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 Výchovně vzdělávací program školy 

Ve školním roce 2004/2005 se vyučovalo podle vzdělávacího programu 

Základní škola. Škola má přiznán statut školy, kde se mohou zřizovat třídy se 

zaměřením na lední hokej. V současné době jsou v provozu třídy B v 7. – 9. 

ročníku. 

Pro rozšířenou výuku tělesné výchovy na druhém stupni základní školy (5 

hodin Tv) je moţné vyuţívat časové dotace volitelných předmětů a 

disponibilních hodin. Volitelné předměty jsou realizovány právě v rozšířené 

výuce tělesné výchovy. Další volitelné předměty není moţné zavádět. 

Časovou dotaci všech ostatních předmětů je nutné dodrţet aspoň v 

minimálním stanoveném rozsahu a předmět je nutné zařadit ve všech 

ročnících, pro které je stanoven. 

Zavedením hokejových tříd nabízí škola ve svém vzdělávacím programu 

individuální volbu vzdělávacích aktivit, vytváří v programu nabídku pro ţáky se 

speciálními schopnostmi a potřebami. Nabídka individuální volby vychází z 

potřeb a poţadavků rodičů, ţáků, podmínek školy a hokejového klubu. Zájem 

o hokej v Jindřichově Hradci bohuţel v posledních letech klesá. Hokejový klub 

poskytuje škole stále méně zájemců do zřizovaných hokejových tříd. 

Dramatický pokles zájemců o hokejové třídy způsobuje nízkou naplněnost tříd 

na 2. stupni. Původní předpoklad, ţe sólová třída v ročníku na 1. stupni bude 

doplněna od 5. třídy hokejovou třídou, jiţ nefunguje. Nízká naplněnost, navíc 

značně ovlivněná nevýhodným spádovým obvodem školy, má nezanedbatelný 

vliv na normativně přidělované finanční prostředky na školu. Navíc výhled do 

budoucích let není nijak optimistický. Počty hokejových zájemců v niţších 

ročnících nedávají naději na to, ţe se situace v dohledné době zásadním 

způsobem změní. Škola v nově připravovaném školn ím vzdělávacím 

programu zásadně mění svou orientaci. 



Zavedené volitelné předměty v 7. roč.: 

Informatika (7. roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 

Sportovní výchova (7.+8.+9.roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 8. roč.: 

Informatika ( 8.roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 

Sportovní výchova (7.+8.+9.roč.) 

Technické kreslení (8.+9.roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 9. roč.: 

Informatika (9.roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 

Sportovní výchova (7.+9.roč.) 

Technické kreslení (8.+9. roč.) 

Matematika na počítači (1.sk.) 

Matematika na počítači (2.sk.) 

Matematika na počítači (3.sk.) 

Ţáci měli moţnost chodit na dyslektické čtení (8 skupin). Na prvním stupni 

byly v rámci nepovinných předmětů otevřeny sportovní hry. Při seberealizaci 

dětí v různých zájmových krouţcích spoléhá škola hodně na profesionální 

nabídku místního DDM. Na škole se pravidelně scházel např. krouţek 

mladých zdravotníků, který se kaţdoročně umisťuje na čelních místech v 

okresních i krajských soutěţích. 

Ve škole byla snaha co nejvíce vyuţít počítačové učebny. Kromě hodin 

informatiky, otevřených v rámci volitelných předmětů a pracovních činností, 

měli ţáci moţnost vyuţívat připojení počítačů na Internet. Nové výkonnější 

počítače dávají moţnost vyuţití nových programů v ostatních předmětech, 

hlavně pak v hodinách cizích jazyků. 

 Materiálně technické podmínky výchovně 
vzdělávací činnosti 

Prostorové moţnosti 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, 

hřiště. Školní druţina vyuţívá pro svou činnost samostatné místnosti v přízemí 

školy. 



Učebními pomůckami je škola vybavena dobře. Doplňování a obměna 

pomůcek je limitována finančními prostředky. Fond učebnic je koncepčně 

budován na vzdělávací program Základní škola. Nákup učebnic je bohuţel 

omezen jen na nezbytné tituly. Limit na pomůcky je totiţ v posledních letech 

kaţdý další rok niţší, ceny učebnic naopak rostou. 

Škola má v provozu dvě nové moderní učebnu informatiky vybavené 26 

počítači a tiskárnami a kvalitními dataprojektory.Moţnosti vyuţití výpočetní 

techniky zvyšuje připojení školy na internet jednou vyhrazenou bezdrátovou 

datovou linkou o celkové přenosové rychlosti 768 kbps. V průběhu školního 

roku bylo dokončeno vybavení učitelských kabinetů počítači připojenými na 

internet. Výrazně se tím zlepšila komunikace po školní síti. 

Ţákovská knihovna školy je koncipována a vybavována s ohledem na potřeby 

doplňkové četby ţáků. Škola operativně vyuţívá Městské knihovny i její ochoty 

ke spolupráci. V průběhu celého školního roku dochází jednotlivé ročníky na 

předem naplánované literární besedy. V letošním školním roce proběhlo 

těchto besed 16. 

Školní hřiště je vybavené pro sportovní činnost. K dispozici je pět desek s koši 

na basketbal, betonový pingpongový stůl, branky na malý fotbal, kůly na 

odbíjenou a přehazovanou. Nadále lze vyuţívat pískové doskočiště. Hřiště 

slouţí pohybové relaxaci ţáků nejen při hodinách tělesné výchovy, ale i o 

přestávkách a po vyučování. 

V rámci pitného reţimu je ţákům umoţněn nákup nápojů ale i svačinek o 

přestávkách přímo v budově školy. Nabídku doplňuje nápojový automat. 

V r. 2006 byly na základě městem uvolněných finančních prostředků 

realizovány tyto akce: 

o malování a natírání 

o oprava fasády a oken – boční stěna budovy 

o rekonstrukce dívčích WC – 4. etapa – 2. poschodí 

o dokončení vchodových dveří – horní oblouk 

o dokončení rozvodů přípojných míst na internet – 2. etapa 

o zavedení teplé vody na chlapecká WC (přízemí, 1. posch., 2. posch.) 

o odsavač par u myčky v ŠJ 

o vybavení jedné učebny výškově stavitelným nábytkem – lavice, ţidle 

o výměna tlačných ventilů na chlapeckých WC 1. stupně  

 malování a natírání 

 projekt na novou školní jídelnu 



 rekonstrukce dívčích WC v 1. poschodí 

Na r. 2007 byly na základě poţadavků školy schváleny prostředky na 

tyto akce: 

Školní jídelna je součástí objektu školy. Obědy se dováţejí z kuchyně 

základní školy na sídlišti Vajgar. Pozemek pod budovou jídelny je ve 

vlastnictví soukromé osoby (p. ing. Rudolf Posík). Provoz školní jídelny 

je řešen pronájmem (3 710,– Kč ročně). I kdyţ je výše pronájmu pro 

školu zanedbatelná, vlastní objekt jídelny pomalu dosluhuje. Nové 

problémy se objevují v zimním období, kdy se musí opakovaně řešit 

nosnost střechy jídelny při mimořádných nadílkách sněhu. Prvním 

krokem při řešení výstavby nové jídelny je zpracování projektu. 

Finanční prostředky na projekt jsou jiţ obcí schváleny. 

o Organizace školy 

I. stupeň 

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky 
1.A Dalíková Helena ZŠ 20 9 11 
2.A Bednářová Danuše ZŠ 24 15 9 

3.A Krajícová Hana ZŠ 21 9 12 
3.B Gebrová Marta ZŠ – vyrovnávací 11 4 7 
4.A Pavlíčková Jana ZŠ 20 11 9 

4.B Augustinová Jana ZŠ 19 10 9 
5.A Písařová Ivana ZŠ 20 8 12 
5.B Hrubá Lenka ZŠ – hokejová 21 17 4 

celkem 156 83 73 

II. stupeň 

Třída Třídní učitel 
Učební 

program 

Počet 

žáků 
Hoši Dívky 

6.A Pecková Hana ZŠ 21 8 13 
7.A Jelínková Lenka ZŠ 19 9 10 

7.B Illeová Gabriela ZŠ – hokejová 20 14 6 

8.A 
Chmelíková 
Ivana 

ZŠ 24 14 10 

8.B 
Hromádková 
Dana 

ZŠ – hokejová 23 16 7 

9.A 
Heřmanová 

Alena 
ZŠ 19 7 12 

9.B Kadlecová Jiřina ZŠ – hokejová 19 15 4 
celkem 145 83 62 

oba stupně celkem               301 166 135 



Družina 

Družina Vychovatelka Třídy Počet žáků Hoši Dívky 
1.ŠD Kudličková Karolína 1.A,4.A,4.B 33 16 17 
2.ŠD Horalová Iva 2.A, 5.A, 5.B, 6.B 34 25 19 
3.ŠD Kovářová Helena 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 33 18 15 

celkem 100 59 41 

Učitelé bez třídnictví: 

 Omastová Jana-VP 

 Chrstošová Miroslava-ICT 

 Kalenský Petr 

 Zajícová Yvona 

 Rusová Hana 

Vedení školy: 

 Nechvátal Petr – ŘŠ 

 Brabec Josef – ZŘŠ 

Sekretářka školy: 

 Kocarová Jaroslava 

Školník, topič: 

 Kadlec Jiří 

Uklízečky: 

 Koblíţková Růţena 

 Medková Olga 

 Fürstová Miluše 

 Berková Hana 

Vedoucí školní jídelny: 

 Duchoňová Jana 

Kuchařka: 

 Nováková Jana 



Pomocná kuchařka: 

 Nosálová Eva 

 Lexová Iva 

Personální struktura školy, další vzdělávání a 
odborný růst učitelů 

Pedagogický sbor tvoří vesměs aprobovaní učitelé. Neaprobovaně byl v letošním 

školním roce vyučován jen zeměpis a pracovní činnosti. Převaţující počet chlapců, 

který je dán zaměřením sportovních tříd na lední hokej, s sebou nese zvýšenou 

potřebu muţského vzoru jednání a chování. Nedostatek učitelů – muţů se projevuje 

bohuţel i na naší škole. 

Vedení školy podporuje odborný růst učitelů a vytváří pro to potřebné podmínky. 

Učitelé jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace.  

Jméno Název školení Školící instituce 
J. Omastová VIP kariéra e-learning NÚOV Praha 
G. Illeová Úţasné maličkosti ZVaS Č. Budějovice 

L. Hrubá Úţasné maličkosti ZVaS Č. Budějovice 
M. Chrstošová seminář Gomel, O2 
M. Chrstošová seminář SZŠ, Vision 6 

J. Pavlíčková Koordinátor ŠVP NIDV Praha 
I. Písařová Průřezové téma: Mediální výchova v Čj ZVaS Č. Budějovice 
J. Pavlíčková Prezentace Editoru VRK Ostrava 

J. Kadlecová Prezentace Editoru VRK Ostrava 
J. Brabec Prezentace Editoru VRK Ostrava 
I. Horalová ŠD v období změn ZVaS Č.Budějovice 

K. Kudličková ŠD v období změn ZVaS Č.Budějovice 
I. Písařová vol. modul: ICT ve výuce HV II. soukr. ZUŠ Č. B. 
M. Chrstošová Kurz ICT koordinátor (třísemestrový) PF Č. Budějovice 

P. Nechvátal Novela Zákoníku práce ve školství ZVaS Č. Budějovice 
J. Brabec Novela Zákoníku práce ve školství ZVaS Č. Budějovice 
G. Illeová Výchova ke zdraví JU PF Č. Budějovice 

I. Horalová Kurz Aj pro začátečníky ZVaS Č. Budějovice 
K. Kudličková Kurz Aj pro začátečníky ZVaS Č. Budějovice 
J. Brabec Kurz Aj pro mírně pokročilé ZVaS Č. Budějovice 

J. Brabec Od ŠVP ke kaţdodenní praxi ZVaS Č. Budějovice 
D. Hromádková Činnostní učení M v 6. -7. roč Tvořivá škola Brno 
A. Heřmanová Činnostní učení M v 6. -7. roč Tvořivá škola Brno 

J. Augustinová Zajímavé náměty v Tv na 1. st Agentura OK 
M. Chrstošová Brána jazyků (kurz Aj) NIDV Praha 
G. Illeová Brána jazyků (kurz Aj) NIDV Praha 

D. Bednářová seminář Aj INFOA Dubicko 
D.Bednářová MEJA – Aj 1. st. NIDV Praha 



V rámci Realizace státní informační politiky ve vzdělávání získalo dalších pět 

učitelů „Osvědčení o započtení volitelného modulu Školení poučených uţivatelů“ a 

dosáhli uţivatelských ICT znalostí a dovedností definovaných osnovou volitelného 

modulu „Počítačová grafika a digitální fotografie“. ICT koordinátorka školy úspěšně 

absolvovala další dva volitelné moduly školení poučených uţivatelů a dosáhla tak 

uţivatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení poučených 

uţivatelů v rámci SIPVZ. V letošním školním roce zahájila čtyřsemestrový kurz ICT 

koordinátorů na PF v Českých Budějovicích. Vládou odmítnutá finanční podpora 

SIPVZ v roce 2007 značně zkomplikovala všechny další aktivity v této oblasti.  

H. Dalíková MEJA – Aj 1. st. NIDV Praha 
D. Bednářová Aj 1. st. JU PF Č. Budějovice 

H. Dalíková Aj 1. st. JU PF Č. Budějovice 
G. Illeová Citová výchova, odměny a tresty ZVaS Č. Budějovice 

Příjmení jméno prac. zař. prac. úvazek aprobace 
Nechvátal Petr ředitel 1,00 M, F 

Brabec Josef zást. řed. 1,00 Tv, Bv 
Augustinová Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Tv 
Bednářová Danuše uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv 

Dalíková Helena uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv 
Gebrová Marta uč. 1. st. 1,00 Př, Pp 
Krajícová Hana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv 

Pavlíčková Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv 
Heřmanová Alena uč. 2. st. 1,00 M, Tv 
Hromádková Dana uč. 2. st. 1,00 M, Př 

Hrubá Lenka uč. 2. st. 1,00 Rj, Vv, Aj 
Chmelíková Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Vv 
Chrstošová Miroslava uč. 2. st., ICT 1,00 M, F 

Illeová Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj 
Jelínková Lenka uč. 2. st. 1,00 Čj, Aj 
Kadlecová Jiřina uč. 2. st. 1,00 Čj, Ov 

Kalenský Petr uč. 2. st. 1,00 Tv, Př 
Rusová Hana uč. 2. st. 1,00 F, Ch 
Omastová Jana uč. 2. st., VP 1,00 Čj, D 

Pecková Hana uč. 2. st. 1,00 Nj, Ov 
Písařová Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Hv 
Zajícová Yvona uč. 2. st. 0,36 Aj 

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 
 

Kovářová Helena vych. ŠD 1,00 
 

Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00 
 

Kocarová Jaroslava hospodářka 0,60 
 

Kadlec Jiří školník 1,00 
 

Kadlec Jiří topič 0,33 
 

Fürstová Miluše uklízečka 1,00 
 

Koblíţková Růţena uklízečka 1,00 
 

Medková Olga uklízečka 1,00 
 

Berková Hana uklízečka 1,00 
 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo 

ovlivněno přípravou na realizaci ŠVP. Na nabídky seminářů ze všech koutů republiky 

nebyly z důvodu vysokých cestovních náhrad a z důvodů provozních dostatečné 

finanční prostředky. Vedení školy dávalo při výběru školení přednost nabídkám v 

Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním 

roce 2006/2007 

Personální zabezpečení provozu školy 

o Stav výchovy a vzdělání 

Statistické údaje 

– 1. pololetí 2. pololetí 

– 1. st. 2. st. celkem 1. st. 2. st. celkem 
ţáků celkem 153 148 301 154 148 302 
prospěli s vyzn. 92 34 126 86 33 119 

prospěli 60 108 168 67 114 181 
neprospěli 1 6 7 1 1 2 
průměr třídy 1,50 2,00 1,73 1,58 1,98 1,77 

2. st. z chování 0 1 1 1 5 6 
3. st. z chování 0 1 1 0 2 2 

5.Výsledky soutěží a olympiád 

Škola se úspěšně prezentuje v celém spektru soutěţí a olympiád 

organizovaných centrálně i z regionu, s cílem uplatnit získané znalosti, 

dovednosti a postoje v konfrontaci s praxí. 

Lední hokej 

Ţáci hrají soutěţe organizované svazem ledního hokeje, které 

odpovídají jejich věkovým kategoriím. 

Umístění žáků v soutěžích: 

5. ročník 9. místo Krajský přebor mladších ţáků 
6. ročník 7. místo Krajská liga mladších ţáků 

7. ročník 2. místo Krajská liga mladších ţáků 
8. ročník 5. místo Ţákovská liga starších ţáků 

Duchoňová Jana ved. ŠJ 0,31 
 

Nováková Eva kuchařka 0,31 
 

Nosálová Eva pom. kuchařka 0,31 
 

Lexová Iva pom. kuchařka 0,38 
 



9. ročník 6. místo Ţákovská liga starších ţáků 

 
1. místo Liga dorostu 

Přes všechny dříve zmiňované problémy přináší systematická příprava 

ţáků své výsledky. Ţáci si vytváří optimální ţivotní styl zaloţený na 

sportovní činnosti, jsou vedeni k určité samostatnosti a vytváření 

pozitivních volních vlastností. Ţáci v návaznosti pokračují v 

dorosteneckých, juniorských a dospělých kategoriích. Mnoho hráčů se 

uplatňuje v domácích soutěţích, v extralize i v zahraničí. 

Která škola v České republice se může pochlubit tím, že měla v 

národním mužstvu na letošním Mistrovství světa v ledním hokeji v 

Moskvě své čtyři absolventy (Milan Michálek za ČR, Jan Marek za 

ČR, Jiří Novotný za ČR, Petr Fical za Německo) ! 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

 1.m. v okresní soutěţi škol – ţáci 1.st. – postup do krajského kola 

 2.m. v krajské soutěţi škol – ţáci 1.st. 

Dopravní soutěž 

 2. m. v okresní soutěţi školních druţstev I. kat. 

 2. m. v okresní soutěţi školních druţstev II. kat. 

 4. m. v okresní soutěţi jednotlivců II. kat. – D. Peřanová 7.A 

Jihočeský zvonek 

Stříbrné pásmo v okresním kole v kat. 1.- 3. tříd sólo– K. Bajerová 3.A 

Stříbrné pásmo v okresním kole v kat. 6.- 7. tříd sólo– M. Hamrová 6.A, K. Burzová 

7.B 

Bronzové pásmo v okresním kole v kat. 6.- 7. tříd sólo – M. Deutschová 7.A 

Bronzové pásmo v okresním kole v kat. 8.- 9. tříd trio – K. Bajerová 3.A, M. Kučerová 

8.A, 

E. Hejdová 9.A  

 2. m. v kat. I.C – M. Kliková 6.A 

 3. m. v kat. I.A – D.Peřanová 7.A 

 3 úspěšné návrhářky 

 3. m. v okresním kole kat. Z5 – L. Michal 5.B 



 7. – 9. m. v okresním kole kat. Z7 – K. Hořejší 7.A 

 6. – 7. m. v okresním kole kat. Z8 – M. Baumann 8.B 

 8. – 8. m. v okresním kole kat. Z8 – P. Zayml 8.B 

 3. m. v okresním kole Mat. Klokan, kat. Benjamin – M. Prokeš 7.A 

 10. m. v okresním kole kat. 9. tříd – P. Bejdová 9.A 

 3. m. v okresním kole kat. I.A – L. Steinhauserová 7.A 

 7. m. v okresním kole kat. II.A – M. Kučerová 8.A 

 7. m. v okresním kole kat. 6.- 7. tříd – M. Deutschová 7.A 

 11. m. v okresním kole kat. 8.- 9. tříd – M. Popelková 9.A  

 5. m. v okresním kole kat. A – V. Čekal 6.A 

 10. m. v okresním kole kat. B – B. Krejčí 7.A 

 6. m. v okresním kole kat. C – P. Zayml 8.B 

 17. m. v okresním kole kat. C – J. Vochozka 9.A 

 10. a 16. m. v okresním kole E. Hejdová 9.A, M. Popelková 9.A 

 Den bez aut – vyhodnoceno 8 ţáků 

 Soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko – 60 účastníků 

 1. m. v okresní soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd – postup do krajské soutěţe 

 1. m. v krajské soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd – postup do republikového finále 

 6. m. v republikovém finále v kat. 4. – 5. tříd 

 1. m. v okresní soutěţi škol v kat. 6. – 7. tříd – postup do krajské soutěţe 

 2. m. v krajské soutěţi škol v kat. 6. – 7. tříd 

 4. m. v okresní soutěţi škol v kat. 8. – 9. tříd 

 1. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 2. st 

 4. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 1. st. 

 2. m. v okresní soutěţi škol v kat.1. – 3. tříd 

 2. m. v okresní soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd 

 3. m. v okresní soutěţi škol – starší ţáci 

 5. m. v okresní soutěţi škol – mladší ţáci 

 3. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 1. – 3. tříd 

 4. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 4. – 5. tříd 

 2. m. v okresní soutěţi škol – starší ţáci – postup do krajského kola 

 4. m. v krajské soutěţi škol – starší ţáci 

 2. m. v okresní soutěţi škol – starší ţáci 

 8. m. v okresní soutěţi škol 

 7. m. v okresní soutěţi škol – mladší ţáci 

 7. m. v okresní soutěţi škol – starší ţáci 

 11. m. v okresní soutěţi škol – mladší ţákyně 

 7. m. v okresní soutěţi škol – starší ţákyně 

 Matematické soutěţe Pythagoriáda a Klokan pro ţáky 5.-9. tříd 

 Soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko 

 Turnaj ve vybíjené a přehazované pro ţáky 1.-5. tříd 



 Lehkoatletická soutěţ pro ţáky 1.-5. tříd 

 Turnaj v malé kopané pro druţstva ţáků všech tříd – „Dvorní kopaná“ 

 Vánoční hokejový turnaj ŘŠ – soutěţ ţáků hokejových tříd 

 Memento (pořad o drogách) – 27.9.2006, 8. – 9. tř. 

 Jak šel Honza do světa (divadlo) – 20.10.2006, 1. – 3. tř. 

 Kocourek Modroočko (divadelní inscenace) – 24.10.2006, 3. – 5. tř. 

 Kytice (divadelní inscenace) – 24.10.2006, 7. – 9. tř. 

 Mravenčí polepšovna (film. představení) – 21.12.2006, 1. – 4. tř. 

 Piráti z Karibiku- (film. představení) – 21.12.2006, 5. – 9. tř. 

 Řecko (audiovizuální pořad) – 15.2.2007, 5. – 9. tř. 

 Výlet (výchovný koncert) – 22.3.2007, 1. – 5. tř. 

 Mexiko (hudebně zeměpisný pořad) – 16.4.2007, 6. – 9. tř. 

 Skutečné mládí (film o drogách + beseda) – 29.5.2007, 7. – 9. tř. 

 Anifest (pásmo krátkých filmů – MěK V J. Hradci) – 5.6.2007, 9. tř. 

 Past na ţraloka( film. předst.) – 26.6.2007, 1. – 4. tř. 

 Eragon (film. předst.) – 26.6.2007, 5. – 9. tř. 

 27 ţáků, tj. 69% bylo přijato na střední školy s maturitou, z toho 4 na 

gymnázium, 12 ţáků, tj. 31% bylo přijato na tříleté učební obory při středních 

odborných učilištích. 

Zeměpisná olympiáda 

Biologická olympiáda 

Dějepisná olympiáda 

Výtvarné soutěže 

Naše děti z 5.B a 7.A třídy se účastnily výtvarné soutěţe „Můj kousek Země“ 

Vyhlášené při příleţitosti roku Země, který proběhne v příštím roce. Práce našich 19 

ţáků jsou zveřejněny na webových stránkách www.rokplanetyzeme.cz – 

http://nts1.cgu.cz/aplikace/soutez/galerie/skoly/. Naše škola obdrţela certifikát od 

České geologické společnosti – Zápis do zelené knihy bájných pozemků, rajských 

parcel, ţivoucích míst a plácků bezstarostného dětství o záboru jedinečného kousku 

Země, který jsme svými pracemi vytvořili. 

Sportovní soutěže 

Soutěž ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

Plavecká olympiáda 



Mc Donalds Cup 

Florbal 

Vybíjená – 1.stupeň 

Přespolní běh 

Atletický čtyřboj 

Atletická všestrannost – 1. st. 

Pohár rozhlasu 

Soutěže organizované školou – bez možnosti postupu do okresu 

Další aktivity školy 

Jsme jednou z patnácti škol kraje, která spolupracuje s hnutím „Na vlastních nohou“. 

Kaţdoročně posíláme při Stonoţkových týdnech průměrně 450 vánočních přání pro 

Evropu. Jejich prodejem se získávají finanční prostředky na pomoc nemocným a 

postiţených dětem u nás i v jiných zemích světa. Kaţdý rok jsou naši nejlepší kreslíři 

oceněni pozváním na Vánoční koncert do Prahy, kde obdrţí drobné odměny od 

nadace. 

V únoru letošního roku přijela do naší školy zakladatelka hnutí „Na vlastních nohou“, 

česká emigrantka ţijící v Norsku, Běla Gran Jensen. Za patnáctiletou spolupráci 

předala paní učitelce Lence Hrubé a Ivance Chmelíkové ocenění „Zlatá stonoţka“. 

Na slavnostním shromáţdění dostaly všechny děti, které s hnutím Stonoţka 

spolupracují, knihu Létáme spolu jen do války. Jako spoluautorka všechny knihy 

dětem při besedě podepsala a poţádala je o další spolupráci. Celou akci podpořili 

svou přítomností i významní zástupci města.. 

Pěvecký sbor školy NOVA DOMUS měl v letošním školním roce sedm veřejných 

vystoupení : 

Stromečku, ustroj se! – zahájení výstavy v Muzeu Jindřichohradecka 

23.11.2006 

Vánoční koncert s umělci Nár. div. Praha (Střelnice) 

30.11.2006 

Vánoční koncert (kostel sv. Jana Křtitele) 



7.12.2006 

Nahrávání CD s vánoční tématikou (kostel sv. Jana Křtitele) 

18.12.2006 

Školní besídka (učebna Hv) – pro rodiče + pozvané 

30.5.2007 

2 vystoupení pro 1. stupeň naší školy 

13.6.2007 

Chvála zpěvu – koncert DPS (sál Střelnice) 

21.6.2007 

V rámci aktivit MaK se ţáci školy zúčastnili třinácti různých výchovných koncertů, 

besed, divadelních a filmových představení. Do vyučování byly zařazeny nejrůznější 

výstavy a exkurze. Pravidelně se konaly literární besedy dle výběru vyučujících Čj v 

Městské knihovně. 

V rámci ochrany ţivotního prostředí byla vyhlášena v letošním školním roce „ Akce 

hliník “. Cílem akce, kterou zavedla na škole p. učitelka Illeová, je sběr hliníkového 

odpadu a zajištění jeho následné recyklace. Sbírají se víčka od jogurtů, tvarohu, 

paštik, plechovky od limonád apod. Sběrná nádoba „Hliníkoţrouta školního“ je 

umístěna ve školní dílně. 

Ţáci 7. tříd letos vyjímečně neabsolvovali z důvodu nedostatku sněhu lyţařský 

výcvik. Náhradní termín je plánován v příštím školním roce. Ţáci 1. – 4. tříd 

procházejí v průběhu roku plaveckým výcvikem v místním plaveckém bazénu.  

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

39 ţáků 9. tříd, z toho 16 dívek, 23 chlapců, se při přijímacím řízení ve školním roce 

2006/2007 umístilo takto: 

Z 5. třídy byla ke studiu na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci přijata jedna 

ţákyně. 

Z 8. třídy odešla jedna ţákyně na střední odborné učiliště. 

Školní družina 

Na škole pracovala 3 oddělení školní druţiny průměrně s 33 ţáky z 1.-5. tříd. Úkoly 

všech činností byly plněny podle plánu práce. 



Celoročně pracovaly při ŠD krouţky výtvarný, počítačový a krouţek sportovní.  

Kaţdý měsíc navštívila ŠD filmové představení pro děti. V měsíci dubnu se celá 

školní druţina zúčastnila besedy se členy Policie ČR. 

V podzimních a jarních měsících vyuţívala ŠD ráno a při odpoledním rozcházení 

školního dvora. 

 Řízení školy 

Dlouhodobé i krátkodobé cíle vzdělávacího programu upřesňuje vedení školy v 

ročních a měsíčních plánech školy. Plánované termíny jsou vedením školy 

sledovány, úkoly průběţně vyhodnocovány. Při organizování pracovních porad je 

snaha o co nejoptimálnější stav z hlediska četnosti, věcnosti a obsahu. Vedení školy 

adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří tak prostor pro jejich 

uplatnění (důraz na kontakt a zpětné informace). Pro hodnocení pracovníků je 

zpracován systém kontroly a kritéria hodnocení. 

Vedení školy dává větší prostor ale i zodpovědnost poradním, metodickým a 

odborným orgánům školy. Předmětové komise a metodická sdruţení na škole 

zajišťují ve spolupráci s vedením školy velkou část problémových úkolů školy.  

Vedení školy zajišťuje, aby podíl školy na kladném ovlivňování a utváření osobnosti  

ţáka byl co největší. Ţivot školy se řídí řádem, který vytváří podmínky pro dobrý 

vztah mezi učiteli a ţáky, posiluje mravní hodnoty, humanistické a demokratické 

tradice, úctu k člověku. Ţáci jsou vedeni k dobrovolné kázni znalostí pravidel 

vzájemných vztahů (TU a uč. Ov, Rv). Prevence závadových jevů je pravidelně 

hodnocena a průběţně jsou přijímána účinná opatření k nápravě.  

Škola vytváří podmínky pro upevňování sounáleţitosti (hrdost na svou školu) a 

podporuje ji organizováním společenských akcí (hokejové turnaje, vánoční hokejový 

turnaj školy, sportovní dny – Den dětí, aktivity ŠD, apod.). 

Škola podporuje rozvíjení estetických potřeb ţáků tvořivými aktivitami, estetizací 

prostředí (grafické projevy na stěnách chodeb ve všech poschodích) a 

zprostředkováním styku s ţivou kulturou (výstavy, koncerty, divadla, literární besedy 

v knihovně, soutěţe). Pěvecký soubor školy pod vedení p. uč. I. Písařové má 

dlouholetou tradici a reprezentuje školu při různých kulturních akcích . 

Škola se úspěšně zapojila do vypsaných pilotních projektů. 

V letošním školním roce byl realizován projekt „Hudební výchova zábavnou formou s 



moderní počítačovou a reprodukční technikou na II. stupni základní školy“. Projekt 

předpokládá zpestření Hv a zpěvu zvláště ve vyšších ročnících ZŠ a prohloubení 

mezipředmětových vztahů předmětů Hv, Vv a informatika zpracováním společného 

projektu pomocí výpočetní techniky. Projekt bude pod vedením p. učitelky Písařové a 

Hrubé pokračovat i ve školním roce 2007/2008. 

Vybrané skupiny ţáků vytvořily prozatím ve školním roce 2006/2007 jednu obsáhlejší 

výukovou prezentaci týkající se našeho města nazvanou Adam Michna a Jindřichův 

Hradec. V příštím školním roce budou navazovat další prezentace zaměřené na 

významné hudební osobnosti J. Hradce. V hodinách Vv a informatiky tvořili ţáci 

návrhy plakátů, programů, pozvánek, CD boocletů ke koncertům DPS NOVA 

DOMUS (vánoční koncert, Chvála zpěvu – koncert DPS, besídka – Karkulka), které 

dále zpracovávali počítačovou technikou ve výuce Vv. Z jednotlivých vystoupení DPS 

NOVA DOMUS byly pořizovány zvukové a obrazové 

(foto-video) záznamy. P. učitelka Písařová byla proškolena v hudebních 

počítačových programech Capella a Band in a box, které vyuţívá ke zpracování 

materiálu pro výuku a školní pěvecký sbor. 

Díky projektu byla dovybavena učebna Hv a Vv (počítač, dataprojektor, plátno, 

minidisk). Počítače v odborných učebnách (Vv a Hv) jsou plně vyuţívány ve výuce, v 

Hv pak obzvláště v 7. – 9. roč. k tématice Hudba 20. stol., Jazz a Moderní populární 

hudba. Ţáci pracují i s internetem k aktualizaci hudebních novinek. 

V letošním školním roce jsme se zapojili pod vedením p. učitelky Hrubé do 

mezinárodního projektu eTwinningu (mezinárodní spolupráce škol probíhající po 

internetu). Naší partnerskou školou byla slovenská škola ZŠ Hliník nad Hronom. 

Spolupráce probíhala v jazyce anglickém a německém. Náš společný projekt Team & 

Partie obdrţel certifikát eTwinningu. 

Koncem měsíce května jsme práci na projektu ukončili. Spolupráce probíhala 

zejména v anglickém jazyce, kde se nám podařilo splnit všechny zadané úkoly – ty 

spočívaly v tvorbě a řešení úkolů v Aj na téma můj svět, můj byt a dům, naše školní 

příšera…..Ţáci vytvářeli prezentace v Aj, kde vţdy v závěru vytvořili hádanku týkající 

se obsahu prezentace. Tu musela partnerská škola vyřešit a zaslat zpět. Mimo tuto 

práci jsme si dopisovali v Aj prostřednictvím e-mailu. Oproti slovenské straně jsme 

měli výhodu, neboť počítače běţně pouţíváme při vyučování a nepotřebujeme 

součinnost dalšího vyučovacího předmětu – informatiky. Naše společné webové 

stránky zveřejníme počátkem příštího školního roku. 

Pro školní rok 2007/2008 připravila p. učitelka Illeová „Program podpory zdraví“.  

Hlavním cílem programu, který má být realizován v příštím školním roce, je vést ţáky 

přirozenou cestou efektivně ke zdravému ţivotnímu stylu, tedy ke změně 



stravovacích a pohybových návyků a usilovat o jejich trvalé zakotvení. 

V rámci protidrogové prevence proběhly na škole v hodinách rodinné výchovy 

besedy ţáků 8. a 9. tříd s Mgr. Týmalem, pracovníkem Městského úřadu v J. Hradci. 

Besedy v 8. třídách byly zaměřeny na alkohol a kouření, v 9. třídách na skutečné 

příběhy drogově závislých. 

Prostřednictvím schránky důvěry, která je od r. 2002 instalována ve 2. patře budovy, 

odpovídá výchovná poradkyně p. učitelka Omastová na informačním panelu dětem, 

které takto chtěly řešit nejasnosti spojené s dospíváním nebo své osobní problémy, o 

nichţ si nedokázaly promluvit s jinou důvěryhodnou osobou. 

6. října proběhl v 6. třídách poznávací Go kurz, který je zkrácenou verzí 

protidrogového projektu Síla kolektivu, který v roce 2004 získal dotaci od Krajského 

úřadu v Českých Budějovicích. 

V květnu proběhla beseda ţáků 9. tříd s příslušníky Policie ČR p. Humlem a 

Vistořínem o právních aspektech v problematice drog. 

Výchovná poradkyně vyhodnotila anketu identifikující rizikové oblasti v ţivotě ţáků 8. 

a 9. tříd. Výsledky jsou součástí hodnocení efektivity protidrogového programu za 

školní rok 2006/2007. 

Akce zaměřené na podporu zdraví a prevenci patologických jevů : 

- Memento ( pořad o drogách ) – 8. – 9. třídy 

- Skutečné mládí ( filmové představení a beseda) – 7. – 9. třídy 

- Týden zdraví v 7. tř. – akce organizovaná p. uč. Illeovou ( při akci zakoupeny over 

bally – míče podporující správné drţení těla ) 

- Ve spolupráci s Policií ČR zapojení 2. stupně do programu Malá policejní akademie 

- Na 1. stupni pokračování akce Ajaxův zápisník pod patronátem Police ČR.  

Důleţitou součástí školy je dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové 

Bystřice, který je pod správou SRPDŠ. Od roku 1959, kdy tábor vznikl, zajišťují 

údrţbu tábora kaţdoročně rodiče ţáků a učitelé školy ve svém volném čase. Učitelé 

školy se navíc podílejí na zajištění rekreace našich ţáků, kteří zde tradičně stráví 

kaţdé léto část prázdnin. 

Mladý módní návrhář – výtvarná soutěž SOU oděvní Třeboň 



Matematická olympiáda 

Olympiáda v českém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Olympiáda v německém jazyce 
 


