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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:
Sídlo školy:

IČO:
IZO:
Telefon škola
Telefon jídelna
Telefon družina
Telefon klub
Telefon psycholog
Fax
www stránky školy
E- mail:

Základní škola Český Krumlov,
Za Nádražím 222
Za Nádražím 222
Český Krumlov
381 01
00 58 36 85
600 059 146
380 711 296, 602 182 485
380 714 346, 602 182 486
380 711 828, 722 960 096
380 714 108
725 918 981
380 713 023
www.zsnadrazi.cz
zsnadrazi@zsnadrazi.cz

1.2 Zřizovatel
Zřizovatel školy:
Sídlo zřizovatele:
IČO:

Město Český Krumlov,
okres Český Krumlov,
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
245 836
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1.3 Součásti školy
Škola sdružuje tyto součásti:
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

IZO:
IZO:
IZO:
IZO:

00583 685
114 300 267
150 078 218
102 427 607

1.4 Základní údaje o součástech školy
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

kapacita:
kapacita:
kapacita:
kapacita:

700 žáků
170 žáků
30 žáků
1000 jídel

1.5 Výkonové ukazatele
Základní škola
Počet tříd:
Počet žáků:
Počet učitelů:

Celkem
1. stupeň
2. stupeň
26
14
12
636
344
292
36,2
15,9
20,3
(přepočteno na plně zaměstnané)
Počet správních zaměstnanců: 10
Z toho placených zřizovatelem: 2
Školní družina
Počet oddělení:
Počet žáků:
Počet vychovatelek:

5
164
5

Školní klub
Počet oddělení:
Počet žáků:
Počet vychovatelek:

1
30
1

Školní jídelna
Počet zaměstnanců:
Počet jídel:

8
869

1.6 Materiálně-technické podmínky školy
V tomto školním roce bylo v naší škole 26 tříd s 636 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
5

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 s pěti
odděleními, školním klubem a pracovištěm speciální pedagožky.
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.
V měsících srpen až listopad se uskutečnila výměna oken ve všech pavilonech školy.
Tuto „akci“ jsme všichni zvládli na výbornou.
V tomto školním roce byly všechny kmenové učebny dovybaveny novými lavicemi
a židlemi. Ve všech kmenových třídách jsou již nové pylonové tabule, do další třídy
na 1. stupni byla pořízena interaktivní tabule. Do jedné učebny výpočetní techniky
byly zakoupeny nové židle. V pavilonu 2. stupně byly vymalovány chodby, na
1. stupni několik tříd. Ve třech třídách byla položena nová podlahová krytina.
V pavilonu školní družiny byly stavebně upraveny prostory pro úschovu
a skladování materiálu školní družiny a školního klubu. Pro zkvalitnění a urychlení
provozu ve školní jídelně byly zakoupeny chlazený nerezový stůl a samoobslužná
vitrína.

1.7 Údaje o Školské radě
V tomto školním roce se Školská rada sešla 2x, na její jednání byla přizvána ředitelka
školy. V říjnu bylo hlavním bodem projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti
za uplynulý školní rok. Dále byli členové ŠR seznámeni s Inspekční zprávou ČŠI,
Bakaláři na webu (další ze způsobu komunikace s rodiči a elektronické žákovské
knížky pro žáky 6. tříd). Důležitým bodem byly i informace o provozu školy při
výměně oken s ohledem na zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy.
K dalšímu (neformálnímu) setkání došlo v prosinci v rámci Dne otevřených dveří.
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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.

2.2 Učební plán
1. stupeň
Povinné předměty

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

Český jazyk a literatura

8

9

8

7

8

40

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informatika

1

1

1

1

1

5

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1

2

3

Vlastivěda

-

-

-

2

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

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

Sportovní výchova

0

0

0

0

0

0

Náboženství

0

0

0

0

0

0

2. stupeň
Povinné předměty

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

-

-

3

0

3

Matematika

4

4

4

4

16

7

Informatika

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

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

-

1

-

-

1

Nástrahy dospívání

-

-

1

-

1

Pracovní činnosti

1

1

-

1

3

Profesní orientace

-

-

1

-

1

Volitelné 6. ročník 1h

1

-

-

-

1

Volitelné 7. ročník 2h

-

2

-

-

2

Volitelné 9. ročník 1h /1

-

-

-

1

1

Volitelné 9. ročník 1h /2

-

-

-

1

1

Volitelné 9. ročník 2h /1

-

-

-

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

Sportovní výchova

0

0

0

0

0

Náboženství

0

0

0

0

0

2.2.1 Celkový učební plán
RVP

1.
stupeň

2.
ŠVP
sum
stupeň

44

33

77

35

15

50

Cizí jazyk

9

Další cizí jazyk

1.
stupeň

2.
sum
stupeň

49

31

80

Český jazyk a
literatura

40

16

56

12

21 Anglický jazyk

9

12

21

0

0

0

0

3

3

Matematika a její aplikace

20

15

35

24

16

40

Matematika

0

0

0

24

16

40

Informační a komunikační
technologie

1

1

2

5

4

9

Informační a komunikační
technologie

0

0

0

5

4

9

Člověk a jeho svět

12

0

12

13

0

13

Člověk a jeho svět

0

0

0

6

0

6

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

8

Německý jazyk
Matematika

Informatika

Prvouka

Člověk a jeho svět

0

0

0

Přírodověda

3

0

3

Člověk a jeho svět

0

0

0

Vlastivěda

4

0

4

Člověk a společnost

0

11

11

0

12

12

Dějepis

0

0

0

Dějepis

0

8

8

Výchova k občanství

0

0

0

Výchova k občanství

0

4

4

Člověk a příroda

0

21

21

0

28

28

Fyzika

0

0

0

Fyzika

0

8

8

Chemie

0

0

0

Chemie

0

4

4

Přírodopis

0

0

0

Přírodopis

0

8

8

Zeměpis

0

0

0

Zeměpis

0

8

8

Umění a kultura

12

10

22

12

10

22

Hudební výchova

0

0

0

Hudební výchova

5

4

9

Výtvarná výchova

0

0

0

Výtvarná výchova

7

6

13

Člověk a zdraví

10

10

20

10

10

20

Tělesná výchova

10

0

10 Tělesná výchova

10

8

18

Výchova ke zdraví

0

0

0

Výchova ke zdraví

0

1

1

Výchova ke zdraví

0

0

0

Nástrahy dospívání

0

1

1

Člověk a svět práce

5

3

8

5

3

8

Člověk a svět práce

0

0

0

Pracovní činnosti

5

3

8

0

0

0

Profesní orientace

0

1

1

Doplňující vzdělávací obory

0

0

0

0

1

1

Etická výchova

0

0

0

0

1

1

disponibilní

14

24

38

14

31

31

Celkem

104

104

208

104

98

202

2.2.2 Volitelné předměty
Volitelné 6. ročník 1h
Osobnostní a sociální výchova 1

Volitelné 7. ročník 2h
Psaní na klávesnici 2

Volitelné 9. ročník 1h /2
Mediální výchova

1

Typografie a DTP

1

Chemicko-biologická praktika 1

Volitelné 9. ročník 2h /1
Francouzský jazyk

2

Německý jazyk

2

9

Volitelné 6. ročník 1h

Seminář z českého jazyka

2

Konverzace v Anglickém jazyce 2

Volitelné 9. ročník 1h /1
Finance a ekonomika 1

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. stupeň, 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 39,2 pedagogických
pracovníků (včetně asistentů), výuku náboženství jako nepovinného předmětu
zajišťoval na dohodu o provedení práce 1 vyučující, 4,9 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. Od února
2014 pracoval správce budov na 0, 5 svého úvazku.
V zařízení školního stravování – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 8 zaměstnankyň.

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 byly
vyučovány učiteli s příslušnou aprobací.
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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 2014/2015 se dostavilo celkem 108 žáků, z toho
9 po loňském odkladu. Vzhledem k vysokému počtu žáků bylo rozhodnuto otevřít
v příštím školním roce 4 třídy. Na základě žádosti rodičů doložené kladným
stanoviskem PPP a odborného lékaře pro děti a dorost bylo rozhodnutím ředitele
školy povoleno pro příští školní rok 9 odkladů povinné školní docházky.
Tradiční projekt Nanečisto byl „nahrazen“ novým projektem Než zazvoní. Hlavní cíl
projektu, tj. nastartovat spolupráci rodiny a školy, se samozřejmě nemění. Rodiče
jsou mimo jiné seznamováni se školními webovými stránkami a jejich využitím,
s prací PPP, školní družiny atd.

5 Výsledky přijímacího řízení
Devítiletou školní docházku ukončilo a stupeň základního vzdělání získalo 66 žáků.
Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 9 žáků, ze 7. ročníku 9 žáků.
Z celkového počtu 84 žáků přijatých na SŠ, bylo přijato na studijní obory s maturitou
celkem 63 žáků, do učebních oborů nastoupí 21 žák.
Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení.
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání:

12
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6.1 Údaje o integrovaných žácích a talentovaných žácích
V letošním školním roce škola evidovala 81 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 pracovalo ve škole 5 asistentek pedagoga a na částečný úvazek
1 speciální pedagožka.
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.
Dva žáci 1. stupně pracovali v systému individuálního vzdělávání.

6.2 Komentář k údajům o výsledcích vzdělávacího procesu
6.2.1 Comenia Script
Používání nového psacího písma Comenia Script se osvědčilo. Toto písmo se
vyučovalo ve dvou prvních třídách, v jedné třídě současně s genetickou metodou
výuky čtení.

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, závažné případy
ve spolupráci s MÚ – odbor školství, sportu a mládeže.
Hodnocení chování – hodnocení za celý školní rok:
3. stupeň z chování
2. stupeň z chování

0
5

Důtka ředitele školy
Důtka třídního učitele

11
39
14

Pochvala ředitele školy
Pochvala třídního učitele

0
39

7 Výchovné poradenství
Vyhodnocení práce VP ve školním roce 2013/2014
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 výsledků.
Co se podařilo v letošním školním roce:
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Společná schůzka rodičů vycházejících žáků – 4. 9. 2013
Schůzka učitelů 6. a bývalých 5. tříd – 2. 9. 2013
Výstava Vzdělání a řemeslo - opětovně společná návštěva - 22. 11. 2013
Návštěvy tzv. náborářů - osvědčilo se (pokud to bylo možné) zvát je v rámci
hodin PrO8 (předmět Profesní orientace). Prezentace byla umožněna celkem
10 středním školám.
Pracovali jsme s on-line testy pro volbu povolání a sociometrie.
Některé třídy využívaly nabídky J. Průchy z PPP pro komplexnější práci
s třídním kolektivem.
9. A,B,C – návštěva Úřadu práce – říjen 2014
Exkurze – SŠ Vimperk, SPV Č. Krumlov, Dům barev Č. Krumlov
Přijímací zkoušky na maturitní obory
Individuální konzultace s žáky, učiteli, rodiči
Přijímací řízení - všichni přijati

8 Prevence rizikového chování
Prevenci rizikových projevů chování u dětí a mládeže se věnuje školní metodik
prevence, který je plně kvalifikován. V letošním školním roce pracoval podle MPP
(Minimální preventivní program).
V rámci programu se uskutečnily tyto akce:
Než zazvoní
– projekt pro snadnější vstup žáků do školy, navázání
komunikace mezi rodinou a školou
Partnerství

– projekt pro spolupráci 1. a 9. tříd

Černé semináře

– dílna pro 5. třídy na téma návykové látky
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Zátoň 1

– seznamovací setkání 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

Školní snění

– setkání 4. ročníku s aktivitou a canisterapií

Dále proběhla řada jednorázových akcí, zaměřené na různá témata (autorství –
plagiátorství, kyberšikana, dopravní bezpečnost, rasismus, extrémismus,…)
Všechny akce jsou uvedeny v přehledu akcí za školní rok.

9 Doplňky vzdělávání a výchovy
9.1 Doplňkové formy vzdělávání

V souvislosti s výměnou oken a s tím souvisejícími pracemi byly nezbytně nutné
některé organizační změny ve výuce. Jako doplňku vzdělávání a výchovy bylo
využito exkurzí, besed, výletů, výstav a kulturních představení pro žáky
jednotlivých ročníků.
Přehled za školní rok 2013/2014
Tradičně navštěvované:
Divadelní představení
Filmová představení
Výchovné koncerty ZUŠ
Ekofilm
Planeta Země 3000
Festival Jeden svět
Cesta do knihovny pro první třídy
Besedy v knihovně
Výtvarný podzim v Boudě
Výukové programy v muzeu
Zpívání u vánočního stromu na náměstí Svornosti

Předmětové exkurze:
Planetárium
Ekocentrum Šípek
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Stezka v korunách stromů
Grafitový důl
Temelín
Technické muzeum v Praze
Techmania Plzeň
Linec Ars elektronic center
Mauthausen
Salzburg + Orlí hnízdo
Klášter Zlatá koruna
Exkurze do České televize
Branný den
Poznávací zájezd do Londýna

Výukové a tvořivé semináře, soutěže, výstavy…
Památky nás baví – program na poznávání našeho města
Kouzelné bylinky
Lesní pedagogika
Záložky – mezinárodní projekt, ve kterém si vyrábějí a posílají navzájem záložky do knih
děti z různých evropských států
Hravý architekt – celorepublikový výtvarný projekt zaměřený na zajímavé architektonické
památky (zapojeno celkem 20 škol v ČR)
Hudba v barvách - výtvarná soutěž do Alšovy galerie na Hluboké
Zemská výstava v muzeu a synagoze
Dance workshop – tancem proti drogám (vystoupení studentů mezinárodní školy v Hluboké
nad Vltavou)
Pan Zkumavka – soutěž vyhlášená SOŠ Ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí

Besedy:
Proč potřebujeme zákony
Bezpečně na cestě do školy a ze školy
Umíš svědčit?
Základní práva a svobody
Trestní právo
Právnická povolání
Než dostaneš občanský průkaz
Kyberšikana
Sekty
Rasismus
Besedy s archeologem pro 6. roč.
Besedy k výročí 17. listopadu
Nábor do SŠ – besedy s představiteli škol
Nedílnou součástí je i nabídka zájmových kroužků různého zaměření – např. sportovní,
jazykové, výtvarné, hudební… V letošním školním roce bylo otevřeno celkem 33 zájmových
kroužků.
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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.
Kromě povinné výuky anglického jazyka od 3. ročníku, vyučujeme jako povinný
druhý cizí jazyk – jazyk německý v rozsahu 3 hodiny týdně. S výukou druhého
cizího jazyka začínáme vždy v osmém ročníku.
V letošním školním roce se uskutečnily 3 poznávací zájezdy do zahraničí v rámci
předmětových exkurzí. (Londýn, Salzburg a Mauthausen)

9.3 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 15 prací ohodnoceno jako výtečné.

10 Školní družina a Školní klub
Ve školním roce 2013/2014 probíhaly mimo jiné tyto činnosti:
– zahájení činností kroužků ve ŠD (3 výtvarné, keramický, hra na flétnu pro
začátečníky a pokročilé)
– zaměření se na předvánoční zvyky a tradice
– mikulášská nadílka
– vánoční, jarní a velikonoční výzdoba školní jídelny
– výroba vánočních dekorací pro Dům seniorů
– výroba dárků k zápisu do 1. tříd
– představení cirkusových umělců
– velikonoční tvoření
18

– výroba a prodej šperků na vánočním jarmarku
– organizace soutěže „Mladý módní návrhář“ pro děti ze školní družiny

11 Celoškolní akce ve školním roce
Tradiční:
Vánoční dílny
Karneval
Vítání prvňáčků
Den v pravěku pro 6. třídy
Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo (9. ročníky)
Mikulášská nadílka pro 1. stupeň
Den učitelů
Veřejné zasedání ŠP
Soutěž mladých zpěváků: Rozbal to!
Den Země – připravují tradičně páté třídy
Den hudby
Zátoň 1
Zátoň 2
Lyžařský výcvik pro 7. roč.
Halloween pro 6. ročníky
Noc s Andersenem – v žákovské knihovně
Školní snění – program v rámci prevence pro žáky čtvrtých tříd
Beseda o drogách s metodikem prevence pro páté třídy
Partnerství 1. a 9. tříd
Koncert školní kapely NÁDRŽ k ukončení školního roku.
Děti z MŠ se již tradičně byly podívat na výuku v 1. třídách.
Na konci školního roku vyrazily všechny třídy na školní výlety.

Nové:
– Den smyslového vnímání
– Slavnostní předávání pamětních listů v sále ZUŠ, spojené s kulturním
vystoupením žáků 9. tříd a oceněním výtečných absolventských prací
– Než zazvoní – projekt pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
– Lidé a komunikace – výtvarný projekt, nejlepší práce byly vystaveny v hale
Městského úřadu Č. Krumlov

12 Adopce
V únoru roku 2004 "adoptovali" pedagogové naší školy Carolyne Wanjiku Mwangi
z Keni, narozenou roku 1996. Po celou dobu školní docházky dosahovala
dívka velmi dobrých výsledků. V měsíci dubnu 2014 ukončila studium na střední
škole a v září začne studovat na Jomo Kenyatta University of Agriculture, obor
Computer Science.
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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,
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 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.
V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS.

15.1 Volejbalové úspěchy
Mladší žákyně
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–
–
–
–
–
–

5. místo v krajském přeboru šestek
8. místo krajského přeboru trojic
11. místo krajského přeboru trojic
13. místo krajského přeboru trojic
2. místo v Českokrumlovské minisérii
15. místo v Českokrumlovské minisérii

Starší žákyně
–
–
–
–
–
–

3. místo v krajském přeboru
Postup do 1. kola mistrovství ČR - 7. místo
Účast v Českém poháru - kvalifikace + 2 kola (28. místo)
Turnaj v Plzni - 6. místo
Turnaj v Sokolově - 5. místo
Turnaj Třebínská tečka - 5. místo

Mladší žáci
–
–
–
–
–
–
–
–

3. místo v krajském přeboru šestek
3. místo krajského přeboru trojic
4. místo krajského přeboru trojic
8. místo krajského přeboru trojic
3. místo v Českokrumlovské minisérii
10. místo v Českokrumlovské minisérii
16. místo v Českokrumlovské minisérii
postup na mistrovství ČR - kvalifikační skupina 5. místo

Starší žáci
– 2. místo v krajském přeboru
– Postup na mistrovství ČR - kvalifikační skupina 5. místo
– Účast v Českém poháru - 18. místo

16 Předmětové soutěže – olympiády
16.1 Matematika
Matematický klokan:
Okresního kola se zúčastnili 3 žáci.
Matematický kos:
Do školního kola se zapojilo celkem 33 žáků.
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Okresní kolo matematické olympiády:
Okresního kola se zúčastnilo 13 žáků.
5. tř. – 2. místo, 4.–5. místo
6. tř. – 1. místo, 2. místo
7. tř. – 6. místo
8. tř. – 8. místo
Logická olympiáda:
Do krajského kola postoupili a účastnili se 3 žáci.

16.2 Fyzika
5. místo v okresním kole fyzikální olympiády.

16.3 Český jazyk
Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 76 dětí.
V okresním kole reprezentovalo naši školu celkem 9 žáků.
Dva žáci obsadili 1. místo s postupem do krajského kola, jeden žák 2. místo
s postupem do krajského kola a dva žáci 3. místo.
V krajském kole jsme získali 1x 1. místo a čestné uznání.
Regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes:
2 žáci obsadili 1. místo.
Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 38 žáků, okresního kola se
zúčastnily 2 žákyně, které se umístily na 6. a 9. místě.

16.4 Anglický jazyk
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce:
1. kat. – 3. místo
2. kat. – 5. místo
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16.5 Hudební výchova
Okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se zúčastnilo 6 žáků, získali jsme
1x 3. místo.
Kaplické hrátky – účast školní kapely

16.6 Informatika
16.6.1 iBobr
Kategorie Kadet (8.—9. roč.) – úspěšní 3 žáci
Kategorie Benjamin (6.—7. roč) – úspěšných 16 žáků
Kategorie Mini (4.—5. roč.) nebylo vyhlášeno pořadí

16.6.2 Pod modrou oblohou
Mezinárodní soutěž vybraných prací dětí ze šestých ročníků – 6. místo

16.7 Chemie
Okresní kolo chemické olympiády (2 žáci)
5. místo

16.8 Biologie
Okresního kolo biologické olympiády se zúčastnilo 6 žáků.

16.9 Zeměpis
Okresní kolo zeměpisné olympiády:
kat. A – 2. místo, kat. B – 2. místo, kat. C – 3. místo
Krajské kolo
kat. A – 3. místo, kat. B – 9. místo

16.10 Dějepis
Okresní kolo dějepisné olympiády:
4. a 7. místo
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16.11 Sapere – vědět jak žít (soutěž o zdravém životním stylu)
5. místo v okresním kole

16.12 Mezinárodní lesnická soutěž YPEF
Tři tříčlenná družstva v okresním kole – 3. místo, 6. místo a 14. místo

16.13 Sportovní akce a soutěže
1. STUPEŇ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bruslení (prosinec)
plavání (1.–3. ročník, některé třídy)
zimní čtyřboj ( švihadla, člunkový běh…)
bruslařský trojboj
soutěž ve šplhu Veverka...
atletická olympiáda školní kolo
atletická olympiáda okresní kolo 2. místo z 9. škol
atletický olympijský čtyřboj
okresní přebor ve sportovní gymnastice
přespolní běh" Kolem Báby"
vybíjená kluci okresní kolo 5. ročník
chlapecký volejbal do škol 4. turnaje 7. místo z 20 družstev
3 turnaje barevného volejbalu pro děti prvního stupně v Č. Krumlově
Celorepublikový turnaj v Plzni (zúčastnilo se našich 26 dětí)

2. STUPEŇ
–
–
–
–
–

účast chlapců i dívek v soutěži " OVOV"
florbal starší žáci – postup do okresního kola
florbal mladší žáci – okresní kolo
volejbal starší žáci – 2. místo v kraji
volejbal starší žákyně – 2. místo v kraji

16.14 Lyžařský výcvik
V průběhu ledna a února 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.
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16.15 Plavecký výcvik
Plavecký výcvik probíhal postupně během školního roku pro žáky 2. a 3. tříd
v plaveckém bazénu v Českém Krumlově.

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a ostatních pracovníků školy
V průběhu školního roku se pedagogové účastnili různých akcí na základě nabídek
vzdělávacích institucí a agentur.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anglická konverzace - seminář
Setkání asistentů – organizováno PPP Č. Krumlov
Podpora komunikativních dovedností – studium logopedie (2 asistentky)
Informatika – seminář JU Č. Budějovice
Škola hrou
Výtvarný seminář
Nový občanský zákoník
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
Letní škola učitelů dějepisu
Letní škola (matematika Hejný)

17.1 Společné školení učitelů
Koncem minulého školního roku jsme se přihlásili do projektu Moderní pedagog –
kompetenčně posílená patnáctka z JčK, jehož hlavním cílem je prostřednictvím
dostatečně aktuálních a do praxe zaměřených vzdělávacích programů zlepšit situaci
ve školství, zejména na základních školách. Projekt bude ukončen v prosinci roku
2014, ve školním roce 2013/2014 jsme absolvovali tyto kurzy:
Jak se stát úspěšným manažerem ve školství
Posílení kompetencí vedoucího pracovníka
(vedení školy)

Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním (20 pedagogů)
Většina pedagogických pracovníků 1. stupně absolvovala školení Matematika Hejný
(2 semináře) a Metody výuky čtení a psaní.
Více než polovina pedagogů se zúčastnila semináře RUŽA (Rodič + Učitel + Žák)
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Vlastními lektory jsme realizovali:
Sociometrie
Metody RWCT – 2 setkání
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 ostatní kontrolní činnosti
18.1 Kontrola OSSZ
Předmět kontroly - kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění
úkolů v důchodovém pojištění.
Bez závad.

18.2 Kontrola KHS (Krajská hygienická stanice)
Předmět kontroly – plnění povinností provozovatele potravinářského podniku
stanovených příslušným nařízením – školní bufet.
Nebyly zjištěny hygienické závady.
Předmět kontroly – plnění povinností zařízení pro výchovu a vzdělávání
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.
410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Bez závad.

18.3 Kontrola HZS JčK
Předmět kontroly – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu.
Nedostatky zjištěné při kontrole byly během měsíce května odstraněny.

19 Základní údaje o hospodaření školy
Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jihočeského kraje na rok 2013
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NIV dotace na přímé náklady vzdělávání ... 22 606 000 Kč
MP celkem .......................................................... 16 251 000 Kč
z toho platy ............................................. 16 246 000 Kč
z toho OON...................................................... 5 000 Kč
- Odvody na pojistné .......................................... 5 529 066 Kč
- Odvody na FKSP ................................................. 163 176 Kč
- ONIV ..................................................................... 662 758 Kč
Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2013
V souladu s usnesením ZM č. 151/12/2012 ze dne 19. 12. 2012 byl stanoven příspěvek
na provoz a údržbu školy na rok 2013 ve výši 6.733.000 Kč. Tento příspěvek byl plně
vyčerpán.

20 Partnerská škola Hauzenberg
Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodní partnerské spolupráce
s německou školou v partnerském městě Hauzenbergu. Vzhledem k organizačním
změnám, které byly způsobeny výměnou oken, bylo každoroční setkání žáků
odloženo na podzim r. 2014. K setkání některých žáků došlo pouze na Poháru tří
zemí, který se tentokrát uskutečnil v rakouském Aigenu.

21 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.

22 Projednání výroční zprávy školy
Výroční zpráva školy bude projednána a předložena ke schválení Školské radě
Základní školy 1. 10. 2014. Následně bude do 14 dnů předložena k projednání
a schválení zřizovateli školy a zveřejněna na přístupném místě ve škole.
V Českém Krumlově 1. 9. 2014
Mgr. Dana Hoššová
ředitelka školy v z.
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