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1. Organizace školy ve školním roce 2009 - 2010 
      

      

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky 

      

1. A Krajícová Hana RVP ZV 28 16 12 

2. A Pavlíčková Jana RVP ZV 20 14 6 

3. A Kozák Ladislav RVP ZV 22 13 9 

4. A Dalíková Helena ZŠ 25 13 12 

5. A Hromádková Dana ZŠ 26 15 11 

I.stupeň                   121    71      50 

      

6. A Heřmanová Alena RVP ZV 16 8 8 

6. B Illeová Gabriela RVP ZV 17 7 10 

7. A Rusová Hana RVP ZV 19 11 8 

7. B Kadlecová Jiřina RVP ZV 21 12 9 

8. A Písařová Ivana RVP ZV 23 9 14 

8. B Chmelíková Ivanka RVP ZV 22 16 6 

9. A Pecková Hana ZŠ 20 9 11 

II. stupeň     138 72 66 

      

Celkem     259 143 116 

      

1.ŠD Kudličková Karolina     

2.ŠD Horalová Iva     

3.ŠD Vicanová Ivana     

            

      

      

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

      Jelínková Lenka, Zajícová Yvona    

      

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

Sekretářka školy: Kocarová Jaroslava, Šimková Jana    

      

Školník, topič: Kadlec Jiří     

Uklizečky: Berková Hana, Fürstová Miluše, Koblížková Růžena, Medková Olga 

      

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana    

Kuchařka: Nováková Eva     

Pomocná kuchařka: Nosálová Eva, Lexová Iva    

 

  

 

 



 2. Personální zabezpečení provozu školy 
 
Příjmení, jméno                    prac. zař.        prac. úvazek                 aprobace 

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

Brabec Josef ředitel 1,00 Tv, Bv 

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

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

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

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

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

Heřmanová Alena uč. 2. st. 1,00 M, Tv 

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 

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.                          0,60                 Aj                  

Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00 

Vicanová Ivana vych. ŠD 1,00 

Kocarová Jaroslava hospodářka     0,60 

Kadlec Jiří školník 1,00 

Kadlec Jiří topič 0,33 

Fürstová Miluše uklízečka 1,00 

Koblíţková Růţena uklízečka 1,00 

Medková Olga uklízečka 1,00 

Berková Hana     uklízečka 1,00 

Duchoňová Jana            ved. ŠJ                     0,31 

Nováková Eva                   kuchařka  0,31 

Nosálová Eva                 pom. kuchařka 0,31 

Lexová Iva                              pom. kuchařka  0,31 

 

 

3. Výchovně vzdělávací program školy 
 

          Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka podle ŠVP ve všech ročnících kromě  

4. a 5. ročníku na 1. stupni a 9. ročníku na 2. stupni. Zde se vyučovalo  

podle programu Základní škola. Podle opatření ministryně školství se do RVP  

pro základní vzdělávání vkládá doplňující vzdělávací obor s názvem Etická  

výchova. Naše škola tento doplňující obor nebude realizovat jako samostatný  

předmět, ale výstupy pro jednotlivá období jsme včlenili do předmětů  

stávajících. Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů, a  

tak se s učivem doplňujícího oboru Etická výchova pracuje ve všech  



vzdělávacích oblastech ŠVP. Dále se škola v novém Školním vzdělávacím programu 

orientovala na výuku informatiky a výpočetní techniky v rozšířené výuce. 

  

      Ţákům byly nabídnuty tyto volitelné a povinně volitelné předměty: 
 

 Volitelné předměty v 6. ročník – ŠVP 

Aplikovaná informatika 

Jazykový seminář Čj 

Sport a hry 

 

Volitelné předměty v 7. ročník - ŠVP 

Cizí jazyk - Nj 

Praktika z přírodovědných předmětů 

Literatura a český jazyk 

 

Povinně volitelné předměty v 7. ročník – ŠVP 

            Cizí jazyk - Nj 

Praktika z přírodovědných předmětů - Př 

Literatura a český jazyk 

 

 Volitelné předměty v 8. ročník - 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. ročník - ZŠ 

Informatika  

Sborový zpěv (7. + 8. + 9. ročník)  

Sportovní výchova  

 

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

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

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

slovy, doplňovačky, práce s textem.   

 

 

4. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti 
 

          Škola na úvod školního roku prošla rekonstrukcí. Došlo k vybudování nové školní 

výdejny a jídelny ve stávajících prostorech školních druţin, učebny jazyků v přízemí. Stará 

školní výdejna a jídelna byla zlikvidována, jednak nevyhovovala odpovídajícím hygienickým 

poţadavkům a navíc stála na pozemku jiného majitele, který nesouhlasil s dalším pronájmem 

nová školní jídelna a výdejna je velmi pěkným prostředím pro výdej stravy a navíc se stala 

víceúčelovou místností, kde jsou pořádána různá vystoupení. Oddělení školní druţiny byla 



přestěhována do 1. poschodí do učeben 1. stupně. Proto v 1. poschodí bylo vyučováno 

v učebnách v ročníku prvním aţ čtvrtém. Pátý ročník byl přesunut do 2. poschodí. V kaţdém 

ročníku 1. stupně bylo po jedné třídě. Z důvodu rekonstrukce se částečně zmenšily prostorové 

moţnosti výuky z hlediska kmenových učeben, proto byly vyuţity některé odborné pracovny 

jako kmenové. I přes provedenou rekonstrukci má škola další volnou kapacitu pro příjem 

ţáků. Jazyková učebna z přízemí byla přestěhována do prostor školní knihovny, kde bylo 

vytvořeno velmi pěkné prostředí pro výuku. Ţákovská školní knihovna byla přestěhována do 

nevyuţitých prostorů chodby 3. poschodí. Dané prostory potřebám školní knihovny vyhovují.  

         

          V tělocvičně školy v souvislosti s rekonstrukcí byly provedeny úpravy v nářaďovně, 

kde bylo provedeno nové odvětrání, byla osazena nová okna s dostupnou ventilací, čímţ se 

výrazně zlepšily hygienické podmínky pro výuku tělesné výchovy. Dále byla vybudována 

nová vrátnice, která byla umístěna u vchodu školy. S vybudováním nové vrátnice byl zaveden 

videotelefon s umístěním do tří oddělení školní druţiny a sekretariátu školy, čímţ se výrazně 

zlepšila ostraha školy a byla zabezpečena lepší bezpečnost ţáků.  Ostatní odborné učebny, 

školní dílna, víceúčelové asfaltové hřiště splňovaly standard pro kvalitní výuku. Ve cvičné 

školní kuchyni byla provedena výměna sporáků a drobné úpravy, coţ přispělo ke kvalitnější 

výuce pro všechny ţáky.   

          

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

energie byly finanční prostředky přesunuty a pouţity na nákup učebních pomůcek v učebně 

zeměpisu dataprojektor a na nákup učebnic v odpovídajícím mnoţství v souladu s výukovým 

programem ŠVP.    

 

          Škola má v provozu dvě nové moderní učebny informatiky vybavené 26 počítači,      

tiskárnami a kvalitními dataprojektory. Moţnosti vyuţití výpočetní techniky zvyšuje připojení 

školy na Internet jednou vyhrazenou bezdrátovou datovou linkou o celkové přenosové 

rychlosti 4 Mbps. Vybavení učitelských kabinetů počítači připojenými na internet výrazně 

zlepšilo komunikaci po školní síti. Zvýšit názornost a tím i účinnost vzdělávání pomáhají i tři 

interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením instalované v odborných učebnách. 

                    

          Ţákovská knihovna školy je koncipována a vybavována s ohledem na potřeby 

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

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

naplánované literární besedy a individuálně vybírané exkurze odpovídající výukovým 

potřebám v jednotlivých oborech v rámci ŠVP.  

 

          Víceúčelové asfaltové školní hřiště je vybavené odpovídajícím způsobem pro potřeby 

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

školní druţiny. K dispozici jsou 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.    

            

           Hygiena ve třídách je dodrţována odpovídajícím způsobem, potřebné větrání tříd je 

zabezpečeno, v zimním období nedochází k přetápění tříd, topení ve třídách je regulováno. 

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

potřebám zdravé výţivy. Dále je moţno zakoupit nápoje a svačinu v obchůdku, který je 

smluvně zajištěn v budově školy. 

        



        Ve školním roce 2009 - 2010 byly na škole realizovány tyto opravy a 

investice: 

 
- malování a natírání; 

- vestavba školní výdejny jídel; 

- demolice stávající jídelny včetně izolace školní budovy proti zemní vlhkosti, vybudování               

  dešťové kanalizace, úprava východu z budovy a úprava pozemku; 

- oprava šaten v suterénu budovy; 

- úprava bývalé zubní ordinace na kabinet; 

- oprava strojovny dílen – střecha;                 

- samostatné vypínání světel a osvětlení tabulí; 

- oprava, havárie, odpad šatny; 

- oprava šatnových boxů, osvětlení v šatnách; 

- oprava podlahových krytin v několika učebnách; 

- rekonstrukce kabinetu druţiny; 

- oprava oken; 

- zhotovení zámkové dlaţby před vchodem na školní hřiště. 

 

Na školní rok 2010 - 2011 byly poţadovány tyto opravy a 

rekonstrukce : 
  

- malování a natírání; 

- učebna fyziky, kompletní rekonstrukce; 

- tělocvična – sanační omítka; 

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

- rekonstrukce dílen – strojovny; 

- oprava spadlých říms a fasád na zadní části školy; 

- kompletní vybavení dvou učeben; 

- výměna světel – chodby a šatny; 

- výměna parapetů na 1. stupni; 

- nátěr klempířských prací; 

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

školním dvoře; 

- oprava trhlin vzniklých výstavbou nové školní výdejny + malování; 

- výměna oken; 

- klimatizace do počítačové učebny; 

- rekonstrukce dvou samostatných WC ve 3. poschodí školy; 

- oprava šatních boxů; 



5. Personální struktura školy, další vzdělávání a odborný růst učitelů 

 
          Aprobovanost výuky byla zajištěna odpovídajícím způsobem. Neaprobovaně bylo 

vyučováno v oborech Zeměpis, Praktické činnosti a částečně Tělesná výchova. Vyučujícím 

byly vytvářeny podmínky pro další vzdělávání ve svých i jiných oborech z hlediska aprobace.  

 

          Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009 - 2010 bylo 

v souladu se školním vzdělávacím programem.   

 Přednostně byly vyuţívány nabídky z hlediska dalšího vzdělávání pracovníků v Jindřichově 

Hradci a v Českých Budějovicích. 

  V letošním školním roce ukončila dvouleté studium školních metodiků prevence 

v Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice p. učitelka Illeová. Absolvování 

běţných seminářů a školení bylo realizováno v souladu s průběţnou nabídkou.  

           

         Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 

 

Jméno   Název školení     Školící instituce 

J. Brabec                      Met. sem. pro uč. TV – florbal                    Čs. Svaz, Florbal, AŠSK 

H. Rusová                    Biofyzika                                                     PF – Č. Budějovice 

H. Pecková                  PC ve výuce Nj                                            Goethe- Zentrum JH 

J. Brabec                     Akt. změny práv. předpisů 2009-2010         Paris – Karviná 

I. Písařová                   Zpívání v přírodě                                         ZŠ 

H. Pecková                  Zpívání v přírodě                                         ZŠ 

L. Jelínková                Vyuţ. medií ve výuce AJ                             Oxford Press Č. Budějovice  

H. Dalíková                Vyuţ. interakt. Tabl. ve výuce Aj                Oxford Press ˇJ. Hradec 

H. Rusová                   Výuka Fyz. na PC                                        PF – Č. Budějovice 

J. Omastová                Special. kurz pro VP                                    NIDV Č. Budějovice  

J. Omastová                Kompetence VP   16. 11.                             NIDV – Č. B. 

J. Omastová                Kompetence VP      1.12.  

J. Omastová                Kompetence VP     15. 12. 

J. Omastová                Kompetence VP       5. 1. 

G. Illeová                    ŠMP                                                             PPP – C. Budějovice 

J. Omastová                Kompetence VP      19. 1.                           NIDV – Č. Budějovice 

J. Omastová                Kompetence  VP      29. 1. 

H. Dalíková                Škol. zdravovědy                                         ČSČK – J. Hradec 

G. Illeová                    Hlídky zdravotníků                                     ČSČK -  J. Hradec 

M. Chrstošová            Jak učit finanční gramotnost                       KPF – Č. Budějovice 

D. Hromádková          Elektronický člověk                                    FRAUS J. Hradec 

J. Brabec                     Odměňování pracovníků ve školství          Paris – Karviná 

J. Brabec                     Aktuální změny práv. předpisů                  Paris -  Karviná 

G. Illeová                    Co dělat,  kdyţ…………….                      Vzděl. centrum. Č. B. 

L. Hrubá                     Jak kreslit                                                   Asteria Č. Budějovice 

 

 

6.  Stav výchovy a vzdělání 
 

        Výsledky soutěţí a olympiád 

        Ve školním roce 2009 – 2010 byla ţákům umoţněna účast na mnoha soutěţích a 

olympiádách, které byly nabízeny regionem buď prezencí DDM nebo jiných subjektů. Byly 



vybírány takové soutěţe, které ţákům umoţňovaly jejich  seberealizaci podle schopností a 

dovedností. 

  

Soutěţ hlídek mladých zdravotníků 

6. místo, okresní soutěţ, II. stupeň 

 

Dopravní soutěţ 

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

5. místo v okresní soutěţi školních druţstev II. kat. 

 

Jihočeský zvonek 

Zlaté pásmo v okresním kole v I. kat. sólo – Bednářová K. 4. A 

Zlaté pásmo v okresním kole ve II. kat. sólo – Stráník Jos. 6. A 

Stříbrné pásmo v okresním kole ve IV. kat. – Hamrová M. 9. A.  

Stříbrné pásmo v okresním kole ve IV. kat. trio, - Švejdová A. 8. A, Hamrová M. 9. A, Blaţek 

P. 8. A,  

Stříbrné pásmo v okresním kole ve IV. kat. – recitace, Stráník J. 6. A                                             

 

Ml. módní návrhář - výtvarná soutěţ SOU oděvní Třeboň 

3. místo v kat. st. ţáci – L. Hrubá 8. A  

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

 

Matematická olympiáda 

Úspěšní řešitelé v okresním kole kat. Z5 – I. Viktorinová, V. Novotný 5. A 

1. místo v okresním kole kat. Z6 – D. Šamanová 6. B 

 

Olympiáda v českém jazyce 

13. místo v okresním kole kat. 9. tříd – M. Kliková 9. A 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

4. místo v okresním kole kat. II. A – M. Kliková 9. A 

 

Olympiáda v německém jazyce 

11. místo v okresním kole kat. I. A – V. Bílkovská 8. A 

 

Zeměpisná olympiáda 

Pouze školní kolo 

 

Biologická olympiáda 

14. místo v okresním kole kat. C – M. Kliková 8. A, 24. místo T. Tesařová 8. A 

20. místo v okresním kole kat. D –T. Balgová, 23. místo S. Jasanská, obě 7. B  

 

Dějepisná olympiáda 

9. místo v okresním kole – M. Kliková 9. A 

 

Fyzikální olympiáda 

4. místo v okresním kole – M. Kliková 9. A, 15. místo M. Hamrová 9. A 

 

Chemická olympiáda 

Pouze školní kolo 



Cesta mezi paragrafy 2009 

Ocenění ve výtvarné části soutěţe – L. Hrubá 8. A, V. Dvořák 6. A 

 

Výtvarné soutěţe 

Výtvarná výchova byla prezentována  účastí ţáků v mnoha dalších soutěţích, které byly 

organizovány různými institucemi. 

- „ Ve zvířecí kůži“ 

- „ Mé toulky za zvěří“ 

- „ Vytvořte svůj komiks“, na téma „ Chudoba a sociální vyloučení“ 

- „ Soutěž o zlatý paragraf“, „ Spravedlnost očima dětí 

- „ Koloběh surovin“  

- „ Dny bez aut“ 

Sportovní soutěţe 

 

Soutěţ ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

2. místo v okresní soutěţi škol v kat. 6. - 7. tříd – postup do krajské soutěţe, 4. místo 

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

do Republikového finále v Praze velmi pěkné 7. místo 

   

Mc Donalds Cup 

6. místo v okresní soutěţi škol v kat. 1. - 3. tříd 

5. místo v okresní soutěţi škol v kat. 4. - 5. tříd 

 

Florbal 

1. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 8. – 9. tříd – postup do okresní soutěţe, 4. místo 

3. místo v oblastní soutěţi škol – hoši v kat. 6. – 7. tříd 

 

Vybíjená – 1.stupeň 

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

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

 

Přespolní běh 

6. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci  

7. místo v okresní soutěţi škol – st. ţáci 

 

Atletický čtyřboj 

5. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

7. místo v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

 

Pohár rozhlasu 

9. místo v okresní soutěţi škol – mladší ţáci 

9. místo v okresní soutěţi škol – mladší ţákyně 

 

Stolní tenis 

Školní kolo 

 



Souhrnná statistika tříd 1. pololetí škol. roku 2009/2010 

třída ţáků Z toho hodnocení Sníţená 

známka z 

Ch 

Průměrný 

prospěch 

Prům. absence 

na ţáka 
Třídní učitel 

V P 5 N oml. neoml 

1. A 27 26 1 - - - 1,063 21,85 - Mgr. Krajícová Hana 

2. A 20 14 6 - - - 1,393 44,45 - Mgr. Pavlíčková Jana 

3. A 23 20 3 - - - 1,245 27,30 - Mgr. Kozák Ladislav 

4. A 25 15 9 1 - - 1,547 40,76 - Mgr. Dalíková Helena 

5. A 28 10 18 - - - 1,778 40,35 - Mgr. Hromádková Dana 

6. A 16 7 8 1 - - 1,585 45.50 - Mgr. Heřmanová Alena 

6. B 17 5 11 1 - - 1,823 59,82 - Mgr. Illeová Gabriela 

7. A 19 3 11 5 - - 2,138 81,26 0,05 Ing. Rusová Hana 

7. B 21 5 14 2 - 2 (1 + 1) 2,190 74,38 0,38 Mgr. Kadlecová Jiřina 

8. A 21 5 16 - - - 1,754 33,33 - Mgr. Písařová Ivana 

8. B 22 3 15 4 - 3(2 + 1) 2,182 86,54 1,27 Mgr. Chmelíková Ivanka 

9. A 20 5 13 2 . - 2,134 72,60 - Mgr. Pecková Hana 

 

 2. pololetí škol. roku 2009/2010 

třída ţáků Z toho hodnocení Sníţená 

známka z 

Ch 

Průměrný 

prospěch 

Prům. absence 

na ţáka 
Třídní učitel 

V P 5 N oml. neoml 

1. A 29 24 3 2 - - 1,215 37,17 - Mgr. Krajícová Hana 

2. A 20 11 9 - - - 1,564 37,60 - Mgr. Pavlíčková Jana 

3. A 23 19 4 - - - 1,326 46,17 - Mgr. Kozák Ladislav 

4. A 25 13 11 1 - - 1,680 40,68 - Mgr. Dalíková Helena 

5. A 27 9 18 - - - 1,689 46,00 - Mgr. Hromádková Dana 

6. A 16 5 11 - - - 1,629 52,62 0,63 Mgr. Heřmanová Alena 

6. B 16 5 11 - - - 1,762 72,43 - Mgr. Illeová Gabriela 

7. A 18 2 14 2 - 2(2 + 0) 2,142 56,55 0,11 Ing. Rusová Hana 

7. B 22 5 16 1 - 3 (3 + 0) 2,202 74,81 0,36 Mgr. Kadlecová Jiřina 

8. A 22 4 17 1 - - 1,832 40,54 0,05 Mgr. Písařová Ivana 

8. B 22 2 19 1 - 4(3 + 1) 2,163 65,22 0,73 Mgr. Chmelíková Ivanka 

9. A 20 5 13 2 - 1 (0 + 1) 2,206 82,60 - Mgr. Pecková Hana 

 

Soutěţe organizované školou - bez moţnosti postupu do okresu 

 

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

Soutěţ v psaní na klávesnici všemi deseti – příprava na soutěţ vyhlašovanou OA J. Hradec.  

Soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko – 42 účastníků, kde největší úspěch sklidili ţáci 1. 

ročníku. 

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

Turnaj v malé kopané - „Dvorní kopaná“- byl velmi dobře obsazen, zapojila se polovina ţáků 

ze školy, částečně i děvčata. 

Vánoční hokejový turnaj ŘŠ byl organizován otevřenou formou nejenom pro chlapce, kteří se 

nadále věnují lednímu hokeji, ale i ostatním. Děti o něj projevily velký zájmem. 

 



        Výsledky přijímacího řízení  

 
      V letošním školním roce bylo 20 ţáků (11 dívek a 9 chlapců) umístěno takto: 

11 ţáků, to je 55 %, je přijato na střední odborné školy, z toho 1 na gymnázium,   

9 ţáků, to je 45%, je přijato na střední odborná učiliště.  

 

Na osmileté gymnázium na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci byli přijati 

tito ţáci: 

Vojtěch Novotný, Anna Urbanová, Inka Viktorinová.  

 

Z 8. B byl na SOU Jindřichův Hradec obor klempíř přijat Martin Košan.  

 

 

         Školní druţina, vyhodnocení činnosti  
 

        Na škole pracovala 3 oddělení školní druţiny průměrně s 32 ţáky 1. - 5. tříd. Kaţdé 

oddělení má své prostory. Paní vychovatelky mají svůj kabinet. 

  

        Podle školního vzdělávacího plánu byly plněny vybrané úkoly vzdělávacích oblastí: 

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

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

   

                                                                                                                                   

        Pobyt dítěte ve školní druţině se hradí měsíčním poplatkem 50,- Kč 

 

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

                                                                      počítačový - pí. vych. Horalová   16 dětí 

                                                                       sportovní - pí.vych. Horalová            15 dětí 

                                                                      sportovní - pí. vych. Vicanová        14 dětí                                                                               

                                                                     počítačový - pí. vych. Vicanová     17 dětí.      

 

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

 

 Navštívili jsme výstavy: Zahrada  výstava v DDM 

                                               Vánoční výstava prací ţáků naší školy 

                                               Vánoce v Evropě  -  výstava v muzeu 

                                               Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě 

                                               Výstava prací ţáků  ZUŠ      

                                              

 Ţáci se zapojili do výtvarné soutěţe VOZP  -  Zdraví a já.                                     

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

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

 

Organizovali jsme celodruţinové  akce :   Bruslení na zimním stadionu 

                                                                    Návštěva u Matoušků – seznámení s chovem  

                                                                    domácích zvířat 

                                                                    Exkurze v Přírodovědném oddělení v DDM 

                                                                    Výlet na letiště – prohlídka hangáru a letadel 

                                                                    Výlet na Dobré časy – pozorování volně ţijících 



                                                                    zvířat – jelena, laně, daňka 

  

Vychovatelky školní druţiny vytvářely dárky k zápisu pro budoucí prvňáky. 

 

6. Další aktivity školy 

 
Naše škola pokračovala v práci na projektu “Zaostřeno na historii a Jindřichův 

Hradec“, financovaného z evropských strukturálních fondů v rámci OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt vytvořily vyučující J. Omastová, M. Chrstošová a L. Hrubá. 

Projekt byl schválen a plně běţí od začátku měsíce února. Je zaměřen na inovaci ŠVP a 

propracování průřezových témat. Zaměřen je na tři kulturně historická období (renesance, 

baroko a secese) a jejich průběh v Jindřichově Hradci. V rámci projektu dojde k prohloubení 

spolupráce mezi předměty český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, pracovní činnosti, 

informatika, občanská výchova a anglický jazyk. Práce na projektu je zaloţena na projektové 

práci a práci skupin ţáků, které jsou ve všech předmětech neměnné. Vzniknou výukové 

prezentace na dané téma, práce v programu Word, fotografická dokumentace památek města, 

nástěnné výukové tabule, repliky historických kostýmů pro potřeby výuky dějepisu. Dále ţáci 

vytvoří slovník historických pojmů daného období (i v elektronické podobě). Do projektu byli 

v letošním školním roce zapojeni ţáci 7. ročníků. Ţáci 9. ročníku se na projektu podíleli svou 

prací zejména v hodinách informatiky, kde dokončovali a upravovali vzniklé prezentace, 

podíleli se na úpravách digitálních fotografií a budou se podílet na šití historických kostýmů 

(repliky na panenky). Projekt je tříletý a škole přinese 509 901 Kč, které budou pouţity na 

zakoupení dalšího počítačového vybavení školy, digitálních fotoaparátů pro potřeby výuky a 

na odměny vyučujícím zapojených do projektu. 

 

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

Kaţdoročně posíláme při Stonoţkových týdnech průměrně 450 vánočních přání pro Evropu. 

Jejich prodejem se získávají finanční prostředky na pomoc nemocným a postiţených dětem u 

nás i v jiných zemích světa. Kaţdý rok jsou naši nejlepší kreslíři oceněni pozváním na 

Vánoční koncert do Prahy, kde obdrţí drobné odměny od nadace. Za dlouholetou práci pro 

hnutí Stonoţka byla naše škola nominovaná na udělení ceny Ď. Ceny převzaly organizátorky 

projektu p. učitelky L. Hrubá a I. Chmelíková. 

  

         V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci v e Twinningu  s dalšími evropskými 

školami. Spolupracujeme na společném projektu s polskou školou v Chorzwe a italskou 

školou v Torre del Greco. Zájem o spolupráci projevila ještě bulharská a norská škola. Náš 

společný projekt opět obdrţel certifikát  mezinárodního střediska e Twinningu. Do spolupráce 

jsme při výuce Aj zapojily třídy 5. A, 6. A, 7. B. Na projektu pracuje p. učitelka L. Hrubá. 

 

          Na naší škole učí cizí jazyk učitelé, kteří jsou plně aprobovaní.   

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

jazyce.   

         Ţáci 8. ročníku zúročili svá dosavadní studia při překladu slovníku z období baroka a 

rokoka. Jednalo se o poměrně sloţitou práci, při níţ museli pátrat po dobových výrazech 

odpovídajícím české předloze.  

         

        Ačkoli německý jazyk přestal být povinným cizím jazykem,  přesto si jej mnozí ţáci 

vybírají a studují v rámci povinně volitelného předmětu.  

 

 



 

         Velké popularitě se těšily 2 pěvecké soubory pod vedením p. uč. Písařové Ivany, které 

naši školu velmi úspěšně reprezentovaly na veřejnosti. 
           

          Činnost 2 dětských pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček: 

 V letošním školním roce navštěvovalo sborový zpěv 60 žáků z 3. – 9. třídy 

 Konalo se 9 vystoupení: 

 7. 9. 2009 – vystoupení k otevření jídelny  

 26. 11. 2009 – Evropské Vánoce (zahájení výstavy v Muzeu Jindřichohradecka) 

 10. 12. 2009 - koncert Chvála zpěvu v kostele sv. Jana Křtitele 

 12. 4. 2010 – Jarní charitativní koncert pro ROSKU v kapli sv. M. Magdaleny 

 23. 4. 2010 – 2 vystoupení s Pásmem o jaru pro žáky naší školy  

 6. 5. 2010 – zahájení výstavy kočárků v Muzeu Jindřichohradecka 

 17. 6. 2010 – Chvála zpěvu (koncert k Evropskému dni hudby, kostel sv. Jana 

             Křtitele) 

  24. 6. 2010 – Zpívání na schodech  

 Poprvé se uskutečnilo soustředění obou sborů v penzionu Sigma Dolní Žďár 

 ve dnech 19. a 20. 10. 2009 Toto soustředění by se v budoucnu mělo stát 

 tradicí. 

 

 Mládeţ a kultura: 

  15. 9. 2009  – Jupiáda 

  10. 11. 2009  – Sex, drogy, vztahy (přednáška ACET) 

  22. 11. 2009  – 2 vánoční filmová představení 

  14. 1. 2010  – výchovný koncert Dialogy s kytarou 

  16. 3. 2010  – divadelní představení (1. A) 

  18. 3. 2010   – Malování s dětmi (2. A + 3. A) 

  22. 4. 2010   – Home (dokumentární film ke Dni Země) 

  27. 5. 2010  - Česká republika (zeměpisný pořad) 

  Literární besedy v Městské knihovně dle individ. výběru učitelů. 

Celkem se uskutečnily: 3 výchovné pořady, 3 filmová představení, 1 výchovný  

      koncert, 1 přednáška a 1 divadelní představení. 

 

 Jihočeský zvonek 2010 



 Výsledky: Bednářová Kateřina (4. A) – zlaté pásmo 

      Stráník Josef (6. A) – zlaté pásmo 

      Hamrová Marika (9. A) – stříbrné pásmo 

      Trio (A. Švejdová, P. Blažek - 8. A, M. Hamrová – 9. A) stříbrné pásmo 

 Naše škola byla opět organizátorem soutěže za přispění Města Jindřichův 

Hradec a Jihočeského kraje (pozn.: škola získala v silné konkurenci dotační 

příspěvek). 

 

 Den dětí 1. červen 2010 –   „šipkovaná“ nazvaná „Po stopách historie Jindřichova Hradce“. 

    Tato soutěžní hra byla součástí projektu EU Zaostřeno na  

    historii a Jindřichův Hradec, který již 2. rokem probíhá na naší 

    škole. 

 

         Pravidelně jako každý školní rok se uskutečnily literární besedy v Městské knihovně 

v Jindřichově Hradci a individuálně exkurze dle výběru jednotlivých učitelů a výukových 

oborů v rámci ŠVP. 

       Jiţ třetím rokem pokračuje v naší škole projekt „Adopce na dálku“. Do projektu jsou 

pod vedením p. učitelky H. Peckové zapojeni ţáci 1. i 2. stupně.  Potřebnou částku 7 200,- Kč 

na zaplacení třetího školního roku našeho adoptovaného kamaráda z Keni škola získala 

uspořádáním školního karnevalu pro ţáky 1. stupně. Francisi Mutua Mwangangimu je nyní  

15 let a díky nám navštěvuje 7. třídu. Anglickou komunikaci s Francisem zajišťují ţáci 7. - 9. 

tříd pod vedením p. učitelky Yvony Zajícové. Všichni ţáci školy takto nenásilnou formou 

získávají nové poznatky o současném multikulturním světě a rozvíjejí přátelství na dálku.  

      Také projekt s názvem „Píšťalka“ na pomoc tělesně postiţeným dětem a mladým lidem 

se získaným handicapem úspěšně pokračoval. Naše škola v něm spolupracuje s praţským 

občanským sdruţením Píšťalka. Naši ţáci tak zakoupením veselých záloţek za symbolickou 

cenu 25,- Kč pomohli ostatním dětem, které třeba při autonehodě přišly o to nejcennější – 

zdraví.  

        Novinku letos připravili ţáci 9. A pro své kamarády z 1. stupně – uspořádali pro ně          

Jarní karneval dne 5. března v tělocvičně školy. Veselé dopoledne zpestřila řada soutěţí a 

samozřejmě závěrečné vyhlášení nejhezčích masek. Všichni se tak nejenom výborně pobavili, 

ale i přispěli k získání potřebné peněţní částky pro naši „adopci na dálku“. 

       22. dubna si celá naše škola připomněla Světový den Země. Ţáci 1. stupně plnili naučné 

úkoly, které pro ně připravily jejich paní učitelky. Starší ţáci se zájmem zhlédli dokumentární 

film „Home“, pojednávající o vztahu obyvatel ke své planetě. Film byl poté námětem 

zajímavých diskusí v následných vyučovacích hodinách. 

      Rovněţ výchovně vzdělávací program „Česká republika“ ţáky 4. – 9. tříd velmi zaujal a 

oţivil v nich pocity vlastenectví a hrdosti na svou zem. 



      Před koncem školního roku se ţáci 9. A s p. uč. H. Peckovou vydali na dobrodruţné 

putování podél Hamerského potoku. Zajímavé informace jim zprostředkovala členka 

občanského sdruţení Hamerský potok Barbora Chattová. 

       Předáním symbolické štafety se rozloučili ţáci 9. třídy s našimi prvňáčky, s vedením 

školy i celým učitelským sborem. Poslední vysvědčení jim předal ředitel školy při 

slavnostním ceremoniálu v nových prostorách nové školní jídelny. 

 

Vyhodnocení plánu EVVO  

   
 Školní Koordinátorkou environmentální 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.  

Naše škola se aktivně zapojila do „ Odpadové olympiády“, kde naši ţáci obsadili 

 2. místo. Ţáci také sbírali PET lahve na výrobu chobotnice a zároveň se seznamovali 

s nutností třídění odpadu. Podařilo se nám na škole zavést třídění plastových lahví.  

Byla uspořádána beseda pro ţáky 7. ročníku „Rybníkářství a ryby“ pořádaná SOŠ Třeboň. 

Úspěšní byli také ţáci v „Rybářské olympiádě“, kterou uspořádala SOŠ Vodňany. Účastnili 

jsme se Biologické olympiády kategorie C i D. 

Také v letošním školním roce jsme 22. 4. uspořádali projektový den- „Den Země“, do kterého 

se zapojili ţáci 1. i 2. stupně. Ţáci 2. st. zhlédli jedinečný dokumentární film „Home“ o 

krásách a ohroţení planety Země. 

Ţáci se téţ zúčastnili fotografické soutěţe s tématikou přírody. 

Během celého školního roku byla aktualizována nástěnka týkající se zdravého ţivotního stylu 

(výţiva, civilizační nemoci, léčivky apod.) 

Ţáci 9. ročníku se zúčastnili naučného programu „Voda v krajině“ pořádaného sdruţením 

Hamerský potok. 

      

             V rámci ochrany ţivotního prostředí pokračovala pod vedením p. uč. Illeové i 

v letošním 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. 

V tomto školním roce jsme sebrali zhruba kolem 31 kg hliníku. 

   

Na zahájení adventu na naší škole připravila  p. uč . Illeová se ţáky 2. stupně 

v hodinách praktických činností výrobky pro Vánoční výstavu, která byla instalována 

v prostoru školních dílen tak, aby ji mohli zhlédnout i rodiče. 
 

Akce zaměřené na podporu zdraví a prevenci rizikových jevů: 

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

odpověděla VP J. Omastová na informačním panelu vedle učebny fyziky – chemie na dotazy 

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

o nichţ si nedokázaly promluvit s jinou důvěryhodnou osobou.  

 



6. třídy se v září 2009 se svými třídními učitelkami p. Heřmanovou a metodičkou 

školní prevence rizikových jevů p. uč. Illeovou zúčastnily dvoudenního adaptačního kurzu, 

který je součástí MPP. 

 

Rodiče na prvních třídních schůzkách obdrţeli informační letáky o nebezpečí šikany, 

které připravila Nadace O2 v rámci projektu „Minimalizace šikany“.  

 

V listopadu 2009 proběhla beseda ţáků 8. ročníků, kterou zajistila p. uč. Illeová u 

Občanského sdruţení ACET zabývajícího se osvětou proti šíření viru HIV. Přednášející 

provedli ţáky nejen tématem o začátku pohlavního ţivota a úskalích spojených se šířením 

viru HIV, ale tentokrát se věnovali také protidrogové problematice jako další moţné cestě 

šíření viru HIV. 

 

 19. prosince 2009 se v KD Střelnice konal 4. ročník soutěţe Cesta mezi paragrafy, 

které se zúčastnily třídy 8. A a 8. B. Soutěţila jednak druţstva, ale i jednotlivci v literárně – 

slohové a výtvarné části o šikaně a kyberšikaně. Soutěţící druţstvo připravovaly p. uč. 

Kadlecová a  Illeová. Se slohovými a výtvarnými pracemi pomáhaly p. uč. Omastová a 

Chmelíková. 

 

           Na jaře se ţáci naší školy zúčastnili Dne zdraví, který kaţdoročně organizuje sdruţení 

META, školní Den zdraví proběhl ve spolupráci s Červeným kříţem. 

 

         V květnu 2010 se ţáci  8. tříd a 9. A zúčastnili besedy s příslušníky dopravní a městské 

policie, která upozorňovala na nebezpečí alkoholu, kouření a jiných drog a nerespektování 

pravidel silničního provozu. 

 

         Na Mezinárodní den dětí 1. června připravili ţáci 8. A s p. uč. Písařovou a Peckovou 

soutěţní dopoledne, během kterého se do jindřichohradeckých ulic vydala druţstva 1. i 2. 

stupně, kde měla vyhledávat soutěţní otázky a úkoly a v co nejrychlejší době zjistit správné 

odpovědi. Následující den bylo provedeno vyhodnocení soutěţe. O úspěšnou akci se 

zaslouţily hlavně iniciátorky a organizátorky soutěţe p. uč. Písařová a Pecková.  
 

 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
 

          MPP byl splněn, ale rozhodli jsme se pro zvýšení četnosti besed týkajících se 

aktuálních témat SPJ, a to zejména pro ţáky II. stupně.  Spolupracujeme v této oblasti 

s Občanským sdruţením META. Samozřejmostí ŠVP je cílené zařazování hodin a aktivit 

zaměřených na podporu zdravého ţivotního stylu, smysluplné vyuţívání volného času a 

uvědomování si hodnoty zdraví.  Nadále jsme pokračovali v programech Malá policejní 

akademie na II. stupni a Ajaxův zápisník na 1. stupni. Na základě pozorování, rozhovorů se 

ţáky a stále častějšího řešení neuspokojivého chování mezi ţáky byla ŠMP provedena šetření 

mapující klima 7., 8., a 9. tříd a anketa o vztazích mezi ţáky. Vyplynulo, ţe je nezbytně nutné 

nadále posilovat sociální vazby mezi ţáky. 

 

Spolupráce s partnerskými organizacemi 
 

          SRPDŠ je rovnocenným partnerem školy, s kterým byla velmi dobrá spolupráce, toto 

sdruţení vlastní nadále krásnou nemovitost v osadě Albeř poblíţ rekreačního rybníka Osiky u 

Nové Bystřice, toto zařízení je ţáky školy vyuţíváno při školních výletech, v době prázdnin 



jako rekreační pobyty v rámci dobře organizovaného tábora pro děti p. učitelkami naší školy, 

vedoucí p. L. Hrubá, p. I. Chmelíková, p. L. Jelínková.  

  

Zpráva o hospodaření 

 
          Zpráva o hospodaření ve školním roce 2009 – 2010 byla předloţena na zasedání Rady 

města Jindřichova Hradce. Rozpočet byl vyváţený, vhodnými rozpočtovými opatřeními byly 

přesunuty finanční prostředky do ostatních účtů. Nebyla porušena rozpočtová pravidla.    


