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Výroční zpr{va o činnosti školy vych{zí z § 10, odst. 3 z{kona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, z{kladní, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský 

z{kon), ve znění pozdějších předpisů a řídí se strukturou danou v § 7, odst. 1, 

písmeno a–i, odst. 2, č{st třetí, vyhl{šky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví n{ležitosti 

dlouhodobých z{měrů, výročních zpr{v a vlastního hodnocení školy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1 Z{kladní údaje o škole 

1.1 Škola 

Z{kladní škola byla zřízena jako samostatný pr{vní subjekt k 1.1.1993 ve znění zřizovací 

listiny.  

Datum zařazení do sítě škol: 18.03.1996 

Datum vystavení posledního rozhodnutí: 19.06.2007  

Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 01.09.2007 

Datum poslední aktualizace: 19.06.2007 

Č.J. poslední aktualizace: KUJCK 19569/2007 OSMT/2 

  

N{zev školy:  Z{kladní škola Český Krumlov, Za N{dražím 222 

Sídlo školy: Za N{dražím 222 

 Český Krumlov 

 381 01 

IČO: 00 58 36 85 

IZO: 600 059 146 

Telefon škola 380 711 296, 602 182 485 

Telefon jídelna 380 714 346, 602 182 486  

Telefon družina 380 711 828, 722 960 096 

Telefon klub 380 714 108 

Telefon psycholog 725 918 981 

Fax 380 713 023 

www str{nky školy www.zsnadrazi.cz 

E- mail:  zsnadrazi@zsnadrazi.cz 

1.2 Zřizovatel 

Zřizovatel školy:  Město Český Krumlov, okres Český Krumlov, 

Sídlo zřizovatele:  N{městí Svornosti 1 

 381 01 Český Krumlov 

IČO:  245 836 

1.3 Souč{sti školy 

Škola sdružuje tyto souč{sti: 

http://www.zsnadrazi.cz/
mailto:zsnadrazi@zsnadrazi.cz
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Z{kladní škola IZO:  00583 685 

Školní družina IZO: 114 300 267 

Školní klub IZO: 150 078 218 

Školní jídelna IZO: 102 427 607 

1.4 Z{kladní údaje o souč{stech školy  

Z{kladní škola kapacita:  700 ž{ků 

Školní družina kapacita:  170 ž{ků 

Školní klub kapacita: 30 ž{ků 

Školní jídelna kapacita:  1000 jídel 

1.5 Výkonové ukazatele 

Z{kladní škola Celkem 1. stupeň 2. stupeň 

Počet tříd: 27  15  12 

Počet ž{ků: 607 336  271 

Počet učitelů: 39  15  24 

Počet spr{vních zaměstnanců: 10 

Z toho placených zřizovatelem: 1 

 

Školní družina 

Počet tříd: 4 

Počet ž{ků: 140 

Počet vychovatelek: 4 

 

Školní klub 

Počet tříd: 1 

Počet ž{ků: 30 

Počet vychovatelek: 1 

 

Školní jídelna 

Počet zaměstnanců: 8 

Počet jídel: 854 

1.6 Materi{lně-technické podmínky školy 

V tomto školním roce bylo v naší škole 27 tříd s 607 ž{ky. Výuka kromě běžných tříd 

probíh{ v odborných učebn{ch fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, 

hudební výchovy a praktických činností, třech učebn{ch vybavených počítači 

s tisk{rnou, skenerem a dataprojektorem, dvou tělocvičn{ch se z{zemím, na 

moderním školním hřišti s tartanovým povrchem a na pobytové školní zahradě. Od 

2. pololetí je zprovozněna keramick{ pec. Ke škole patří i are{l školní jídelny a školní 

družiny se čtyřmi odděleními, školním klubem a pracovištěm školní psycholožky.  
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Cel{ naše škola disponuje dostatečným počítačovým vybavením. Kromě třech 

počítačových učeben, najdeme PC v každé třídě prvního stupně, v každé odborné 

učebně a pro učitele také v kabinetech. Velkou pomocí jsou interaktivní tabule na 

prvním stupni a v odborných učebn{ch a nově také interaktivní dataprojektory 

s bílými tabulemi. V jedné třídě dev{tého ročníku jsme začali realizovat projekt 1:1 

(tj. jeden počítač na jednoho ž{ka), to znamen{, že každý ž{k této třídy měl ze školy 

pro potřeby výuky trvale zapůjčený výkonný netbook, měl k dispozici výukové 

programy a připojení ke školní síti a k internetu. Tyto počítače využívali ž{ci jak 

přímo při vyučov{ní, tak při dom{cí přípravě a spolupr{ci na různých projektech. 

Cel{ škola je propojena kvalitní školní počítačovou sítí s internetem. Většina školy je 

pokryta zabezpečeným bezdr{tovým sign{lem WiFi, takže mohou být on-line ž{ci 

i učitelé, Kompletní bezdr{tové pokrytí by mělo v dohledné době poskytnout 

dokonalý servis. Ž{ci mají možnost využívat i další moderní digit{lní techniku jako 

digit{lní fotoapar{t, digit{lní kameru, dataprojektory, síťové tisk{rny a podobně. 

1.7 Údaje o Školské radě  

V letošním školním roce se Školsk{ rada sešla pouze 1x, na její jedn{ní byl přizv{n 

ředitel školy. Školsk{ rada schv{lila výroční zpr{vu za školní rok 2009/2010. 

2 Přehled oborů z{kladního vzděl{v{ní a vzděl{vací 

programy 

2.1 Vzděl{vací program školy 

Z{kladní škola m{ devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 

prvním až p{tým ročníkem a druhý šestým až dev{tým ročníkem. 

Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP „J{ v naší škole“ na z{kladě aktu{lního RVP 

a další legislativy. 

2.2 Učební pl{n 

1. stupeň 

Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 1 2 3 4 5 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace      43 + 7 44 

Český jazyk a literatura 8 8 + 2 6 + 1 6 + 2 6 + 2 34 + 7 35 

Anglický jazyk X X 3 3 3 9 9 

Matematika a její aplikace      20 + 4 20 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4 0 

Informační a komunikační technologie      1 + 2 1 

Informatika 0 + 1 0 0 + 1 0 1 1 + 2 0 

Člověk a jeho svět      12 + 2 12 
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Prvouka 2 2 2 + 1 X X 6 + 1 0 

Přírodověda X X X 1 2 3 X 

Vlastivěda X X X 1 + 1 2 3 + 1 X 

Umění a kultura      12 12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 0 

Člověk a zdraví      10 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce      5 5 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

Doplňující vzdělávací obory      0 0 

Náboženství 1 1 1 1 1 0 X 

Informatika X X 0 0 0 0 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 19 19 21 21 23 103 104 

CELKEM DISPONIBILNÍ 1 3 4 4 3 15 14 

CELKEM V ROČNÍKU 20 22 25 25 26 118 118 

2. stupeň 

Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 6 7 8 9 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace     27 + 6 27 

Český jazyk a literatura 4 4 4 3 + 2 15 + 2 15 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

Jazykový blok X 0 + 2 0 + 2 X 0 + 4 X 

Matematika a její aplikace     15 + 2 15 

Matematika 4 4 4 3 + 2 15 + 2 0 

Informační a komunikační technologie     1 + 3 1 

Informatika 0 + 1 0 + 1 0 + 1 1 1 + 3 0 

Člověk a společnost     11 + 2 11 

Dějepis 2 2 1 + 1 2 7 + 1 0 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 0 

Mediální výchova X X X 0 + 1 0 + 1 X 

Člověk a příroda     22 + 6 21 

Fyzika 1 + 1 2 2 1 + 1 6 + 2 0 

Chemie X X 2 2 4 0 

Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 2 0 

Zeměpis 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 2 0 

Umění a kultura     10 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví     9 + 1 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Výchova ke zdraví X 0 + 1 X X 0 + 1 X 

Nástrahy dospívání X X 1 X 1 0 

Člověk a svět práce     3 + 1 3 

Pracovní činnosti 1 1 X 1 3 0 

Profesní orientace X X 0 + 1 X 0 + 1 X 

Doplňující vzdělávací obory     0 + 3 0 
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Osobnostní a sociální výchova 0 + 1 0 0 0 0 + 1 X 

Finance a ekonomika X X X 0 + 1 0 + 1 X 

Psaní na klávesnici X 0 0 + 1 0 0 + 1 X 

Typografie a DTP X X X 0 + 1 0 + 1 X 

Náboženství 1 1 1 1 0 X 

Tvůrčí dílna 0 0 0 + 1 0 0 + 1 X 

Míčové hry 0 0 X X 0 X 

Informatika 0 0 X X 0 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 25 26 24 23 98 98 

CELKEM DISPONIBILNÍ 3 4 8 8 23 24 

CELKEM V ROČNÍKU 28 30 32 31 121 122 

3 Přehled pracovníků školy 

3.1 Z{kladní údaje o pracovnících školy 

Na z{kladě výsledků komun{lních voleb v říjnu 2010 byl dne 12. 11. 2010 ředitel ZŠ 

Mgr. Dalibor Carda jmenov{n starostou města Český Krumlov. Podle n{plně pr{ce 

se stala Mgr. Dana Hoššov{ z{stupkyní ředitele Z{kladní školy Český Krumlov, Za 

N{dražím 222 v plném rozsahu. 

Pro komplexnější pr{ci všech zaměstnanců a zlepšení komunikace mezi vedením 

školy a zaměstnanci pracovalo ve škole tzv. rozšířené vedení školy. Sch{zelo se 

jednou měsíčně a pracovalo ve složení: ředitel školy, z{stupci ředitele pro 1. a 2. 

stupeň, výchovn{ poradkyně, metodik prevence, koordin{tor ICT, vedoucí 

vychovatelka ŠD a 2 z{stupci (učitelé) 1. stupně. 

Vzděl{v{ní a výchovu v ZŠ zabezpečovalo v přepočteném počtu 38,77 učitelů, výuku 

n{boženství jako nepovinného předmětu zajišťoval na dohodu o provedení pr{ce 

1 vyučující, 4,50 vychovatelky pracovaly ve školní družině a školním klubu. Provoz 

ZŠ d{le zabezpečovaly na plný pracovní úvazek 1 ekonomka školy, 6,52 uklízečky, 

1 školnice a 1 spr{vce budov. 

V zařízení školního stravov{ní – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 7,21 

zaměstnankyň. 

3.2 Odborn{ kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost 

ve výuce 

Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady podle z{kona 

č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Hlavní předměty na II. stupni jsou 

vyučov{ny učiteli s příslušnou aprobací. 
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4 Z{pis k povinné školní doch{zce a přijím{ní ž{ků do 

středních škol 

4.1 Z{pis k povinné školní doch{zce 

K z{pisu do první třídy pro šk. rok 2011/2012 se dostavilo 69 ž{ků celkem, z toho 11 

po loňském odkladu. Na z{kladě ž{dosti rodičů doložené kladným stanoviskem PPP 

nebo odborného lékaře pro děti a dorost bylo rozhodnutím ředitele školy povoleno 

pro příští školní rok 15 odkladů povinné školní doch{zky.  

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Devítiletou školní doch{zku ukončilo a stupeň z{kladního vzděl{ní získalo 59 ž{ků.  

Na vícelet{ gymn{zia odešlo z 5. ročníku 5 ž{ků, ze 7. ročníku 8 ž{ků. 

Na studijní obory s maturitou bylo přijato celkem 52 ž{ků, do učebních oborů 

nastoupí 7 ž{ků.  

Všichni ž{ci 9. ročníku byli přijati v 1. kole přijímacího řízení, přičemž někteří využili 

možnost 1x přenést z{pisový lístek. 
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klasif. žáků  

prospěchu  

5 Údaje o výsledcích vzděl{v{ní: 

 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2009/10 

 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C 

 Předmět      Počet Průměr 

 Chv Chování 575 1.007 
 Čj Český jazyk a literatura 573 1.887 
 Aj Anglický jazyk 429 1.776 
 Nj Německý jazyk 17 3.176 
 Vl Vlastivěda 136 1.463 
 Ov Občanská výchova 49 1.245 
 De Dějepis 245 1.714 
 Ze Zeměpis 245 1.837 
 Ma Matematika 575 1.823 
 Fy Fyzika 245 2.241 
 Ch Chemie 109 2.358 
 Př Přírodopis 245 1.657 
 Tv Tělesná výchova 574 1.007 
 Přd Přírodověda 136 1.529 
 Prv Prvouka 194 1.062 
 Pč Praktické činnosti 515 1.031 
 Rv Rodinná výchova 49 1.000 
 Vv Výtvarná výchova 575 1.028 
 Hv Hudební výchova 575 1.023 
 Inf Informatika 196 1.005 
 Vo Výchova k občanství 196 1.235 
 Vkz Výchova ke zdraví 65 1.031 
 PrO Profesní orientace 60 1.267 
 NaD Nástrahy dospívání 60 1.867 
 Mcv Cvičení z matematiky 14 2.071 
 InfV Informatika 32 1.531 
 SvV Sportovní výchova 69 1.014 
 AjKV Konv.v angličtině 11 2.182 
 NjV Německý jazyk 38 1.079 
 DrV Dramatická výchova 14 1.000 
 FpV Fyzikální praktika 17 1.176 
 SeMV Seminář z matematiky 19 1.000 
 TdV Tvůrčí dílna 12 1.000 
 FjV Francouzský jazyk 9 1.000 
 Náb Náboženství 12 1.000 
 InfN Informatika 17 1.000 
 Log Logopedická péče 19 1.000 
 NjN Německý jazyk 20 1.000 
 SvN Sportovní výchova 151 1.000 
 Gkr Gymnastický kroužek 40 1.000 
 Atkr Atletický kroužek 3 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.43204 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 377 omluvených 23590 41.026 
 hodnocení prospěl 193 neomluvených 70 0.122 

 neprospěl 5 

                        nehodnocen 0 
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klasif. žáků  

prospěchu  

 

5.1 Průměrný prospěch jednotlivých tříd  

 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C 

 Předmět      Počet Průměr 

 Chv Chování 576 1.005 
 Čj Český jazyk a literatura 574 1.934 
 Aj Anglický jazyk 429 1.900 
 Nj Německý jazyk 17 3.235 
 Vl Vlastivěda 135 1.541 
 Ov Občanská výchova 49 1.306 
 De Dějepis 245 1.882 
 Ze Zeměpis 245 1.886 
 Ma Matematika 576 1.880 
 Fy Fyzika 245 2.363 
 Ch Chemie 109 2.394 
 Př Přírodopis 245 1.698 
 Tv Tělesná výchova 574 1.014 
 Přd Přírodověda 135 1.481 
 Prv Prvouka 196 1.112 
 Pč Praktické činnosti 516 1.016 
 Rv Rodinná výchova 49 1.000 
 Vv Výtvarná výchova 576 1.078 
 Hv Hudební výchova 576 1.016 
 Inf Informatika 196 1.000 
 Vo Výchova k občanství 196 1.352 
 Vkz Výchova ke zdraví 65 1.000 
 PrO Profesní orientace 60 1.117 
 NaD Nástrahy dospívání 60 1.633 
 Mcv Cvičení z matematiky 14 2.071 
 InfV Informatika 33 1.788 
 SvV Sportovní výchova 66 1.015 
 AjKV Konv.v angličtině 11 2.182 
 NjV Německý jazyk 35 1.314 
 DrV Dramatická výchova 16 1.000 
 FpV Fyzikální praktika 17 1.353 
 SeMV Seminář z matematiky 19 1.158 
 TdV Tvůrčí dílna 14 1.000 
 FjV Francouzský jazyk 9 1.111 
 Náb Náboženství 12 1.000 
 InfN Informatika 17 1.000 
 Log Logopedická péče 18 1.000 
 NjN Německý jazyk 20 1.400 
 SvN Sportovní výchova 146 1.000 
 Gkr Gymnastický kroužek 38 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.47477 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 364 omluvených 25732 44.674 
 hodnocení prospěl 207 neomluvených 17 0.030 

 neprospěl 5 

 nehodnocen 0 
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5.2 Údaje o integrovaných ž{cích a talentovaných ž{cích 

V letošním školním roce škola evidovala 69 ž{ků s nějakým druhem postižení. Všem 

ž{kům s postižením byla věnov{na patřičn{ péče. 14 ž{ků mělo individu{lní 

vzděl{vací pl{n, který třídní učitel ve spolupr{ci s výchovným poradcem projednal 

s rodiči a se samotnými ž{ky. 

Po celý školní rok pracovaly ve škole 3 asistentky pedagoga a na č{stečný úvazek 

2 školní psycholožky.  

Spolupr{ce s PPP Český Krumlov byla jako vždy na velmi dobré úrovni.  

Talentovaným ž{kům byla d{v{na možnost vyniknout v předmětových 

olympi{d{ch a v dalších soutěžích. V hodin{ch jim byly zad{v{ny n{ročnější úkoly 

a více samostatné pr{ce. 

5.3 Koment{ř k údajům o výsledcích vzděl{vacího procesu 

Comenia Script 

Ve školním roce 2010/ 2011 se naše škola zapojila do pilotního ověřov{ní psacího 

písma Comenia Script. Tento projekt zaštítilo Ministerstvo školství ve spolupr{ci 

s Pedagogickou fakultou v Praze. Projekt je dvouletý a všech 40 pilotních škol z celé 

ČR začalo 1. z{ří 2010 ps{t novým, nespojovaným písmem, které se od spojovaného 

kličkového psacího písma v mnohém liší. Naše škola je v projektu specifick{ tím, že 

CS písmem nepíší všichni ž{ci nyní již 2.A, ale pouze 14 z 20 dětí. Účast v pilot{ži 

byla podmíněna souhlasem rodičů, a tak n{m vznikla třída, kde můžeme pozorovat 

a porovn{vat pro a proti písma CS a klasického spojovaného kličkového písma. 

EU – Peníze škol{m 

Pro školní roky 2010-2011 a 2011-2012 získala škola dotaci z Operačního programu 

Vzděl{ní pro konkurenceschopnost „Peníze škol{m“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0430. 

s platností od 1. 9. 2010.  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a n{strojů docílit zlepšení stavu 

poč{tečního vzděl{v{ní. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděl{v{ním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou 

a n{sledným použív{ním nových metodických pomůcek a učebních materi{lů ve 

výuce. Zvýšení efektivity pr{ce se ž{ky ve vybraných prioritních tématech bude 

probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při 

vzděl{v{ní ž{ků se SVP a ž{ků mimoř{dně nadaných. 

Projekt vych{zí z aktu{lní verze ŠVP ZŠ Za N{dražím pro školní rok 2010/2011 
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a koresponduje s jím nastavenými parametry. N{zev projektu „Zvýšení kvality 

a efektivity vzděl{ní“ odr{ží uplatnění získaných prostředků v široké šk{le oblastí 

vzděl{v{ní, tj. jak v jazykové, tak přírodovědné složce, vše ve spojení s maxim{lní 

implementací moderních prostředků ICT. 

„Diagnostika stavu znalostí a dovedností ž{ků se zaměřením na jejich rozvoj.“ 

V průběhu května 2011 se škola zúčastnila projektu „Diagnostika stavu znalostí 

a dovedností ž{ků se zaměřením na jejich rozvoj. “, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0031 

organizovaného Společností pro kvalitu školy, o.s. (www.kvalitaskoly.cz). Celkem 

129 ž{ků p{tých a dev{tých ročníků absolvovalo srovn{vací testy společně s cca 750 

dalšími školami v r{mci celé České republiky.  

V 5. ročníku obsahoval test č{sti Český jazyk, Člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda 

a přírodověda), Matematika, Anglický jazyk, v 9. ročníku č{sti Český jazyk, Člověk 

a příroda (chemie, fyzika a biologie), Matematika, cizí jazyk dle výběru – anglický 

nebo německý. Test probíhal ve dvou dnech on-line plněním úkolů přes webové 

rozhraní na str{nk{ch zadavatele. Ve vyhrazených dnech se ž{ci postupně vystřídali 

v počítačových učebn{ch a po dokončení všech č{stí se okamžitě dozvěděli svou 

úspěšnost v jednotlivých testovaných jevech. Svůj výsledek si mohli vytisknout a 

odnést, kromě toho měli ke svým výsledkům přístup i z domova. Všichni ž{ci p{tého 

i dev{tého ročníku zvl{dli internetovou komunikaci naprosto bez problémů.  

Naši ž{ci byli ve srovn{vacích testech poměrně úspěšní. 

5. ročník Úspěšnost (%) Percentil ČR Percentil JČ 

Český jazyk 75 79 94 

Matematika 79 78 89 

Anglický jazyk 54 55 54 

Člověk a jeho svět 75 75 77 

 

9. ročník Úspěšnost (%) Percentil ČR Percentil JČ 

Český jazyk 65 85 78 

Matematika 50 84 81 

Anglický jazyk 72 83 81 

Chemie 49 74 66 

Fyzika 71 76 84 

Biologie 70 83 75 

  

Ve druhém sloupci tabulek jsou uvedeny výsledky v r{mci celé republiky, ve třetím 
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sloupci v r{mci Jihočeského kraje. Z uvedených výsledků je vhodné vyzdvihnout 

vysokou úspěšnost ž{ků 5. ročníku v češtině i v matematice, u ž{ků 9. ročníků pak 

navíc v angličtině. Testov{ní bylo a je důležitou zpětnou vazbou i pro jednotlivé 

vyučující, kteří budou výstupy využívat pro svou další pr{ci. 

Kompletní výsledky s podrobným vyhodnocením testovaných jevů jsou k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

Vlastní srovn{vací testy pro ž{ky 5. a 9. ročníku 

Ještě před zapojením se do projektu jsme vytvořili vlastní srovn{vací testy pro 

5. ročník z českého jazyka a matematiky a pro 9. ročník z českého jazyka, matematiky 

a všeobecných znalostí. Tyto testy jsme použili v červnu jako z{věrečné písemné 

pr{ce v předmětech český jazyk a matematika. 

5.4 Přehled výchovných opatření 

Chov{ní ž{ků se obešlo bez větších problémů. Ž{ci ve většině případů dodržovali školní ř{d, 

chovali se uk{zněně ve škole, v are{lu školy i na školních akcích. 

Výchovn{ opatření byla udělena přev{žně za opakující se zapomín{ní pomůcek, nevhodné 

chov{ní k dospělým a spoluž{kům, opakující se vyrušov{ní při hodin{ch a nek{zeň v době 

přest{vek nebo neomluvenou absenci. 

Neomluven{ absence byla vždy řešena v r{mci výchovné komise.  

Hodnocení chov{ní – hodnocení za celý školní rok: 

3. stupeň z chov{ní – 2 

2. stupeň z chov{ní – 7 

Důtka ředitele školy – 16 

Důtka třídního učitele – 72 

Pochvala ředitele školy – 2 

Pochvala třídního učitele – 84 

 

6 Výchovné poradenství 

Trvalou pozornost věnujeme oblasti výchovného a kariérového poradenství 

a ot{zk{m protidrogové prevence ve škole. 

Výchovn{ poradkyně ukončila v květnu 2011 Vzděl{vací program pro kvalifikované 

výchovné poradce. Je tedy plně kvalifikov{na a ve své pr{ci dosahuje velice dobrých 

výsledků. V letošním školním roce pracovala podle pl{nu výchovného poradce pro 

tento školní rok. 
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7 Prevence soci{lně patologických jevů 

Prevenci soci{lně patologických jevů se ve škole věnuje metodik prevence, který je 

plně kvalifikov{n. V letošním školním roce pracoval podle MPP (pl{n prevence 

soci{lně patologických jevů).  

V r{mci projektu se uskutečnily tyto akce: 

Nanečisto  – projekt pro snadnější vstup ž{ků do školy 

Partnerství  – projekt pro spolupr{ci 1. a 9. tříd 

Školní snění – setk{ní dětí s bezpečnou tv{ří zvířete canisterapie 

Černé semin{ře – dílna pro 5. třídy na téma n{vykové l{tky 

Z{toň 1 – stmelovací víkendy na utvoření nových kolektivů v 6. třídě 

Z{toň 2 – z{žitkový kurz pro 8. třídy, Peer programy 

Školní parlament – umožňuje spolurozhodovat o činnosti školy 

Školní klub – zapojuje do činnosti i děti ze slabšího rodinného prostředí 

8 Doplňky vzděl{v{ní a výchovy 

8.1 Doplňkové formy vzděl{v{ní 

Jako doplňku vzděl{v{ní a výchovy bylo využito exkurzí, besed, výletů, výstav 

a kulturních představení pro ž{ky jednotlivých ročníků. 

Výuka cizích jazyků 

Ve spolupr{ci s jazykovou školou Wattsenglish – v r{mci projektu English Visit - 

zavítala lektorka Gillian Bradford během měsíce dubna několikr{t do hodin AJ na 

1. stupni. Lektorka byla v naší škole velmi spokojen{ díky výborné spolupr{ci s uči-

telským sborem a především kvůli aktivním a zvídavým dětem, které se neb{ly s ní 

komunikovat. Po poslední n{vštěvě dokonce ocenila i př{telskou atmosféru školy. 

V červnu přišel navštívit francouzštin{ře ze sedmého ročníku ředitel Francouzské 

aliance pan Antoine Palomar s paní Jitkou Radimskou z JČU. Povídali o Francouzské 

alianci, o sobě a o Francii, společně si všichni zazpívali francouzské písničky. 

V příštím školním roce by měli ž{ky naší školy navštěvovat častěji a motivovat je ke 

studiu tohoto kr{sného jazyka. 

V říjnu se uskutečnil pozn{vací z{jezd do Lince pro ž{ky sedmých a osmých tříd. Pro 

ž{ky dev{tých tříd byla uspoř{d{na dějepisn{ exkurze do Mauthausenu jako 

doplněk výuky cizích jazyků. 
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Absolventské pr{ce ž{ků 9. ročníku  

Absolventsk{ pr{ce vych{zí z požadavků Školního vzděl{vacího programu a je 

jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí ž{ků končících z{kladní 

vzděl{ní. Jejím cílem není shromažďov{ní co největšího počtu konkrétních informací, 

ale prezentace osobnosti ž{ka a jeho kompetencí. 

Ž{ci 9. ročníků vytv{řeli v průběhu 2. pololetí absolventské pr{ce. Každý ž{k si 

zvolil téma, které ho oslovilo, vypracoval písemnou č{st podle zadaných kritérií 

a před komisí svou pr{ci formou prezentace obhajoval. 

Jako výtečné bylo v letošním školním roce hodnoceno 11 prací. 

Školní družina 

Ve školní družině ve školním roce 2010/2011 probíhaly mimo jiné tyto činnosti:  

 n{vštěva kouzelníka 

 čertovské a mikul{šské soutěže 

 výroba d{rečků k prodeji na v{noční jarmark 

 zhotovení výrobků na Kouzelný Krumlov 

 Divadlo Z bedny dětem několikr{t za školní rok zahr{lo poh{dku, např. Jak paní 

Zima spala, O tlusté princezně,... 

 pečení velikonočního ber{nka 

 výroba d{rků ke Dni Matek 

 n{vštěva ze ZOO Dvorec u Borovan (se dvěma tygřími ml{ďaty) 

 

Školní klub 

Ve školním klubu ve školním roce 2010/2011 probíhaly mimo jiné tyto činnosti: 

 n{vštěva kina 

 taneční soutěž, při které děti z družiny vybíraly nejlepšího tanečníka z klubu 

 výroba d{rků k Velikonocům pro klienty Domu s pečovatelskou službou na 

Vyšehradě 

 účast děti na ekofestivalu Zelen{ n{padům, na který nacvičily scénku s ekologickou 

tématikou 

8.2  Celoškolní akce ve školním roce  

Spaní ve škole pro školní klub, Spaní ve škole pro některé třídy 

Karneval  

Oslava Dne dětí 

Den Země 
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Pěveck{ soutěž „Rozbal to“  

Talentshow 

V{noční jarmark 

Den učitelů 

Zahradní slavnost 

V{noční volejbalový turnaj – rodiče a děti 

Sportovní olympi{da 

Akademie 9. tříd 

Třídění odpadů – probíh{ celoročně v celém objektu školy 

Mobily pro gorily – sběr použitých a vyřazených mobilů na z{chranu goril v Africe 

9 Adopce 

V únoru roku 2004 „adoptovali“ pedagogové naší školy Ann Caroline Wanjiku 

Mwangi z Nairobi v Keni, narozenou roku 1996. Dívka je sirotek, ve škole dosahuje 

velmi dobrých výsledků a od roku 2010 pokračuje ve studiu na střední škole. 

V únoru 2006 adoptovali i ž{ci prostřednictvím školního parlamentu chlapečka 

Briana Omondiho Ojwang z Kisumu v Keni, narozeného v roce 2000.  

10 Partnerství 1. a 9. tříd 

V každém školním roce se o nejmladší ž{ky naší školy starají ti nejstarší. Každ{ 

dev{t{ třída m{ na starost tu svou první. Dev{ť{ci prvň{kům nejen pom{hají, ale 

uskutečňují spolu spoustu společných akcí. Začín{ to uvít{ním v první školní den, 

prohlídkou školy, pokračuje prvními krůčky v počítačové učebně, pouštěním draků, 

Mikul{šem, v{noční nadílkou a celou řadou dalších společných aktivit. Ti malí v nich 

vidí velké vzory, ti velcí se v těchto chvílích st{vají opravdovými ochraniteli 

a pomocníky. Loučení na konci školního roku býv{ vždy smutné.  

11 Parlament 

V naší škole pracuje od roku 2000 Školní parlament, který je složen ze z{stupců 5. až 

9. ročníků. Školní parlament vykazuje bohatou činnost, pom{h{ organizovat školní 

i mimoškolní akce a podílí se i na dlouhodobých projektech, jako je například 

spolupr{ce s dětským oddělením českokrumlovské nemocnice, n{vštěvy ŠP v jiných 

škol{ch, adopce na d{lku, vysíl{ní školního r{dia Parladia, Den učitelů, podpora 

hnutí Stonožka a mnoho dalších.  

ŠP se sch{zel pravidelně 1x měsíčně. Jedn{ní se pravidelně zúčastňoval ředitel školy 

nebo jeho z{stupci. Parlament se zabýval přípravou řady celoškolních akcí a jejich 
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zhodnocením, projedn{val ot{zky dodržov{ní školního ř{du. Celkem se ŠP sešel 10×.  

12 Sportovní středisko se zaměřením na volejbal pro chlapce 

i dívky 

Ve spolupr{ci MŠMT a ČVS byla vytvořena síť sportovních středisek ve vybraných 

olympijských sportech. Na naší škole bylo zřízeno sportovní středisko chlapců 

i dívek. Činnost střediska (SpS) je několikr{t ročně kontrolov{na koordin{tory ČVS. 

Souč{stí střediska je příprava hr{čů a hr{ček od přípravek (Barevný volejbal) až po 

kategorii staršího žactva. Do sportovní přípravy se mohou zapojit i ž{ci jiných škol.  

13 Předmětové soutěže – olympi{dy 

13.1 Matematika 

Matematický klokan 

– soutěže se zúčastnilo 9 ž{ků z 6., 14 ž{ků z 7., 11 ž{ků z 8. a 2 ž{ci z 9. tříd 

Matematický kos 

– za řešení úloh bylo ve školní matematické soutěži oceněno 33 ž{ků 2.–5. tříd 

Okresní kolo matematické olympi{dy: 

6. tř. – 9. místo, 11.-12. místo 

7. tř. – 2. místo, 6. místo, 12.–15. místo, 16.–19. místo, 20. místo 

8. tř. - 1.–2. místo, 3.–4. místo, 5.–6. místo 

9. tř. – 3. místo 

Krajské kolo matematické olympi{dy: 40. místo 

13.2 Fyzika 

Okresní kolo fyzik{lní olympi{dy: 4.-5. místo 

13.3 Český jazyk 

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 35 dětí. 

Okresní kolo recitační soutěže : 

1. kat. – 1. místo, 3. místo 

2. kat. – 1. místo 
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3. kat. – 1. místo 

Krajské kolo recitační soutěže: 1. místo 

Okresní kolo soutěže Mladý Démosthenes: 1. místo 

Školního kola olympi{dy v českém jazyce se zúčastnilo 28 ž{ků. 

Liter{rní soutěž Jihočesk{ próza a poezie 2010 : 3. kat. - 2. místo 

Účast v mezin{rodní soutěži v psaní dopisů 

Soutěž městské knihovny Za zvíř{tky kolem světa – oceněno 7 ž{ků ve výtvarné 

č{sti a 4 ž{ci v liter{rní č{sti 

13.4 Anglický jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce: 

1. kat. – 2. místo, 4. místo 

2. kat. – 7.–14. místo, 7.–14. místo 

13.5 Německý jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 1. místo 

Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 1. místo 

Celost{tní kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 5. místo 

13.6 Hudební výchova 

Okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek: 

1. místo – duo 

1. místo – duo 

1. místo – sólo 

3. místo – sólo 

Krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek: 1. místo,  2. místo 

13.7 Informatika  

Olympi{da z informatiky iBobr 

Soutěž Pod modrou oblohou 
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13.8 Chemie 

Okresní kolo chemické olympi{dy – 1. místo, 7. místo 

Krajské kolo chemické olympi{dy – 12. místo 

13.9 Biologie 

Okresní kolo biologické olympi{dy 

6. roč. – 11. místo 

7. roč. – 5. místo, 10. místo 

13.10 Zeměpis 

Okresní kolo zeměpisné olympi{dy: 

kat. A – 6. místo 

kat. B – 3. místo 

kat. C – 5. místo, 10. místo 

13.11 Přírodní vědy 

Evropské srdce –  

celorepublikové fin{le vědomostní soutěže z oblasti přírodních věd – 

1. místo (naše družstvo reprezentovalo jako vítěz oblastního kola Jihočeský kraj) 

13.12 Dějepis 

Okresní kolo dějepisné olympi{dy: 5. místo, 6. místo 

13.13 Sportovní soutěže 

Ž{ci naší školy se zúčastnili postupových sportovních soutěží poř{daných okresní 

a krajskou radou AŠSK a dosahovali velmi dobrých výsledků. 

Volejbalové družstvo dívek vyhr{lo okresní i krajské kolo, družstvo chlapců vyhr{lo 

okresní kolo, v krajském kole obsadilo 2. místo. 

Škola organizovala atletickou olympi{du pro ž{ky 1. stupně (zúčastnilo se 210 ž{ků) 

a soutěž ve šplhu. 

Ž{ci tříd se zaměřením na volejbal startovali v okresních a krajských přeborech 

a v Českém poh{ru.  

Ve spolupr{ci s VSK poř{dala škola řadu turnajů KP ve volejbalu, turnaj ČP 
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a tradiční Českokrumlovskou minisérii. 

Přespolní běh – okresní kolo: 3. místo 

Poh{r rozhlasu - okresní kolo: 3. místo 

13.14 Lyžařský výcvik 

V průběhu ledna byly v letošním roce napl{nov{ny a uskutečněny 2 lyžařské kurzy 

pro ž{ky 7. ročníku. Kurzy proběhly ve skiare{lu Lipno nad Vltavou Kramolín. Děti 

byly ubytované přímo v prostoru sjezdových tratí.  

13.15 Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy probíhal postupně od ledna do června 2011 na 

plaveckém bazénu v Českém Krumlově. 

14 Údaje o dalším vzděl{v{ní pedagogických pracovníků 

a ostatních pracovníků školy 

V květnu 2011 dokončila výchovn{ poradkyně Vzděl{vací program pro 

kvalifikované výchovné poradce. 

Čtyři učitelky 1. stupně ZŠ navštěvovaly kurzy AJ (projekt PET), které budou 

ukončeny v prosinci 2011 cambridgeskou zkouškou PET. 

V průběhu školního roku jsou pedagogové uvolňov{ni na jednor{zové akce na 

z{kladě nabídek vzděl{vacích institucí a agentur, na školení v r{mci grantu „EU – 

Peníze do škol“. 

14.1 Společné školení učitelů 

Jako partnersk{ škola nakladatelství Fraus jsme poskytli prostory a spolupoř{dali 

workshop k modulu Flexilearn – Testov{ní pro naše i učitele z okolních škol. 

Pro vlastní pedagogické pracovníky jsme uspoř{dali 

 semin{ř zaměřený na pr{ci ve třídě vybavené netbooky a na využití nových 

technologií ve výuce 

 školení na téma Autorsk{ pr{va ve školní praxi 

 školení na téma Tvorba a přednes prezentací ž{ků 
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Z nepedagogických pracovníků školy se v průběhu školního roku pravidelně 

vzděl{vala ekonomka školy především v oblasti mzdových a ekonomických 

z{ležitostí a příslušné legislativy. 

15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

15.1 Kontrola úrovně společenskovědního vzděl{v{ní 

V tomto školním roce nebyla tato oblast ČŠI kontrolov{na. 

16 Údaje o ostatní kontrolní činnosti 

16.1 Kontrola VZP 

Proběhla za období listopad 2008 – prosinec 2010, dne 18.2.2011. 

Bez z{vad. 

16.2 Kontrola Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích 

Kontrola proběhla 22.9.2010, byla provedena na z{kladě ž{dosti Města Český 

Krumlov o stanovisko ke změně v rejstříku škol – zvýšení kapacity školní družiny ze 

st{vajících 4 oddělení se 140 zapsanými ž{ky I. stupně na 5 oddělení s celkovou 

kapacitou 170 ž{ků I. stupně. 

Kontrola proběhla 25.11.2010 ve školní jídelně a byla zaměřen{ na zdravotní 

průkazy, dokumentaci a z{znamy HACCP a bezpečnostní listy. 

Bez z{vad. 

Kontrola proběhla 29.3.2011, byla provedena ve školním bufetu ZŠ. 

Drobné nedostatky byly ihned odstraněny. 

17 Z{kladní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jč. kraje na rok 2010 

NIV dotace na přímé n{klady vzděl{v{ní 20 167 000 Kč 

 - MP celkem 14 550 000 Kč 

 z toho platy 14 540 000 Kč  

 z toho OON 10 000 Kč 
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 - Odvody na pojistné 4 950 000 Kč 

 - Odvody na FKSP 290 800 Kč 

 - ONIV 376 200 Kč 

Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2010 

V souladu s usnesením ZM č. 74/6/2010 ze dne 24.6.2010 byl stanoven Dodatkem č. 1 

příspěvek na provoz a údržbu školy na rok 2010 ve výši 6 596 000 Kč. Za účetní rok 

2010 vznikla organizaci ztr{ta ve výši 83 756,77 Kč v důsledku nepředpokl{daných 

výdajů v souvislosti s reklamací podlah v pavilonu dílen. 

18 Zapojení do mezin{rodních programů 

18.1 Partnersk{ škola Hauzenberg 

Škola je dlouhodobě zapojena do mezin{rodní partnerské spolupr{ce s německou 

školou v partnerském městě Hauzenbergu. Společně s touto školou organizuje 

pravidelné výměnné kr{tkodobé pobyty ž{ků a učitelů obou škol se zaměřením na 

pozn{ní života obyvatel obou zemí. V z{ří 2010 proběhlo setk{ní učitelů 

v Č. Krumlově, v květnu 2011 setk{ní ž{ků v Hauzenbergu. 

18.2 Poh{r tří zemí 

Pravidelně jednou ročně se kon{ sportovní a společenské kl{ní zemí trojmezí Česka, 

Německa a Rakouska, kterého se účastní šest z{kladních škol těchto zemí. V letošním 

roce byla organiz{torem tohoto kl{ní německ{ škola v Neureichenau. V květnu 2011 

se tedy setkali fotbalisté, atleti a hr{či prellbalu. 

19 Projektové ž{dosti podané školou na financov{ní z jiných 

zdrojů ve školním roce 2010-2011 

Projekty podané na Krajský úřad České Budějovice 

Projekt do programu podpory sportu – obnova vybavení sport. zařízení 

Celkové n{klady 96 500 Kč 

Pož{d{no o dotaci 66 700 Kč 

Přidělen{ dotace 50 000 Kč 

 

Projekt do programu podpory talentované ml{deže a soutěží 

Celkové n{klady 93 000 Kč 

Pož{d{no o dotaci 74 320 Kč 

Přidělen{ dotace  0 Kč 
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Projekt do programu podpory informačních systémů a otevřených klubů 

Celkové n{klady 156 600 Kč 

Pož{d{no o dotaci 125 280 Kč 

Přidělen{ dotace  0 Kč 

 

Projekt do programu podpory z{jmové činnosti a z{jmového vzděl{v{ní 

Celkové n{klady 190 450 Kč 

Pož{d{no o dotaci 152 360 Kč 

Přidělen{ dotace  0 Kč 

 

Projekt do programu podpory sportu – účast na Poh{ru 3 zemí 

Celkové n{klady 41 500 Kč 

Pož{d{no o dotaci 28 750 Kč 

Přidělen{ dotace 10 000 Kč 

Projekty podané na Městský úřad Český Krumlov 

Projekt do programu podpory volnočasových aktivit dětí a ml{deže 

Celkové n{klady ? 

Pož{d{no o dotaci 25 000 Kč 

Přidělen{ dotace 25 000 Kč 

 

Projekt do programu podpory zahraniční spolupr{ce 

Celkové n{klady 67 500 Kč 

Pož{d{no o dotaci 45 000 Kč 

Přidělen{ dotace 15 000 Kč 

20 Spolupr{ce s odborovou organizací 

Pravidelně na každý rok se zpracov{v{ kolektivní smlouva a rozpočet FKSP, vždy ve 

shodě a po dohodě s výborem organizace. V kolektivní smlouvě jsou podchyceny 

všechny č{sti péče o zaměstnance školy z hlediska odbor{řské pr{ce. Všechny body 

kolektivní smlouvy jsou vždy vz{jemně konzultov{ny a doplněny o případné 

a z{konem dovolené požadavky výboru odborů. V průběhu činnosti odborové 

organizace nedošlo nikdy k neshod{m s vedením školy.  

21 Projedn{ní výroční zpr{vy školy 

Výroční zpr{va školy bude projedn{na a předložena ke schv{lení Školské radě 

Z{kladní školy 5. 10. 2011. N{sledně bude do 14 dnů předložena k projedn{ní 

a schv{lení zřizovateli školy a zveřejněna na přístupném místě ve škole. 
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V Českém Krumlově 1. 9. 2011. 

 

Mgr. Dana Hoššov{ 

ředitelka školy v z. 


