této nemoci a na 

zdravý životní styl. 

 Také v letošním šk. roce se uskutečnil projektový den -  „Den Země“, do kterého se 

zapojili žáci 1. i 2. stupně. Žáci 2. stupně plnili úkoly zaměřené na znalosti o Zemi 

a přírodě, které pro ně připravily 9. třídy spolu s vyučujícími přírodopisu a zeměpisu. 

 Vyučující přírodopisu se zúčastnila semináře na téma “Proč lidé (ne)chrání přírodu.“  

 V rámci preventivních aktivit a programů jsme v  letošním školním roce pokračovali 

v navázané spolupráci s krizovým centrem o. p. s. THEIA, a to využitím nabídky této 

organizace pro žáky 1. i 2. stupně. Za tradiční se dá považovat spolupráce 

s občanským sdružením Sananim, Sociálně zdravotní fakultou Jihočeské univerzity 

České Budějovice, občanským sdružením Řekni ne drogám – řekni ano životu, Meta 

a Policií ČR. Mezi diskutovaná témata patří zejména problematika osobního bezpečí, 

šikana, kyberšikana, virtuální svět, dále zvyšování právního povědomí, návykové látky 

nebo např. vliv medií.  

 Opět úspěšná účast v soutěži „Mladý záchranář - Hasičem v akci“ - družstvo hasičů 

JETMA 2 postoupilo v základním krajském kole soutěže, kterou pořádá Hasičský sbor 

Jihočeského kraje České Budějovice, mezi nejlepších 6 týmů kraje, které se utkaly 

v dalším kole přímo na základně sboru v Č. Budějovicích. Naši nadějní hasiči získali 

bronzovou medaili. Společně s mladými hasiči se připravují v pravidelně se konajícím 

zájmovém kroužku také mladí zdravotníci, kteří letos obsadili 5. místo v okresním 

kole soutěže hlídek. Spolupracujeme úzce s Českým červeným křížem, využíváme 

možnosti exkurze na zdejší základně záchranné služby. 

Sběr hliníkového odpadu, nejčastěji obalového hliníku, patří na škole již mezi tradiční 

aktivity. Je patrné, že se žáci již naučili třídit odpad a že jim stav našeho životního prostředí 

není lhostejný. Sběrná nádoba „Hliníkožrouta školního“ je umístěna ve školní dílně. Ve 

školním roce 2014/2015 sebrali žáci naší školy 21 kilogramů. Všichni zapojení si zaslouží 

obrovský dík.  

 

 

 

 



Inspekční činnost České školní inspekce 

Ve školním roce 2014-2015 neproběhla na škole inspekční činnost České školní inspekce. 

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. 

Spolupráce s partnerskými organizacemi 

         Škola tak jako v minulém školním roce pravidelně spolupracovala se zákonnými 

zástupci a dalšími partnery.  

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

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

akcí a prostředky pro zajištění kvalitního provozu školy.  

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

úrovni.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Zpráva o hospodaření 

 

         Škola hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na přímé 

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

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

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

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

úroky). 

Ve sledovaném období výše přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu 

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

Škola také vhodně využívala možnosti hospodářské činnosti (pronájem tělocvičny, 

nápojového automatu). 

Škola určuje priority podle rozpočtových možností, efektivně a hospodárně používá finanční 

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



určeny. 

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

 

 


