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Výroční zpráva o činnosti školy vychází z § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

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

písmeno a–i, odst. 2, část třetí, vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a novely č. 195/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

1 Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

Základní škola byla zřízena jako samostatný právní 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 

Čj. poslední aktualizace: KUJCK 19569/2007 OSMT/2 

  

Název školy:  Základní škola Český Krumlov, 

 Za Nádražím 222 

Sídlo školy: Za Nádražím 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 stránky školy www.zsnadrazi.cz 

E- mail:  zsnadrazi@zsnadrazi.cz 

1.2 Zřizovatel 

Zřizovatel školy:  Město Český Krumlov, 

 okres Český Krumlov, 

Sídlo zřizovatele:  Náměstí Svornosti 1 

 381 01 Český Krumlov 

IČO:  245 836 

http://www.zsnadrazi.cz/
mailto:zsnadrazi@zsnadrazi.cz
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1.3 Součásti školy 

Škola sdružuje tyto součásti: 

Základní škola IZO:  00583 685 

Školní družina IZO: 114 300 267 

Školní klub IZO: 150 078 218 

Školní jídelna IZO: 102 427 607 

1.4 Základní údaje o součástech školy  

Základní škola kapacita:  700 žáků 

Školní družina kapacita:  170 žáků 

Školní klub kapacita: 30 žáků 

Školní jídelna kapacita:  1000 jídel 

1.5 Výkonové ukazatele 

Základní škola Celkem 1. stupeň 2. stupeň 

Počet tříd: 27 15  12 

Počet žáků: 607 323  284 

Počet učitelů: 42 15,6  21,4 

 (přepočteno na plně zaměstnané) 

Počet správních zaměstnanců: 10 

Z toho placených zřizovatelem: 2 

 

Školní družina 

Počet tříd: 4 

Počet žáků: 140 

Počet vychovatelek: 4 

 

Školní klub 

Počet tříd: 1 

Počet žáků: 30 

Počet vychovatelek: 1 

 

Školní jídelna 

Počet zaměstnanců: 9 

Počet jídel: 854 

1.6 Materiálně-technické podmínky školy 

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

probíhá v odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, 

hudební výchovy a praktických činností, třech učebnách vybavených počítači 

s tiskárnou, skenerem a dataprojektorem, dvou tělocvičnách se zázemím, na 



 

 

6 

 

 

 

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

V provozu je keramická pec, která je využívána nejen pro výuku, ale i pro práci 

v zájmových kroužcích. Ke škole patří i areál školní jídelny a školní družiny se 

čtyřmi odděleními, školním klubem a pracovištěm školní psycholožky.  

Celá 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 učebnách a nově také interaktivní dataprojektory 

s bílými tabulemi. Celá škola je propojena kvalitní školní počítačovou sítí s 

internetem. Většina školy je pokryta zabezpečeným bezdrátovým signálem WiFi, 

takže mohou být on-line žáci i učitelé, Kompletní bezdrátové pokrytí by mělo v 

dohledné době poskytnout dokonalý servis. Žáci mají možnost využívat i další 

moderní digitální techniku jako digitální fotoaparát, digitální kameru, 

dataprojektory, síťové tiskárny a podobně. 

1.7 Údaje o Školské radě  

V tomto školním roce se Školská rada sešla  3x, na její jednání byla přizvána ředitelka 

školy. V říjnu bylo hlavním bodem jednání schválení Výroční zprávy za uplynulý 

školní rok. V prvním týdnu měsíce dubna proběhly volby do ŠR, poté ustavující 

schůze, na které byly prodiskutovány náměty pro další spolupráci školy a rodičů. 

V červnu projednávala ŠR přípravu oslav 40. výročí založení školy a Dopis ŠR 

rodičům. 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 

programy 

2.1 Vzdělávací program školy 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 

tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý šestým až devátým ročníkem. 

Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP „Já v naší škole“ na základě aktuálního 

RVP a další legislativy. 
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2.2 Učební plán 

1. stupeň 

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 8 8+1 6+1 6+1 7+1 39 

Anglický jazyk -  -  3 3 3 9 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 

Informatika 0+1 0+1 0+1 0+1 1 5 

Prvouka 2 2 2+1 -  -  7 

Přírodověda -  -  -  1 2 3 

Vlastivěda -  -  -  1+1 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Čtenářská dílna -  -  -  -  0 0 

Celkem základní dotace 19 19 21 21 24 104 

Celkem disponibilní dotace 1 3 4 4 2 14 

Celkem v ročníku 20 22 25 25 26 118 

Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

Náboženství 1 1 1 1 1 5 

2. stupeň 

Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 4 4 4 3+1 16 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 4 4 4 3+1 16 

Informatika 0+1 0+1 0+1 1 4 

Dějepis 2 2 1+1 2 8 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Fyzika 1+1 2 2 1+1 8 

Chemie -  -  2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1+1 8 
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Zeměpis 2 2 1+1 1+1 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví -  0+1 -  -  1 

Nástrahy dospívání -  -  1 -  1 

Pracovní činnosti 1 1 -  1 3 

Profesní orientace -  -  0+1 -  1 

Osobnostní a sociální výchova 0+1 -  -  -  1 

Volitelné 9. ročník 1h -  -  -  0+2 2 

Volitelné 9. ročník 2h -  -  -  0+2 2 

Volitelné 7. ročník 2h -  0+2 -  -  2 

Volitelné 8. ročník 1h -  -  0+1 -  1 

Volitelné 8. ročník 2h -  -  0+2 -  2 

Celkem základní dotace 25 26 24 23 98 

Celkem disponibilní dotace 3 4 8 9 24 

Celkem v ročníku 28 30 32 32 122 

Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem 

Náboženství 1 1 1 1 4 

Míčové hry 0 0 - - 0 

Volitelné předměty 

7. ročník 

Volitelné 7. ročník 2h 

Jazykový blok 2 

8. ročník 

Volitelné 8. ročník 1h 

Sportovní výchova 1 

Psaní na klávesnici 1 

Volitelné 8. ročník 2h 
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Jazykový blok 2 

9. ročník 

Volitelné 9. ročník 1h 

Sportovní výchova 1 

Finance a ekonomika 1 

Mediální výchova 1 

Pokročilá práce s textem 1 

Seminář z českého jazyka 1 

Volitelné 9. ročník 2h 

Jazykový blok 2 

 

3 Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Na základě výsledků komunálních voleb v říjnu 2010 byl dne 12. 11. 2010 ředitel ZŠ 

Mgr. Dalibor Carda jmenován starostou města Český Krumlov. Podle náplně práce 

se stala Mgr. Dana Hoššová zástupkyní ředitele Základní školy Český Krumlov, Za 

Nádražím 222 v plném rozsahu. 

Pro komplexnější práci všech zaměstnanců a zlepšení komunikace mezi vedením 

školy a zaměstnanci pracovalo ve škole tzv. rozšířené vedení školy. Scházelo se 

jednou měsíčně a pracovalo ve složení: ředitel školy, zástupci ředitele pro 1. a 2. stu-

peň, výchovná poradkyně, metodik prevence, koordinátor ICT, vedoucí 

vychovatelka ŠD a 2 zástupci učitelů 1. stupně. (vedoucí metodických sdružení pro 

1. stupeň.) 

Vzdělávání a výchovu v ZŠ zabezpečovalo v přepočteném počtu 39,60 

pedagogických pracovníků (včetně asistentů), výuku náboženství jako nepovinného 

předmětu zajišťoval na dohodu o provedení práce 1 vyučující (pouze v 1. pololetí), 

4,16 vychovatelky pracovaly ve školní družině a školním klubu. Provoz ZŠ dále 

zabezpečovaly na plný pracovní úvazek 1 ekonomka školy, 6,52 uklízečky, 1 školnice 

a 1 správce budov. 



 

 

10 

 

 

 

V zařízení školního stravování – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 7,75 zaměst-

nankyň. 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost 

ve výuce 

Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona 

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

vyučovány učiteli s příslušnou aprobací. 

4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 

středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu do první třídy pro šk. rok 2012/2013 se dostavilo 95 žáků celkem, z toho 14 

po loňském odkladu. Na základě žádosti rodičů doložené kladným stanoviskem PPP 

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

pro příští školní rok 14 odkladů povinné školní docházky.  

Podle školského zákona, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005 (ve znění novely 

č. 472/2011 Sb.), je možné požádat o povolení individuálního – v životě zavedenějším 

termínem „domácího vzdělávání“. Nabídli jsme tuto možnost rodičům – nabídku 

využil jeden rodič. 

5 Výsledky přijímacího řízení  

Devítiletou školní docházku ukončilo a stupeň základního vzdělání získalo 60 žáků.  

Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 5 žáků, ze 7. ročníku 14 žáků. 

Na studijní obory s maturitou bylo přijato celkem 51 žáků, do učebních oborů 

nastoupí 9 žáků.  

Všichni žáci 9. ročníku byli přijati v 1. kole přijímacího řízení, přičemž někteří využili 

možnost 1x přenést zápisový lístek. 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání:  

 

  

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 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2011/12 

zpracováno dne: 17. 9. 2012 

Průměr      Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   N   O 

Chv Chování 1.000 607 607   -   -   -   -   -   - 

Čj Český jazyk a literatura 1.896 607 255 201 112  37   2   -   - 

Aj Anglický jazyk 1.884 491 214 160  80  34   3   -   - 

Prv Prvouka 1.022 185 181   4   -   -   -   -   - 

Vl Vlastivěda 1.489 141   93  34   8   5   1   -   - 

De Dějepis 1.790 281 130  97  38  15   1   -   - 

Vo Výchova k občanství 1.377 281 194  68  19   -   -   -   - 

Ze Zeměpis 2.011 281 105  93  59  23   1   -   - 

Ma Matematika 1.960 607 256 186 101  61   3   -   - 

Přd Přírodověda 1.567 141   84  39  14   3   1   -   - 

Př Přírodopis 1.989 281 105  99  53  23   1   -   - 

Fy Fyzika 2.238 281   76 100  68  36   1   -   - 

Ch Chemie 2.496 125   13  56  37  19   -   -   - 

Hv Hudební výchova 1.003 607 605   2   -   -   -   -   - 

Vv Výtvarná výchova 1.033 607 587  20   -   -   -   -   - 

Pč Praktické činnosti 1.044 541 521  16   4   -   -   1   - 

PNK Psaní na klávesnici 1.000 41   41   -   -   -   -   -   - 

PPT Pokročilá práce s textem 1.200 20   16   4   -   -   -   -   - 

PrO Profesní orientace 1.323 65   49  11   5   -   -   -   - 

NaD Nástrahy dospívání 1.385 65   47  12   5   1   -   -   - 

Vkz Výchova ke zdraví 1.051 78   74   4   -   -   -   1   - 

Tv Tělesná výchova 1.002 602 601   1   -   -   -   -   5 

Inf Informatika 1.174 471 401  58  12   -   -   -   - 

AjKV Konverzace v angličtině 2.697 33    4   6  19   4   -   -   - 

NjV Německý jazyk 1.354 65   46  15   4   -   -   -   - 

FjV Francouzský jazyk 1.286 35   26   8   1   -   -   1   - 

Mcv Cvičení z matematiky 1.538 13    6   7   -   -   -   -   - 

Čjcv Cvičení z českého jazyka 2.182 22    1  16   5   -   -   -   - 

MeV Mediální výchova 1.381 21   13   8   -   -   -   -   - 

Fg Finanční gramotnost 1.571 21    9  12   -   -   -   -   - 

OSV Osobnostní a sociální výchova 1.000 77   77   -   -   -   -   -   - 

TdV Tvůrčí dílna 1.231 13   10   3   -   -   -   -   - 

SvV Sportovní výchova 1.000 42   42   -   -   -   -   -   - 

Log Logopedická péče 1.000 13   13   -   -   -   -   -   - 

Náb Náboženství 1.000 17   17   -   -   -   -   -   - 

SvN Sportovní výchova 1.000 162 162   -   -   -   -   -   - 

NjN Německý jazyk 1.500 10    5   5   -   -   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

397 

203 

6 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

1 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 
25288 41.592 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

4 0.007 

1.486 
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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 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2011/12 

zpracováno dne: 18. 9. 2012 

Průměr      Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   O 

Chv Chování 1.007 602 598   4   -   -   -   - 

Čj Český jazyk a literatura 1.967 602 229 206 126  40   1   - 

Aj Anglický jazyk 1.896 489 216 145  92  35   1   - 

Prv Prvouka 1.077 181 169  10   2   -   -   - 

Vl Vlastivěda 1.529 138   80  46  10   1   1   - 

De Dějepis 1.947 283 103 109  55  15   1   - 

Vo Výchova k občanství 1.463 283 169  97  17   -   -   - 

Ze Zeměpis 1.975 283 102 109  50  21   1   - 

Ma Matematika 1.998 602 255 172  98  75   2   - 

Přd Přírodověda 1.493 138   87  36  14   -   1   - 

Př Přírodopis 2.035 283 104  90  65  23   1   - 

Fy Fyzika 2.325 283   77  82  80  43   1   - 

Ch Chemie 2.531 128   20  46  37  24   1   - 

Hv Hudební výchova 1.070 602 569  24   9   -   -   - 

Vv Výtvarná výchova 1.083 602 554  46   2   -   -   - 

Pč Praktické činnosti 1.030 534 518  16   -   -   -   - 

PNK Psaní na klávesnici 1.159 44   37   7   -   -   -   - 

PPT Pokročilá práce s textem 1.350 20   13   7   -   -   -   - 

PrO Profesní orientace 1.221 68   54  13   1   -   -   - 

NaD Nástrahy dospívání 1.309 68   54   9   3   2   -   - 

Vkz Výchova ke zdraví 1.013 78   77   1   -   -   -   - 

Tv Tělesná výchova 1.000 597 597   -   -   -   -   5 

Inf Informatika 1.171 469 412  40  11   6   -   - 

AjKV Konverzace v angličtině 2.735 34    4  10  11   9   -   - 

NjV Německý jazyk 1.783 69   31  22  16   -   -   - 

FjV Francouzský jazyk 1.400 35   25   7   2   1   -   - 

Mcv Cvičení z matematiky 3.231 13    -   1   8   4   -   - 

Čjcv Cvičení z českého jazyka 2.227 22    2  14   5   1   -   - 

MeV Mediální výchova 1.095 21   19   2   -   -   -   - 

Fg Finanční gramotnost 1.333 21   14   7   -   -   -   - 

OSV Osobnostní a sociální výchova 1.000 77   77   -   -   -   -   - 

TdV Tvůrčí dílna 1.000 13   13   -   -   -   -   - 

SvV Sportovní výchova 1.000 42   42   -   -   -   -   - 

Log Logopedická péče 1.000 12   12   -   -   -   -   - 

SvN Sportovní výchova 1.000 151 151   -   -   -   -   - 

NjN Německý jazyk 2.000 10    4   2   4   -   -   - 

 Celkový průměrný prospěch   1.526 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

367 

233 

2 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 
26423 43.819 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

59 0.098 
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6.1 Údaje o integrovaných žácích a talentovaných žácích 

V letošním školním roce škola evidovala 74 žáků s nějakým druhem postižení. Všem 

žákům s postižením byla věnována patřičná péče. 16 žáků mělo individuální 

vzdělávací plán, který třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem projednal 

s rodiči a se samotnými žáky. 

Po celý školní rok pracovaly ve škole 4 asistentky pedagoga a na částečný úvazek 

1 školní psycholožka.  

Spolupráce s PPP Český Krumlov byla jako vždy na velmi dobré úrovni.  

Talentovaným žákům byla dávána možnost vyniknout v předmětových 

olympiádách a v dalších soutěžích. V hodinách jim byly zadávány náročnější úkoly 

a více samostatné práce. 

6.2 Komentář k údajům o výsledcích vzdělávacího procesu 

6.2.1 Comenia Script 

Ve školním roce 2011/ 2012 pokračovalo pilotní ověřování psacího písma Comenia 

Script ve 2. ročníku. Tento projekt zaštítilo Ministerstvo školství ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UK v Praze.  

Žáci absolvovali ověřovací testy psaní, rodiče byli osloveni v dotazníkovém šetření. 

Výsledky všech sledovaných činností byly zaslány zadavatelům projektu.  

Ověřování nového písma na naší škole se stalo několikrát předmětem zájmu médií, 

jak celostátních, tak regionálních. Vesměs byly pozitivně hodnoceny výsledky 

dosažené dětmi při nácviku tohoto písma. 

6.2.2 EU – Peníze školám 

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

Vzdělání pro konkurenceschopnost „Peníze školám“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0430. 

s platností od 1. 9. 2010. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů 

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Někteří pedagogové absolvovali 

školení zaměřené na využívání nových metod ve výuce. Zkvalitnění a zefektivnění 

výuky je realizováno také tvorbou a následným používáním nových metodických 

pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve 

vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednic-

tvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně 

nadaných. 
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Projekt vychází z aktuální verze ŠVP ZŠ Za Nádražím pro školní roky 2010/2011 

a 2011/2012 a koresponduje s jimi nastavenými parametry. Název projektu „Zvýšení 

kvality a efektivity vzdělání“ odráží uplatnění získaných prostředků v široké škále 

oblastí vzdělávání, tj. jak v jazykové, tak přírodovědné složce, vše ve spojení 

s maximální implementací moderních prostředků ICT. 

6.2.3 ICILS 2012 

V měsíci březnu absolvovali vybraní žáci 8. ročníku test Mezinárodního výzkumu 

počítačové a informační gramotnosti (ICILS), který organizuje Mezinárodní asociace 

pro hodnocení výsledků ve vzdělání (IEA). IEA je nezávislá mezinárodní asociace 

národních výzkumných institucí a vládních agentur, která již více než 50 let realizuje 

mezinárodní srovnávací studie v oblasti vzdělávání. Naše škola společně s dalšími 

43 školami byla vybrána Českou školní inspekcí, aby v mezinárodním šetření 

počítačové a informační gramotnosti reprezentovala Českou republiku. 

6.3 Přehled výchovných opatření 

Chování žáků se obešlo bez větších problémů. Žáci ve většině případů dodržovali 

školní řád, chovali se ukázněně ve škole, v areálu školy i na školních akcích. 

Výchovná opatření byla udělena převážně za opakující se zapomínání pomůcek, 

nevhodné chování k dospělým a spolužákům, opakující se vyrušování při hodinách 

a nekázeň v době přestávek nebo neomluvenou absenci. 

Neomluvená absence byla vždy řešena v rámci výchovné komise.  

Hodnocení chování – hodnocení za celý školní rok: 

3. stupeň z chování 0 

2. stupeň z chování 4 

Důtka ředitele školy 13 

Důtka třídního učitele 66 

Pochvala ředitele školy 0 

Pochvala třídního učitele 68 

7 Výchovné poradenství 

Trvalou pozornost věnujeme oblasti výchovného a kariérového poradenství 

a otázkám protidrogové prevence ve škole. Výchovná poradkyně je plně 

kvalifikována a ve své práci dosahuje velice dobrých 
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výsledků. V letošním školním roce pracovala podle plánu výchovného poradce pro 

tento školní rok. 

8 Prevence sociálně patologických jevů 

Prevenci sociálně patologických jevů se ve škole věnuje metodik prevence, který je 

plně kvalifikován. V letošním školním roce pracoval podle MPP (plán prevence 

sociálně patologických jevů).  

V rámci projektu se uskutečnily tyto akce: 

Nanečisto  – projekt pro snadnější vstup žáků do školy 

Partnerství  – projekt pro spolupráci 1. a 9. tříd 

Černé semináře – dílna pro 5. třídy na téma návykové látky 

Zátoň 1 – stmelovací víkendy na utvoření nových kolektivů v 6. třídě 

Zátoň 2 – zážitkový kurz pro 8. třídy, Peer programy 

Školní parlament – umožňuje spolurozhodovat o činnosti školy 

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

9 Doplňky vzdělávání a výchovy 

9.1 Doplňkové formy vzdělávání 

Jako doplňku vzdělávání a výchovy bylo využito exkurzí, besed, výletů, výstav 

a kulturních představení pro žáky jednotlivých ročníků. 

9.2 Výuka cizích jazyků 

Evropské centrum jazykových zkoušek (ELEC) zařadilo naši školu do sítě svých 

partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně 

pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme 

našim žákům nabízet jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu 

zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English 

a OSD. V březnu proběhlo zkušební předtestování vybraných žáků, do kterého se 

zapojilo celkem 79 dětí. V kategorii Starters 47, Movers 12 a KET 20, z toho jeden žák 

složil zkoušku KET v měsíci červnu. V několika hodinách francouzského jazyka 

stejně jako v loňském školním roce měli žáci možnost setkat se s rodilým mluvčím. 

V říjnu se uskutečnil poznávací zájezd do rakouského Salzburgu a do Německa, na 

Orlí Hnízdo a Königsee  pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd. Pro žáky 

devátých tříd byla uspořádána dějepisná exkurze do Mauthausenu jako doplněk 

výuky cizích jazyků. 
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9.3 Projekt  UNES-CO víš a znáš 

Znalostní soutěž probíhala od listopadu do března, kdy se uskutečnilo slavnostní 

zakončení projektu a 7 nejlepších soutěžících se zúčastnilo studijní cesty do Paříže 

ve dnech 16. až 20. 4. 2012. 

Zde se ukázala připravenost a kvalita našich žáků (jak byli schopni vystoupit 

anglicky a francouzsky a reprezentovat na Velvyslanectví ČR a v centrále UNESCO. 

O tomto projektu byly průběžně uveřejňovány informace na školním webu i na 

stránkách města Český Krumlov. Proto byla vybrána naše škola k vypracování 

zprávy pro radniční Noviny a naši žáci budou ještě vystupovat v rámci mezinárodní 

konference „Moderní management památek UNESCO“ ve dnech 4. až 5. 12. 2012 

v Českém Krumlově. 

Tato soutěž byla jedna z mnoha akcí, které jsou součástí oslav 20. výročí zápisu 

historického města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Zapojilo se 54 žáků 2. stupně naší školy. Nejdříve absolvovali přednášku o historii 

a současnosti organizace UNESCO v Městském Divadle, dále prohlídku města 

s průvodcem a závěrem náročný test. 

9.4 Projekt Netbooky 1:1 

Pro všechny žáky vybrané třídy se práce s mobilním počítačem postupně stala 

samozřejmostí. Považujeme to za nesporný přínos pro další studium na jakémkoli 

typu střední školy i pro budoucí uplatnění v praxi.  

Maximální využití počítačů v hodinách bylo pro psaní zápisků, poznámek a zpraco-

vávání zadaných úkolů. Žáci si mohli okamžitě při výkladu doplňovat poznámky 

ilustracemi a dalšími daty z internetu nebo ze školní sítě, mohli okamžitě reagovat na 

výklad vyhledáním odborných nebo „cizích“ termínů a mohli tedy interaktivně 

reagovat na to, co se v hodině děje. K tomu jim velmi pomohlo, že v prvním roce 

projektu absolvovali – a většina i úspěšně zvládla – intenzivní kurzy v psaní všemi 

deseti na klávesnici a v ovládání základních aplikací MS Office. Žáci měli k dispozici 

i další vybavení jako např. tiskárnu se skenerem. V rámci projektu žáci obdrželi 

žákovskou domácí licenci a instalační kód k aplikaci MountBlue. V průběhu projektu 

jsme se snažili o co nejlepší servis pro práci v síti a v uplynulých dvou letech se nám 

postupně podařilo rozšířit pokrytí WiFi na téměř všechny prostory školy. 
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9.5 Absolventské práce žáků 9. ročníku  

Absolventská práce vychází z požadavků Školního vzdělávacího programu a je 

jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní 

vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, 

ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. 

Žáci 9. ročníků vytvářeli v průběhu 1. a především 2. pololetí absolventské práce. 

Každý žák si zvolil téma, které ho oslovilo, vypracoval písemnou část podle 

zadaných obsahových a typografických kritérií a před komisí složenou z vyučujících 

daného oboru svou práci formou prezentace obhajoval. 

V letošním školním roce bylo 18 prací ohodnoceno jako výtečné. 

10 Školní družina a Školní klub 

Ve školním roce 2011/2012 probíhaly mimo jiné tyto činnosti:  

1. pololetí: 

 zahájení činností kroužků ve ŠD (3 výtvarné, 1 hudební).  

 školení pro pedagogické pracovníky z firmy AUREDNIK 

 Divadlo Z bedny 

 Divadélko U Ententýka 

 oslava Hallowenu (strašidelná opičí dráha pro děti z družiny) 

 Čertovský rej pro družinu– připravily děti ze ŠK 

 návštěva Milukáše 

 příprava na vánoční jarmark 

 projekt Sněhová královna (na motivy knihy Andersena) 

 projekt Kalendář 2013 (výroba kalendáře podle pohádek Heleny Braunové, 

předáme paní spisovatelce v rámci 40. výročí naší školy) 

 výroba dárků na zápis 

 výroba dárků pro seniory 

 návštěva Domu s pečovatelskou službou 

 návštěva kina (Šmoulové, Kocour v botách) 

 návštěva pana Pípala (bezpečná cesta do školy, nástrahy internetu) 

 účast na karnevalu a Rozbal to! 

2. pololetí: 

 Divadlo Z bedny 

 Divadlo Kos 

 taneční soutěž pro ŠD a ŠK 
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 návštěva kina (Happy Feet, Madagaskar 3) 

 výroba dárečků ke Dni matek 

 příprava na Kouzelný Krumlov 

 Show ke Dni dětí na školním hřišti 

 výroba velikonočních dárků pro seniory 

Úspěchy: 

 účast ve výtvarných soutěžích: Lesy a příroda kolem nás, Lidice, Komiks nás 

baví 

 účast s oceněním: časopis Informatorium, Pastelka 

 foto v novinách – děti z výtvarného kroužku s podzimními věnečky a dárky 

k zápisu 

11 Celoškolní akce ve školním roce  

 Karneval  

 Oslava Dne dětí 

 Den Země 

 Pěvecká soutěž „Rozbal to“  

 Vánoční jarmark a zpívání u vánočního stromu 

 Den učitelů 

 Vánoční volejbalový turnaj – rodiče a děti 

 Sportovní olympiáda 

 Akademie 9. tříd 

 Třídění odpadů – probíhá celoročně v celém objektu školy 

 Mobily pro gorily – sběr použitých a vyřazených mobilů na záchranu goril 

v Africe 

12 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 žáci prostřednictvím školního parlamentu chlapečka 

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

13 Partnerství 1. a 9. tříd 

V každém školním roce se o nejmladší žáky naší školy starají ti nejstarší. Každá 

devátá třída má na starost tu svou první. Deváťáci prvňákům nejen pomáhají, ale 

uskutečňují spolu spoustu společných akcí. Začíná to uvítáním v první školní den, 

prohlídkou školy, pokračuje prvními krůčky v počítačové učebně, pouštěním draků, 
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Mikulášem, vánoční nadílkou a celou řadou dalších společných aktivit. Ti malí v nich 

vidí velké vzory, ti velcí se v těchto chvílích stávají opravdovými ochraniteli 

a pomocníky. Loučení na konci školního roku bývá vždy smutné.  

14 Parlament 

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

9. ročníků. Školní parlament vykazuje bohatou činnost, pomáhá organizovat školní 

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

spolupráce s dětským oddělením českokrumlovské nemocnice, návštěvy ŠP v jiných 

školách, adopce na dálku, vysílání školního rádia Parladia, Den učitelů, podpora 

hnutí Stonožka a mnoho dalších.  

ŠP se scházel pravidelně 1x měsíčně. Jednání se pravidelně zúčastňovala ředitelka 

školy. Parlament se zabýval přípravou řady celoškolních akcí a jejich zhodnocením, 

projednával otázky dodržování školního řádu. Celkem se ŠP sešel 10×. Na 

květnovém slavnostním veřejném zasedání byli oceněni všichni žáci, kteří se 

zúčastnili okresních a krajských soutěží, kde velmi úspěšně reprezentovali naši 

školu.  

15 Sportovní středisko se zaměřením na volejbal pro chlapce 

i dívky 

Ve spolupráci 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 několikrát ročně kontrolována koordinátory ČVS. 

Součástí střediska je příprava hráčů a hráček od přípravek (Barevný volejbal) až po 

kategorii staršího žactva. Do sportovní přípravy se mohou zapojit i žáci jiných škol.  

SpS je hlavním garantem barevného minivolejbalu v Jihočeském kraji a je díky 

materiálním a organizačním podmínkám hlavním partnerem Jč KV ČVS pro 

pořádání soutěží mladšího žactva a minivolejbalu. Důkazem je pořádání všech 

turnajů KP mladšího žactva, krajských festivalů minivolejbalu a Českokrumlovské 

minivolejbalové série. 

Koncem května jsme odeslali přihlášku do projektu Partnerská škola ČVS. V případě 

kladného rozhodnutí SR obdrží škola certifikát opravňující užívat titul Partnerská 

škola ČVS. 
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16 Předmětové soutěže – olympiády 

16.1 Matematika 

Matematický klokan: 

4. tř. – 1. a 3. místo v okresním kole 

Matematický kos: 

Za řešení úloh bylo ve školní matematické soutěži oceněno 12 žáků 2. až 5. tříd, 

celkem bylo 29 úspěšných řešitelů. 

Okresní kolo matematické olympiády: 

5. tř. – 4. místo, 6. místo, 9. místo 

6. tř. – 15. místo,  16.–17. místo, 21. – 25. místo 

8. tř. – 8.–10. místo, 11.–13. místo 

9. tř. – 4. místo, 5. místo, 8. místo 

Krajské kolo matematické olympiády: 

10. místo 

Logická olympiáda: 

2., 3. a 15. místo v krajském kole   

16.2 Fyzika 

Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnili 4 žáci, 4. místo 

16.3 Český jazyk 

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 76 dětí, z 1. stupně 45, ze druhého 31. 

Okresní kolo recitační soutěže: 

1. kat. – 1. místo, 3. místo 

2. kat. – 2. místo, 3. místo 

3. kat. – 2. místo 
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Krajské kolo recitační soutěže: 

1. místo, postup do celostátního kola 

Regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes: 

1. místo v obou kategoriích 

Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnil 31 žák, okresního kola se 

zúčastnili 2 žáci. 

Účast v literární soutěži Jihočeská próza a poezie 2011. 

16.4 Výtvarné soutěže 

Země je kulatá – 1. místo 

Lesy a příroda kolem nás 

8 oceněných žáků v okresním kole, postup do krajského kola. 

Soutěžíme s Městskou knihovnou – literární soutěž – zapojili se 4 žáci. 

16.5 Anglický jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce: 

1. kat. – 3. místo 

2. kat. – 2. místo 

16.6 Německý jazyk 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 

1. místo v obou kategoriích 

Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 

1. místo 

Celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 

5. místo 
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16.7 Hudební výchova 

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

16.8 Informatika  

16.8.1 iBobr 

Soutěž v informatice – účast 

kategorie Kadet (8.—9. ročník) – úspěšných 20 žáků 

kategorie Benjamin (5.—7. ročník) – úspěšných 35 žáků, z toho jedna žákyně s plným 

počtem získaných bodů 

16.8.2 Pod modrou oblohou 

Soutěž v užití grafického softwaru – účast žáků 6. ročníku 

16.9 Chemie 

Okresní kolo chemické olympiády 

5. místo, 7. místo, 8. místo 

16.10 Biologie 

Okresní kolo biologické olympiády 

6. roč. – 10. místo, 12. místo 

7. roč. – 16. místo 

8. roč. – 5. místo 

9. roč. – 7. místo 

16.11 Zeměpis 

Okresní kolo zeměpisné olympiády: 

kat. A – 3. místo 

kat. B – 7. místo 

kat. C – 1. místo, 6. místo 
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16.12 Dějepis 

Okresní kolo dějepisné olympiády: 

1., 2., 3. a 4. místo 

Krajské kolo dějepisné olympiády: 

3. místo 

16.13 Sportovní akce a soutěže 

1. stupeň 

 Atletická Olympiáda 

 Vybíjená okr. kolo hoši 2. místo 

 Mc. Donald cup (fotbal) hoši 

 Večerní běh Křemží 

 Koláčový běh Bujanov 

 Jeninské běhy 

 Běh na Kleť 

 2. a 3. třídy plavecký výcvik 

 Týdenní zimní škola v přírodě 

 Šplh“ O nejrychlejší veverku“ 

 Atletický čtyřboj 

 Okresní přebor v gymnastice 

2. stupeň 

 Atletická Olympiáda 2. místo 

 Atletický čtyřboj okresní kolo 2. místo 

 Plavání okr. kolo 

 Basketbal okr. kolo – hoši 3. místo 

 Volejbal okr. a krajské kolo – dívky 1. místo 

 Volejbal okr. a krajské kolo – hoši 2. místo 

 3 lyžařské kurzy 7. třídy 

 Vánoční rodinný turnaj volejbal - 24 dvojic 

16.14 Volejbal VSK CK při škole Za Nádražím 2011-2012 

1. stupeň  

 Krumlovská minisérie celkem 4 turnaje v ČK 
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2. stupeň 

 Krumlovská minisérie celkem 4 turnaje v ČK 

 Okresní přebor mladší žákyně 2 v ČK 2x v ČB 

 Krajské přebor mladších žákyň 8 turnajů – 5. a 8. místo 

 Krajský přebor mladší žáci 1. a 2. místo 

 Krajský přebor starších žákyň 5 turnajů v ČB – 3. a 8. místo 

 Krajský přebor starších žáků 6 turnajů v JK – 3. a 5. místo 

 Český pohár starších žáků – 6 turnajů – 17. místo 

 Český pohár starších žákyň 6 turnajů – 21. místo  

 Krajský přebor kadetek celkem 5 turnajů – 2. místo 

 Krajský přebor kadetů celkem 5 turnajů – 6. místo 

Turnaje:  

1. stupeň 

 3x turnaj barevného volejbalu organizovaný na škole 

 3 velké turnaje barevného volejbalu, Praha, Karlovy Vary, Jablonec nad Nisou 

Starší žákyně  

 Praha Kometa 

 Plzeň  

 Třebínská tečka 3. místo 

 Třebínský Sabinin memoriál – 5. místo 

Starší žáci 

 Praha ČZU – 8. místo 

16.15 Lyžařský výcvik 

V průběhu ledna byly v letošním roce naplánovány a uskutečněny 2 lyžařské kurzy 

pro žáky 7. ročníku. Kurzy proběhly ve skiareálu Lipno nad Vltavou Kramolín. Děti 

byly ubytované přímo v prostoru sjezdových tratí.  

16.16 Plavecký výcvik 

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

plaveckém bazénu v Českém Krumlově. 
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17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

a ostatních pracovníků školy 

Čtyři učitelky 1. stupně ZŠ, které navštěvovaly kurzy AJ, složily v prosinci 2011 

cambridgeskou zkouškou PET. 

V průběhu školního roku byli pedagogové uvolňováni na jednorázové akce na 

základě nabídek vzdělávacích institucí a agentur. 

Témata: Comenia Script, Autoevaluace, Odměny a tresty ve škole, Čtenářská 

gramotnost, Emoční inteligence, CLIL, ICILS. 

17.1 Společné školení učitelů 

Pro všechny pedagogické pracovníky jsme uspořádali dvoudenní školení Typologie 

podle MBTI (Myers Briggs Personality Test) v rozsahu 16 hodin. 

Vlastními lektory jsme realizovali: 

 seminář zaměřený na práci ve třídě vybavené netbooky a na využití nových 

technologií ve výuce 

 školení na téma Autorská práva ve školní praxi 

 školení na téma Tvorba a přednes prezentací žáků 

Z nepedagogických pracovníků školy se v průběhu školního roku pravidelně 

vzdělávala ekonomka školy především v oblasti mzdových a ekonomických 

záležitostí a příslušné legislativy. 

18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

18.1 Kontrola úrovně společenskovědního vzdělávání 

V tomto školním roce nebyla tato oblast ČŠI kontrolována. 

19 Údaje o ostatní kontrolní činnosti 

19.1 Kontrola OSSZ Č. Krumlov 

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 

v důchodovém pojištění proběhla za období leden 2009 – říjen 2011.  
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Bez závad. 

19.2 Kontrola Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích 

Předmět a účel kontroly – plnění povinností stanovených Nařízením ES č. 852/2004, 

Nařízením ES č. 178/2002, zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Bez závad 

19.3 Kontrola MÚ Č. Krumlov 

Finanční kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu Města Český 

Krumlov za rok 2010. 

 Bez závad. 

20 Základní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jč. kraje na rok 2011 

NIV dotace na přímé náklady vzdělávání ...  20 703 000 Kč 

MP celkem ..........................................................  15 058 000 Kč 

z toho platy .............................................  15 001 000 Kč  

z toho OON....................................................  57 000 Kč 

 - Odvody na pojistné ..........................................  5 120 000 Kč 

 - Odvody na FKSP .................................................  150 010 Kč 

 - ONIV .....................................................................  374 990 Kč 

 

Další finanční prostředky – UZ 

UZ 33015 – Hustota ..................................................  42 000 Kč 

UZ 33017 – 1. třídy – školní vybavení ...................  48 000 Kč 

UZ 33027 – Posílení plat. úrovně ped. s VŠ ........  825 000 Kč  

Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2011 

V souladu s usnesením ZM č. 137/8/2011 ze dne 22.9.2011 byl stanoven Dodatkem 

č. 2 příspěvek na provoz a údržbu školy na rok 2011 ve výši 6 879 756,77 Kč. Za 

účetní rok 2011 vznikl organizaci zisk ve výši 100 977,11 Kč z toho 83 756,77 Kč na 

pokrytí ztráty z roku 2010. 
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21 Zapojení do mezinárodních programů 

21.1 Partnerská škola Hauzenberg 

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodní partnerské spolupráce 

s německou školou v partnerském městě Hauzenbergu. Všechna setkání obou škol 

v tomto školním roce prolínalo patnáctileté jubileum trvání společného přátelství, 

a proto jsme se rozhodli toto výročí společně náležitě a důstojně oslavit. 

Začátkem října 2011 proběhla návštěva hauzenberských žáků v Č. Krumlově.  

Koncem října 2011 se uskutečnila schůzka k přípravě oslav. 

27. března 2012 byla zahájena výstava v Hauzenbergu.  Akci byla věnována velká 

pozornost i v místním tisku, celý slavnostní program včetně pěveckých, hudebních, 

tanečních, recitačních vystoupení žáků obou škol byl na velice vysoké úrovni.  

10. května 2012 proběhla vernisáž žákovských prací v hale Městského úřadu 

v Českém Krumlově se společným vystoupením žáků obou škol. Cílem je, aby se 

přátelství udrželo i během dalších let. Díky této nadstandardní spolupráci naše škola 

umožňuje svým žákům získat praktické jazykové zkušenosti nejen v německém, ale i 

v anglickém jazyce. 

21.2 Pohár tří zemí 

21. května jsme se zúčastnili poslední společné akce tohoto školního roku – 

sportovního setkání na Pohárů tří zemí v Hauzenbergu. Ve smíšených družstvech 

složených ze žáků školy z Prachatic, Hauzenbergu, Aigen-Schläglu, Neu Reichenau 

a Breitenbergu reprezentovali naši školu žáci ve fotbale, gymnastice a stolním tenise. 

22 Projektové žádosti podané školou na financování z jiných 

zdrojů ve šk. r. 2011–2012 

Projekty podané na Krajský úřad České Budějovice 

Projekt do programu podpory práce s dětmi a mládeží – mezinárodní spolupráce 

Celkové náklady 45 100 Kč  

Požádáno o dotaci 30 000 Kč 

Přidělená dotace 0 Kč 
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Projekt do programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Celkové náklady 4 241 856,37 Kč 

Požádáno o dotaci 4 241 856,37 Kč 

Přidělená dotace  0 Kč (žádost zařazena do zásobníku projektů) 

Projekty podané na Městský úřad Český Krumlov 

Projekt do programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Celkové náklady 71 000 Kč  

Požádáno o dotaci 50 000 Kč 

Přidělená dotace 21 000 Kč 

Žádosti o nadační příspěvek ČEZ 

Příspěvek na modernizaci školního klubu 

Požádáno 180 000 Kč 

Přiděleno 0 

 

Příspěvek na vybavení učebny fyziky 

Požádáno 199 357 Kč 

Přiděleno 0 

23 Spolupráce s odborovou organizací 

Pravidelně na každý rok se zpracovává kolektivní smlouva a rozpočet FKSP, vždy ve 

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

všechny části péče o zaměstnance školy z hlediska odborářské práce. Všechny body 

kolektivní smlouvy jsou vždy vzájemně konzultovány a doplněny o případné 

a zákonem dovolené požadavky výboru odborů. V průběhu činnosti odborové 

organizace nedošlo nikdy k neshodám s vedením školy.  

24 Projednání výroční zprávy školy 

Výroční zpráva školy bude projednána a předložena ke schválení Školské radě 

Základní školy 3. 10. 2012. Následně bude do 14 dnů předložena k projednání 

a schválení zřizovateli školy a zveřejněna na přístupném místě ve škole. 

 

V Českém Krumlově 1. 9. 2012 

 

Mgr. Dana Hoššová 

ředitelka školy v z. 


