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     Organizace školy ve 
školním roce  2012 - 2013      
          

Třída Třídní učitel 
Učební 
program 

Počet 
žáků Hoši Dívky 

1.A Macků Lenka ŠVP ZV 21 8 13 

1. B  David Pavel ŠVP ZV 23 13 10 

2.A 
Frišová 
Jaroslava ŠVP ZV 25 16 9 

2.B 
Pavlíčková 
Jana ŠVP ZV 26 16 10 

3. A 
Dalíková 
Helena ŠVP ZV 23 12 11 

4. A 
Krajícová 
Hana ŠVP ZV 22 12 10 

5. A 
Kadlecová 
Jiřina ŠVP ZV 27 19 8 

I. stupeň     167 96 71 

            

6.A 
Zajícová 
Yvona ŠVP ZV 18 9 9 

6.B Rusová Hana ŠVP ZV 17 12 5 

7. A 
Pecková 
Hana ŠVP ZV 18 8 10 

7.B 
Písařová 
Ivana ŠVP ZV 17 8 9 

8. A 
Hromádková 
Dana ŠVP ZV 28 17 11 

9. A 
Kubínová 
Vladěna ŠVP ZV 16 9 7 

9. B 
Illeová 
Gabriela ŠVP ZV 17 7 10 

II. stupeň     131 70 61 

     298 166 132 
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1.ŠD Kudličková Karolina     

2.ŠD Horalová Iva      

3.ŠD 
Vicanová 
Ivana      

        

Bez třídnictví:  Vondrková Eva, Chrstošová Miroslava-met.-ICT,     

  Jelínková Lenka - VP, 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,   

        

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana     

Hlavní kuchařka: Nováková Eva     

Pomocná kuchařka: 
Nosálová Eva        

           

Učitelky - é                         20        

Vychovatelky                        3         

Provozní pracovníci             
5           

Jídelna                                  3         

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 

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 
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Macků Lenka                          uč. 1. st.                         1,00                 1. st, spec. ped.. 

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

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

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 

Pecková Hana uč. 2. st. 1,00 Nj, Ov 

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

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 2012 – 2013  probíhala výuka podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání ve všech ročnících. Ve školním vzdělávacím programu dle 

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

výuce. 

V zájmu zkvalitnění výuky byly dle školského zákona a finančních moţností v souladu 

s učebním plánem děleny třídy do menších skupin. Většina 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 

            Jazykový seminář Čj 

Sport a hry 
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Volitelné předměty v 7. ročníku - ŠVP 

            Sportovní výchova 

            Aplikovaná informatika 

            Sborový zpěv 

 

Povinně volitelné předměty v 7. ročníku – ŠVP 

            Cizí jazyk - Nj 

Praktika z přírodovědných předmětů – Př 

 

Volitelné předměty v 8. ročníku - ŠVP 

Aplikovaná informatika  

Sportovní výchova 

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

 

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

            Praktika z přírodovědných předmětů – F, CH 

               

 Volitelné předměty v 9. ročníku - ŠVP 

Aplikovaná informatika  

Sborový zpěv (7. + 8. + 9. ročník)  

Sportovní výchova 

Povinně volitelné předměty v 9. ročníku – ŠVP 

            Cizí jazyk – Nj 

            Praktika z přírodovědných předmětů – ekologická 

               

Výuka cizích jazyků 
            

            Výuka cizích jazyků, angličtiny, němčiny byla zabezpečena stejně jako v minulém 

školním roce kvalifikovanými vyučujícími. Odborná 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 jazyce.  

 

Dyslexie 

 

           Krouţek reedukace čtení navštěvují integrovaní ţáci a ţáci se SPU. Tento krouţek 

probíhá  ve čtyřech skupinách po 25 minutách. Ve skupině jsou 3 - 4 ţáci.  Práce v krouţku je 

vedena zábavnou formou:  hry na detektivy,  pexesa, hry se slovy. Ţáci luští kříţovky, 

doplňovačky a pracují s textem, velmi rádi pracují se bzučáky. 

Dále pouţíváme Dysmagazín, soubory cvičení pro dyslektiky a učebnice pro ţáky se SPU. 

 

 

Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 

 

           Ve školním roce 2012 – 2013, nebyly provedeny ţádné zásadní stavební úpravy pro 

vytvoření nových učeben. Bylo nutné řešit jiné prostorové záleţitosti pro novou první třídu, 

kterou se vhodnou propagací školy podařilo otevřít. Pátý ročník byl trvale přesunut do 

druhého poschodí. V prvním ročníku byly dvě první třídy, ve druhém ročníku byly rovněţ dvě 

třídy a v ročnících třetím aţ pátém bylo po jedné třídě. Jak bylo uvedeno v minulé výroční 
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zprávě muselo být přestěhováno jedno oddělení školní druţiny z prvního poschodí do třetího 

poschodí, kde bylo vytvořeno dobré prostředí pro oddělení školní druţiny. Dále došlo 

k přesunu jazykové učebny, kde bylo rovněţ vytvořeno velmi pěkné prostředí pro skupinovou 

výuku. 

          V závěru školního roku v měsíci červnu a červenci byla provedena díky vedení 

odboru školství a města zásadní rekonstrukce odborné učebny pro výuku fyziky a 

chemie, byla provedena kompletní rekonstrukce podlahy vč. podlahové krytiny. Učebna 

byla vybavena kompletně novým nábytkem, ţákovské stoly pro odbornou výuku, uvnitř 

kaţdého 3-místného stolu, ale také stoly  vhodné k chemickým pokusům. Kaţdý stůl je 

vybaven umyvadlem, takţe se tímto otvírá větší škála zajímavých pokusů, které si 

mohou ţáci sami ověřit. Dominantou je víceúčelový učitelský stůl vybavený potřebnou 

elektronikou pro moderní výuku. Celý komplex dotváří velmi kvalitní PC a interaktivní 

tabule s dataprojektorem. 

           Vzhledem k tomu, ţe se škola zapojila do projektu EU -  Peníze školám, došlo 

k zásadním změnám v mnoha učebnách. Učebny byly a budou vybaveny na základě 

provedeného výběrového řízení na pořízení IT techniky tímto způsobem: v 1. etapě 

projektu byly vybaveny tři učebny na 1. stupni interaktivními tabulemi s počítači a 

dataprojektory včetně softwaru, dále byly pořízeny 2 notebooky. 

           Ve druhé  etapě bude kompletně  vybavena počítači dolní počítačová učebna (12 

PC +  1 učitelský) s monitory, dále budou vybaveny 3 učebny dataprojektory s 

počítačem a plátnem (2 učebny na 2. stupni a 1 učebna na 1. stupni).  

          

            Pro bezpečnost ţáků byly provedeny další 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 

u hlavního vchodu školy. V odborných a ostatních učebnách byly provedeny drobné úpravy, 

aby byly splněny odpovídající podmínky pro kvalitní výuku. 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.  

            Škola měla v hodnoceném období 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 16 Mbps. Do vybavení učitelských kabinetů jsou  pořizovány 

další  počítače, které jsou připojeny na Internet a zabezpečují odpovídající komunikaci po 

školní síti.  

 

              Vhodnými rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky pouţity na  nákup 

učebních pomůcek nezbytných pro zajištění kvalitní výuky a  nákup učebnic v odpovídajícím 

mnoţství v souladu se Školním vzdělávacím programem.   
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Investicí města  bylo pořízeno vybavení nábytkem pro jednu třídu na 1. stupni a jednu třídu na 

2. stupni, 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.     

  

             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.  

 

           Víceúčelové školní 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, 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. Do budoucna se počítá s úpravou plochy hřiště, ošetřenou pruţnou hmotou. Toto 

bude realizováno na základě finančních moţností v rámci investice města.  

 

           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.   

        

        

Ve školním roce 2012 - 2013 byly na škole realizovány tyto opravy 

a investice: 
 

 

      -   malování a natírání 

- učebna fyziky -  kompletní rekonstrukce 

- kabinet fyziky - výměna nábytku, podlah. krytin 

- chodba u dílen – oprava odpadního potrubí 

- stroj na čištění podlah 

- kabinet VP – výměna el. ohřívače vody 

- výměna tel. ústředny 

- tabule do nové první třídy 

- 2. oddělení ŠD – zavedení videotelefonu 

- výměna parapetů ve 2. třídách 

- kabinet fyziky a 1. třída –vybavení nábytkem 

- 2. stupeň – výměna desek školních lavic 

- výměna dveří v učebnách a šatnách (6 ks) 

- interaktivní tabule 
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Na školní rok 2013 - 2014 byly poţadovány tyto opravy a 

rekonstrukce : 
 

        
  
  - oprava fasády, výměna oken v budově školy, (zvlášť pozemek p. Posík) 

  - malování a natírání , oprava trhlin vzniklých při rekonstrukci budovy 

  - učebna Hv – kompletní rekonstrukce 

  - oprava šatních boxů, oprava omítek plíseň, zhotovení nových 

  - rolety, zatemnění v učebnách s interaktivními tabulemi 

  - výměna tabulí 

  - vybavení učebny – nábytek 2.st. 

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

  - výměna světel na chodbách - druhý stupeň 

  - nábytek ŠD – jedno oddělení 

  - klimatizace do počítačové učebny 

  - rekonstrukce dílen - strojovny 

  - lokální opravy střešní krytiny (eternit) 
 

 

Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst        

                           pedagogických pracovníků  

 
          Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní ve škole jsou plně kvalifikováni na prvním i druhém 

stupni, včetně školní druţiny.  

           

Přehled o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků  

                      ve školním roce 2012 - 2013 
    

 

          Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012 - 2013 bylo 

především zaměřeno na  vzdělávací semináře  v souladu s projektem EU – Peníze školám, 

inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, který byl oficálně zahájen 3. září 2012 a 

bude ukončen 2. března 2015. 

 

Byly stanoveny tyto semináře:  

 
- dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board – úroveň začátečník 

- dovednosti pedagoga i interaktivní tabulí SMART Board – úroveň mírně pokročilý 

- nástroje Lesson Aktivity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku  

  s interaktivní  tabulí SMART Board 

- dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board – úroveň středně pokročilý 

- dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board – úroveň pokročilí 

 

Tyto semináře absolvovali všichni vyučující zapojení do projektu, konkrétně: 

p. uč. Dalíková Helena, David Pavel, Frišová Jaroslava, Macků Lenka, Pavlíčková Jana, 

          Kubínová Vladěna, Hromádková Dana, Hrubá Lenka, Chrstošová Miroslava, 
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         Gabriela Illeová, Kadlecová Jiřina, Pecková Hana, Písařová Ivana, Rusová Hana,        

          Jelínková Lenka, Vondrková Eva, Zajícová Yvona 

 

Účast na ostatních seminářích byla v souladu se Školním vzdělávacím programem. 

          

          Podobně 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.  

 

   

Jméno   Název školení     Školící instituce 

Josef Brabec                 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi    Paris, Karviná 

Eva Vondrková             Dějepis a rodinná paměť                                               ÚSTD, Praha  

Lenka Jelínková            Profesní pedagodgika                                                    COMDI 

Miroslava Chrstošová  Způsobilost v elektrotechnice                                        J. Hradec 

Lenka Macků               Podzimní zpívání                                     Agentura JenčkováJ.Hradec 

Helena Dalíková          Školení PP                                                ČČK  J. Hradec 

Gabriela Illeová           Školení PP                                                ČČK  J. Hradec 

Lenka Hrubá               Rozvoj ústního a pís. projevu ţáka v Aj   OVP J. Hradec 

Eva Vondrková           Lidská práva                                              AI Plzeň 

Yvona Zajícová           Rozvoj ústního a pís. projevu ţáka v Aj   OVP J. Hradec 

Lenka Macků              e Twinning – e Learrning                          e-Twinning. sk  

Lenka Macků              Odborná konference – SMART                AV Media Tábor 

              

 

Stav výchovy a vzdělání 

  
Celoplošná generální zkouška  ověřování výsledků ţáků 

 
         Ve školním roce 2012 -2013 se škola zúčastnila druhé celoplošné generální zkoušky  

ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Ověřování výsledků 

probíhalo v termínu od 13. 5. – 7. 6. 2013.  

          

           Ověřování výsledků prováděla společnost NIQES a bylo zaměřeno na tyto 

předměty v obou ročnících: český jazyk, matematika, anglický jazyk. 

 

Ţáci dosáhli těchto výsledků: 

                  

                   9. ročník - český jazyk, průměrná úspěšnost ţáků: 71,3% 

                                   - matematika, průměrná úspěšnost ţáků:  47,32% 

                                   - anglický jazyk, průměrná úspěšnost ţáků: 49,86% 
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                   5. ročník - český jazyk, průměrná úspěšnost ţáků: 62,12% 

                                   - matematika, průměrná úspěšnost ţáků:  61% 

                                   - anglický jazyk, průměrná úspěšnost ţáků: 86,36% 

   

           Z uvedeného přehledu lze konstatovat, ţe ţáci školy dosáhli dobrých 

výsledků.         

              

              Podrobné vyhodnocení testování výsledků školy je zaloţeno v pedagogické 

dokumentaci. 

        

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. 

  Pro rodiče ţáků podle individuální potřeby jsou pevně stanoveny konzultační hodiny. 

Profesní poradenství 

    

 Výchovné poradenství 

 

           I v tomto školním roce výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala s PPP J. 

Hradec, jak v oblasti diagnostické, tak i následné péče o ţáky s vývojovými poruchami.  U 

ţáků integrovaných byly vytvořeny individuální plány tak, aby vyhovovaly jednotlivým 

ţákům a byly zachovány optimální podmínky pro jejich další vzdělávání a osobní rozvoj.  Ve 

spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a metodikem prevence odhalovala a 

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

řešení. V této oblasti probíhala aktivní spolupráce s OSPOD J. Hradec. 

         Se ţáky 9. ročníků navštívila výstavu Burza škol, aby byl ţákům podán ucelený přehled 

o moţnostech dalšího vzdělávání v oblasti Jihočeského kraje. Dále byly na škole 

organizovány besedy se zástupci středních škol, zejména vzdálenějších, aby byly poskytnuty 
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co nejširší informace všem ţákům. Kromě výše uvedených besed ţáci podstoupili testy 

profesní diagnostiky COMDI. Výsledky těchto testů byly s jednotlivými ţáky a jejich 

zákonnými zástupci individuálně probrány a vysvětleny. Dále byly ţákům vyplněny přihlášky 

na školy středního vzdělávání dle jejich poţadavků a předány. Někteří z nich vyuţili i 

individuální konzultace při uplatnění odvolání proti nepřijetí a dalším postupu v druhých 

kolech přijímacího řízení. 

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

konzultační hodiny, které byly nejvíce vyuţívány při profesní orientace ţáků 9. ročníků a 

zákonnými zástupci ţáků se specifickými poruchami učení. 

 

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 atd.) 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  
          

          Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2012/2013 

Ve školním roce 2012 / 2013 základní školní docházku ukončilo 33 ţáků – všichni ţáci 

vycházeli z 9. ročníků. Na střední školy s maturitou bylo přijato 24 ţáků (gymnázia – 6, SEŠ 

– 3, ostatní 15), tj. 73 %, na střední odborná učiliště 9 ţáků, tj. 27 %. Ţádný ţák nepřestoupil 

na osmileté gymnázium. 

 

Výsledky soutěţí a olympiád 
        

           V uplynulém školním roce se ţáci školy zúčastnili soutěţí, které byly organizovány 

agenturou OK, DDM v Jindřichově Hradci, nebo jinými subjekty s odpovídající akreditací.      

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“ 
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1. místo, okresní soutěţ, 2. stupeň, hoši 

2. místo, krajská soutěţ, 2. stupeň, hoši 

3. místo dívky , okresní soutěţ, 2. stupeň, dívky 

 

Hlídky mladých zdravotníků 

 

 4. místo, okresní soutěţ, 2. stupeň, dívky 

 

Dopravní soutěţ 

 

3. místo v  oblastní soutěţi školních druţstev I. kat. 

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

 

Jihočeský zvonek 

 

Okresní kolo (17. 4. 2013) – výsledky: 

 

Tereza Jelínková (I. kategorie sólo) – zlaté pásmo 

Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Kateřina Bednářová (II. kategorie trio) – zlaté pásmo 

        s postupem do krajského kola 

Josef Stráník (IV. kategorie) - zlaté pásmo s postupem do krajského kola 

 

Pozn.:   

1. Kvarteto ve II. kategorii se pro nepřítomnost Lucie Kratochvílové soutěţe JZ 2013 

neúčastnilo. 

 

Krajské kolo (7. 5. 2013 v Českých Budějovicích) – výsledky: 

 

Josef Stráník (IV. kategorie sólo) - stříbrné pásmo 

Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Kateřina Bednářová (II. kategorie trio) - zlaté pásmo 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 

Proběhlo pouze školní kolo 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

 

11. místo v okresním kole, Anna Urbánková, kat. I. A 

10. místo v okresním kole, Zlata Vojčíková, kat. II. A 

 

Matematická olympiáda  

 

Proběhla školní kola  v ročnících 5. – 9. 

5. místo v okresním kole. Veronika Šamanová, ţákyně 7. ročníku 

 

Biologická olympiáda 

 

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

6. místo, kat. C -  Matěj Masař 
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Fyzikální olympiáda 

 

Proběhlo pouze školní kolo, nejúspěšnější ţáci Jan Juriga 8. A. Petr Kubičko 9. A, 

 

Dějepisná olympiáda 

 

11. místo v okresním kole, Lucie Hronová, ţákyně 9. A  

 

Zeměpisná olympiáda 

 

7. místo, okresní kolo, Lucie Hronová, ţákyně 9. A 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

 

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

 

Sportovní soutěţe 

 
        Stejně jako v minulém školním roce, tak i v tomto hodnoceném, navázali ţáci  na 

velmi dobré výsledky. 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. ročníku 

2. místo v krajské soutěţi škol v kat. 1. – 3. ročníku 

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

 

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

 

 

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

1. místo v krajské soutěţi škol v kat. 8. - 9. ročníku 

5. místo v Republikovém finále v Praze  v kat. 8. – 9. ročníku 

 
Mc Donalds Cup 

 

13. místo v okresní soutěţi škol ve skupině, bez postupu v kat. 1. - 3. ročníku 

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

 

Florbal 

 

4. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 8. – 9. ročníku  

1. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 6. – 7. ročníku  

3. místo v okresní soutěţi škol – hoši v kat. 6. – 7. ročníku 

 

Vybíjená – 1. stupeň 

 



 14 

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

 

1. místo ve finále v kat. 4. – 5. ročníku 
 

Vybíjená – 1. stupeň 

 

Preventan CUP 

 

2. místo v okresní soutěţi škol v kat. 1. -  3. ročníku 

1. místo v okresní soutěţi škol v kat. 4. -  5. ročníku 

2. místo v krajské soutěţi škol v kat. 4. -  5. ročníku 

 

Futsal 

 

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

 

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

1. místo ve finálovém kole – hoši v kat. 6. – 7. ročníku – zisk putovního    

                                                                                               poháru 
Bumbácball 

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

 

1. místo v základním kole - smíšená druţstva 8. – 9. ročníků 

1. místo ve finálovém kole – smíšená druţstva 8. – 9. ročníků  

 
Plavecká olympiáda 

 

2. místo, ţáci 1. stupně 

5. místo, ţáci 2. stupně 

 

Školní druţina, vyhodnocení činnosti  
 

Ve školním roce 2012 – 2013 stejně jako v minulém školním roce byly ve  v škole tři 

oddělení školní druţiny průměrně s  30 pravidelně docházejícími ţáky 1.- 3. ročníku. Kaţdé 

oddělení má své prostory. 1.  a  2. oddělení sídlí v prvním poschodí, 3. oddělení ve třetím 

patře školy. Třetí oddělení školní druţiny bylo vybaveno novým nábytkem. 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 fungovaly tyto krouţky:          

výtvarný  pí. vych. Kudličková  25 dětí 

sportovní   pí. vych. Horalová               17 dětí 

sportovní   pí. vych. Vicanová               18 dětí 
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dramatický   pí. vych. Kudličková        19 dětí 

literární   pí. vych. Vicanová                 11 dětí 

 

Děti ve výtvarném krouţku malovaly obrázky pro klienty DD v K. Řečici. Obrázky byly 

předány seniorům v rámci vystoupení pěveckého souboru naší školy. 

 

Dramatický krouţek nacvičil pohádku O Koblíţkovi a uspořádal vystoupení pro všechny děti 

ze školní druţiny. 

 

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

 

V rámci spolupráce s DDM jsme zhlédli výstavu výtvarných prací Z pohádky do pohádky, 

navštívili jsme krouţky A je to, Astroklub a Přírodovědné oddělení, s nímţ děti ze 2.oddělení 

druţiny celoročně úzce spolupracovaly.  

 

Děti školní druţiny si prohlédly výstavu prací ţáků naší školy nazvanou Vánoční inspirace. 

                                                                                                                                                                

K zápisu do školy vytvořily pani vychovatelky pro děti kominíčky pro štěstí z kartonu a 

textilu.                                                                                                                           

                                      

Při Mikulášské besídce a oslavě MDD, dostaly děti balíček se sladkostmi a do jednotlivých 

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

 

 

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

  v hodnoceném  školním roce jiţ 7. ročník 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.  
   

  

Chvála zpěvu 

  
          Dne 20. června 2013 se uskutečnil koncert Chvála zpěvu v kostele sv. Jana 

Křtitele v Jindřichově Hradci. Koncert se konal u příleţitosti Evropského dne hudby a 

k 30. výročí zaloţení dětského pěveckého sboru Nova Domus při Základní škole Štítného 

v Jindřichově Hradci, který celých 30 let vede Mgr. Ivana Písařová. Na této výjimečné 

akci vystoupili jako hosté ing. Tomáš Petrů (varhany), Petr Přibyl (violista Národního 

divadla v Praze), MgA. Martina Kučerová s vokální skupinou Fuertes a dětský pěvecký 

sbor Lyra ze ZŠ Větrná v Jindřichově Hradci. Po koncertě se mohli návštěvníci 

koncertu podívat na výstavku zaměřenou k 30tileté činnosti DPS Nova Domus, která 

byla připravena ve školní jídelně ZŠ Štítného. K tomuto výročí byla téţ vydána i 

broţura s barevnými fotografiemi. Organizátorem koncertu bylo Muzeum 

Jindřichohradecka, hudební agentura Showservice a Základní škola Štítného 

Jindřichův Hradec. 

  Na tisk broţury k výročí tohoto sboru a na ozvučení spojené s pořízením 

audiozáznamu z koncertu byla poskytnuta jednorázová finanční dotace z rozpočtu 

Města Jindřichův Hradec.  
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 Poděkování patří všem, kteří se podíleli na uskutečnění koncertu po stránce 

organizační, po stránce finančního zabezpečení a tuto velmi vydařenou akci podpořili. 

Velké poděkování patří samozřejmě i Městu Jindřichův Hradec. 
 

Výtvarná výchova 

Stonožka – Na vlastních nohou 

Jako kaţdý rok jsme odeslali vánoční přáníčka (360ks). 

Máme 4 čestná uznání od pana Mons. Dominika Duky OP v celostátní výtvarné soutěţi 

I v letošním roce jsme byli za odměnu za naši práci pozváni v prosinci do chrámu sv. Víta, 

Vojtěcha a Václava v Praze. Slavnostní mši celebroval pan Mons. Dominik Duka OP, slovem 

ji provázela Tereza Brodská a k dětem svým slovem vystoupili kardinál M. Vlk, ministr 

obrany Alexandr Vondra a prezidentka hnutí „Stonoţka“ paní Běla Jen Sen. Všichni vyjádřili 

poděkování dětem a jejich pedagogům za jejich práci v hnutí. 

Dále jsme také navštívili slavnostní vernisáţ celostátní výtvarné soutěţe k 1150. výročí 

příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu  – v klášteře sv. Aneţky České. Do této 

soutěţe bylo přihlášeno více jak 1000 prací. Byli jsme velice rádi, ţe se práce našich dětí 

dostaly aţ do nejuţšího kola hodnocení a ţe 4 autoři získali čestné uznání. Byli to tito ţáci: 

Vojtěch Dvořák z 9. A 

Barbora Šuranská z 9. A 

Tereza Maxová z 9. A 

Dominika Smrčková z 9. A 

Všem ţákům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k úspěchu. 

Stonoţka byla na oslavě 70. narozenin kardinála Duky 

        Dne 26. dubna byla Mgr. Lenka Hrubá přítomna na oslavě 70. narozenin kardinála 

Dominika Duky v Arcibiskupském paláci v Praze. Byla sem pozvána společně s dalšími 

zástupci „Stonoţky“, aby společně předali dar a blahopřáli patronovi našeho hnutí k 

jeho významnému jubileu. Jeho Eminenci přišli poblahopřát i další významní hosté – 

patron Stonoţky RNDr. Alexandr Vondra, gen. Miroslav Ţiţka z GŠ AČR a Prof. Petr 

Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě praţském. Všechny 

přítomné uvítala paní Běla Jen Sen a za všechny předala panu kardinálovi dary, které 

vyrobily „Stonoţkové“ děti. Prvním darem bylo perníkové srdce s nádhernou 

podobenkou Jeho Eminence – symbolické vyjádření lásky a úcty k vzácnému patronovi. 

Dalším pak nádherná zlatou nití vyšívaná štola v kardinálské červené barvě. Třetím 

darem byla unikátní kniha vázaná v pravé kůţi, která obsahovala ručně malovaná a 

http://www.1zs.jhnet.cz/?p=4095
http://www.1zs.jhnet.cz/?p=4580
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psaná přání k narozeninám a fotografie z mnoha stonoţkový akcí, kterých se pan 

kardinál osobně zúčastnil. Do této knihy přispěli svou prací i naši ţáci. Mezi jinými to 

byly i slavnostní stonoţkové mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (Kniha 

obsahuje i přání malovaná dětmi naší školy). Mgr. Lenka Hrubá blahopřála panu 

kardinálovi jménem naší školy a města Jindřichova Hradce a předala mu pamětní 

dárky. 

 

Práce pro knihu „Svatých“, kterou by české děti darovaly papeži, pokud navštíví Česko. 
Práce na téma „Strategický rozvoj města“. Odevzdáno 26. 6. 2013. 

Textíku Třetího  ročníku jindřichohradeckého – výtvarné části se zúčastnilo 114 

soutěžících. Do sborníku bylo vybráno 40 ilustrací – z tohoto počtu je 5 ilustrací dětí 

z naší školy. Jsou to práce žáků: 

Elišky Novákové z 7. A 
Kateřiny Bednářové z 7. A 
Rebeky Jechové z 7. A 
Františka Holického z 7. A 
a Elišky Longinové z 6. A. 

Eliška Nováková se stala absolutní vítězkou ve své kategorii s kresbou našeho 

zámku. 

Tradičně jsme se zúčastnili projektu AJG Hluboká nad Vltavou – letos pod názvem Kdybych 
byl architektem Byla odeslána část literární i výtvarná. Celkem 20 prací pod vedením p. uč. 
Chmelíkové, Hrubé, Macků. 
„Mé toulky za zvěří 2013“. Z celkového počtu prací 450 se umístili naši žáci takto:       J. 
Hronová 6. B – 2. místo v 3. kategorii 
D. Šamanová 9. B – 4. místo ve 4. kategorii 
J. Juriga 8. A – 5. místo ve 4. kategorii  
Do soutěže Mladý módní návrhář jsme odeslali celkem 48 prací. Kateřina Bednářová                         
získala ve své kategorii 6. – 7. třída 2. místo 
 

 

Ve školním roce 2012 - 2013 se uskutečnily na 1. stupni tyto akce: 

 
Sportovní akce 

 
            Dne 21. 9. se  ţáci 3. – 5. ročníku zúčastnili atletického trojboje na Tyršově stadionu. 

Děti soutěţily v těchto disciplinách– skok do dálky, hod  kriketovým míčkem a běh. Naše 

škola se umístila na 5. místě. 

Proběhl plavecký výcvik pro ţáky 1. stupně.  

Podzimní bruslení – 24. 10. 

            Dne 7.12. proběhlo tradiční Mikulášské bruslení, které navštívil Mikuláš, anděl a několik čertů. 

Kaţdý ţák dostal nadílku v podobě ovoce  a sladkosti. 
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Plavecká olympiáda – zúčastnili se ţáci 1. – 5. ročníku. Celkově se naše škola umístila na 2. místě. 

V jednotlivcích byli do 3. Místa úspěšní – Sachl Petr, Nedvědová Petra, Rojková  Adéla, Matějíček 

Roman, Kout Kristián, Heřmánková Anna, Vokuš David 

Mc Donald´s  Cup – pohár v minifotbalu 

        mladší ţáci (1. – 3. ročník) se umístili na 9. místě                                    

  

starší ţáci (4. – 5. ročník) se umístili na 13. místě 

Preventan Cup - vybíjená  

Mladší ţáci se umístili na 2. místě 

Starší ţáci z 1. místa postoupili do krajského kola, kde skončili na 2. místě. 

Hokejbal proti drogám 

okresní kolo :       1. - 3. ročník – vybojoval   1 . místo  

       4. – 5.  ročník  - vybojoval   1. místo 

      krajské kolo:        1. – 3. ročník -  se  umístil  na    2. místě 

Oblastní kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů 

Mladší ţáci se umístili na 3. místě. 

Projekt PRAMENY ZDRAVÍ                                                                                                                                    

V rámci tohoto projektu jsme měli moţnost několikrát si zabruslit na zimním stadionu, 

naposled 27. 3. 2013. 

 

Kulturní akce 
 

           Na konci září byla pozvána Terezka Nosálová na vernisáţ výstavy a slavnostní vyhlášení 

výtvarné soutěţe  POMÁHÁME  SI, protoţe se umístila ve své kategorii na 1. místě. 

Dne 30. 10. jsme shlédli divadelní představení Loutky tančí. Protoţe představení se nelišilo od 

předešlých ročníků, dohodli jsme se, ţe tuto akci uţ příště vynecháme. 

Divadelní představení Pekelná pohádka se všem velice líbila. 

Těsně před Vánocemi jsme shlédli filmové představení  Saxana a lexikon kouzel.  

Děti, které navštěvují pěvecký sbor  Novadomáček a Nova Domus, se účastnily několika 

předvánočních představení.  Např. benefiční trh na statku v Plasné u Kardašovy Řečice, na náměstí 

Míru při rozsvěcení stromku, v KD Sřelnice na vánočním koncertu Petra Přibyla. 

V květnu se konal výchovný koncert Dialog s akordeonem, kterého se zúčastnili ţáci 1. – 4. třídy. 

Koncert se konal ve školní jídelně a byl velice pěkně připravený pro malé posluchače.  

V místnostech hradeckého zámku děti proţily pohádku s názvem O čarodějnici Xsixsáře. Během 

představení se účinkující i děti přesunuli do černé kuchyně a divadelního sálu. Také tato akce se 

povedla a dětem líbila. 
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Ostatní akce  
          

              Od září byly sjednané besedy v Městské knihovně, kterých se zúčastnili  ţáci všech ročníků. 

Školáky navštívili ţáci ze SZŠ J. Hradec v rámci programu VESELÝ ZOUBEK 

Po otevření Domu gobelínů jsme s dětmi vyuţili moţnost prohlédnout si práci při tvorbě a opravách 

gobelínů.  

Před Vánocemi jsme s dětmi postupně navštívili Muzeum s prohlídkou Krýzových jesliček, počkali na 

překrásnou fontánu ve sv. Floriánu a objednali prohlídku betlémů R. Galeka v budově muzea. 

V obou prvních třídách si učitelé připravili vánoční besídku se zpěvem, recitací a hrou na hudební 

nástroj. Na odpoledne byli pozváni všichni rodiče, kteří se dostavili v hojném počtu. 

Ve třídě 3. A proběhl TÝDEN  JOSEFA  LADY. Děti si povídaly o ţivotě a díle Josefa Lady, 

malovaly jeho obrázky, v hodině matematiky si na interaktivní tabuli počítaly příklady a tak vyplnily 

zimní obraz a poslouchaly vyprávění o kocouru Mikešovi. Kaţdý ţák si připravil básničku, písničku 

nebo přečetl kousek z knihy ilustrované J. Ladou. 

Během školního roku se ţáci první třídy také věnovali jednotlivým dnům, na něţ připadá nějaká 

pranostika. Např. Svatá Kateřina dává husle do komína, Na svatého Mikuláše uţ je zima celá naše, 

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Navštívila nás paní Hana Millerová, mluvčí Policie ČR. Opět se setkala s dětmi ze třídy 1. A  a  1. B. 

Promluvila se ţáky o bezpečnosti cesty do školy a ze školy. 

 V měsíci září   byl otevřena v  DDM výstava s názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY, kterou si 

došly prohlédnout děti z 1. a 3. třídy. Všem se výtvarné nápady líbily a určitě nás inspirovaly do hodin 

výtvarné výchovy. 

Ţáci prvních tříd strávili jedno dopoledne v přírodě na Jemčině. Děti při hrách poznávaly 

stromy, houby, rostliny a další přírodniny. Ve skupinkách sbíraly odpadky, které do lesa 

nepatří, soutěţily a nakonec kaţdý dostal účastnický list . 

Ţáci třídy 2.A ,2. B a 3. A se zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Ţáci  

4. A se museli seznamovat s dopravními předpisy a pravidly silničního provozu 

důkladněji,protoţe v závěru školního roku totiţ skládali řidičské zkoušky. 

V průběhu školního roku jsme navštěvovali besedy v městské knihovně. Ţáci 1. tříd měli objednanou 

besedu se spisovatelkou Ivou Březinovou - Škola naruby. 

V měsíci březnu se konal Matematický KLOKAN, který byl připraven pro ţáky od 2. tříd. 

V květnu proběhly celonárodní testy pro ţáky 5. a 9. tříd. Podle výsledků si naši ţáci vedli velmi 

dobře. 

Letošní DEN DĚTÍ se konal jako tradičně na vojenském cvičišti. Program byl pěkný, jen počasí bylo 

nepříznivé. 
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Letošní školní výlety se zaměřily na ţivou přírodu. Všechny třídy navštívily zoologické zahrady 

v Táboře nebo Jihlavě. 

Celá škola měla moţnost se obdivovat výcviku dravců, který byl připraven pro ţáky na Tyršově 

stadionu. Někteří školáci získali za správné odpovědi v rychlostním testu drobné upomínkové 

předměty. Jiní se stali sami sokolníky, kdyţ měli moţnost vypustit nebo si přivolat dravce na ruku. 

Obě druhé třídy si objednaly naučný program JINDROVA NAUČNÁ STEZKA a program LES, na 

kterých se děti dověděly zajímavosti ze ţivota zvířat a rostlin v tomto prostředí. 

Během školního roku jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěţí, např. Mé toulky za zvěří a 

malování pro STONOŢKU. Ve spolupráci s Alšovou Jihočeskou galerií malovali prvňáci obrázky s 

názvem – Kdybych byl architektem. 

Letošní DEN ZEMĚ se konal 22. 4., spojili jsme ho se  DNEM VODY. Tomu také odpovídaly 

aktivity  ţáků. 

Třída paní učitelky Macků pokračovala ve spolupráci se dvěma slovenskými školami na projektu  

e-Twinning, kdy si školy vzájemně posílají vlastní básničky  a  tvoří k nim ilustrace. Letošní název byl 

– Jaro, aneb cítím v sobě básníka. 

Akce VESELÉ ZOUBKY proběhla ve spolupráci s drogerií DM a děti v 1. třídě dostaly instrukce, jak 

si správně čistit zuby a obdrţely drobné dárky. 

Zajímavý program si vybrali ţáci 1. A třídy, kdyţ si v keramické dílně DDM vyrobili vlastní hrnečky a 

misky, které si po vypálení mohli odnést domů. 

 

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 obsazení a účastnili se v těchto akcích a vystoupeních: 

 DPS Nova Domus a Novadomáček - šk. rok 2012 - 2013 
 

24. – 25. 9. 2012 „ Zpívání v přírodě“ – soustředění pěveckých sborů (SIGMA Dolní 

Ţďár) 

Adaptační kurz (4. ročník) zaměřený na pěvecké a sportovní činnosti 

17. 11. 2012    Benefiční koncert na podporu jindřichohradecké porodnice  

   (organizoval ČČK) v sále DDM v Jindřichově Hradci (2 vystoupení)  

1. 12. 2012  Vánoční „Otevřený dvůr“ – charitativní akce 

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

6. 12. 2012  Chvála zpěvu – adventní koncert dětských pěveckých sborů Lyra, 

Pěnice a Nova Domus v kostele sv. Jana Křtitele 

10. 12. 2012  3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec (LDN) 



 21 

15. 12. 2012   Vánoční trhy (sv. Florián) 

16. 12. 2012   Vánoční trhy (sv. Florián + nám. Míru) 

17. 12. 2012   Vánoční koncert s Petrem Přibylem – KD Střelnice 

23. 4. 2013  Vystoupení pro Charitativní domov v Kardašově Řečici 

25. 4. 2013  „Letem hračkářským světem“ – zahájení výstavy v Muzeu 

Jindřichohradecka 

8. 5. 2013  „Pomoz pomoct“ – vystoupení pro Město Jindřichův Hradec 

6. 6. 2013  3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec 

20. 6. 2013   Chvála zpěvu - slavnostní koncert k 30. výročí zaloţení DPS Nova Domus 

   spojený s výstavkou o 30tileté činnosti sboru + vytvoření broţury 

23. 6. 2013  Letní koncert – spolupráce s JHSO a PS Smetana 

 

Celkem 18 vystoupení 

 

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. 

 

Účast v projektech   

  
Projekt EU – Peníze školám –  

reg. Č. CZ. 1.07/1.4.00/21.3768 

 
Název projektu:  Inovace  +  DVPP  

Číslo klíčové aktivity: III/2 

Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

 

Číslo klíčové aktivity: III/3 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast    

                                        digitálních technologií 

 

Zahájení projektu dne 3. září 2012 
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Předpokládané datum ukončení projektu dne 2. března 2015 

 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  30 měsíců 

 

Rozdělení kompetencí: 

 

Hlavní manaţer projektu (koordinátor): ředitel školy   

                                                                 PaedDr. Brabec Josef 

Manaţer pro 1. stupeň (ročníky 1. – 4.): Mgr. Lenka Macků 

 

Manaţer pro 2. stupeň (ročníky 5. – 9.): Mgr. Vladěna Kubínová,  

                                                                 Mgr. Hana Rusová 

Vyučující, kteří budou vyvářet Didaktický učební materiál – DUM 

 

Celkem 17  vyučujících. 

 

Dalíková Helena 

Kubínová Vladěna 

Hromádková Dana 

Hrubá Lenka 

Chrstošová Miroslava 

Illeová Gabriela 

Jelínková Lenka 

Kadlecová Jiřina 

Frišová Jaroslava 

David Pavel 

Pavlíčková Jana 

Pecková Hana 

Písařová Ivana 

Rusová Hana 

Zajícová Yvona 

Macků Lenka 

Vondrková Eva 

 

Počet DUM, které musí být zpracovány v daném projektu :  600 výstupů, které budou 

ověřeny. 

 

Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec  

 
          Náš projekt byl zakončen jiţ v roce 2011. Na jeho základě 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. (Činnost školy v rámci projektu bude nadále ŘO monitorována 

5 let od doby jeho ukončení.) 

 V rámci našeho 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 
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s materiály, ke kterým ve škole nemají přístup. Do běţného vyučování jsme zařadili četnější 

exkurze a procházky po našem městě.  

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

fotoaparáty pro potřeby školy, které ţáci a učitelé vyuţívají při doplňování jiţ vzniklých 

prací, či tvorbě prací nových. 

 

 

Textík 
 

          Jindřichohradecký Textík – 3. ročník literární soutěţe 

Během března proběhlo vyhodnocení.  

V letošním ročníku jindřichohradeckého Textíku získala naše škola dvě hlavní ceny – 

v literární části v kategorii poezie do 14 let a ve výtvarné části v kategorii 11 – 14 let. 

V literární části byly do sborníku zařazeny práce těchto ţáků: 

Lucie Kratochvílové (7. B), Rebeky Jechové (7. A) a Anety Nedbalové (8. A). 

Aneta Nedbalová se stala absolutní vítězkou své kategorie v poezii do 14 let. 

 

Vybraní ţáci 9. A třídy (p. uč. Písařová) se zúčastnili nesoutěţní akce, kterou pořádala AJG. 

Letošní téma pro literární obor znělo „Kdybych byl architektem“. Za účast je vystaven 

certifikát a z přihlášených prací je uspořádána výstava. 

 

Dne 12. listopadu 2013 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 10 

ţáků. Do okresního kola postoupila Lucie Hronová 

V rámci předmětu dějepis byla škola zapojena do projektu Příběhy bezpráví, 14. listopadu 

2012 od 9 hodin proběhla beseda s Mgr. Liborem Svobodou v sále Muzea Jindřichohradecka 

na téma Normalizace. 

Dne 29. ledna 2013 se Lucie Hronová z 9. A zúčastnila  okresního kola dějepisné olympiády. 

Umístila se na pěkném 11. místě z 22 uchazečů.  

Dne 25. března 2013 navštívili ţáci 7. A a 7. B gotický kostel sv. Jana Křtitele.  

Workshopy od Amnesty International 
 

       Workshopy od Amnesty International se konaly 16. dubna 3. a 4. vyučovací hodinu pro 8. 

A na téma Lidská práva, 5. a 6. vyučovací hodinu pro 9.A a 9.B na téma Trest smrti. Program 

moderovaly 2 lektorky z praţské pobočky AI. Oba workshopy byly zdarma!!! 

Průběh – 8.A: 

1. Úvod – základní informace o organizaci AI 

2. Co jsou to lidská práva? 

3. Hra – změna identity: kaţdý ţák se měl vţít do své nové role, např. 24letý uprchlík 

z Afgánistánu. Ţáci se postavili ke zdi a lektorky jim četly lidská, pokud se jich právo 

týkalo, udělali krok dopředu. Poté rozbor – proč někdo zůstal stát, proč někdo 

postupoval dopředu, jak se cítili atd. 
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4. Krátké video – Všeobecná deklarace lidských práv 

5. Brainstorming – psaní pojmů na tabuli souvisejících s lidskými právy 

6. Práce ve skupinách – konkrétní příběhy lidí z Íránu, Saudské Arábie a Vietnamu – jak 

byly porušeny práva… 

7. Prezentace skupinové práce 

8. Diskuze, shrnutí, závěr 

Průběh – 9. A a 9.B: 

1. Úvod – základní informace o organizaci AI 

2. Práce ve skupinách – základní informace o trestu smrti 

3. Prezentace skupinové práce 

4. Ţivá diskuze 

5. Dokument o íránských nezletilých dětech, které zabili v sebeobraně nebo neúmyslně. 

O jejich ţivotě, či smrti rozhoduje rodina zabitého. 

6. Diskuze, závěr 

Workshopy od Amnesty International pro ţáky 8. a 9. ročníků 

 

       V úterý 16. dubna 2013 proběhly v učebně dějepisu workshopy od organizace Amnesty 

International na téma Lidská práva (pro 8. ročník) a Trest smrti (pro 9. ročník). Amnesty 

International je mezinárodní organizace, která byla zaloţena v roce 1961 v Londýně, v České 

republice funguje od roku 1991. Zabývá se porušováním lidských práv.  

Oba workshopy moderovaly lektorky z praţské pobočky AI Klára a Anička. Jak probíhal 

interaktivně zaměřený workshop u ţáků ze třídy 8. A? Sledujte výňatky z jejich zpětných 

vazeb – reflexí: 

                                                                       

Matěj Kouba 8. A: 

Osnova:  

1. Úvod – představení 

2. Zamyšlení – co jsou to lidská práva? 

3. Hra s novými identitami 

4. Zapsání pojmů souvisejících s lidskými právy na tabuli 

5. Informační video – Všeobecná deklarace lidských práv 

6. Práce ve skupinách 

7. Prezentace práce 

8. Závěr: diskuze, shrnutí 
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Jak Vik 8. A: 

„Ukázaly nám, že každý člověk ať je žena, nebo muž, z jakékoliv země, jakékoliv národnosti 

má stejná lidská práva, která jsou ale bohužel např. v Íránu, Sudánu, Vietnamu porušovány.“ 

„Stal jsem se na 5 minut 24letým uprchlíkem z Afgánistánu, neměl jsem vůbec žádná práva a 

v této hře s rolemi jsem zůstal na konci.“ 

 

Katka Füllsacková 8. A: 

„Líbilo se mi, že chtěly, abychom se zapojili a pracovali s nimi. Připravily program, který 

nám ukázal, že lidé si jsou rovni, ať jsou bohatí, nebo chudí.“ 

 

Míša Šelongová 8. A: 

„Zaujalo mě, že někde se ještě používá trest smrti ukamenováním. Probíhá to tak, že ženu 

zakopou do země do půl těla, přikryjí ji nějakou plachtou a házejí na ni kameny, dokud 

nezemře.“ 

Radim Salhi 8.A: 

„Líbilo se mi vydávat se za někoho jiného např. za modelku pocházející z Afriky nebo 38letou 

nezaměstnanou ženu, která je závislá na alkoholu.“ 

Michal Bureš 8. A: 

„Líbila se mi práce ve skupinách  a jak jsme se měli vžít do jiné osoby např. majitele úspěšné 

firmy, jejíž akcie prudce stoupají.“ 

Martina Koudelková 8.A: 

„Nejvíce mě zaujalo, jak se v některých zemích žije špatně a lidská práva jim tam nejspíš 

vůbec nic neříkají.“ 

Pavel Koudelka 8. A: 

„Líbilo se mi, jak hodiny byly vedeny, byla tam zábava, i Anička s Klárou se hodně smály.“ 

 

Pátou a šestou vyučovací hodinu pokračoval pracovní seminář pro ţáky 9. A a 9. B na 

téma Trest smrti. Trest smrti je vykonáván v USA, Číně, Íránu, Saudské Arábii, Iráku, 

Jemenu, Severní Koreji a v dalších 13 zemí. Nejvíce poprav vykonala Čína. Mezi metody 

poprav patří smrtící injekce, oběšení, zastřelení, stětí, elektrické křeslo, ukamenování. Tyto a 

ještě další informace se dozvěděli ţáci ze skupinové práce a následných prezentací. V druhé 

části programu ţáci zhlédli dokument o íránských nezletilých dětech, které neúmyslně nebo 

v sebeobraně zabily člověka. O jejich ţivotě, či smrti rozhoduje rodina zabitého. Kontroverzní 

téma Trest smrti vyvolalo nejen u dětí mnoho emocí a rozpoutalo ţivou diskuzi. Co si myslí 

ţáci 9. A a 9. B si můţete přečíst zde: 

Lukáš Janota 9. A: 

„…odnesl jsem si jednoznačné rozhodnutí ZAKÁZAT TREST SMRTI v méně rozvojových zemí 

např. Írán.“ 

Daniel Grün 9. A: 

„…bylo to k zamyšlení… Já osobně bych trest smrti nezaváděl.“ 

Tomáš Dolejš 9. B: 

„Dle mého rozhodnutí by se měl zavést trest smrti a být použit ve stylu „život za život“ u 

starších 18 let.“ 

Sabina Rojková 9. B: 

„…já bych trest smrti zrušila po celém světě.“ 

Filip Opička 9. B: 

„Trest smrti bych zavedl všude, ale jen pro plnoleté lidi – smrt za smrt.“ 

Pavel Kudrfalec 9. B: 

„…přijde mně nespravedlivé odsoudit třeba 16letého kluka, který v sebeobraně zabil člověka, 

k trestu smrti, když to nebyl úmysl. Rodiče mrtvého by měli odpustit…“ 
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Bára Šuranská 9. A: 

„…po tomto workshopu jsem se utvrdila, že svět je nespravedlivý!!!“ 

Matěj Masař 9. B: 

„…bavilo mě rokování naší skupiny o trestu smrti a o situaci v Severní Koreji a o druzích 

trestu smrti, který je nejhumánnější a nejrychlejší.“ 

 

Módní přehlídka 

           Dne 24. června 2013 ţáci 9. A a 9. B uspořádali Módní přehlídku. Představili 

celému 2. stupni módu, která se nosila v 60. aţ 80. letech 20. století. Tato akce souvisela 

s výukou dějepisu – s tématem Kaţdodenní ţivot v ČSR. Velmi vydařená akce, kromě 

dívek, ale i chlapců, se zapojili  aktivně pani učitelky. Všichni účinkující byli odměněni 

bohatým potleskem za předvedené výkony. 

Mezinárodní Den Země 

           V měsíci únoru se ţáci 9. ročníků zúčastnili naučného zeměpisného pořadu „Dálný 

Východ“. Pořad vhodně doplnil a rozšířil učivo o asijských zemích. 

 

           Mezinárodní Den Země oslavila naše škola 22. dubna. Tento svátek celé  planety 

jsme uctili projektovým dnem na téma „Voda, základ ţivota“.                                                                                              

Ţáci na 1 stupni si nejdříve povídali o tom, co do přírody nepatří, učili se básničky a zpívali 

písničky o vodě. Ti starší plnili úkoly při skupinové práci. Při pobytu venku řešily děti 

přírodovědné úkoly a cestou zpátky do školy uklidily přírodu od odpadků. 

Starší ţáci z 2. stupně se věnovali úkolům, které pro ně na 8 stanovištích nachystali ţáci 9. 

ročníků.  Soutěţní týmy si tak zopakovaly, co vše uţ vědí o vodě z hodin přírodopisu, 

zeměpisu, fyziky a chemie.  

Za velkou snahu se ţákům planeta Země odměnila teplým a slunným dnem. 

 

Mládeţ a kultura 
      

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

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

 

 Výchovný pořad – Loutky tančí – 30. 10. 2012, 1. - 4. tř. 

  

 Výchovný koncert – Historie a vývoj rockové a populární hudby – 1. 11. 2012,  

           7. - 9. tř. 

 Výchovně vzdělávací projekt – Příběhy bezpráví (Měsíc filmů na školách) –  

                                                                                                     14. 11. 2012, 9. A + 9. B 

 Divadelní představení - Pekelná pohádka - 21. 11. 2012, 1. – 4. tř. 

  

 Filmové představení - Saxana a Lexikon kouzel - 20. 12. 2012, 1. – 4. tř. 

 Filmové představení - Cesta na tajuplný ostrov II – 20. 12. 2012, 5. - 9. tř. 

 Audiovizuální vzdělávací pořad - Dálný východ (Pohodáři) – 25. 2. 2013, 9. A + 9. B 

   Výchovný koncert – Dialog s akordeonem – 13. 5. 2013, 1. - 4. tř.  
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Exkurze – dle potřeb učitelů v jednotlivých předmětech. 

 

 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 školní 

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

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

1. A - 6x 

1. B – 6x 

2. A - 2x 

2. B – 2x 

3. A - 3x 

4. A - 3x 

5. A – 0x  

 

1. třídy se účastnily celoročního projektu „Škola naruby“ Klubu dětských knihoven SKIP a 

obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem.  

 

Lyţařský kurz 

 

          Lyţařský výcvikový kurz byl tradičně organizován pro ţáky sedmých tříd v souladu 

s učebním plánem ŠVP. Ze dvou sedmých tříd se zúčastnilo 27 ţáků, z ostatních vyšších 

ročníků se nikdo nezúčastnil. Velmi příznivé podmínky v Krkonoších v lyţařském středisku 

Benecko, které pravidelně navštěvujeme, umoţňují  ţákům velmi dobré podmínky pro výuku 

lyţařských dovedností a schopností, jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé a více pokročilé 

ţáky. Zázemí pro pobyt poskytuje hotel Diana velmi dobrými ubytovacími a stravovacími 

podmínkami. Byla vytvořena 3 druţstva: 1 druţstvo zaměřené na výuku snowboardingu a 2 

na výuku v lyţařské techniky. Výcvikový kurz, dle zpracovaného plánu, byl splněn. Ţáci 

zvládli velice dobře stanovené výukové úkoly odpovídající jejich dovednostem a 

schopnostem. Kurz byl ţáky hodnocen velice pozitivně. 

Rozloučení se ţáky devátých tříd 

        Rozloučení se ţáky devátých tříd, kteří ukončili školní docházku, je tradičně 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. Za 

školu byli přítomné 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  
         

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

naplánovali.   

Celoroční aktivity: 
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- Organizace a účast v soutěţích: Biologická olympiáda – okresního kola se zúčastnili 2 

ţáci, Matěj Masař v kategorii C obsadil pěkné 6. místo a stejného umístění dosáhla i 

Kateřina Bednářová v kategorii D.  

- Účast v „Rybářské olympiádě“ pořádané SOŠ rybářskou ve Vodňanech. M. Urban a J. 

Juriga postoupili do krajského kola, kterého jsme se z organizačních důvodů 

nezúčastnili. 

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

mysliveckou jednotou J. Juriga obsadil 1. místo. 

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

- Třídění plastových lahví.  

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

léčivky apod.) 

 Mezi další úspěšné akce patřil projektový den uspořádaný u příleţitosti  „Dne Země“ 

s názvem „Voda základ ţivota.“ Ţáci plnili úkoly vztahující se k naší planetě, poznávali 

rostliny a ţivočichy, třídili odpad, dozvěděli se některé zajímavosti o Zemi . 

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

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

ohroţujících zraněních. 

 První třídy navštívily program na Jemčině s názvem „Lesní pedagogika“, který byl 

uskutečněn ve spolupráci s Lesy ČR. 

 Ţáci 8.A se zapojili do výtvarně - literární soutěţe „Pohádková kníţka Třídilka“ od 

společnosti EKO-KOM as. a Jihočeského kraje. Martina Koudelková byla oceněna v literární 

části soutěţe. 

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

 Ţáci 6. a 7. ročníku navštívili interaktivní výstavu Techmania v Plzni, kde si mohli sami 

vyzkoušet různé pokusy z přírodních věd. 

 

 Spolupráce s rodiči       
 

            Školská rada  se schází dvakrát ročně, byla seznámena s rozpočetem školy, přípravu 

nového školního roku, schválila školní řád, výroční zprávu školy.  

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

zájem rodičů o třídní schůzky je na odpovídající úrovni, zvlášť velký zájem je ze strany 

rodičů ţáků 1. stupně, 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. 

            

           Akce zaměřené na podporu zdraví, prevenci rizikových jevů,          

vyhodnocení Minimálního preventivního programu   

           Plnění MPP - adaptační kurz ţáků 6. ročníků (září 2012), soutěţ - Lepší je nekouřit + 

JÁ a TY neznamená vţdyck MY (výtvarné práce, prezentace, vlastní fotografie, básně na 

uvedené téma - v průběhu 1. pololetí, slavnostní vyhodnocení k 31. 1. 2013), spolupráce s 
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Policií ČR - besedy s mluvčí Hanou Millerovou pro ţáky 6. a 7. ročníků - duben 2013 (šikana, 

kyberšikana), pro ţáky 9. ročníků - duben, květen 2013 (návykové látky + trestní odpovědnost 

mladistvých), spolupráce se sdruţením META - besedy s panem Milanem Týmalem pro 6. 

ročníky - květen 2013 (kouření, marihuana), Sananim - besedy pro 7. a  8. ročníky - březen 

3013 (Neţ uţiješ alkohol, uţij mozek). 

účast v soutěţi Mladý záchranář - Dokaţ, ţe umíš - okresní kolo - hasiči 1. + 3. místo, 

zdravotníci 4. místo, krajské kolo - hasiči 2. místo 

pokračování ve sběru hliníku - akce Nakrmte Hliníkoţrouta, odevzdáno 23 kg (penízy 230 Kč 

pouţity na nákup barev pro školní dílny) 

jiţ tradičně Vánoční výstava prací PČ ţáků 2. stupně 

  

Spolupráce s partnerskými organizacemi 
 

        Škola tak jako v minulém školním roce pravidelně  spolupracuje se zákonnými a dalšími 

partnery. Partnerská spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a poradenskými zařízeními je     

Je na dobré úrovni. Tradičně velice dobrým partnerem pro školu je právní subjekt Sdruţení 

rodičů přátel dětí a školy, SRPDŠ. 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. 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. Stejně jako 

minulý rok o prázdninách byl organizován 14 denní pobyt 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.   

 

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. Zřizovatel dle rozpočtových moţností obce, podporuje školu jak 

investičně, tak rozpočtově přidělenými prostředky na provoz školy. Z rezervy zřizovatele jsou 

poskytovány mzdové prostředky, které byly pouţity na zvýšení nenárokových sloţek platu 

pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků .  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 na pořízení IT a AV techniky z projektu EU –  Inovace + DVPP, který byl zahájen 3. 

září 2012 . 

         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 zřizovatelem a ze státního rozpočtu, v souladu s účelem, na 

který byly přiděleny. 

         Byla přijata vhodná rozpočtová opatření, aby byly finanční prostředky efektivně 

vyuţity.   

 

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


