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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
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

Zřizovatel
Zřizovatel školy:
Sídlo zřizovatele:

Město Český Krumlov,
okres Český Krumlov,
Náměstí Svornosti 1
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381 01 Český Krumlov
245 836

IČO:

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

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

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

Celkem
1. stupeň
2. stupeň
27
15
12
659
372
287
37,5
16,5
21
(přepočteno na plně zaměstnané)

Počet správních zaměstnanců: 10
Z toho placených zřizovatelem: 2
Školní družina
Počet oddělení:
Počet žáků:
Počet vychovatelek:

5
170
5

Školní klub
Počet oddělení:
Počet žáků:
Počet vychovatelek:

1
30
1

Školní jídelna
Počet zaměstnanců:

8
6

Počet jídel:

910

Materiálně-technické podmínky školy
V tomto školním roce bylo v naší škole 27 tříd s 659 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
moderním školním hřišti s tartanovým povrchem a na pobytové školní zahradě.
Vzhledem k navýšení počtu tříd byla jedna kmenová třída na 2. stupni v odborné
učebně biologie.
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. Žáci mají možnost využívat i další moderní digitální
techniku jako digitální fotoaparát, digitální kameru, dataprojektory, síťové tiskárny
a podobně.
Na podzim bylo dokončeno zateplení budov školy a byla zprovozněna nová plynová
kotelna. Z důvodu snížení hlučnosti v hale školy zde byly provedeny akustické
úpravy. Během zimních prázdnin došlo k výměně nábytku ve sborovně školy.
V rámci revize a opravy školního rozhlasu bylo nainstalováno nové zvonění
(hudební melodie). Byly pořízeny dvě nové interaktivní tabule do tříd na 1. stupni
a dva dataprojektory do tříd na 2. stupni. Učebna VT byla vybavena novými počítači.
Do 4. oddělení ŠD byl pořízen nový nábytek. Byla provedena výměna stávajícího
osvětlení ve všech prostorách pavilonu U6. Ve třech učebnách na 1. stupni byla
provedena pokládka nové podlahové krytiny. Nově byla zřízena kancelář pro
školního psychologa a školního asistenta, kancelář výchovného poradce byla
vybavena novým nábytkem. Během letních prázdnin byla provedena rekonstrukce
chlapeckých a dívčích toalet v pavilonu U6.
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Údaje o Školské radě
V tomto školním roce se Školská rada sešla 4×, na její jednání byla přizvána ředitelka
školy. V říjnu bylo hlavním bodem projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti
za uplynulý školní rok a příprava voleb nové ŠR. Volby proběhly v prvním
listopadovém týdnu. Začátkem prosince se sešla ŠR již v novém složení. Její členové
byli seznámeni s důležitými tématy týkající se pedagogicko-organizačních
a technických záležitostí školy. V březnu byly projednány zápisy do 1. tříd
a možnosti přijímání žáků do ŠD a ŠK vzhledem k jejich naplněné kapacitě. Kritéria
pro přijímání žáků do ŠD a ŠK a nový školní řád byly hlavními body červnového
setkání.

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.

Učební plán
1. stupeň
Povinné předměty

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

Český jazyk a literatura

8+1

7+2

6+2

6+1

6+2

41

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

Informatika

-

0+1

0+1

0+1

1

4

Prvouka

2

2

2

-

-

6

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

8

Čtenářská dílna

-

-

-

-

0

0

Celkem základní dotace

19

18

21

21

23

102

Celkem disponibilní dotace 1

4

4

4

3

16

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
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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

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

9

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 6. ročník 1h
Osobnostní a sociální výchova 1
Volitelné 7. ročník 2h
Psaní na klávesnici 2
Volitelné 8. ročník 0h
Volitelné 9. ročník 1h
Finance a ekonomika

2 Přehled pracovníků školy
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. Vzhledem k tomu, že po komunálních volbách
v roce 2014 setrvává starosta ve své funkci i pro další volební období, pokračuje
i zástup D. Hoššové.
Pro komplexnější práci všech zaměstnanců a zlepšení komunikace mezi vedením
školy a zaměstnanci pracovalo ve škole tzv. rozšířené vedení školy. Scházelo se
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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 41,1 pedagogických
pracovníků (včetně asistentů), výuku náboženství jako nepovinného předmětu
zajišťoval na dohodu o provedení práce 1 vyučující, 4,7 vychovatelky pracovaly ve
školní družině a školním klubu. Provoz ZŠ dále zabezpečovaly na plný pracovní
úvazek 1 ekonomka školy, 6,52 uklízečky, 1 školník a 1 správce budov.
V zařízení školního stravování – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 8 zaměstnankyň.

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost
ve výuce
S jednou výjimkou splnili všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikační předpoklady
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Hlavní předměty na II.
stupni byly vyučovány učiteli s příslušnou aprobací.

3 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do
středních škol
Zápis k povinné školní docházce
K zápisu do první třídy pro šk. rok 2016/2017 se dostavilo celkem 79 žáků, z toho 15
po loňském odkladu. V příštím školním roce budou otevřeny 3 třídy. Na základě
žádosti rodičů doložené kladným stanoviskem PPP a odborného lékaře pro děti
a dorost bylo rozhodnutím ředitelky školy povoleno pro příští školní rok 13 odkladů
povinné školní docházky.
V měsících dubnu a květnu proběhl projekt „Než zazvoní“. (V tomto školním roce již
potřetí). Uskutečnilo se pět setkání s nastávajícími prvňáčky a jejich rodiči. Všechna
setkání probíhala v příjemné a tvořivé atmosféře. Děti (i rodiče)se seznámily s paní
učitelkou, kterou budou mít v první třídě a setkaly se se svými spolužáky.
Rodiče byli informováni o chodu školy, školní družiny, jídelny, pedagogickopsychologické poradny, internetových stránkách školy apod.
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Několika dětem byl doporučen odklad školní docházky pro nezralost, čímž se
potvrdila potřeba tohoto projektu.

4 Výsledky přijímacího řízení
Devítiletou školní docházku ukončili a stupeň základního vzdělání získali 72 žáci.
Na víceletá gymnázia odešli z 5. ročníku 3 žáci, ze 7. ročníku 7 žáků.
Z celkového počtu 71 žáků přijatých na SŠ, bylo přijato na studijní obory s maturitou
celkem 56 žáků, do učebních oborů nastoupí 15 žáků.
Všichni žáci byli přijati v 1. a 2. kole přijímacího řízení.
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání:
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Údaje o integrovaných žácích a talentovaných žácích
V letošním školním roce škola evidovala 83 žáků se specifickými vývojovými
poruchami učení a chování. Všem žákům s postižením byla věnována patřičná péče.
12 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.
Jeden žák 1. stupně pracoval v systému individuálního vzdělávání, jeden žák
1. ročníku a 2 žáci 2. ročníku v systému vzdělávání v zahraničí.

Komentář k údajům o výsledcích vzdělávacího procesu
5.2.1

Comenia Script

Pokusné ověřování písma Comenia Script jsme v naší škole zahájili ve školním roce
2010/2011. Pilotní třídu tvořilo 20 dětí, 14 píšících písmem Comenia Script (dále jen
CS) a 6 klasickým vázaným kličkovým písmem.
Po ukončené pilotáži (šk. rok 2011/2012) se pro písmo CS rozhodlo 37 žáků (z
celkového počtu 95), druhý rok 38 (ze 73) a následující rok již 61 (z 84). Při letošním
zápisu do 1. tříd se pro CS rozhodlo 22 žáků.
5.2.2

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.
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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

1
7

Důtka ředitele školy
Důtka třídního učitele

5
34

Pochvala ředitele školy
Pochvala třídního učitele

3
88

6 Výchovné poradenství
Výchovné poradenství na naší škole se zaměřuje především na oblast výchovného
působení a kariérového poradenství. Výchovná poradkyně je plně kvalifikována a ve
své práci dosahuje velice dobrých výsledků.

Výchovné poradenství
V průběhu roku spolupracovala výchovná poradkyně se speciální pedagožkou školy,
školním metodikem prevence a pracovníky PPP v Českém Krumlově. Proběhla řada
setkání s některými třídními kolektivy a velké množství pohovorů se žáky i učiteli.
Pravidelně na začátku školního roku se koná schůzka vyučujících v 5. a 6. třídách.
Výchovná komise (VP, MP, TU, vedení školy) se scházela dle potřeby řešit včas
aktuální problémy.
Konzultace využívali žáci, pedagogičtí pracovníci i rodiče (nejen v rámci pondělních
konzultačních hodin výchovné poradkyně).

Kariérové poradenství
Činnost školního poradenského pracoviště začala v září informační schůzkou pro
rodiče vycházejících žáků, kde byli seznámeni s harmonogramem aktivit směřujících
k volbě další formy vzdělávání.
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V září byly také zahájeny prezentace středních škol. Od měsíce září do ledna
navštívilo naši školu 16 zástupců SŠ z Jihočeského kraje, kteří informovali vycházející
žáky o přijímacím řízení a studiu.
Na webových stránkách školy měli žáci k dispozici aktuální informace k volbě
povolání. K informacím byla využívána i nástěnka v 1. patře školy.
Každoročně naši žáci navštěvují prezentační výstavu Vzdělání a řemeslo na
Výstavišti v Českých Budějovicích, kde mohou získat informace o středních školách
nejen v Jihočeském kraji.
V lednu jsme uskutečnili exkurzi do SOŠ obchodní v Č. Budějovicích, kde se žáci
seznámili s projektem Fiktivní firmy.
Jako příprava na další formu vzdělávání je na naší škole zaveden předmět Profesní
orientace s dotací 1 hodina týdně v 8. ročníku. Na výuku tematicky navazuje
návštěva Úřadu práce v Českém Krumlově. V letošním školním roce se uskutečnily
i dvě exkurze v rámci přeshraniční spolupráce škol v rámci projektu, který připravil
Úřad práce v Pasově.
Stejně tak projekt Zátoň 2 se částečně zaměřuje na volbu povolání. Pobytů se
zúčastnily všechny 8. třídy.
Letos jsme již podruhé vyzkoušeli testování Scio pro žáky 8. tříd. Zúčastnilo se
celkem 35 žáků osmého ročníku. Testování bylo dobrovolné, účastníci si hradili
náklady sami.
Již několik let využíváme portál Proskoly.cz, který nabízí testy rozumových
schopností, předmětové testy, kvízy a dotazníky. Nejčastěji jsme pracovali s on-line
testy pro volbu povolání, ve kterých se žáci dotazníkovou formou seznámí
s informační nabídkou různých oborů. Někteří TU využili také sociometrických testů
a v 6. až 9. třídách jsme nově zadali dotazník k odhalení rizikových oblastí.

7 Speciální pedagog
Jeden den v týdnu pracovala ve škole i speciální pedagožka. Celkem proběhlo 93
individuálních konzultací s 29 dětmi a 35 prací s třídním kolektivem v 10 třídách.
Práce s třídním kolektivem probíhaly výhradně na 1. stupni, žáci přicházející na
individuální konzultace byli z 1. i 2. stupně. Žáci nejčastěji potřebovali řešit problémy
v třídním kolektivu, prospěch a problémy v rodině. Zhruba u jedné třetiny žáků se
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během roku podařilo dosáhnout zlepšení jejich situace a práce s nimi mohla být
ukončena.

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). Jeho obsah, stejně tak i každoroční vyhodnocení je
zveřejněn na našich webových stránkách v sekci Prevence.

9 Doplňkové formy vzdělávání
AKCE 1. STUPNĚ
I.

Kultura:





II.

Většina tříd shlédla ve školním roce alespoň jedno divadelní představení.
Páté ročníky byly v divadle v Českých Budějovicích. Čtvrté a páté třídy se
v rámci výuky anglického jazyka zúčastnily divadelního představení John
and Mary.
Několik tříd navštívilo výchovné koncerty, které již tradičně pořádá ZUŠ.
Již pošesté se žáci naší školy stali návštěvníky regionálního festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět, na jehož organizaci se podílí Centrum pro
pomoc dětem a mládeži o.p.s. a Gymnázium, Český Krumlov.
Knihovna:



III.

Žáci prvních tříd absolvovali projekt Cesta do knihovny, pořádaný Městskou
knihovnou.
Několik tříd využilo nabídku tematických besed v knihovně.
Muzeum:



IV.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích před Vánoci připravilo tvořivé
dílny, na které si naši žáci také našli cestu.
Poznáváme naše město



Třídy se v Regionálním muzeu zúčastnily programů: Osídlení našeho regionu
od nejstarších dob a Cesta za pohádkovým městem.
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V.

4. A navštívila Hradní muzeum.
Na program Orbis pictus do Zlaté Koruny se vydaly 2. a 3. třídy.
Besedy, výukové a tvořivé programy a semináře:














VI.

Výukové programy v DDM: Dopravní výchova pro čtvrté třídy.
Druháci se vydali Za písničkou do pohádky a některé třídy prošly pokusy
v Bláznivé vědě.
V pátých třídách proběhl Černý seminář – dílna na téma návykové látky.
Dvě třídy vystoupaly na Kleť a navštívily tamní hvězdárnu.
Ekologické sdružení Kamínky připravilo mnoho zajímavých naučných
programů: Ježek, Ze života včel, Voňavé dřevo.
Řada tříd absolvovala besedy pana Pípala: o bezpečnosti Bezpečně do školy
a ze školy, Dopravní výchova, Důležitá telefonní čísla, Nebezpečí požáru,
Sebeochrana.
Mnoho tříd využilo možnost výuky v lese, nazvanou Lesní pedagogika,
Učíme se v lese – Lesy ČR.
Výtvarný podzim v Boudě navštívily páté třídy.
I v letošním roce proběhlo výtvarné tvoření manželů Chumových. Pod jejich
vedením pracovali zájemci ze všech tříd 1. stupně
Proběhly besedy o dentální hygieně.
5. A a 5. B byly na vlastivědné exkurzi v Praze.
Novinkou v letošním roce byla přednáška Vodní ptáci od společnosti Ornita.
Výtvarné soutěže, výstavy…





VII.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily 6. ročník československého projektu pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy:
má oblíbená kniha. Do tohoto projektu se naši žáci zapojili již podruhé.
Některé třídy se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou pořádá každoročně
Městská knihovna v Českém Krumlově.
Soutěže:



úspěšné řešení Bobříka informatiky se pokoušely 4. a 5. třídy.





5. třídy se zúčastnily matematické soutěže Pythagoriáda.
2. – 5. třídy se zapojily do řešení matematického Klokana.
Naši žáci soutěžili v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek.
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VIII.

Proběhla ročníková kola recitace a výherci reprezentovali školu v okresním
kole.
Vybraní žáci se zúčastnili soutěže Den plný prevence.
Žáci 2. stupně pro své mladší spolužáky opět připravili MAKOS –
matematickou soutěž a Nádražácký Oříšek – školní časopis.
Výhradně školní akce









IX.

Partnerství 1. a 9. tříd se stalo na naší škole tradicí. Ze společných akcí
jmenujme například: pouštění draků, hledání pokladu, vánoční besídka,
velikonoční besídka, vycházka do přírody.
Učitelé prvního stupně připravili pro žáky tradiční Vánoční dílny.
Mladší děti se vydováděly na školním karnevale.
Zpěváci ze všech tříd se utkali v soutěži Rozbal to!
Páťáci uspořádali pro ostatní třídy Den Země a Den dětí.
Všichni se ochotně a rádi přidali k oslavě Velikonoc v podobě barevných dní.

Třídní aktivity:








Třídy 2.D a 3.A se zapojily do projektu Noc s Andersenem.
4. třídy absolvovaly canisterapii a 4.A spaní ve škole, tak zvané Školní snění.
Ke spaní ve škole se připojila také 5.A.
4.C připravila pro ostatní třídy vystoupení nazvané: Vánoční abeceda.
2.A vystoupila s pásmem vánočního koledování v 1.A a ve 2.B.
1.C sfárala do grafitového dolu.
Třída 3.C byla opět součástí pilotního ověřování Čtenářského kontinua
v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. Žáci této třídy absolvovali
sportovní den spojený se zdravovědou a besedou s hasiči.

AKCE 2. STUPNĚ
I.



Kultura
Kulturní akce v letošním školním roce jsme se opět snažili v souladu se ŠVP
zaměřit na rozvoj osobnosti žáka v oblasti kultury a umění.
Navštívili jsme divadelní představení v Městském divadle Český Krumlov,
zúčastnili jsme se filmových představení v kině Luna, v CPDM, kde bylo
promítání spojené s besedou.
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II.














Aktivní forma kulturního rozvoje žáků se promítla do práce některých
kroužků a dalších třídních aktivit během školního roku.
Prostřednictvím všech kulturních akcí se nám podařilo zpestřit a zkvalitnit
výuku a obohatit či kultivovat běžný život dětí.
S žáky jsme se zúčastnili výchovných koncertů, navštívili muzejní expozice
a uskutečnili umělecko-historické exkurze.
Žáci 2. stupně (6., 7., 8. ročník) zhlédli dokumentární film Východní Afrika
z cyklu Planeta Země.
Žáci 6.–8. roč. + 9.A navštívili divadelní inscenaci Hrátky s čertem.
6. třídy se zúčastnily koncertu v ZUŠ.
8.B navštívila Minifestival Bouda.
Velmi se líbilo představení Balada pro banditu (pro 8. a 9. roč.).
6.–9. třídy jako každoročně navštívili filmová představení v rámci projektu
Jeden svět.
8. třídy se zúčastnily exkurze do zákulisí českokrumlovského divadla.
V rámci projektu Svět kolem nás - zhlédli žáci 7. a 8. ročníků film o Peru.
Besedy, semináře, soutěže, …
Žáci 6.–9. tříd se zapojili do akcí pořádaných knihovnou – na téma Příběhy
rostlin a lidí bylo odevzdáno 46 prací.
9. třídy navštívily v krumlovské knihovně výstavu z Židovského muzea
o děvčatech v Terezíně.
Žáci se zapojili do pořádání korespondenční soutěže MAKOS pro žáky
1. stupně vymýšlením a opravováním úloh.
6. třídy na podzim absolvovaly stmelovací pobyty na chatě Pod Kletí. Cílem
tohoto každoročního projektu je vzájemné poznání se dětí mezi sebou
a zároveň s novým třídním učitelem. Rodiče mají možnost děti navštívit
a prohlédnout si jejich dosavadní práci, kterou žáci sami představují.
Žáci 6. ročníku besedovali s archeologem a prožili den v pravěku
s praktickými ukázkami ve spolupráci s archeologem regionálního muzea.
Žáci 6.B pokračují ve spolupráci na projektu s Lesy města Č. Krumlov.
Promítání filmů v rámci akce Jeden svět na školách.
Chlapci z 9.A se zúčastnili květnové akce Osvobození města Č. Krumlov.
V 9. třídách proběhla beseda o židovských dějinách, zvycích a holocaustu.
Tři třídy měly výlet spojený s dějepisnou exkurzí do Prahy.
Čtyři třídy navštívily Techmánii v Plzni, uskutečnily se dvě předmětové
exkurze do Lince (8 a 9) a jedna do Mauthausenu.
V rámci výuky anglického jazyka se někteří žáci zúčastnili zájezdu do
Londýna.
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III.





IV.

Nechyběli jsme ani na akci Branný den v Boleticích.
Tradicí se stala i naše velká školní akce Zahradní slavnost.
Danceworkshop z Hluboké – návštěva žáků z Mezinárodní školy Townshend
v Hluboké nad Vltavou. Nacvičili si pro nás vystoupení na téma drogy, násilí
a rasismus. Předvedli i kombinaci některých národních tanců. Poté
následovala konverzační hodina se třídou 8.C.
Kláštery Český Krumlov vyhlásila pro českokrumlovské třídy základních škol
soutěž o výrobu nejhezčích jesliček, která byla oceněna cenou návštěvníků
a cenou odborné poroty. Zapojily se 4 třídy a ŠD. Odměnou za 3. místo byla
prohlídka klášterů s průvodcem a divadlo pro 8. ročník.
Akce školní kapely
Adventní koncert na náměstí Svornosti
Vánoční koncert v hale školy
Vystoupení pro zahraniční studenty v rámci projektu Edison
Vystoupení na slavnostním zasedání školního parlamentu
Závěrečný koncert pro žáky školy (3x)
Zájmová činnost

Nedílnou součástí je i nabídka zájmových kroužků různého zaměření – např.
sportovní, jazykové, výtvarné, hudební… V letošním školním roce bylo otevřeno
celkem 23 zájmových kroužků.

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.
Během školního roku se mohli všichni zájemci připravovat na zkoušky v zájmovém
kroužku, který byl rozdělen na 2 skupiny podle úrovně - Movers a KET.
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Tři žákyně zakončily kroužek Movers certifikátem Cambridge, ze skupiny KET
získalo certifikát 9 žáků.
PROJEKT EDISON
První únorový týden probíhal na naší škole ve zcela jiném duchu než obvykle.
V rámci projektu Edison, který zaštiťuje studentská organizace AIESEC, nás
navštívili zahraniční studenti z různých koutů světa – Brazílie, Gruzie, Jordánska
a Číny. Stážisté si pro žáky 5.–9. ročníku připravili velmi pěkné prezentace o zemích,
ve kterých žijí a studují. Netradiční výuka probíhala v anglickém jazyce. Zapojení
školy do projektu bylo přínosné z mnoha hledisek. Nejenže žáci získali mnoho
nových poznatků o zcela odlišných kulturách a národnostech, ale zároveň měli
jedinečnou možnost využít a zdokonalit své dosavadní komunikační dovednosti
v anglickém jazyce.
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.

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 16 prací ohodnoceno jako výtečné.

10 Školní družina a Školní klub
Provoz školní družiny, která má 5 oddělení, byl zahájen 2. září 2015, stejně jako 1 oddělení školního klubu. Děti byly seznámeny s pravidly provozu a řádem ŠD a ŠK.
V říjnu byla zahájena činnost kroužků: 2 výtvarné, 1 keramický a 1 hudební.
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Během školního roku se děti zúčastnily řady soutěží – mj. se zapojily do soutěže
o nejkrásnější betlém, výtvarné soutěže Šumava – domov vzácných živočichů
a rostlin, výtvarné soutěže Rozkvetlý květ, Lesy a příroda kolem nás a Velikonoce
napříč Evropou. Vyráběly vánoční a velikonoční přání pro klienty Domu
s pečovatelskou službou, sbíraly víčka pro Zuzanku a Johanku. Reprezentovaly
školu na Kouzelném Krumlově (navlékaly kouzelné korálky v čarodějnické dílně).
Děti ze ŠK zorganizovaly pro děti z celé školy soutěž Mladý módní návrhář.
V červnu se děti z 3. oddělení pochlubily pásmem s písničkami a kroužek flétny
uspořádal malý koncert. Se svým programem vystoupily i na Zahradní slavnosti.

11 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 druhým rokem studuje na Jomo Kenyatta University of Agriculture, obor
Mathematics and Computer Science.
V únoru 2006 adoptovali i žáci prostřednictvím školního parlamentu chlapečka
Briana Omondiho Ojwang z Kisumu v Keni, narozeného v roce 2000.

12 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.

13 Školní 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 jsou například
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návštěvy ŠP v jiných školách, adopce na dálku, vysílání školního rádia Parladia, Den
učitelů a mnoho dalších.
ŠP se scházel pravidelně 1x měsíčně. 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, krajských i celostátních soutěží,
kde velmi úspěšně reprezentovali naši školu.

14 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.

Volejbal ve školním roce 2015/16
Žáci
Volejbalu se intenzivně věnuje 30 chlapců, kteří trénují ve dvou skupinách. Zúčastnili
se celkem 38 turnajů. Starší i mladší žáci postoupili do kvalifikace MČR.
Memoriálu krajských reprezentací se zúčastnili 2 žáci.
Jeden z našich žáků se stal členem reprezentace ČR.
Žákyně
Tréninková skupina žákyň (celkem 23 dívek ve dvou skupinách) odehrála 16
turnajových dnů o víkendech. V krajském přeboru obsadily mladší žákyně 3. místo
a v kvalifikační skupině na MČR 4. místo.
Starší žákyně trénovaly částečně s mladšími a částečně v ČB – Madeta (zde i hrály).
Jedna žákyně hrála v reprezentaci ČR.
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15 Předmětové soutěže – olympiády
Matematika
Žáci naší školy se účastnili těchto soutěží: Matematická olympiáda, Matematický
Klokan a Pythagoriáda. Ve všech těchto soutěžích jsme v okresních kolech v různých
kategoriích získali některé umístění na 1. až 3. místě. Do krajského kola se postupuje
v MO pouze v 9. ročníku a to se nikomu nepodařilo. V Pythagoriádě se KK nekoná.
V Matematickém Klokanovi postoupil jeden žák do KK kde obsadil 2. místo.

Logická olympiáda:
Krajského kola se zúčastnili 2 žáci

Fyzika
Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnili 3 žáci – všichni se stali úspěšnými
řešiteli, 1 postoupil do KK.
4 žáci se zúčastnili mezinárodní týmové matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior.
V krajském kole obsadili 4. místo

Český jazyk
V okresním kole recitační soutěže reprezentovalo naši školu celkem 10 žáků, dva
postoupili do krajského kola. Školního kola soutěže Young Demosthenes se
zúčastnilo 23 „řečníků“. Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo
27 žáků, okresního kola se zúčastnily 2 žákyně, jedna se umístila na 1. místě
a postoupila do krajského kola, kde obsadila 5. místo a postoupila do celostátního
kola.

Cizí jazyky
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
1. kat. – 3. místo v okresním kole
2. kat. – 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole a 8. místo v celostátním
kole
Konverzační soutěž v německém jazyce:
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2 žáci v okresním kole

Hudební výchova
Okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se zúčastnilo 6 žáků, 3 žákyně
postoupily do KK

Informatika
Krajská soutěž v programování – účast 2 žáků (2. A 4. místo)

Chemie
Okresního kola chemické olympiády se zúčastnil 1 žák – 2. místo

Biologie
Okresní kolo biologické olympiády – 5 žáků, kategorie 6. -7. 1. místo
Dlouhodobá internetová soutěž pana ZKUMAVKY – určená pro žáky 8. A 9. tříd se
zájmem o chemii, přírodopis a ochranu životního prostředí.

Zeměpis
Okresní kolo zeměpisné olympiády – 4 žáci, jeden v KK a celostátním kole

Dějepis
Okresní kolo dějepisné olympiády – 1 žák – 2. Místo – KK – 5. místo

Sapere – vědět jak žít (soutěž o zdravém životním stylu)
3. místo v okresním kole

Mezinárodní lesnická soutěž YPEF
4 tříčlenná družstva v okresním kole – 3., 6., 9. A 10. místo
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Sportovní akce a soutěže
1. STUPEŇ










plavání (1.–3. ročník, některé třídy)
bruslení (prosinec)
plavecký výcvik během školního roku pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém
bazénu v Českém Krumlově.
soutěž ve šplhu – Veverka
atletická olympiáda školní kolo
atletická olympiáda okresní kolo – 2. místo ze 13 škol
chlapecký volejbal do škol – 4 turnaje 1., 2. a 6. místo z 25 družstev
3 turnaje barevného volejbalu pro děti 1. stupně v Č. Krumlově
celorepublikový turnaj v Českých Budějovicích (z krajských kol se
kvalifikovalo celkem 8 družstev z naší školy)

Celoroční sportovní kroužky


atletika



„Barevný volejbal“ – 4 kroužky (dle úrovně a věku).

2. STUPEŇ











3 lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku
účast chlapců i dívek v soutěži " OVOV" pětiboj ČB 12. místo
celkový počet získaných odznaků na druhém stupni 46
v rámci TV plavání a bruslení některých tříd
okresní přespolní běh na Dubíku 4 družstva, starší kluci 2. místo
florbal starší žáci – 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola
– 4. místo v KK
florbal mladší žáci – okresní kolo
florbal starší žákyně – okresní kolo 3. místo
florbal mladší žákyně – okresní kolo 4. místo
Atletika – Pohár rozhlasu
o St. žáci – 2. místo
Ml. žáci – 2. místo
St. žákyně – 4. místo
Ml. žákyně – 2. místo
o OVOV – okresní kolo
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volejbal starší žáci (dvě školní družstva) – okresní kolo 1. místo, krajské kolo
1. místo a kvalifikace na MČR 2. místo
volejbal starší žákyně (dvě školní družstva) 1. místo okresní kolo
a 3. místo krajské kolo
volejbal 3+3 smíšená družstva škol – krajské kolo 3. místo
Benefice – rozlučka s volejbalisty deváťáky za účasti extraligových hráčů
košíková – 3. místo okresní kolo

Celoroční sportovní kroužky


atletika



stolní tenis



florbal



volejbalové tréninky - mladší žákyně



volejbalové tréninky - starší žákyně



volejbalové tréninky - mladší žáci



volejbalové tréninky - starší žáci

Účast školy na hrách města, organizační i aktivní ve volejbale z řad učitelů.

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













Setkání asistentů a výchovných poradců – organizováno PPP Č. Krumlov
Autistické dítě ve výuce
Hodina pohybu navíc – školení trenérů
Výtvarné techniky
Právní předpisy ve školství
Novely právních předpisů
Ozbrojený útočník ve škole
3. celostátní konference na téma Společné vzdělávání od 1. 9. 2016
Zahájení kurzu Studium pro koordinátory ŠVP
Letní škola učitelů dějepisu
Letní škola (matematika Hejný)
Letní škola RWCT
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Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
V rámci výzvy č. 56 absolvovaly tři vyučující anglického jazyka na prvním
i druhém stupni jazykový kurz ve Velké Británii.

Společná školení učitelů
Prevence a zákon – seminář pro všechny pedagogické pracovníky o práci
OSPODu v souvislosti se školní praxí a možnosti řešení problémových situací
v preventivní činnosti školy. Byli jsme seznámeni s problematikou trestné činnosti
mládeže, informováni o postupech policistů, pracovníků školy a dalších
zúčastněných v případech vyšetřování protiprávního jednání dětí a mládeže.

Škola a rodina – seminář vedený Mgr. M. Veselou s následující osnovou:







Vymezení zákonného rámce
Vzájemné očekávání mezi školou a rodinou
Rozličné formy naplňování práva rodičů na informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání jejich dětí
Vymezení oblastí možné spolupráce
Dítě a domácí příprava, účast rodičů na domácí přípravě
Třídní schůzky – konzultace ve třech, zpětná vazba, informace o průběhu
vzdělávání

Z nepedagogických pracovníků školy se v průběhu školního roku pravidelně
vzdělávala ekonomka školy především v oblasti mzdových a ekonomických
záležitostí a příslušné legislativy.
V rámci výzvy č. 56 byly realizovány čtenářské dílny ve 2.–9. ročnících dle
vypracovaných tematických plánů. Žáci měli možnost získat nové zkušenosti při
práci s knihou a poznat přitom postoje a názory ostatních spolužáků. Velká část
žáků, kteří byli předtím "nečtenáři" nebo slabými čtenáři, se tímto způsobem
inspirovala k intenzivnějšímu vztahu ke knize a tzv. "se rozečetli".
Zakoupené knihy výrazně doplnily a rozšířily nabídku žákovské školní knihovny.
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17 Údaje o ostatní kontrolní činnosti
Státní veterinární správa
Předmět kontroly – iniciální kontrola provozovny stravovacích služeb školní jídelny.
Bez závad.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Předmět kontroly – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
Bez závad.

Kontrola MÚ Č. Krumlov
Předmět kontroly – nakládání a hospodaření s rozpočtovými prostředky ve smyslu
§11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole a kontrola dodržování obecně
platných právních předpisů, a případně dalších oblastí působností základní školy.
Bez závad.

Audit HACCP
Systém HACCP je funkční bez výhrad.

Základní údaje o hospodaření školy
Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jihočeského kraje na rok 2015
NIV celkem ............................................................................ 24 337 000 Kč
Zvýšení odměňování pracovníků region. Školství............. 906 321 Kč
Celkem

............................................................................... 25 243 321 Kč
z toho platy .......................................................... 18 017 348 Kč
z toho OON .............................................................. 130 000 Kč

Ostatní

................................................................................. 7 095 973 Kč
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Odvody na pojistné .............................................. 6 134 063 Kč
Odvody na FKSP .................................................... 180 662 Kč
ONIV ........................................................................ 781 248 Kč
Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2015
V souladu s usnesením ZM č. 0117/ZM10/2015 ze dne 26. 11. 2015 byl stanoven
příspěvek na provoz a údržbu školy na rok 2015 ve výši 6 203 000 Kč. Hospodaření
za rok 2015 skončilo ziskem 139 584,08 Kč. Tato částka byla po schválení RM
Č. Krumlov převedena do rezervního fondu.

18 Partnerská škola Hauzenberg
Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodní partnerské spolupráce
s německou školou v partnerském městě Hauzenbergu. V letošním školním roce se
uskutečnilo jedno setkání v Č. Krumlově. Nejdříve naši žáci provedli své hosty
školou a odpoledne si společně prohlédli historické centrum města.
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19 Projednání výroční zprávy školy
Výroční zpráva školy bude projednána a předložena ke schválení Školské radě
Základní školy 5. 10. 2016. Následně bude do 14 dnů předložena k projednání
a schválení zřizovateli školy a zveřejněna na přístupném místě ve škole.

V Českém Krumlově 24. 8. 2016
Mgr. Dana Hoššová
ředitelka školy v z.
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