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   Organizace školy ve školním roce        

                      2011  - 2012                    

          

Třída Třídní učitel 

Učební 

program 

Počet 

ţáků Hoši Dívky 

1. A 

Frišová 

Jaroslava ŠVP ZV 27 17 10 

1. B 

Pavlíčková 

Jana ŠVP ZV 26 15 11 

2. A 

Dalíková 

Helena ŠVP ZV 22 11 11 

3. A 

Krajícová 

Hana ŠVP ZV 25 12 13 

4. A David Pavel ŠVP ZV 25 20 5 

5. A 

Zajícová 

Yvona ŠVP ZV 23 14 9 

I. stupeň     148 89 59 

            

6. A 

Pecková 

Hana ŠVP ZV 18 8 10 

6.B 

Písařová 

Ivana ŠVP ZV 18 10 8 

7. A 

Hromádková 

Dana ŠVP ZV 27 16 11 

8. A 

Kubínová 

Vladěna ŠVP ZV 18 10 8 

8. B 

Illeová 

Gabriela ŠVP ZV 19 9 10 

9. A Rusová Hana ŠVP ZV 20 12 8 

9. B 

Kadlecová 

Jiřina ŠVP ZV 17 9 8 

II. stupeň     137   63 

           

      285 163 122 
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1. ŠD Kudličková   

         Karolina      

2. ŠD Horalová Iva       

3. ŠD Vicanová Ivana                                                                                                                   

        

        

        

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

  Jelínková Lenka, Zajícová Yvona    

        

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

Sekretářka školy: Šimková Jana     

        

Školník, domovník, topič: Kadlec Jiří     

Uklízečky:  Fürstová Miluše, Koblíţková Růţena, Kostková Soňa   

        

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana     

Kuchařka: Nováková Eva      

Pomocná kuchařka:       

                 Nosálová  Eva        

           

Učitelky - é                              :    19       

Vychovatelky                          :    3       

Provozní pracovníci                                 :    5         

Jídelna                                     :    3       

Celkem                                 29         

 
 

          

 

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

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

Frišová Jaroslava                    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                      0,75 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,125 

Fürstová Miluše uklízečka 1,00 

Koblíţková Růţena 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 

 

 

 

Výchovně vzdělávací program školy 

 
 
          Ve školním roce 2011 – 2012  probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání ve všech ročnících. Dále se škola v novém Školním vzdělávacím 

programu orientovala na informatiku a výpočetní techniku v rozšířené výuce.V zájmu 

zkvalitnění výuky byly dle finančních moţností v souladu s učebním plánem děleny třídy do 

menších skupin. Dle moţností školy byly nabízeny nepovinné předměty.Velká část výuky 

probíhala v odborných učebnách, které jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou, 

včetně interaktivních tabulí. 

 

 

            Ţákům byly nabídnuty tyto volitelné a povinně volitelné 

předměty, ve kterých probíhala výuka ve skupinách: 

 
Volitelné předměty v 6. ročníku – ŠVP 
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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 

Aplikovaná informatika  

Sborový zpěv (7. + 8. + 9. ročník)  

Sportovní výchova 

Uţité výtvarné činnosti 

 

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 kvalifikovanými 

vyučujícími.  Systematická práce předmětové komise cizích jazyků, která je velmi dobře 

vedena p. uč. Mgr. Jelínkovou Lenkou, zaručuje dobrou kvalitu výuky cizích jazyků. 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 

 

         Krouţek reedukace čtení, který navštěvují integrovaní ţáci a ţáci se SPU, probíhal ve 

čtyřech skupinách po 25 minutách. Kaţdou skupinu tvořili 3 - 4 ţáci. Při výuce ţáci hráli 
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pexesa, hry se slovy, luštili kříţovky, doplňovačky a pracovali s textem. Velmi zajímavé byly 

hry na detektivy. Výuka byla vedena hlavně zábavnou formou. 

K práci jsou pouţívány bzučáky a učebnice pro ţáky se SPU. Např. čítanky pro dyslektiky, 

pracovní sešity. Učíme se číst s porozuměním, dysmagazíny, pouţíváme soubory cvičení pro 

dyslektiky a další namnoţený materiál. 

 

Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 
 

           V hodnoceném školním roce nedošlo po stránce stavebních úprav ve škole k zásadním 

změnám, nebylo nutné řešit jiné prostorové záleţitosti. Pátý ročník byl trvale přesunut 

do 2. poschodí, protoţe na 1. stupni v 1. poschodí přibyla další první třída, která byla 

umístěna do bývalé odborné učebny. Tato učebna je vybavena, interaktivní tabulí, 

dataprojektorem, keramickou tabulí a klasickou tabulí. V kaţdém ročníku 1. stupně bylo po 

jedné třídě, kromě zmiňovaného prvního ročníku, kde byly dvě první třídy, v kaţdé této třídě 

bylo 26 ţáků. Vhodnou propagací školy, „Dny otevřených dveří“ apod. se podařilo zvýšit 

počet ţáků ve škole.  Z důvodu zásadní rekonstrukce před dvěma roky se částečně zmenšily 

prostorové moţnosti výuky z hlediska kmenových učeben, proto byly vyuţity některé 

odborné pracovny jako kmenové. I přes tyto úpravy  jsou ve škole 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, byla z těchto 

prostorů přemístěna do bývalého kabinetu tělesné výchovy. Kabinet tělesné výchovy byl 

přemístěn do místnosti, kde je v jedné polovině umístěn archiv. Ţákovské knihovně se touto 

změnou dostalo velmi pěkné místo odpovídající potřebám knihovny. Těmito změnami bylo 

dále  vytvořeno pěkné prostředí pro výuku Praktických činností pro dívky, konkrétně 

umístěním šesti šicích strojů potřebným pro výuku. Ve 3. poschodí bylo vytvořeno dobré 

prostředí pro oddělení školní druţiny, které bylo přestěhováno z 1. poschodí. Učebna  druţiny 

byla  připravena pro další první třídu, která nastoupila v novém školním roce. 

         

          Po velké rekonstrukci v  tělocvičně školy, která  byla provedena v uplynulém školním 

roce, se potvrdilo, ţe tato rekonstrukce velice prospělaprovozu tělocvičny, jak po stránce 

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

s dostupnou ventilací výrazně zlepšily hygienické podmínky. V opravách v tělocvičně se 

pokračovalo i v tomto školním roce. Díky vedení města bylo investováno do opravy podlahy. 

Podlaha byla zbroušena, byl proveden nový nátěr a lajnování. Celkově díky této opravě se 

tělocvična stala velmi pěkným prostředím pro potřeby výuky tělesné výchovy. Pro bezpečnost 

ţáků byly provedeny další drobné úpravy související se zavedením videotelefonu v minulém 

období, který byl umístěn do tří oddělení školní druţiny a sekretariátu školy. Ostraze školy 

byla věnována odpovídající pozornost zpřísněným reţimem na vrátnici v případě vstupu 

nepovolaných osob. V odborných a ostatních učebnách   byly provedeny drobné úpravy, aby 

byly splněny odpovídající podmínky pro kvalitní výuku. Ve školní dílně byly provedeny 

drobné opravy. Školní dílna je vybavena odpovídajícím způsobem pro výuku praktických 

činností. Stejně tak ve školní cvičné kuchyni bylo vylepšeno prostředí, doplněno vybavení pro 

kvalitnější výuku.   

        

            Učebními pomůckami, učebnicemi a jinými výukovými materiály je škola vybavena 

odpovídajícím způsobem. Vše je podle moţností obměňováno a doplňováno moderními 

pomůckami. Škola je dobře vybavena i po technické stránce. V kaţdé učebně se nachází 

zpětný projektor, v některých odborných učebnách mohou ţáci sledovat výukové 

videopořady. Kvalitní technikou je vybavena i učebna hudební výchovy.  
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Škola má v provozu dvě potřebným způsobem vybavené učebny informatiky s 26 

počítači, tiskárnami a kvalitními dataprojektory. PC technika je dle moţností obměňována, 

aby odpovídala potřebám kvalitní výuky. Moţnosti vyuţití výpočetní techniky zvyšuje 

připojení školy na Internet jednou vyhrazenou bezdrátovou datovou linkou o celkové 

přenosové rychlosti 8 Mbps. Do vybavení učitelských kabinetů jsou  pořizovány 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. 

 K  dalšímu výraznému vylepšení kvality didaktické a PC techniky jak v počítačových 

učebnách, tak v ostatních učebnách a kabinetech školy dojde v novém školním roce, protoţe 

se škola zapojila do projektu „EU peníze školám, kde jsou na tuto oblast vyčleněny finanční 

prostředky.   

            Vhodnými rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky přesunuty a pouţity na 

nákup ţidlí, desek na lavice, bylo pořízeno vybavení pro jednu třídu na 1. stupni a jednu třídu 

na 2. stupni, investice byla zajištěna zřizovatelem, protoţe od nového školního roku byly 

otevřeny opět 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  nákup učebnic v odpovídajícím mnoţství v souladu s výukovým programem 

ŠVP.    

 

             Ţákovská knihovna nezaznamenala výrazné změny, vybavení 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.  

 

          Na víceúčelovém asfaltovém školním hřišti, které bylo doplněno dalším stolem na 

stolní tenis v minulém školním roce, byly provedeny nové nátěry a drobné opravy košů na 

košíkovou, které jsou zavěšeny na stěnách tak, aby  splňovaly odpovídající podmínky pro 

kvalitní výuku. Hřiště je dobře vybavené pro potřeby výuky a volnočasové aktivity dětí 

v době školních přestávek, po vyučování a pro činnost 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.  

 

           Vkusně vyzdobený interiér školy je udrţován v pořádku a čistotě. Větrání tříd je 

zabezpečeno výklopnými ventilacemi, které jsou zajištěny proti samovolnému otevření  a 

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, stejně tak je moţný nákup svačin. Automat je pravidelně denně 

doplňován. 

           

           Prostorové podmínky školy celkově umoţňují realizaci přijatého vzdělávacího 

programu.   
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Ve školním roce 2011 - 2012 byly na škole realizovány tyto opravy 

a investice: 
 
       -  malování a natírání v učebnách, kabinetech 

 -  vybavení dvou učeben nábytkem na 1. st., 2. st. 

 -  tělocvična – oprava, broušení podlahy, nátěr podlahy, lajnování 

 -  výměna parapetů na 1. stupni v několika třídách 

-  oprava spadlých podokapových říms 

-  výměna parapetů na 1. stupni 

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

 

-  oprava trhlin vzniklých výstavbou nové školní výdejny, oprava nátěrů 

-  oprava šatních boxů 

       -  pořízení tabule do nové první třídy 

-  výměna dveří v učebnách a kabinetech ve 3. patře (7 ks) 

-  oprava desek a věšáků v šatnách 1. stupně 

-  výměna el. ohřívače vody v kabinetu OV 

-  výměna podlahové krytiny, osvětlení a nábytku v kabinetu VP 

-  výměna osvětlení na chodbách (11 ks) 

-  zavedení videotelefonu do oddělení školní druţiny ve 3. patře 

 

 

Na školní rok 2012 - 2013 byly poţadovány tyto opravy a 

rekonstrukce : 
 

       -  oprava fasády, výměna oken – zadní část budovy (p. Posík) 

 -  oprava střešní krytiny 

 -  malování a natírání  

 -  oprava fasády, výměna oken 

 -  učebna F – kompletní rekonstrukce 

 -  výměna nábytku, podlah. krytin a osvětlení – kabinet F – druhá část 

 -  výměna ostatních oken budovy 

 -  oprava odpad. potrubí a výměna vod. potrubí, obklad – chodba dílen 

 -  učebna Hv – kompletní rekonstrukce 

 -  oprava šatních boxů, zhotovení nových 

 -  rekonstrukce dílen - strojovny 

 -  vybavení učebny – nábytek  2. st. 

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

    oplechování 

 -  výměna světel – chodby 

 -  klimatizace do počítačové učebny 

 -  dveře přízemí – výměna  - 5 ks 

 -  oprava trhlin vzniklých výstavbou nové školní výdejny + malování 

 -  stroj na čištění podlah 

 -  náhradní díly k ţidlím a lavicím 
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Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst        

                           pedagogických pracovníků  

 
          Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní ve škole jsou kvalifikováni odpovídajícím 

způsobem.  

           

         Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011 - 2012 bylo 

v souladu se školním vzdělávacím programem.   

         Stejně jako v minulém školním roce byly pedagogickým pracovníkům předkládány 

vzdělávací akce podle nabídek akreditovaných center. Pedagogičtí pracovníci měli zájem o 

další vzdělávání ve svých i jiných oborech z hlediska aprobace. Výběr nabídek byl limitován 

finančními moţnostmi státního rozpočtu MŠMT. Dále byly vyuţívány  bezplatné nabídky, ale 

i další, které musely být finančně hrazeny z limitujících prostředků pro další vzdělávání jak 

v Jindřichově Hradci, tak v nejbliţších centrech dalšího vzdělávání v Českých Budějovicích, 

Táboře.  

 

   

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

                   ve školním roce 2011  -  2012 

 
Jméno   Název školení     Školící instituce 

J. Brabec                    Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o  

H. Rusová                  Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o 

J. Pavlíčková             Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

J. Kadlecová              Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o 

D. Hromádková         Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o 

H. Krajícová              Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o 

I. Písařová                  Bezpečnost počítače                                           Jintes ČB s. r. o 

H. Pecková                Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

J. Omastová               Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

J. Frišová                   Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

H. Dalíková               Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

G. Illeová                  Bezpečnost počítače                                             Jintes ČB s. r. o 

Y. Zajícová               Bezpečnost počítače                                             Jintes ČB s. r. o 

I. Chmelíková           Bezpečnost počítače                                             Jintes ČB s. r. o 

I. Horalová                Bezpečnost počítače                                             Jintes ČB s. r. o 

V. Kubínová              Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

K. Kudličková           Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

I. Vicanová                Bezpečnost počítače                                            Jintes ČB s. r. o 

I. Chmelíková           Ekoatelier                                                             Vzděl. centr. Tábor 

J. Brabec                   Aktuál. změny práv. předpisů ve škol. praxi       Paris – Karviná 

J. Brabec                   Novela zákoníku práce                                        Paris -  Karviná 

L. Hrubá                   OUP – DVPP                                                       OUP 
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Y. Zajícová              OUP -  DVPP                                                       OUP   

G. Illeová                 Prevence - unplugged                                           Centrum adiktolopie  

H. Pecková              Hraj o zemi                                                            Cassiopea  Č. Bud. 

L. Jelínková             Integrace ţáků                                                       Vzděl. centr. Č. Bud. 

E. Vondrková          Workshop pro práci s interakt. tabulí                    Gymnazium J. Hrad. 

H. Pecková              Workshop pro práci s interakt. tabulí                    Gymnazium J. Hrad.            

 

Stav výchovy a vzdělání 

  

Poskytování poradenských sluţeb ve škole 

Poradenské sluţby zajišťuje výchovná poradkyně, speciální pedagoţka školy, ve 

spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Zaměření poradenských sluţeb: 

         - poradenství ţákům v oblasti učebních postupů, poradenství rodičům ţáků ve výchově a 

vzdělávání 

         - poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora ţáků ve 

zlepšení, prevence neúspěchu, 

         - poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině i ţákovi, 

postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, 

         - poradenství v obtíţných ţivotných situacích ţákům (ţáci mohou vyuţít i schránku 

důvěry, umístěnou na chodbě školy), 

         - profesní poradenství, volba školy, 

         - poradenství při integraci ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ţáků z 

odlišného kulturního prostředí, ţáků se sociálním znevýhodněním a ţáků jiné národnosti, 

         - poradenství při vzdělávání mimořádně nadaných ţáků, 

         - poskytování informací o dalších sluţbách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi. 

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby 

ţáků a rodičů. 

Profesní poradenství 

          Výchovný poradce poskytuje poradenství v profesní orientaci ţákům i rodičům ţáka, ve 

spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k 

dalšímu vzdělávání. Ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku probíhá 

sebepoznání ţáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, orientace ve světě práce. K 

dispozici ţákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Ţáci se 



 11 

kaţdoročně účastní výstavy Vzdělání a řemesla, další informace získávají prostřednictvím 

Úřadu práce a náborářů, kteří naši školu navštěvují. 

 

Péče o ţáky 

1) Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ţáci se specifickými 

poruchami učení) 

Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se 

souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření 

a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují 

vyškolení pedagogové na 1. i 2. stupni. V případě, ţe PPP diagnostikuje vývojovou poruchu 

učení, je vypracován individuálně vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu 

školního roku pracuje. V něm uvádíme, na co se konkrétně budeme při práci zaměřovat, jak s 

dítětem budeme pracovat (např. doplňovací pravopisná cvičení, upřednostnění ústního 

zkoušení, tolerance výkyvů ve výsledcích práce….) Při klasifikaci těchto ţáků přihlíţíme k 

vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

2) Péče o talentované a mimořádně nadané ţáky 

V rámci výuky, která vyţaduje pro učitele náročnější přípravu, zvyšujeme motivaci ţáků k 

rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které 

reprezentují nadání dítěte. Tyto děti kromě jiného zapojujeme i do různých soutěţí a olympiád 

(sportovních, výtvarných, hudebních, jazykových, matematických, přírodovědných….) 

 

Výsledky přijímacího řízení  

 
Umístění ţáků v následném středoškolském vzdělávání.  

          Ve školním roce 2011 / 2012 ukončilo svou výuku celkem 40 ţáků – 36 ţáků vycházelo 

z 9. ročníků, 2 ţáci ukončili povinnou školní docházku v letošním 8. ročníku a 2 ţáci 

přecházeli po úspěšném sloţení přijímacího řízení na osmileté gymnázium. Na střední školy s 

maturitou odešlo 24 ţáků, tj. 61 %, na střední odborná učiliště 16 ţáků, tj. 39 %. 

 
 Výsledky soutěţí a olympiád 
        

       V hodnoceném školním roce byl systém soutěţí a olympiád prezentován stejným 

způsobem jako v roce minulém, Agenturou OK,  DDM v Jindřichově Hradci nebo jinými 

subjekty. Zaměřili jsme se na soutěţe, které mají ve škole tradici, a které odpovídají 

pohybovým moţnostem a schopnostem ţáků, podporují vhodnou motivaci a seberealizaci. 

  

„ Mladý záchranář, dokaţ ţe umíš“ 

 

1. místo, okresní soutěţ, 2. stupeň 

2. místo, krajská soutěţ, 2. stupeň 

 

Dopravní soutěţ 
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6. místo v  oblastní soutěţi školních druţstev I. kat. 

7. místo v oblastní  soutěţi školních druţstev II. kat. 

3. místo Luděk Babický v soutěţi jednotlivců 

 

Jihočeský zvonek 

1) Okresní kolo – 18. 4. 2012:     

Zlaté pásmo: Denisa Sedláčková (II. kategorie sólo) 

Zlaté pásmo s postupem do krajského kola: Michaela Hejdová, Lucie Arnoštová,  

      Lucie Kratochvílová (III. kategorie trio) 

Stříbrné pásmo: Kateřina Bednářová (II. kategorie sólo) 

   Denisa Sedláčková, Kateřina Arnoštová, Kateřina Bednářová 

   (II. kategorie trio) 

   Michaela Hejdová (IV. kategorie sólo) 

2) Krajské kolo – 10. 5. 2012 v Českých Budějovicích: 

Stříbrné pásmo: Michaela Hejdová, Lucie Arnoštová, Lucie Kratochvílová  

   (III. kategorie trio) 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 

7. místo v okresním kole – Johana Keslerová 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

 

5. místo v okresním kole,  Vít Běhal, 5. místo v okresním kole Johana  Keslerová 

 

Matematická olympiáda  

 

účast v okresním kole MO v kategorii Z6 a Z8 

 

Biologická olympiáda 

 

5. místo v okresním kole, kat. D – Kateřina Bednářová 

4. místo, kat. C -  Matěj Masař 

 

Fyzikální olympiáda 

 

Proběhlo pouze školní kolo 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

 

1. místo v okresním kole st. ţáci, 2. místo v krajském kole 

 

 

Sportovní soutěţe 
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       Ve sportovních soutěţích dosahují ţáci trvale dobrých výsledků, stejně tak tomu bylo i 

v tomto školním roce. Mimořádných výsledků dosáhli ve všech věkových kategoriích v 

„Hokejbalu proti drogám“ 

 

Soutěţ ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

 

1. místo v okresní soutěţi škol v kat. 1. – 3. tříd 

3. místo v krajské soutěţi škol v kat. 1. – 3. tříd 

 

1. místo v okresní soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd 

1. místo v krajské soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd 

3. místo v republikové soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd 
 

1. místo v okresní soutěţi škol v kat. 6. - 7. tříd 

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

 

1. místo v okresní soutěţi škol v kat. 8. – 9. tříd 

2. místo v krajské soutěţi škol v kat. 8. - 9. tříd  

 

Mc Donalds Cup 

 

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

9. místo v okresní soutěţi škol ve skupině, bez postupu v kat. 4. – 5. tříd 

 

Florbal 

 

1. místo v okresní soutěţi škol – hoši v kat. 8. – 9. tříd  

2. místo v okresní soutěţi škol – hoši v kat. 6. – 7. tříd  

 

Vybíjená – 1. stupeň 

 

2. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci, 4. - 5. tř.  

 

Házená  

 

2. místo v krajské soutěţi  - dívky 6. – 9. tříd 

 

Futsal 

 

Školní liga – poř. Odbor školstí,  mládeţe a tělovýchovy v J. Hradci 

 

1. místo v základním kole – hoši v kat. 6. – 7. tříd 

3. místo ve finálovém kole – hoši v kat. 6. – 7. tříd 
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Školní druţina, vyhodnocení činnosti  
 

          Ve školním roce pracovala na škole 3. oddělení školní druţiny průměrně s 33 

pravidelně docházejícími ţáky1.- 4. tříd. Kaţdé oddělení má své prostory. Pani 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    25 dětí 

                                                              - sportovní, p. vych. Horalová        23 dětí 

                                                   - sportovní, p. vych. Vicanová       18 dětí 

 

Děti kaţdý měsíc zhlédly filmové představení pro děti v kině. 

                                                                        

Navštívené výstavy: - výstava hraček a obrázků v Muzeu                                                                    

                      - výstava fotografií a modelu našeho města                                             

                                 - výstava prací ţáků naší školy                          

                                 - výstava prací ţáků ZUŠ 

                               - podzimní výstava prací ţáků v DDM                         

                                 - velikonoční výstava v Baráčnické rychtě 

 

K zápisu do školy napekly paní vychovatelky pro budoucí prvňáky perníky.                                                                                                                           

                                      

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

oddělení p. vychovatelky zakoupily společenské hry, hračky a sportovní vybavení. 

 

Celodruţinové akce: - beseda s příslušníky dopravní policie 

                                  - návštěva Hvězdárny Fr.Nušla – beseda, prohlídka  

                                  - spolupráce s DDM – návštěva a prohlídka          

                                     přírodovědného oddělení 

                                   - oslava Mezinárodního dne dětí v tělocvičně školy 

                                   - návštěva jsme divadelní pohádky na zámku: „O panu                            

                                     Vokovi a Bílé paní“ 

 

Další aktivity školy 
 
 V rámci ochrany ţivotního prostředí pokračovala pod vedením p. uč. Illeové 

 i v tomto školním roce akce „Nakrmte Hliníkoţrouta“. Cílem akce je sběr hliníkového 

odpadu a zajištění následné recyklace. Sbíráme víčka od jogurtů, tvarohu, paštik, plechovky 

od limonády apod. Sběrná nádoba „Hliníkoţrouta školního“ je umístěna ve školní dílně. 

Shromáţdili jsme 25 kg hliníku. 
   

 Dne 18.11. zavítala na naši školu v rámci environmentální výchovy pojízdná výstava 

„Tonda Obal na cestách“. Prostřednictvím dvou odborných lektorů firmy EKO-KOM. a. s.  

si ţáci všech ročníků připomněli, proč je důleţité třídit odpad, jaký odpad patří nebo naopak 
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nepatří do jednotlivých kontejnerů a zejména jaké konkrétní nové výrobky nás díky recyklaci 

odpadů obklopují. Zajímavý výukový program tak u našich ţáků posílil vědomí odpovědnosti  

kaţdého z nás za ţivotní prostředí.  

 

 Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec skončil v říjnu 2011. Na 

základě tohoto projektu byl na škole změněn ŠVP – do předmětů dějepis, český jazyk, 

anglický jazyk, informatika, výtvarná výchova byla přidána témata z historie Jindřichova 

Hradce a okolí. Podle změněného ŠVP se bude vyučovat i nadále po ukončení projektu. 

   Bylo vytvořeno mnoho výukových materiálů a pracovních listů, obrazové nástěnné 

tabule do učeben dějepisu a výtvarné výchovy, které budou vyuţívány při výuce. V učebně 

dějepisu jsou vystaveny repliky historických kostýmů na panenkách. Pro doplnění výuky 

budeme i nadále spolupracovat s Muzeem Jindřichohradecka, Městskou knihovnou 

v Jindřichově Hradci i Státním oblastním archivem Třeboň. Ţáci se zde seznamují s materiály, 

ke kterým ve škole nemají přístup. 

  Z prostředků projektu byla nakoupena ICT technika do učebny dějepisu a digitální 

fotoaparáty pro potřeby školy. 

 

Výtvarná výchova 
 

Keramické a sochařské sympozium  

           V září jsme hostili  v budově 1. ZŠ v Jindřichově Hradci 3. ročník keramicko – 

sochařského sympozia, kterého se zúčastnili zástupci 3 základních škol našeho města. Byly to 

týmy z 3. ZŠ, 2. ZŠ a 1. ZŠ. 

Se Stonoţkou do Prahy 

         

           Naše škola byla oceněna a dne 2. 12 .2011 jeli vyhodnocení ţáci do Prahy, kam byli 

pozváni na slavnostní mši konanou v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou 

celebroval Jeho Excelence Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup praţský. 

Jihočeské rybníky – jejich krása a kouzlo  

           Okresní výtvarnou soutěţ vyhlásila naše škola se sponzorskou podporou Rybářství 

Kardašova Řečice.  

           Dne 9. 3. 2012 proběhlo vyhlášení výsledků soutěţe „Jihočeské rybníky – jejich krása 

a kouzlo“. Předání cen se zúčastnili sponzoři soutěţe – Rybářství Kardašova Řečice a vedoucí 

odboru školství mládeţe a tělovýchovy PhDr. Jitka Čechová. 

 Vyhodnocení soutěţe: 

Kategorie IA – děti 10 – 12 let – malba 

       1. místo – Martina Koudelková – ZŠ J. Hradec – Štítného  

       2. místo – Tomáš Kašpárek       – ZŠ J. Hradec – Štítného  

       3. místo – Jakub Adam Buk      – ZŠ J. Hradec – Štítného  
 

http://www.1zs.jhnet.cz/?p=2993


 18 

 Čestné uznání: Rebeka Jechová - ZŠ J. Hradec, Štítného 

                           Čada Josef          - ZŠ J. Hradec, Štítného                                   

Kategorie I B – děti 10 – 12 let kresba 

       2. místo – Miroslav Kos      – ZŠ J. Hradec, Štítného  

       3. místo – Tomáš Homolka – ZŠ J. Hradec, Štítného  

 

 Čestné uznání: Luděk Babický  – ZŠ J. Hradec, Štítného 

Kategorie IIA – děti 13 – 16 let – malba 

         1. místo Kateřina Füllsacková 

 Kategorie II B – děti 13 – 16 let kresba 

        1. místo – Johana Keslerová – ZŠ J. Hradec – Štítného  

        2. místo – Nikola Maršíková – ZŠ J. Hradec – Štítného,  

                         Jan Juriga              – ZŠ J. Hradec – Štítného                                             

        1. místo - Daniel Grünn        – ZŠ J. Hradec – Štítného 

Čestné uznání:  Josef Stráník – ZŠ J. Hradec – Štítného 

 Kategorie II C – děti 13 -16 let fotografie 

 1. místo  – Tereza Vodičková – ZŠ J. Hradec – Štítného  

Kategorie III – děti 10 – 16 let – kombinované techniky 

1. místo – Dominika Smrčková – ZŠ J. Hradec – Štítného  

1. místo – Klaudie Hronková    -  ZŠ J. Hradec – Štítného  

2. místo – Filip Janák                -  ZŠ J. Hradec – Štítného  

       Práce hodnotila komise ve sloţení:  PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Lenka Hrubá, Mgr.Ivanka 

Chmelíková   

 „Mé toulky za zvěří“  

              V X. ročníku celostátní výtvarné soutěţe mládeţe „Mé toulky za zvěří“, kterou 

pořádá Českomoravská myslivecká jednota,  získala naše ţákyně Dáša Šamanová se svou 

prací „Divoké prase“ 5. místo v republice. 

 Výtvarná soutěţ „Nový kabát pro 112″ 

      V mladší kategorii zvítězila v krajském kole Nikola Turínová z 9. B. Celkově v soutěţi 

získala 3. místo (bez rozdílu kategorií.) 

http://www.1zs.jhnet.cz/?p=3434
http://www.1zs.jhnet.cz/?p=3430
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Stonoţka 

       Naše škola jiţ dlouhá léta spolupracuje s humanitárním hnutím „Stonoţka“. Kromě 

přáníček, která kaţdoročně vyrábíme pro Evropu a pro seniory v léčebně LDN v J. Hradci, se 

účastníme i soutěţí, které vyhlašuje naše hnutí. V letošním roce to je výtvarná soutěţ k 1150. 

výročí příchodu věrozvěstů – Cyrila a Metoděje do Čech.  

 

 

 

Aktivity 1. stupně                 

Sportovní akce 

 

        Díky dostupnosti zimního stadionu si mohou naši ţáci často zabruslit i v době, kdy se na 

přírodní led ještě nedá vstoupit. Proto vyuţíváme této moţnosti v hojné míře. 

Bruslili jsme uţ v září a před podzimními prázdninami dne 25.10. 2011. Další bruslení bylo 

těsně před Vánocemi 21. 12. Také jsme mohli sledovat hokejové zápasy malých hokejistů, 

ţáků naší školy. 

        V září jsme se zúčastnili atletických závodů v Nové Včelnici. Mezi nejlepší sportovce 

patřili ţáci 2. třídy Vendula Častová a Vojta Michalko. Celkově se naše škola umístila aţ na 

23. místě. 

        V listopadu proběhla soutěţ okresního kola v plavání. Do plaveckého bazénu nastoupily 

děti ze 2. – 5. třídy. Na výsledné listině se objevilo jméno Anny Heřmánkové, ţákyně 3. třídy, 

která se umístila na 3. místě v kategorii dívek. Další 3. místo vybojovala štafeta dívek 1. 

stupně. 

         Plavecká olympiáda (6. 3.) -  naše škola se umístila na celkovém 3. místě. 

V jednotlivcích se nejlépe předvedli tito ţáci:  Anna  Heřmánková, David Vokuš, Roman 

Matějíček, Barbora  Heřmánková, Patrik  Novák. 

          Oblastní kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů (26. 4.) bylo plné změn. Pravidla 

provozu se zkoušela na počítačích, jízda zručnosti měla nové prvky a nově se v soutěţi 

objevila disciplína práce s mapou. V kategorii jednotlivců se na 3. místě umístil Luděk 

Babický. V celkovém hodnocení jsme na 7. místě (mladší ţáci) a na 8. místě (starší ţáci). 

          Pohár v minifotbalu – Mc Donald Cup (11. 5.) – okresní přebor. Obě kategorie 1. - 3. 

třída a 4. - 5. třída se umístili na 9. místě. 

          Hokejbal (15. 5.) – okresní kolo – mladší ţáci(1. - 3. tř.) a starší ţáci (4. - 5.tř.) se 

umístili na výborném 1. místě. 

Krajské kolo – mladší ţáci (1. – 3.) – 2. místo a starší ţáci (4. - 5.tř.) opět na 1. místě.    

Republikové kolo – zde se naše druţstvo ze 4. a 5. třídy umístilo na 3. místě. 

          Liga ve vybíjené se konala za účasti ţáků 1. stupně.  

 

Výtvarné a kulturní akce 

 

         Do výtvarné soutěţe Snílek školák jsme zaslali práce ţáků 2. – 4. třídy. Téma letošního 

2. ročníku je Podzim. 



 20 

V tomto pololetí jsme zaslali výtvarné práce do soutěţe pod názvem POMÁHÁME SI.  Děti 

malovaly obrázky, na kterých ukazovaly, jak pomáhají doma rodičům,  kamarádům nebo i 

zvířátkům.  

V květnu se děti z 1. –  4. třídy byly podívat na divadelním  představení O červené karkulce. 

 

Různé 

 

           Dvě dopolední vycházky směřovaly na vlakové nádraţí, kde byl pro děti připraven 

program v podobě pohádek, muzeum vlakové dopravy a vagón přestavěný na  koutek plný 

her. Největší úspěch měla jízda na drezíně a model vlakového  nádraţí a okolní krajiny.  

Všechny třídy se zúčastnily dopravní výchovy na místním dopravním hřišti.  

Besedy v městské knihovně patří mezi oblíbené aktivity, které zpestřují hodiny čtení a 

literární výchovy. Kaţdý ročník navštíví knihovnu několikrát do roka. V měsíci dubnu bylo 

nově otevřeno Muzeum gobelínů, které mají v našem městě letitou tradici. Děti si vyzkoušely 

tkát  na tkalcovském stavu i na jednoduchých stavech a odnesly si domů vlastnoručně 

vyrobené koberečky. 

          V únoru jsme pro ţáky 1. - 5. třídy objednali publikace z nakladatelství Pierot, se 

kterým spolupracujeme uţ řadu let.  Jde o broţované pracovní sešity z českého jazyka, 

matematiky a prvouky nebo přírodovědy. 

Také nabídka Ztracené tabulky mistra Leonarda se dětem líbila. Jde o novou moderní formu 

opakování si učiva  pomocí počítačů. 

         V březnu navštívily studentky SZŠ naše ţáky v prvních ročnících a věnovaly se dětem 

při výuce správného čištění zubů. Jako tradičně kaţdý dostal malou dárkovou tašku. 

Na letošní Den dětí jsme opět vyrazili do vojenských kasáren a  na cvičiště. Program se dětem 

líbil.  

         Den Země letos připadl na neděli 22. dubna. My jsme si ho s dětmi připomněli v pondělí       

23. 4. 2012, kdy jsme si povídali o krásách čisté přírody a děti plnily zajímavé úkoly plné 

rébusů a hádanek. 

            

 

Výtvarná výchova:  
1. Jako kaţdý rok jsme odeslali vánoční přání pro „Stonoţku“. 

2. Zhotovení vánočních přáníček pro sborový zpěv jako dárky při akcích sboru. 

3. V lednu jsme odeslali práce MMN 2012 do Třeboně. Dne 7. 3. 2012 proběhlo 

vyhodnocení soutěţe. Celkem se zúčastnilo 30 škol s 320 pracemi. Naši ţáci získali 

celkem 8 ocenění – 2 x 1. místo, 4 x 2. místo, 2 x 3. místo.  

4. Dále jsme v lednu vyrobili dárky k zápisu do 1. tříd.  

5. Odeslali jsme práce do projektu AJG Hluboká nad Vltavou. Na projektu se podílí 

vyučující Hrubá, Písařová, Chmelíková. 

6. Naše škola vyhlásila ve spolupráci s odborem školství soutěţ „Jihočeské rybníky – 

jejich krása a kouzlo“. Vyhodnocení se uskutečnilo na naší škole dne 9. 3. 2012. 

7. Zúčastnili jsme se soutěţe o vytvoření LOGA pro 112, která byla vyhlášena 

hasičským sborem. Na škole vytvářelo loga 81 ţáků pod vedením I. Chmelíkové. 

Vybraných 10 prací naskenovala a odeslala L. Hrubá. Čekáme na výsledky. 
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8. Dne 15. 3. 2012 jsme doručili 37 prací do soutěţe „Mé toulky za zvěří“, kterou pořádá 

Myslivecký svaz. 

9. Vyrobili jsme pozvánky pro bývalé zaměstnance školy ke Dni učitelů. 

      10. V knize ukryté – účast v projektu vyhlášeném AJG  - Hluboká nad Vltavou, jsme se 

zúčastnili výtvarného projektu „V knize ukryté“vyhlášenou  jihočeskou galerií. (6. A výtvarně 

zpracovala pověst  - „Bílá paní“ – pod vedením Mgr. L. Hrubé. 

 

 

 

 

Pěvecký sbor 1. stupně a 2. stupně  
 

            Pěvecké sbory  vedené profesionálním způsobem p. uč. Ivanou Písařovou velmi dobře 

reprezentují školu na veřejnosti. Zúčastňují se mnoha vystoupení pro širokou veřejnost a 

jejich umění je vţdy po vystoupení přítomnými vysoce oceněno.            

              Oba soubory pracovaly v tomto šloţení. 

  

Novadomáček 

2. A    8 ţáků 

3. A    4 ţáci 

4. A    4 ţáci 

5. A  10 ţáků 

6. A    7 ţáků 

6. B    6 ţáků 

Celkem  39 zpěváků   

  

Nova Domus     

7. A     5 ţáci 

8. A    4 ţáků 

8. B    9 ţáků 

9. A    6 ţáků 

9. B    2 ţákyně 

Celkem    26 zpěváků 

  

Novadomáček + Nova Domus - celkem 65 zpěváků. 

 

DPS Nova Domus + Novadomáček – vystoupení ve šk. r. 2011/2012: 

26. – 27. 9. 2011  Zpívání v přírodě (soustředění DPS)  

 
26. 11. 2011       Otevřený dvůr – vystoupení v Plasné 

        (charitativní akce pro o. s. Proutek) 

27. 11. 2011       Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (nám. Míru) 

     6. 12. 2011       Vánoční koncert s Virtuosi Pragenses (sál Střelnice) 
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     8. 12. 2011        Chvála zpěvu (adventní koncert v kostele sv. J. Křtitele) 

  13. 12. 2011        Besídka v Centru sociálních aktivit v České ul. v J. Hradci 

  13. 12. 2011        3 vystoupení pro nemocné LDN (Nemocnice J. Hradec) 

     7. 6. 2012         Chvála zpěvu – koncert k Evropskému dni hudby  

    (kostel sv. Jana Křtitele) 

   16. 6. 2012       Den města – vystoupení na náměstí Míru 

   19. 6. 2012       Vystoupení pro školní druţinu 

   19. 6. 2012       Pohádkové setkání s rodiči    

   21. 6. 2012       Památky očima mladých – zpívání k slavnostnímu předávání cen 

    (Muzeum Jindřichohradecka)  

Celkem: 13 vystoupení 

        

           Účast v projektech   

Literární projekt EPIKA Jindřichohradecký Textík pokračoval druhým rokem a naši ţáci se 

do tohoto  projektu úspěšně zapojili.  

 

Během března proběhlo vyhodnocení. Do soutěţe bylo celkově zasláno 135  

příspěvků od 108 autorů. Z naší školy bylo vybráno 6 prací. 

 

Téma "Já a můj svět" -  Matěj Masař a Zlata Vojčíková (oba 8. B) 

 

Téma "Pohádka" - Kristýna Mesárošová, Simona Čekalová a Dáša Šamanová (8.  

B), Anna Urbánková (5. A), Adéla Plánková a Kateřina Bednářová (obě 6. A). 

 

Práce zaslaly p. uč. Kadlecová, Jelínková, Chmelíková a Písařová. 

 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v Městské knihovně dne 29. 3. 2012, kde  

byl oceněn Matěj Masař, práce ostatních byly otištěny ve vydané knize. Matěj  

Masař byl také 25. 6. 2012 přijat starostou města. 

 

          2)  Ţáci školy se zúčastnili literárního a výtvarného projektu "V knize  

ukryté", který pořádala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Za  

literární část se zúčastnili tito ţáci: Jakub Mikulík (5. A), Jakub Adam Buk  

(6. A), Vojtěch Dvořák (8. A) a Johana Keslerová (9. A). 

 

         3)  9. ročníky se zúčastnily projektu "Tradiční lidová kultura", který v  

rámci UNESCA pořádalo GVN JH. 
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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.  

 

 Filmové představení – Nickyho rodina – 11. 10. 2011, 8. – 9. tř. 

  

 Výchovný koncert – Jazz a populární hudba – 2. 2. 2012, 6. - 9. tř. 

  

 Filmové představení - Síla lidskosti - 25. 4. 2012, 1. – 6. a 7. tř. 

  

 Divadelní představení - Pohádka o Bílé paní - 18. 5. 2012, 5. A 

 

   Divadelní představení – Červená karkulka – 22. 5. 2012, 1. - 4. tř.  

   

Exkurze – dle potřeb jednotlivých učitelů (Př, F, D, Ov, AIF,…) 

 

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

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

V letošním školním roce pořádala knihovna besedy pouze pro 1. stupeň ZŠ. 

Frekvence jednotlivých tříd (podrobněji – viz rozpis vytvořený na začátku školního roku): 

1. A - 3x 

1. B – 3x 

2. A - 3x 

3. A - 2x 

4. A - 4x   

5. A - 2x 

 
 

Lyţařský kurz 

 

         V tomto školním roce byl pořádán lyţařský výcvikový kurz podle ŠVP pro ţáky 

sedmých tříd. Vzhledem k tomu, ţe v sedmém ročníku byla pouze jedna třída,  byli osloveni  i 

ţáci vyšších ročníků, aby kurz byl kapacitně odpovídajícím způsobem obsazen. Bylo 

zohledněno i ekonomické hledisko. Velmi příznivé podmínky v Krkonoších v lyţařském 

středisku Benecko, které pravidelně navštěvujeme, 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. Kurzu se zúčastnilo 32 ţáků 

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

snowboardingu (o tuto výuku projevili ţáci velký zájem)  a 2 na výuku v lyţařské technice. 

Výcvikový kurz, tak jak byl naplánován, byl splněn. Ţáci zvládli velice dobře stanovené 

výukové úkoly odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Kurz byl ţáky hodnocen 

velice pozitivně. 
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Nové pohybové aktivity 
 

           Podobně jako v minulém roce, tak i letos byly dívky, ale i chlapci naší školy oslněni 

novým trendem kombinace aerobního fittness cvičení s prvky latinsko-amerických tanců, tedy 

Zumbou. Pod vedením p. uč. Vladěny Kubínové, která se v hodinách tělesné výchovy  

úspěšně věnovala tomuto novému sportovnímu odvětví, se  odvíjely i další aktivity naší školy.    

          V návaznosti na úspěch zumby v hodinách tělesné výchovy byla vytvořena taneční 

skupina  dívek 8. – 9. tříd, která se spolu s Mgr. V. Kubínovou připravila velmi pěkný 

program, který děvčata prezentovala dne 8. května na Tyršově stadionu na akci s osvětovým 

charakterem – POMOZ POMOCT. 

          V hodinách tělesné výchovy se dočkala největšího ohlasu nová míčová hra - bumbác 

ball.  Hřiště, na kterém se bumbác ball hraje, má shodnou velikost se servírovacími obdélníky 

tenisového kurtu (8x12m). Shodná je i výška sítě (1m). Hraje se s gymnastickým míčem o 

velikosti 65 cm v průměru.  

          Na konci roku naše škola pořádala školní turnaj v této zajímavé hře, která účastníky 

velice nadchla, protoţe tuto hru můţe hrát kaţdý dle svých moţností a pohybových 

schopností bez speciální průpravy. Tato hra je velice emotivní a motivační. V závěru tohoto 

turnaje hráli vítězové zápas s vyučujícími naší školy.  

 

Rozloučení se ţáky devátých tříd 

        Rozloučení se ţáky devátých tříd, kteří ukončili školní docházku, je věnována velká 

pozornost jak ze strany ţáků, tak vyučujících. Bylo uskutečněno slavnostním způsobem v  

sále Domu dětí a mládeţe v Jindřichově Hradci za přítomnosti rodičů a blízkých příbuzných. 

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

k tomu, ţe se tento akt stává tradicí, byl o něj velký zájem z řad rodičů, blízkých známých a 

nechyběla ani místní media (Jindřichohradecký deník). Za školu byli přítomni paní třídní 

učitelky, výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele školy, ředitel školy a partnerskou 

organizaci zastupoval předseda Sdruţení rodičů a přátel dětí školy. Tato aktivita je velmi 

kladně hodnocena širokou veřejností a těší se velkému zájmu.    

 

Vyhodnocení plánu EVVO  
         

           Enviromentální výchově je věnována trvalá pozornost. Koordiátorkou této výchovy je 

p. učitelka Dana Hromádková 

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

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

důleţitosti.  

         Cíl environmentálního vzdělávání byl plněn při různých aktivitách – celoročních i 

krátkodobých.  

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

Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnili 4 ţáci, nejúspěšnější byl Matěj Masař, 

kategorie C - 3. místo a Kateřina Bednářová, kategorie D – 4. místo. 

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

SOŠ rybářskou ve Vodňanech. 

         Společnost EKO–KOM uspořádala na naší škole výstavu s výkladem o třídění odpadu 

pod názvem „Tonda Obal na cestách.“ I nadále probíhá na škole sběr hliníku v rámci akce 

„Nakrmte Hliníkoţrouta“ a třídění plastových lahví. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kombinace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aerobni
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         Také v letošním školním roce se uskutečnil projektový den - „Den Země“, do kterého se 

zapojili ţáci 1. i 2. stupně. Ţáci 2. st. zhlédli jedinečný dokumentární film o krásách a 

ohroţení planety Země a poté si ve skupinkách vyzkoušeli své znalosti o Zemi a přírodě. 

         Během celého šk. roku byla aktualizována nástěnka týkající se zdravého ţivotního stylu 

(výţiva, civilizační nemoci, léčivky apod.) 

         Ţáci 7. a 8. roč. navštívili interaktivní výstavu Techmánia v Plzni, kde si mohli sami 

vyzkoušet různé pokusy z přírodních věd. 

         Ţáci 8. a 9. roč. se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně Temelín. 
 

 Spolupráce s rodiči       

            Školská rada  se schází pravidelně, projednala rozpočet školy, přípravu nového 

školního roku, schválila školní řád, výroční zprávu školy a vlastní hodnocení školy.  

           Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy, 

velký zájem ze strany rodičů je o třídní schůzky, mnohem menší zájem je o konzultace 

s vyučujícími. Důvodem můţe být zájem rodičů převáţně o známky ţáků, většině rodičů 

postačí písemné sdělení o prospěchu do ţákovských kníţek.  

           Přestoţe je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je to oblast, které je potřeba se 

neustále věnovat, rozvíjet ji a zlepšovat. 

           

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

malým pohoštěním s vánočním čajem a cukrovinkami. Rodiče si společně se ţáky prohlédli 

výstavu výrobků z výuky praktických činností ţáků 2. stupně.  

            Akce zaměřené na podporu zdraví, prevenci rizikových jevů,          

vyhodnocení Minimálního preventivního programu   

 
 Ve škole funguje od r. 2002 schránka důvěry, kam se mohou ţáci obrátit v případě, ţe 

si o svých problémem nedokáţou promluvit s jinou důvěryhodnou osobou.  

Program MPP školního roku 2011/2012 se uskutečnil pod titulem „Prameny zdraví“. 

Jeho naplňování započalo jiţ v září, kdy byl ve dnech 15. – 16. 9. 2011 představen ţákům 9. 

ročníků. Dvoudenní akce připravená ŠMP Gabrielou Illeovou proběhla na ricochetu pod 

vedením p. uč. Hany Rusové. Součástí byl úvod do projektu „Lepší je nekouřit“ a pohyb 

jako nezbytná součást zdravého ţivotního stylu. Pohyb podporujeme také zařazením bruslení 

na zimním stadionu, a to během celého školního roku. Velké oblibě se těší Mikulášské 

bruslení, kde nechybí ani čerti ztvárnění ţáky 2. stupně. 

20. – 21. 9. 2011 vyjeli ţáci 6. ročníků na dvoudenní adaptační kurz na dětský tábor 

Osika, kde společně se ŠMP plnili aktivity zaměřené na vzájemné poznání, rozvoj důvěry, 

nastartování spolupráce a společné zvládání náročných situací. 

Během školního roku navštívila opakovaně ţáky jednotlivých ročníků (1. a 2. stupeň) 

mluvčí Policie ČR p. Hana Millerová s pásmem  besed týkajících se šikany a kyberšikany, 

neboť právě toto oţehavé téma - v současné době tolik aktuální - bylo druhým projektem 

našeho programu Prameny zdraví a to pod názvem „JÁ a TY neznamená vţdycky MY“. U 

této problematiky vyuţíváme mimo jiné materiálů Nadace O2 Minimalizace šikany. 



 26 

Součástí těchto 2 projektů byla soutěţ vyhlášená v rámci hodin Výchovy ke zdraví, 

které se zúčastnili ţáci v různých kategoriích navrţených ŠMP. Sešly se velmi pěkné práce 

literární i výtvarné, kdy ţáci ukázali svůj potenciál a úspěšně se zamysleli nad problémem 

kouření a mezilidských vztahů. 

26. 4. 2012 navštívili ţáci 7. ročníku jednotku Záchranné sluţby Jindřichův Hradec. 

V 2. pololetí 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 2. místo. 

Ţáci 1. stupně plní projekt Ajax seznamující ţáky s prací policie, s dopravní výchovou 

a chováním v různých krizových situacích. Ţáci 2. stupně pokračovali v programu Malá 

policejní akademie, kde jsme se věnovali vybraným a aktualizovaným problémům. 

Na chodbě 2. stupně se nachází nástěnka zdravého ţivotního stylu, která je pravidelně 

ŠMP obměňována, kde mohou ţáci najít různé dobrovolné úkoly k dané problematice a kde 

jsou následně práce ţáků prezentovány.  

 

 

 

Spolupráce s partnerskými organizacemi 
 

        Škola průběţně spolupracuje se zákonnými a dalšími partnery. Kromě tradiční 

spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a poradenskými zařízeními je pro ni přínosné 

zejména partnerství se SRPDŠ. Zájmová činnost  ţáků je organizována prostřednictvím Domu 

dětí, ve škole jsou krouţky zřízeny pouze v rámci práce školní druţiny. Jak jiţ bylo zmíněno, 

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 finanční i 

materiální pomoc. Škole darovalo pro sportovní aktivity stůl na stolní tenis, který je umístěn 

na školním dvoře.  

        Sdruţení vlastní a udrţuje v provozu rekreační objekt 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 naší školy p. učitelkami  (vedoucí p. L. Hrubá, p. I. Chmelíková, p. L. Jelínková, V. 

Kubínová). Tento tábor se pravidelně těší velkému zájmu z důvodu dobré organizace.  

 

Inspekční zpráva 

 
       V hodnoceném školním roce byla ve škole provedena kontrola Českou školní inspekcí 

ve dnech 6. – 9. února 2012 s tímto hodnocením:  

         Ve škole probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, který je v souladu 

se závaznými dokumenty MŠMT. Personální a materiální zajištění výuky jsou na standardní 

úrovni, v menší míře je doposud zastoupena moderní didaktická technika. 

         Ředitel školy dodrţuje rovný přístup ke vzdělávání a plní povinnosti vyplývající ze 

zákonných norem. Řízení školy a rozdělení kompetencí je na standardní úrovni, patrná je 

snaha o utváření pozitivního klimatu pro ţáky a zaměstnance. Školní matrika je řádně vedena. 

         Škola zajišťuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. ŠVP je 

v praxi realizován. Postupně se daří zavádět vzdělávací strategie, které vedou k aktivnímu 

učení ţáků. V této oblasti jsou dílčí rezervy.  

         Výrazným pozitivem je podpora zdravého ţivotního stylu.  
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Finanční prostředky, poskytnuté škole ze státního rozpočtu, příspěvku na provoz od 

zřizovatele a z prostředků  evropského fondu, umoţňují realizaci školního vzdělávacího 

programu. 

 

 Zpráva o hospodaření 

 
         Škola hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými na přímé 

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

s vlastními příjmy. Přímé výdaje na vzdělání mají  přiměřeně stoupající tendenci. Další 

financování školy bylo podpořeno finančními prostředky z rozvojových programů MŠMT. 

Prostředky byly pouţity na zvýšení nenárokových sloţek platu pedagogických pracovníků, 

posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a školní vybavení pro ţáky 1. tříd 

základní školy. Na hospodaření se škola podílela i vlastními příjmy (platba za školní druţinu, 

výnosy z prodaného zboţí, čerpání prostředků z rezervního fondu a přijaté úroky). 

        Ve sledovaném období výše přidělených finančních prostředků  státního rozpočtu 

umoţnila průběţný nákup učebnic a učebních pomůcek. Škole se podařilo získat finanční 

podporu z  Operačního programu EFS Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 

s názvem 

„Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“ zaměřený na inovaci  ŠVP a propracování 

průřezových témat. Škola vhodně vyuţívá moţnosti hospodářské činnosti (pronájem 

tělocvičny, reklamních nosičů, nápojového automatu). 

         Škola určuje priority podle rozpočtových moţností, efektivně a hospodárně pouţívá 

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

přiděleny.   

 

Přílohy:  souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí  


