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Organizace školy ve školním roce 2010 – 2011 
 

 

Třída Třídní učitel 
Učební 
program 

Počet 
žáků Hoši Dívky 

1. A Dalíková Helena RVP ZV 26 12 14 

2. A Krajícová Hana RVP ZV 24 12 12 

3. A Pavlíčková Jana RVP ZV 26 20 6 

4. A Kozák Ladislav RVP ZV 24 15 9 

5. A Pecková Hana ZŠ 29 14 15 

I. stupeň         

      129 73 56 

6. A Hromádková Dana RVP ZV 28 16 12 

7. A Kubínová Vladěna RVP ZV 17 10 7 

7. B Illeová Gabriela RVP ZV 19 9 10 

8. A Rusová Hana RVP ZV 19 12 7 

8. B Kadlecová Jiřina RVP ZV 20 10 10 

9. A Písařová Ivana RVP ZV 22 9 13 

9. B Chmelíková Ivanka RVP ZV 20 14 6 

II. stupeň        

    147 81 65 

      274 153 121 



 

       
1.ŠD Kudličková Karolina    

2.ŠD Horalová Iva     

3.ŠD Vicanová Ivana     

       

       

       

Bez třídnictví: Omastová Jana-VP, Chrstošová Miroslava-ICT,    

         Jelínková Lenka, Zajícová Yvona    

       

Vedení školy: Brabec Josef - ŘŠ, Hrubá Lenka - ZŘŠ   

Sekretářka školy: Šimková Jana    

       

Školník, domovník, topič: Kadlec Jiří    

Uklizečky:  Fürstová Miluše, Koblížková Růžena, Kostková Soňa,  

Medková Olga, dlouhodobě nemocná, zemřela 25. 12. 2010  

       

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana    

Kuchařka: Nováková Eva     

Pomocná kuchařka: Nosálová Eva, Lexová Iva    

            

Učitelky – učitelé                    :  18       

Vychovatelky                          :    3       

Provozní pracovníci                :    6 ( pí Medková, dlouhodobě nemocná ) 

Jídelna                                    :    4       

Celkem           31          

 

 

Personální zabezpečení provozu školy 

 
Příjmení, jméno                    prac. zař.        prac. úvazek                 aprobace 

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

Brabec Josef ředitel 1,00 Tv, Bv 

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

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

Kozák Ladislav                       uč. 1. st.                         1,00                 1. st 

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

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

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

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 



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

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.                          0,68                 Aj                  

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00 

Vicanová Ivana vych. ŠD 1,00 

Šimková Jana                          sekretářka                       0,65 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,33 

Fürstová Miluše uklízečka 1,00 

Koblíţková Růţena uklízečka 1,00 

Kostková Soňa                        uklízečka                       1,00 

Medková Olga uklízečka 1,00 

Duchoňová Jana            ved. ŠJ                     0,31 

Nováková Eva                   kuchařka  0,31 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka 0,31 

Lexová Iva                              pom. kuchařka  0,31 

 

 

Výchovně vzdělávací program školy 
 

          Ve školním roce 2010 - 2011 probíhala výuka podle ŠVP ve všech ročnících kromě  

5. ročníku na 1. stupni. Zde se vyučovalo podle programu Základní škola. Dále se škola 

v novém Školním vzdělávacím programu orientovala na informatiku a výpočetní techniku 

v rozšířené výuce. 

 

Ţákům byly nabídnuty tyto volitelné a povinně volitelné předměty: 
 

 Volitelné předměty v 6. ročníku – ŠVP 

Aplikovaná informatika 

Jazykový seminář Čj 

Sport a hry 

 

Volitelné předměty v 7. ročníku - ŠVP 

            Sportovní výchova 

            Aplikovaná informatika 

            Uţité výtvarné činnosti 

            Sborový zpěv 

 

Povinně volitelné předměty v 7. ročníku – ŠVP 

            Cizí jazyk - Nj 

Praktika z přírodovědných předmětů - Př 

Literatura a český jazyk 

 

 Volitelné předměty v 8. ročníku - ŠVP 

Aplikovaná informatika  



Sportovní výchova 

Uţité výtvarné činnosti 

            Sborový zpěv (7. + 8. + 9. ročník) 

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty v 8. ročník - ŠVP 
            Cizí jazyk – Nj 

            Praktika z přírodovědných předmětů – F, CH 

            Literatura a český jazyk    

 

 Volitelné předměty v 9. ročníku - ŠVP 

Informatika  

Sborový zpěv (7. + 8. + 9. ročník)  

Sportovní výchova 

Uţité výtvarné činnosti 

Matematika na počítači 

 

Povinně volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

            Cizí jazyk – Nj 

            Praktika z přírodovědných předmětů – ekologická 

            Literatura a český jazyk    

 

Výuka cizích jazyků 
            

            Výuka cizích jazyků, angličtiny, němčiny byla plně pokryta aprobovanými vyučujícími.  

Velmi dobrá kvalita výuky cizích jazyků byla zaručena garancí p. L. Jelínkové, vedoucí 

předmětové komise. 

Nejlepší ţáci se jako kaţdoročně zúčastnili školního i okresního kola Olympiády v anglickém 

a německém jazyce. Ačkoli německý jazyk přestal být povinným cizím jazykem,  přesto si jej 

mnozí ţáci vybírají a studují v rámci povinně volitelného předmětu.  

 

 

Dyslexie 

 

          Integrovaní ţáci a ţáci se SPU navštěvují ve škole krouţek reedukace čtení.  Krouţek 

probíhal ve čtyřech skupinách ve 25 minutových intervalech. Skupiny tvořili čtyři ţáci. 

Výuka se ţáky je vedena zábavnou formou, jako jsou například kříţovky, pexesa, hry se 

slovy, doplňovačky, práce s textem. K práci jsou vyuţívané bzučáky a učebnice pro děti se 

SPU. Např. čítanky pro dyslektiky, různé pracovní sešity, Učíme se číst s porozuměním, Dys 

magazíny a soubory Cvičení pro dyslektiky.   

 

Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 
 

           Ve škole proti minulému školnímu roku, kdy škola prošla rekonstrukcí, nedošlo 

k ţádným stavebním úpravám, které by znamenaly přesuny různých tříd. Pátý ročník byl 

trvale přesunut do 2. poschodí, aby byl vytvořen prostor pro budoucí další první třídu 

v následném školním roce. V kaţdém ročníku 1. stupně bylo po jedné třídě. Z důvodu 

rekonstrukce se částečně zmenšily prostorové moţnosti výuky z hlediska kmenových učeben, 



proto byly vyuţity některé odborné pracovny jako kmenové. Ve škole jsou nadále prostory a 

učebny pro příjem nových ţáků. V jazykové učebně, která byla  z přízemí přestěhována do 

prostor školní knihovny bylo vytvořeno velmi pěkné prostředí pro výuku. Ţákovská školní 

knihovna, která byla  přestěhována do nevyuţitých prostorů chodby 3. poschodí, plně 

vyhovuje potřebám školy.  

         

          V tělocvičně školy byla provedena velká  rekonstrukce, která byla hrazena z rozpočtu 

města v celkové výši 244 tis. K této rekonstrukci došlo z důvodů hygienických opatření. Byly 

sejmuty omítky na obvodových zdech a nahrazeny sanačními, aby byla odstraněna vlhkost 

z neizolovaných zdí. Bylo zhotoveno nové obloţení po celém obvodu tělocvičny, dále 

v nářaďovně na schodech. Tato rekonstrukce velice přispěla provozu tělocvičny, jak po 

stránce hygienické, tak akustické a estetické. Rovněţ nové odvětrání v nářaďovně a nová 

okna s dostupnou ventilací z minulé rekonstrukce výrazně zlepšily hygienické podmínky pro 

výuku tělesné výchovy. Zavedení videotelefonu s umístěním do tří oddělení školní druţiny a 

sekretariátu školy v minulém roce potvrdilo nezbytnost investice, protoţe  se výrazně zlepšila 

ostraha školy a byla zajištěna lepší bezpečnost ţáků.  Ostatní odborné učebny po drobných 

opravách, školní dílna, víceúčelové asfaltové hřiště splňovaly odpovídající podmínky pro 

kvalitní výuku.  Cvičná školní kuchyně byla lépe vybavena, byly provedeny drobné úpravy, 

coţ rovněţ přispělo ke kvalitnější výuce pro ţákyně a ţáky, kteří v rámci praktických činností 

tuto odbornou učebnu vyuţívali.   

          

          Učebními pomůckami je škola vybavena dobře. Úsporami v oblasti spotřeby  energií 

byly finanční prostředky přesunuty a pouţity na nákup nového vybavení třídy, lavice, ţidle 

pro novou budoucí první třídu, protoţe od nového školního roku byly otevřeny dvě první 

třídy. Dále byly nakoupeny nové desky na lavice a potřebný počet ţidlí na 2. stupeň. Rovněţ 

byl zajištěn nákup učebních pomůcek nezbytných pro zajištění kvalitní výuky a na nákup 

učebnic v odpovídajícím mnoţství v souladu s výukovým programem ŠVP.    

 

          Škola má v provozu dvě potřebným způsobem vybavené učebny informatiky s 26 

počítači, tiskárnami a kvalitními dataprojektory. Moţnosti vyuţití výpočetní techniky zvyšuje 

připojení školy na Internet jednou vyhrazenou bezdrátovou datovou linkou o celkové 

přenosové rychlosti 8 Mbps. Do vybavení učitelských kabinetů byly pořízeny další  počítače, 

které jsou připojeny na Internet a zabezpečují odpovídající komunikaci po školní síti. Zvýšit 

názornost a tím i účinnost vzdělávání pomáhají i tři interaktivní tabule s dataprojektory a 

ozvučením instalované ve dvou odborných učebnách a jedné učebně na 1. stupni. 

                    

         Ve výbavě ţákovské knihovny nedošlo k výrazným změnám, odpovídá potřebám 

doplňkové četby ţáků. Škola nadále vyuţívá Městské knihovny i její ochoty ke spolupráci. 

V průběhu celého školního roku dochází jednotlivé ročníky na předem naplánované literární 

besedy a individuálně vybírané exkurze odpovídající výukovým potřebám v jednotlivých 

oborech v rámci ŠVP.  

 

          Víceúčelové asfaltové školní hřiště bylo doplněno dalším stolem na stolní tenis, který 

byl pořízen z finančního daru Sdruţení rodičů, je vybavené dobrým způsobem pro potřeby 

výuky a volnočasovým aktivitám dětí v době školních přestávek, po vyučování a činnosti 

školní druţiny. K dispozici jsou tři stoly na stolní tenis, čtyři koše na basketbal, pevně 

umístěné na budově školy a jeden mobilní koš, betonový stůl na stolní tenis, branky na malý 

fotbal, stojany na odbíjenou a přehazovanou. Hřiště je označené dle pravidel pro tyto 

kolektivní hry: volejbal, přehazovanou, vybíjenou, basketbal a volné aktivity.    

            



Hygienické  podmínky ve škole jsou na dobré úrovni. Dne 24. března 2010 provedla kontrolu 

Krajská hygienická stanice v Č. Budějovicích, nebyly zjištěny ţádné závady, které by 

neodpovídaly potřebným normám. Větrání tříd je zabezpečeno výklopnými ventilacemi, které 

jsou zajištěny proti samovolnému otevření  vypadnutí, v zimním období nedochází 

k přetápění tříd, jsou pravidelně měřeny teploty ve třídách, topení ve třídách je regulováno. 

Pitný reţim je zajištěn moţností nákupu nápojů v nápojovém automatu, nápoje odpovídají 

potřebám zdravé výţivy.  

        

        

Ve školním roce 2010 - 2011 byly na škole realizovány tyto opravy a        

        investice: 

 
       -  malování a natírání 

       -  oprava fasády, soklů, nátěry na školním dvoře 

       -  tělocvična, rekonstrukce obvodových stěn, sejmutí omítek, provedení sanačních           

          omítek, zhotovení nového obloţení, nátěry 

-  oprava spadlých podokapových říms 

-  výměna světel – chodby, šatny a sborovna 

-  výměna parapetů na 1. stupni 

-  oprava trhlin vzniklých  výstavbou nové školní výdejny , oprava nátěrů 

-  oprava šatních boxů 

-  oprava, výměna hlavních čerpadel v plynové kotelně 

-  výměna tabule v učebně dějepisu 

-  z bezpečnostních důvodů provedeno nové kotvení zábradlí 

-  oprava, výměna  madel na předním i zadním schodišti  

    

Na školní rok 2011 - 2012 byly poţadovány tyto opravy a rekonstrukce : 

 

-  malování a natírání  

-  vybavení dvou učeben – nábytek 1. st., 2. st. 

-  učebna Fy – kompletní rekonstrukce 

-  tělocvična – oprava podlahy (180 m2) 

-  oprava šatních boxů, zhotovení nových 

-  oprava a nátěr klempířských prvků na střeše, oprava krytiny 

-  oprava spadlých říms a fasády na zadní části školy, výměna oken 

-  výměna ostatních oken budovy 

-  zhotovení stříšky nad vchodem pro dovoz obědů 

-  zhotovení topných kabelů, okap. ţlabů v přední části budovy a nad vchodem jídelny  

-  výměna nábytku, podlahových krytin a osvětlení ve dvou kabinetech  (Př, F) 

-  rekonstrukce dvou samostatných WC ve 3. patře školy 

-  rekonstrukce dílen – strojovny 

-  parapety – 2. stupeň, školní druţiny 

-  oprava trhlin vzniklých výstavbou nové školní výdejny + malování 

-  výměna tabulí v učebnách 2. stupně 

      -  výměna světel – chodby 

-  výměna dveří v šatnách, tělocvičně a na toaletách v obou poschodích 

-  výměna rolet v učebnách 2. stupně 

-  plot oddělující školní hřiště od sousedního pozemku, oprava soklu ve dvoře –    

   oplechování 



-  oprava povrchu na školním dvoře 

-  klimatizace do počítačové učebny 

-  náhradní díly k ţidlím a lavicím 

-  pořízení čistícího stroje na podlahy 

 

 

 

 

Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst        

        pedagogických pracovníků  

 
          Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní ve škole jsou kvalifikováni odpovídajícím 

způsobem, kromě oborů zeměpis, praktické činnosti a částečně tělesná výchova.  

           

         Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010 - 2011 bylo 

v souladu se školním vzdělávacím programem.   

          Pedagogičtí pracovníci měli zájem o další vzdělávání ve svých i jiných oborech 

z hlediska aprobace, ale proces vzdělávání nemohl být realizován podle předkládaných  

nabídek a zájmu z hlediska nedostatku finančních prostředku ze státního rozpočtu MŠMT, 

které vydalo pokyn o zákazu čerpání finančních prostředků ve 4. čtvrtletí roku 2010. Byly 

vyuţívány jednak bezplatné nabídky, ale i další, které musely být finančně hrazeny 

z limitujících prostředků pro další vzdělávání, jak v Jindřichově Hradci, tak v nejbliţších 

institucích dalšího vzdělávání v Českých Budějovicích, Táboře, Písku. 

 

   

       

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

                   ve školním roce 2010  -  2011 
 

Jméno   Název školení     Školící instituce 

J. Omastová          Moderní metody ve volbě povolání      Republik. centrum vzdělávání        

G. Illeová              Prevence ve škole                                 Vzděl. centrum ČR Č. Budějovice  

G. Illeová              Prevence kriminality   Vzděl. centrum ČR Č. Budějovice 

J. Brabec               Odměňování ped. pracovníků               MŠMT - Praha 

H. Dalíková          Školení ČČK                                         ČČK  Jindř. Hradec 

D. Hromádková    Ekopolis                                                 SCIO   -  Praha 

J. Brabec               Pracovně právní vztahy, odm. prac.      Škol. agentura, Zeman Pavel                                          

 

 

Stav výchovy a vzdělání 
 

        Výsledky soutěţí a olympiád 

        

        Ve školním roce 2010 – 2011 byly ţákům prezentovány soutěţe a olympiády Agenturou 

OK,  DDM v Jindřichově Hradci nebo jinými subjekty. Byly vybírány takové soutěţe, které 

ţákům umoţňovaly jejich seberealizaci podle schopností a dovedností. 

  

Soutěţ hlídek mladých zdravotníků 



 

6. místo, okresní soutěţ, 2. stupeň 

 

 

 

 

„ Mladý záchranář, dokaţ ţe umíš“ 

 

1. místo, okresní soutěţ, 2. stupeň 

3. místo, krajská soutěţ, 2. stupeň 

 

Dopravní soutěţ 

 

6. místo v okresní soutěţi školních druţstev I. kat. 

 

Jihočeský zvonek 

 

Stříbrné pásmo v okresním kole v I. kat. sólo – K. Bednářová  5. A 

Zlaté pásmo v okresním kole v I. kat. trio – D. Sedláčková, L. Arnoštová,  

                                                                      K. Bednářová  

Stříbrné pásmo v krajském kole I. kat. trio – D. Sedláčková, L. Arnoštová, 

                                                                        K. Bednářová   

Stříbrné pásmo v okresním kole ve IV. kat. duo – A. Švejdová, J. Stráník   

 

Ml. módní návrhář - výtvarná soutěţ SOU oděvní Třeboň 

 

3. místo v kat. ml. ţáci – L. Arnoštová  5. A 

2. místo v kat. st. ţáci – J. Keslerová 8. A  

 

Matematická olympiáda 

 

Úspěšní řešitelé v okresním kole kat. Z5 – K. Bednářová 5. A 

13. místo v okresním kole kat. Z6 – M. Kouba 6. A 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 

9. místo v okresním kole – A. Zemanová 9. A  

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

 

10. místo v okresním kole, kat. 1. A – V. Běhal, 13. místo kat. 2. A – P. Blaţek 

 

Olympiáda v německém jazyce 

 

11. místo v okresním kole kat. I. A – V. Bílkovská 9. A. 

 

Zeměpisná olympiáda 

 

9. místo v okresním kole, kat. A – M. Kouba 6. A 

 



Biologická olympiáda 

 

2. místo v okresním kole, kat. D – M. Masař, 11. místo P. Kubičko,  

17. místo, kat. C - . S. Jasanská, 20. místo T. Balgová  

 

 

Dějepisná olympiáda 

 

15. místo v okresním kole V. Dvořák  7. A 

 

Fyzikální olympiáda 

 

Proběhlo pouze školní kolo 

 

Chemická olympiáda 

 

Proběhlo pouze školní kolo 

 

Výtvarné soutěţe 

 

1. místo v okresním kole -  D. Šamanová, téma „Mé toulky za zvěří“ 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

 

1. místo v okresním kole st. ţáci, 3. místo v krajském kole 

 

 

Sportovní soutěţe 
 

Soutěţ ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

 

2. místo v okresní soutěţi škol v kat. 6. - 7. tříd, 2. místo v okresní soutěţi škol v kat. 8. - 

9. tříd – postup do krajské soutěţe, 1. místo, postup do republikového finále v Praze,  

pěkné 9. místo  v silné konkurenci 

1. místo v kat. 4. – 5. tříd v okresní soutěţi,  postup do krajské soutěţe, 1. místo, postup 

do republikového finále v Praze, velmi pěkné 6. místo ve velice silné konkurenci 

   

Mc Donalds Cup 

 

4. místo v okresní soutěţi škol ve skupině, bez postupu v kat. 1. - 3. tříd 

 

Florbal 

 

1. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 8. – 9. tříd, postup do okresní soutěţe,  

1. místo, krajská soutěţ nebyla konána 

1. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 6. – 7. tříd, postup do okresní soutěţe,  

3. místo 

 

Vybíjená – 1. stupeň 

 



2. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci, 1. - 3. tř.  

3. místo v okresní soutěţi škol ve skupině, bez postupu – ml. ţáci, 4. – 5. tř. 

 

Přespolní běh 

 

13. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci  

5. místo v okresní soutěţi škol – st. ţáci 

7. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţákyně 

10. místo v okresní soutěţi škol – st. ţákyně 

 

Pohár rozhlasu 

 

9. místo v okresní soutěţi škol – starší ţáci 

9. místo v okresní soutěţi škol – starší ţákyně 

 

 

 

Stolní tenis 

 

3. místo v okresním kole, mladší ţáci 

 

Memoriál J. Beránka – basketbal 

 

4. místo v okresní soutěţi škol – starší ţáci 

 

Soutěţe organizované školou - bez moţnosti postupu do okresu 

 

Matematické soutěţe Pythagoriáda a Klokan pro ţáky 5. - 9. tříd byly provedny i v tomto 

školním roce. 

Tradiční soutěţe o nejkrásnější velikonoční vajíčko  se zúčastnil velký počet účastníků, soutěţ 

byla následně vyhodnocena a účastníci obdrţeli ceny. 

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

Turnaje v malé kopané „Dvorní kopaná“ se zúčastnila víc neţ polovina chlapců  školy, ale  

zájem měly i dívky. 

Vánoční hokejový turnaj ŘŠ byl rozdělen na dvě kategorie, pro ţáky 1. stupně a pro ţáky  

2. stupně, mohli se zúčastnit i ostatní chlapci, nejenom ti,  kteří se nadále věnují lednímu 

hokeji. Turnaj měl velmi dobrou úroveň, hráči byli oceněni, ceny věnovalo Sdruţení rodičů 

přátel dětí a školy. 

 

      

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky přijímacího řízení  

 
 Ve  školním roce 2010 - 2011 bylo 43 ţáků, tj. 20 dívek a 23 chlapců, umístěno takto: 

26 ţáků, to je 60,46%, je přijato na střední odborné školy s maturitou, z toho 1 na 

gymnázium, 17 ţáků, to je 39,53 %,  je přijato na střední odborná učiliště.  

 
 

Na osmileté gymnázium ţádný ţák 5. třídy nenastoupí. 

 

Z 8. B odcházejí na SOU v Jindřichově Hradci Daniel Radvanský a Kristýna Kováčová.  

 

Výsledky přijímacího řízení třída 9.A, školní rok 2010 - 2011 
 

  jméno škola     ISŠ vl SOUmt SOUvl 

1. Balgová Simona OA Jindř. Hradec, ekonomické lyceum         

2. Bednářová Martina SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice, stavebnictví         

3. Bílkovská Veronika OA Jindř. Hradec, obchodní akademie         

4.  Blažek Petr SŚ COP Sezimovo Ústí, informační technologie        

5. Brožová Marcela SŠ obchodu, služeb, řemesel, Tábor, kuchař - číšník         

6. Demeterová Soňa SOŠ a SOU Jindř. Hradec, prodavač        1 

7. Draxler Daniel SOU technické Soběslav, instalatér        1 

8. Hanusová Nikola OA Jindř. Hradec, obchodní akademie         

9. Hrádek Jan  SPŠ strojní a elektrotechnická, Č. Bud., strojírenství         

10. Hrubá Lenka SUmprumŠ Český Krumlov, užitá fotografie a média         

11. Kešnar Petr SPŠ strojní a stavební Tábor, strojírenství         

12. Koudelka Jan  SOU technické Soběslav, umělecký kovář a zámečník        1 

13. Kučerová Lenka Euroškola Strakonice, hotelnictví a turismus         

14. Ondřejová Barbora SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice, stavebnictví         

15. Pecha Dennis OA Jindř. Hradec, ekonomické lyceum         

16. Růžičková Ester SOŠ a SOU Jindř. Hradec, ekonomika a podnikání         

17. Smrčka David SŠ technická a obchodní Dačice, strojírenství         

18. Šuranský Marcel SPŠ automobilní a technická Č. Bud., dopravní prostř.         

19. Švejdová Anna SŠchovu a jezd.koní Kladruby n.Lab., jezdec a chov.koní         

20. Tesařová Tereza SZŠ Jindř. Hradec, zdravotnický asistent         

21. Turínová Lucie SŠ ČMSD Humpolec, obchodník         

22. Vrbík Pavel SOŠ a SOU Jindř. Hradec, zedník       1 

23. Zemanová Adéla OA Jindř. Hradec,  ekonomické lyceum         

         4 
 



 

Výsledky přijímacího řízení ţáků 8. tříd, školní rok 2010 - 2011 

    ISŠ - vl 
SOU-
mt 

SOU - 
vl 

Radvanský Daniel SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, prodavač        1  

Kováčová Kristýna SOŠ a SOU Jindř. Hradec, kuchař - číšník        1 

           2  
 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení třída 9. B, školní rok 2010 - 2011 
 
 

  jméno škola     ISŠvl SOUmt SOU vl 

1. Blažek Petr ISŠ stav. Č. Bud., Nerudova 59, montér suchých staveb      1   

2. Hanzal Michal OA Jindř. Hradec, obchodní akademie         

3. Houska Radek SOŠ a SOU Třeboň, opravář zemědělských strojů        1 

4 Houška Jan   SOŠ a SOU Třeboň, mechanik opravář motor vozidel       1 

5.  Janeček Petr SZŠ Jindř. Hradec, zdravotnický asistent        

6. Jon Pavel  SOŠ a SOU Třeboň, mechanik opravář motor. vozidel       1 

7 Kolář Michal Trivis Vodňany, veřejnoprávní ochrana         

8. Link Václav SOU Lišov, truhlář        1 

9.  Loskotová Lenka SŠ obchodu, služeb a podnikání Č.B., kadeřník         

10. Michal Luboš  SPŠ Volyně, nábytkářská a dřevařská výroba        

11. Ottová Petra SOŠ a SOU Jindř. Hradec, ekonomika a podnikání         

12. Pergl Matyáš SOŠ a SOU Jindř. Hradec, prodavač        1 

13. Picka David GVN Jindř. Hradec         

14. Slabá Petra SOŠ a SOU Jindř. Hradec, prodavač        1 

15. Švihálek Kevin  OA Jindř. Hradec, obchodní akademie        

16. Švíka Václav SPŠ stavební Resslova 2, Č. Budějovice, stavebnictví         

17. Švíková Martina SŠ obchodu, služeb a podnik. Č. Bud., kadeřník         

18. Troják Vojtěch SPŠ autom. a tech. Č. Bud., mech. opravář mot. vozidel        

19 Veselá Iveta SZŠ Jindř. Hradec, sociální činnost        

20. Vicanová Ivana SŠ obch.,služeb a podnikání Č. Budějovice, cukrář        

       1  6 

 

 

Školní druţina, vyhodnocení činnosti  
 
 

            Na škole pracovala 3. oddělení školní druţiny průměrně s 32 pravidelně docházejícími 

ţáky 1. - 6. tříd. Kaţdé oddělení má své prostory. Paní vychovatelky mají svůj kabinet. 

  

Podle školního vzdělávacího plánu byly plněny vybrané úkoly vzdělávacích oblastí 

biologické – dítě a jeho tělo, psychologické – dítě a jeho psychika, interpersonální – dítě a ten 

druhý, sociálně kulturní – dítě a společnost a environmentální – dítě a svět. 

   

                                                                                                                                   

Pobyt ve školní druţině se hradí měsíčním poplatkem 50,- Kč na dítě. 



 

Při školní druţině pracovaly krouţky : výtvarný p. vych. Kudličková     18 dětí 

                                                               počítačový p. vych. Horalová   12 dětí 

                                                               sportovní p. vych. Horalová           12 dětí 

                                                               sportovní p. vych. Vicanová         14 dětí                                                                               

                                                               počítačový p. vych. Vicanová      12 dětí.       

 

Pravidelně jsme kaţdý měsíc zhlédli filmové představení pro děti v kině. 

 

Navštívili jsme výstavy:                 podzimní prodejní výstava v Mesadě                         

                                                               velikonoční výstava v Baráčnické rychtě 

                                                               výstava prací ţáků  ZUŠ  

                                                               výstava prací ţáků naší školy.     

                                              

                                      

Při Mikulášské besídce a oslavě MDD, byli ţáci obdarováni cukrovinkami a do jednotlivých  

oddělení p. vychovatelka Horalová zakoupila společenské hry, hračky a sportovní vybavení. 

 

Organizovali jsme celodruţinové akce :  drakiáda na Jakubu 

                                                                  závody ve sjezdu na bobech  

                                                                  masopustní rej masek v tělocvičně školy 

                                                                  bruslení na zimním stadionu 

                                                                  návštěva dětí ze školní druţiny při 6. ZŠ 

                                                                  soutěţ ve vybíjené v rámci ŠD.                                                                     

 

Další aktivity školy 

 
Na Základní škole ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci vrcholí  projekt Zaostřeno na 

historii a Jindřichův Hradec, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje 

vzdělávání.   

Během uplynulých tří let se děti seznamovaly s dějinami Jindřichova Hradce 

v různých obdobích, v období gotiky, renesance, baroka a secese. Projektu se věnovaly děti 

v dějepisu, v českém jazyce, v informatice, v občanské výchově, ve výtvarné výchově, 

v anglickém jazyce a v pracovních činnostech, takţe informace se prolínaly a postupně 

doplňovaly. Některé výsledky ţákovských prací  - prezentace – jsou zveřejněny na webových 

stránkách školy, jiné, jako třeba nástěnné tabule nebo panenky v replikách historických 

kostýmů, budou postupně vystaveny v některých třídách. Děti pracovaly i mimo školu. Vstříc 

nám vyšli pracovníci Muzea Jindřichohradecka, městské knihovny a Státního oblastního 

archivu Třeboň, pracoviště v Jindřichově Hradci tím, ţe pro děti připravili program a 

materiály, se kterými by se ve škole nemohly seznámit.   

Nyní, kdyţ uţ jsou opět veřejnosti zpřístupněné hrady a zámky, absolvovali jsme i 

několik exkurzí po památkách Jindřichova Hradce a Jindřichohradecka. Kaţdá třída měla svůj 

program, a tak např. 7. třídy v dubnu navštívily v rámci výtvarné výchovy renesanční část 

zámku a v květnu pro ně byla zorganizována cesta do Slavonic a Landštejnu. Také 8. třídy 

podnikly exkurzi, tentokrát po barokních památkách Jindřichohradecka, z nichţ největší 

pozornost věnovaly Jemčině a Chlumu u Třeboně. 9. třídy se v rámci českého jazyka 

seznámily s gotickou a renesanční částí zámku. 

Se získanými poznatky ve škole ţáci dál pracovali, doplňovali pracovní listy, vytvářeli 

prezentace a fotoalbum. Jindřichohradecké dějiny se tak stanou trvalou součástí školního 



vzdělávacího programu, takţe práce, které jsme za pomoci dětí vytvořili, budou jako učební 

pomůcky slouţit dalším ţákům naší školy.   

 

Výtvarná výchova 

 
          Ve výtvarné výchově jsme se věnovali různým projektům a soutěţím. Pracovali jsme 

na projektu AJG Hluboká nad Vltavou. Letos na téma „Kdyţ je tma“, v části výtvarné i 

literární. Kaţdoročně se úspěšně zapojujeme do soutěţe „Mladý módní návrhář – Třeboň“, 

věnujeme se aktivně hnutí „Stonoţka – Na vlastních nohou“, velmi úspěšní jsme byli 

v soutěţi zaměřené na přírodu „Mé toulky za zvěří“, vytvořili jsme znak města z odpadových 

materiálů, zúčastnili jsme se soutěţe „Stop kyberšikaně“ a získali jsme 4. místo, zúčastnili 

jsme se soutěţe „Aneţka Česká“ a mnoha dalších soutěţí. 

 

Významné poděkování 

 
Váţený pan  

Ing. Stanislav Mrvka 

starosta 

Jindřichův Hradec        

 

 

Oslo, 16. 10. 2011 

 

Váţený pane starosto, 

 

vím, ţe jste velmi sympatický a pochopeníplný člověk a proto se dovoluji na Vás obrátit. 

Ve Vašem městě máte úţasnou ZŠ Štítného, která uţ léta pracuje pro hnutí Na vlastních 

nohou – Stonoţka. Pravidelně posílají práce, které jsou na té nejvyšší úrovni. Tím 

reprezentují nadání a schopnosti české mládeţe ve světě. 

V soutěţi Sv. Aneţka Česká, pořádané Stonoţkou za vzácné podpory Mons. Dominika 

Duky OP, arcibiskupa praţského, se děti také velmi dobře umístily. V nejbliţších dnech 

bude uveřejněna na ww.stonozka.org výsledková listina. 

Jeho Excelence Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup praţský se rozhodl, ţe všechny 

šikovné „stonoţkové“ děti a jejich obětavé a skvělé pedagogy ocení v chrámu sv. Víta na 

Hradě v Praze  2. 12. 2011 při mši, kterou sám bude laskavě celebrovat. 

Věřím, ţe se mnou budete souhlasit, ţe jestli si někdo zaslouţí se této mše zúčastnit, tak 

jsou to právě učitelé a děti z Vaší ZŠ. 

Byli bychom Vám velmi zavázáni, pokud byste jim tento záţitek jako odměnu za jejich 

dlouholetou práci umoţnil, a bylo by nám velkou ctí, kdybyste osobně přijel s nimi. 

 

S přáním všeho dobrého 

 

 

 

 

 

Běla Gran Jensen 
 

 



 

 

 

Pěvecký sbor 1. stupně a 2. stupně  
 

            Pod profesionálním vedením p. uč. Písařové Ivany  tradičně velmi dobře reprezentoval 

školu na veřejnosti, získává díky svému umění stále větší zájem různých organizací o veřejná 

vystoupení.           
            

               Na škole pracují 2 pěvecké sbory,  Novadomáček je přípravným DPS a je sloţený 

z ţáků 1. -  5. třídy, kteří ho navštěvují v rámci nepovinného předmětu sborový zpěv I.  

Na něj navazuje DPS Nova Domus, kde zpívají ţáci od 6. do 9. třídy v rámci volitelného 

předmětu sborový zpěv II. V letošním školním roce navštěvovalo pěvecký sbor 58 dětí a oba 

sbory absolvovaly rekordních 14 vystoupení.  

Vystoupení ve školním roce 2010/2011: 
 12. 9. 2010 Vystoupení k výročí obce Políkno 

 27. 11. 2010 Otevřený dvůr Plasná (charitativní akce) 

 2. 12. 2010 Chvála zpěvu, adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele  

  (pořádají ZŠ Štítného a Muzeum Jindřichohradecka) 

 8. 12. 2010 3 vystoupení pro LDN v Nemocnici v J. Hradci (charitativní akce) 

 18. 12. 2010 Koncert v kostelíku v Políkně 

 20. 12. 2010 Besídka v Centru sociálních aktivit v České ul. v J. Hradci 

 4. 5. 20113  3 vystoupení v Nemocnici J. Hradec pro dlouhodobě nemocné 

 26. 5. 2011  Zahájení výstavy „Hračky, obrázky a fotografie“ v Muzeu   

  Jindřichohradecka 

 14. 6. 2011  Vystoupení pro školní druţinu  

 16. 6. 2011 Chvála zpěvu – koncert k Evropskému dni hudby  

 

Jiţ 2. rokem (ve dnech 22. a 23. 9. 2010) měli zpěváci obou pěveckých sborů moţnost 

zúčastnit se soustředění v rámci adaptačního kurzu „Zpívání v přírodě“ v Dolním Ţďáře. 

Na toto soustředění se děti vţdy velmi těší, o čemţ svědčí i počet zúčastněných, který je 

kaţdým rokem kolem 40.    

 

 

 



Kdyţ je tma  

        Projekt pro ZŠ, ZUŠ a SŠ  vyhlašuje Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou ve 

spolupráci se ZUŠ Piaristické nám. v Č. Budějovicích. Naši ţáci se účastnili v oboru 

výtvarném a literárním. 

V literárním oboru se zúčastnili tito ţáci: 

 Kučerová Lenka 9. A 

 Tesařová Tereza 9. A 

 Bednářová Martina 9. A 

 Ondřejová Barbora 9. A 

 Šuranská Barbora 7. A 

 Švíka Václav 9. B  

 Michal Luboš 9. B 

 Slabá Petra 9. B 

 Loskotová Lenka 9. B 

 Hanzal Michal 9. B 

 

Vyučující Čj  Mgr. Ivana Písařová a Mgr. Ivanka Chmelíková  práce zadaly, vybraly, opravily 

a odeslaly. 

Ţákovské práce pak mohla veřejnost uvidět na výstavě, která byla tomuto tématu věnována.  

 

Naše škola získala CERTIFIKÁT za účast v projektu. 

 

Textík 
      

            Literární projekt EPIKA ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů 

uspořádal 1. ročník literární soutěţe Textík, do kterého se zapojili tito ţáci naší školy: 

Dvořák Vojtěch 7. A 

Šuranská Barbora 7. A 

Gašpárek Augustin 8. A 

Kratochvíl David 8. A 

Handl Michal 8. A 

Tesařová Tereza 9. A 

Michal Luboš 9. B 

Švíka Václav 9. B 

Švíková Martina 9. B 

 

Zadání prací bylo na téma: 

Próza: Můj nejslavnější den 

Poezie: Cesta 

 

Výběr, zpracování, opravy a odeslání jednotlivých prací zajistily:  

Mgr. Ivana Písařová a Mgr. Ivanka Chmelíková. 

 

Ze 127 příspěvků byly 3 práce našich ţáků zařazeny do sborníku Textík (viz podtrţená 

jména). 

 

  

 



Mládeţ a kultura 
      

          V rámci aktivit Mládeţ a kultura se ţáci školy zúčastnili různých výchovných 

koncertů, divadelních představení, besed apod. Do této oblasti spadají téţ nejrůznější výstavy 

a exkurze.  

 

   Divadelní představení - O perníkové chaloupce – 30. 9. 2010, 1. a 2. tř.  

 Výchovný koncert - Mexická kytara – 22. 10. 2010, 2. a 4. tř. 

  

 Výchovný koncert - TamTam orchestra – 20. 4. 2011, 8. – 9. tř. 

 

 Divadelní představení Lucerna v rámci projektu „Praha divadelní“ - 3. 5. 2011, výběr 

 ţáků (6. – 9. tř., zájezd se ZŠ Jarošov n. N.) 

 

   Výchovný koncert klavírního virtuóza Sergeje Perepeliatnyka a nevidomého pěvce 

 Radka Ţaluda - 9. 5. 2011, 1. – 6. tř.  

 

 Výchovný koncert ţáků ZUŠ – 13. 5. 2011, 1. – 4. tř. 

 

 

Pravidelně se jako kaţdý školní rok konaly literární besedy dle výběru vyučujících českého 

jazyka v Městské knihovně v Jindřichově Hradci, které navštěvovali učitelé s ţáky v rámci 

výuky (český jazyk a literatura) 

Frekvence jednotlivých tříd: 

1. A - 3x 

2. A - 4x 

3. A - 6x 

4. A - 3x   

5. A - 3x 

6. A - 0x 

7. A - 2x 

7. B - 2x 

8. A, B - 0x 

9. A - 2x 

9. B - 2x 

 

  

   

Lyţařský kurz 

 

           Kaţdý rok pořádá škola lyţařský výcvikový kurz pro ţáky sedmých tříd, stejně tomu 

bylo i v uplynulém školním roce. Velmi příznivé podmínky v Krkonoších v lyţařském 

středisku Benecko umoţňují  ţákům velmi dobrou výuku jak pro začátečníky, tak mírně 

pokročilé a více pokročilé ţáky. Zázemí pro pobyt poskytuje hotel Diana velmi dobrými 

ubytovacími a stravovacími podmínkami. Ve školním roce 2010 – 2011 se zúčastnilo 23 ţáků 

různé výkonnosti a zájmu, proto byla vytvořena 3 druţstva, 1 druţstvo zaměřené na výuku 

snowboardingu a 2 na výuku v lyţařské technice. Výcvikový kurz splnil svoje poslání, ţáci 



zvládli velice dobře stanovené výukové úkoly odpovídající jejich dovednostem a 

schopnostem. 

 

         

 

 

 

Adopce na dálku 
             

           V letošním školním roce dospěl k závěru náš projekt „ Adopce na dálku“, ve kterém 

jsme po dobu tří let podporovali keňského sirotka jménem Francis Mutua Mwangangi. Díky 

naší pomoci mohl Francis dokončit základní školu a získat tak tolik potřebné základy pro 

hledání práce a pro zabezpečení své budoucí rodiny. Naši ţáci se nenásilnou formou 

seznámili s ţivotem v Keni a při komunikaci s Francisem mohli prakticky vyuţít své znalosti 

anglického jazyka. Projekt měl vysokou hodnotu z hlediska morální a multikulturní výchovy 

našich ţáků. 

       

Nové pohybové aktivity 
 

Nejenom v hodinách  tělesné výchovy, ale i v jiných mimoškolních aktivitách byly dívky 

naší školy, ale i chlapci oslněni novým trendem kombinace aerobního fittness cvičení s prvky 

latinsko-amerických tanců, tedy Zumbou. Od tohoto sportu se také odvíjely i další aktivity 

naší školy. V rámci vánoční besídky se děti se svými rodiči mohli zúčastnit pod vedením  

Mgr. V. Kubínové lekce Zumby. Tato akce měla nevídaný ohlas i z řad rodičů, tudíţ v dalším 

školním roce je tato akce opět plánována. V návaznosti na úspěch zumby v hodinách tělesné 

výchovy byla vytvořena taneční skupina, která se spolu s Mgr. V. Kubínovou velmi dobře  

reprezentovala naši školu dne 8. května na Tyršově stadionu na akci, která má osvětový 

charakter – POMOZ POMOCT. 

 

Rozloučení se ţáky devátých tříd 

        Rozloučení se ţáky devátých tříd, kteří ukončili školní docházku proběhlo opět 

slavnostním způsobem v kinosálu Domu dětí a mládeře v Jindřichově Hradci za přítomnosti 

rodičů a blízkých příbuzných, paní třídních učitelek, zástupců SRPDŠ, ředitele, zástupkyně  

školy. Ţákům byly předány pamětní listy, květiny a vydáno závěrečné vysvědčení. Tato 

aktivita je velmi kladně hodnocena rodiči a těší se velkému zájmu.    

 

 

 

Vyhodnocení plánu EVVO  

   
       Školní Koordinátorkou environmentální výchovy je p. učitelka Dana Hromádková.   

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kombinace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aerobni


V rámci environmentální výchovy se nám podařilo splnit většinu úkolů, které jsme si 

naplánovali.   

Celoroční aktivity: 

- Organizace a účast v soutěţích: Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnili 4 

ţáci, nejúspěšnější byl Matěj Masař, který obsadil 2. místo.  

- Účast ve 2. kole „Rybářské olympiády“ pořádané SOŠ rybářskou ve Vodňanech. 

- Účast ve výtvarné soutěţi „Mé toulky za zvěří“ pořádané Českomoravskou 

mysliveckou jednotou D. Šamanová obsadila 1. místo. 

- Zapojení do celospolečenských aktivit, např. hnutí „Stonoţka.“ 

- Třídění plastových lahví. Pokračování ve sběru hliníku akce „Nakrmte Hliníkoţrouta.“ 

- Aktualizace nástěnky týkající se zdravého ţivotního stylu (výţiva, civilizační nemoci, 

léčivky apod.) 

 

Během šk. roku jsme se zapojili do projektu EKOPOLIS. Součástí tohoto projektu je 

desková hra, jeţ vede ţáky k zamyšlení nad principy fungování určitého území, na 

kterém se postupně rozvíjejí jednotlivá města. Součástí projektu jsou i další aktivity, 

které lze plnit ve formě pracovních listů a úkolů na internetovém portálu. 

I v letošním šk. roce proběhl na naší škole projektový den uspořádaný u příleţitosti 

„Dne Země.“ V rámci tohoto dne ţáci 6. a 7. roč., mimo jiné, navštívili  skládku 

Fedrpuš. Zde si všichni uvědomili, jak je důleţité třídění odpadu. 

Také „Den zdraví“ byl pro ţáky příjemným zpestřením výuky. V letošním šk. roce 

připravili ţáci 7. třídy pro své mladší kamarády na 1. stupni zajímavé úkoly.  

Na „Den dětí“ připravily sloţky záchranného systému zajímavý program pro ţáky  

1. stupně. Ţáci si mohli mimo jiné prakticky vyzkoušet poskytování 1. pomoci při 

ţivot ohroţujících zraněních. 

      Ţáci 9. roč. se zúčastnili  exkurze v jaderné elektrárně Temelín. 

 

 

 Spolupráce s rodiči 

          Ţáci sedmých tříd připravili pro své maminky akci „Adventní ladění“, která začala 

malým pohoštěním ve školní kuchyňce, kde jsme maminkám nabídli k vánočnímu čaji námi 

upečené vánoční štrúdly, zhlédli jsme výstavu výrobků z pracovních činností a zatančili si 

zumbu.  

 

Den zdraví 

        Náš „Den zdraví“ se v letošním školním roce uskutečnil 1. 6. 2011 pod názvem „Holena 

chce jahody“. Program inspirovaný pohádkou O dvanácti měsíčkách byl určen pro všechny 

ţáky 1. stupně. Jednotlivé úkoly, které skupinky ţáků plnily, se svou náplní tematicky vázaly 

k problematice zdravého ţivotního stylu a zároveň k jednotlivým měsícům kalendářního roku. 

Na vítězné druţstvo čekala sladká odměna v podobě dortu, zcela symbolicky samozřejmě 

jahodového. Velký dík patří ţákům 7. B třídy, která program pro své mladší kamarády 

připravila.  

       Úspěšná účast v soutěţi „Mladý záchranář – Dokaţ, ţe umíš“ – 3. místo v krajském kole. 



 

Akce zaměřené na podporu zdraví a na prevenci rizikových jevů   

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

zpracovala VP Jana Omastová na informačním panelu vedle učebny fyziky  - chemie pět 

odpovědí na dotazy těm dětem, které chtěly takto řešit nejasnosti spojené s dospíváním nebo 

své osobní problémy, o nichţ si nedokázaly promluvit s jinou důvěryhodnou osobou.  

 

Dne 15. 9. 2010 se konalo pokračování adaptačního kurzu pro 7. ročník, který za 

pomoci třídní učitelky Vladěny Kubínové připravila ŠMP G. Illeová. 

V prosinci 2010 proběhl také s těmito třídami kurz s názvem Adventní ladění, a to formou 

spaní ve škole. Děti odpoledne vyráběly vánoční dárky a tancovaly pro maminky, s nimiţ 

takto proběhlo netradiční setkání.  

 

Rodiče byli na prvních třídních schůzkách seznámeni se zněním školního řádu a 

kontakty na ŘŠ, VP, ŠMP, dále s fungováním webových stránek školy, kde jsou také potřebné 

dokumenty, informace či odkazy. Kontakty s rodiči se uskutečňují také individuálními 

konzultacemi, jejich účasti na školních akcích, např. při vystoupení školního sboru Nova 

Domus. Ve škole je pravidelně aktualizován informační panel zaměřený na prevenci.  

 

1. stupeň 

V únoru 2011 se pro ţáky 1. třídy uspořádala beseda s mluvčí Policie ČR p. Hanou 

Millerovou o bezpečnosti dětí při styku s cizími lidmi, 2. a 3. třídy byly později poučeny o 

bezpečnosti provozu a kyberšikaně.  

Na 1. stupni celý školní rok opět probíhal projekt Ajax seznamující ţáky s prací policie, 

s dopravní výchovou a chováním v různých krizových situacích.  

V březnu 2011 proběhl ve školní druţině školní karneval.  

V červnu 2011 byl pro ţáky 1. stupně připraven projektový Den zdraví pod názvem Holena 

chce jahody. Program inspirovaný pohádkou O dvanácti měsíčkách připravili s ŠMP G. 

Illeovou ţáci 7. B. Jednotlivé úkoly, které plnila druţstva sloţená z ţáků napříč ročníky, se 

svým obsahem tematicky vázaly k problematice zdravého ţivotního stylu a zároveň 

k jednotlivým měsícům kalendářního roku.  

 

2. stupeň 

Na druhém stupni jsme pokračovali v programu Malá policejní akademie, kde jsme se 

věnovali vybraným a aktualizovaným problémům.  

Od března do června 2011 probíhala příprava ţáků 2. stupně na soutěţ Mladý záchranář  - 

Dokaţ, co umíš - konající se ve spolupráci s Červeným kříţem a Hasičským záchranným 

sborem. Naše druţstvo postoupilo do krajského kola, kde obsadilo 3. místo.  

Kyberšikaně byla věnována beseda 7. a 8. tříd s mluvčí Policie ČR p. Hanou Millerovou.  

2. června 2011 se 7. a 8. třídy zúčastnily dvouhodinových bloků o škodlivosti kouření, o 

prevenci kouření, etiketě a odvykání kouření, které vedl Mgr. Milan Týmal za Občanské 

sdruţení Meta. 

 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
 

MPP vychází vţdy z výsledků proběhlých šetření, snaţí se nadále udrţet a zlepšovat 

to, co se podařilo. Cíl získat více rodičů, a to nejen pro spolupráci v oblasti rizikového 

chování ţáků, bude opakovaně zařazen do cílů MPP 2011/2012, stejně jako vhodné působení 

na ţáky v rámci problému vysokého počtu mladistvých kuřáků.  



Zařadili jsme také více besed s odborníky na rizikové chování i s Policií ČR.  

Problematika prevence rizikových jevů byla náplní výuky výchovy ke zdraví, kde byla 

aktuální témata zařazována dle konkrétních potřeb jednotlivých tříd, vhodně se prevence 

prolínala i v ostatních předmětech jako občanská výchova, přírodopis nebo chemie.  

Ke zhodnocení efektivity prevence vyuţíváme pravidelně různé ankety, dotazníková 

šetření, rozhovory, diskuse apod., a to zejména ve výchově ke zdraví, které jsou odučeny 

metodičkou prevence, která je s dětmi v pravidelném kaţdodenním kontaktu, mapování 

situace napomáhají i třídnické hodiny. S výsledky šetření jsou seznámeni všichni pedagogičtí 

pracovníci školy.  

VP a ŠMP pravidelně mapují klima mezi ţáky 7., 8. a 9. tříd a spolu s ostatními 

vyučujícími se snaţí posilovat kladné sociální vazby mezi ţáky.  

Spolupracovali jsme s PPP, oddělením sociálně – právní ochrany dětí při Městském 

úřadu v Jindřichově Hradci, s Policií ČR, Občanským sdruţením ACET ČR, Červeným 

kříţem a s Občanským sdruţením Meta.  

 

 

Spolupráce s partnerskými organizacemi 
 

         Hlavním partnerem při spolupráci se školou je právní subjekt Sdruţení rodičů přátel dětí 

a školy. S touto organizací je velmi úzká, dobrá spolupráce. Sdruţení se pravidelně zajímá o 

činnost školy na svých pravidelných schůzkách Rady rodičů. Sdruţení poskytuje i materiální 

pomoc, darovalo škole pro sportovní aktivity stůl na stolní tenis, který je umístěn na školním 

dvoře. Tento stůl společně se dvěma dalšími, které jsou rovněţ na školním dvoře je hojně 

vyuţíván v době velkých přestávek, ale i v ostatních volných hodinách 

Sdruţení stále vlastní a udrţuje v provozu krásnou nemovitost v osadě Albeř poblíţ 

rekreačního rybníka Osiky u Nové Bystřice, toto zařízení je ţáky školy vyuţíváno při 

školních výletech, adaptačních kurzech.  O prázdninách je pravidelně organizovaný 14 denní 

turnus pro děti p. učitelkami naší školy (vedoucí p. L. Hrubá, p. I. Chmelíková, p. L. 

Jelínková, V. Kubínová). Tento tábor se těší pravidelně velkému zájmu pro dobrou 

organizaci.  

  

 

Zpráva o hospodaření 

 
          Zpráva o hospodaření ve školním roce 2010 – 2011 nebyla předkládána tradičně na 

zasedání Rady města Jindřichova Hradce. Výsledky hospodaření byly schváleny a 

kontrolovány zřizovatelem. Rozpočet byl vyváţený, odpovídajícími rozpočtovými opatřeními 

byly přesunuty finanční prostředky do ostatních účtů, které byly posíleny, aby byla zajištěna 

vyváţenost. Nebyla porušena rozpočtová pravidla.    


