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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 

 

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


 

 

5 

 

 

 

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: 40 žáků 

Školní jídelna kapacita:  1000 jídel 

1.5 Výkonové ukazatele 

Základní škola Celkem 1. stupeň 2. stupeň 

Počet tříd: 27 15  12 

Počet žáků: 664 387  277 

Počet učitelů: 38 17,2  20,8 

 (přepočteno na plně zaměstnané) 

 

Počet správních zaměstnanců: 11 

Z toho placených zřizovatelem: 2 

 

Školní družina 

Počet oddělení: 5 

Počet žáků: 170 

Počet vychovatelek: 5 

 

Školní klub 

Počet oddělení: 1 

Počet žáků: 30 

Počet vychovatelek: 1 

 

Školní jídelna 

Počet zaměstnanců: 8 

Počet jídel: 868 

1.6 Materiálně-technické podmínky školy 

V tomto školním roce bylo v naší škole 27 tříd s 664 žáky. Výuka kromě běžných tříd 

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

hudební výchovy a praktických činností, dvou učebnách vybavených počítači 
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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 a školním klubem.  

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 interne-

tem. 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. 

Největší stavební úpravy probíhaly v pavilonu U6, kde v době letních prázdnin 

došlo k výměně rozvodů vody, bylo položeno nové linoleum na chodbě v přízemí 

a provedena výměna umyvadel a obkladů stěn ve třídách a kabinetech. Dále byly 

opraveny vstupy u vchodů do jednotlivých pavilonů – pokládka kamenného koberce 

a byl dorovnán terén před hlavním vchodem do školy. 

V rámci oprav byla nově nalakována palubovka ve velké tělocvičně a proveden nátěr 

umělého povrchu školního hřiště. Ve dvou učebnách na 2. stupni byla vyměněna 

podlahová krytina a opraveny židle s pulty pro psaní v učebně Hv. Jako každoročně 

proběhlo malování vybraných tříd a chodeb. 

Byly pořízeny nové židle do všech oddělení školní družiny a školního klubu, do ŠK 

a jednoho oddělení ŠD byl zakoupen nový nábytek.  Do všech tříd 1. ročníku byly 

zakoupeny nové nábytkové skříňky a jedna nová interaktivní tabule. 

1.7 Údaje o Školské radě  

V tomto školním roce se Školská rada sešla 3×, na všechna 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 pilotním 

provozem elektronické pokladny a obdrželi informace o probíhajících změnách 

v souvislosti s legislativou platnou od 1. 9. 2016 – zavádění podpůrných opatření.  
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V únoru byly projednány zápisy do 1. tříd – vzhledem k posunutí termínu byl 

upraven i školní projekt Než zazvoní. Do ePokladny se zapojil celý 1. stupeň 

a v souvislosti s „Pamlskovou vyhláškou“ byl pozastaven provoz školního bufetu.  

Na červnovém setkání byli členové informováni o výsledcích zápisu do 1. tříd, dále 

o organizačních změnách pro příští školní rok – současné tři třídy sedmého ročníku 

budou sloučeny do dvou s tím, že na předměty ČJ, M, AJ a NJ budou děleny do více 

učebních skupin. Důvodem byl vysoký počet žáků přijatých na šestileté gymnázium. 

S ohledem na platnou legislativu bude nutno sjednotit termíny volebního období 

Školských rad v základních školách v Českém Krumlově, proto začátkem 

následujícího školního roku dojde k volbám do ŠR pro další volební období. 

1.8 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. 

1.9 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 

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 
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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 

Další cizí jazyk    3 3 6 

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+1 1 

Volitelné 7. 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 
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Volitelné 7. ročník 2h 

Psaní na klávesnici 2 

Volitelné 9. ročník 1h 

Finance a ekonomika  

2 Přehled pracovníků školy 

2.1 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. 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 

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

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

ka ŠD a 2 zástupci učitelů 1. stupně. (vedoucí metodických sdružení pro 1. stupeň.) 

Vzdělávání a výchovu v ZŠ zabezpečovalo v přepočteném počtu 43,6 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 školník a 1 správce budov.  

V zařízení školního stravování – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 8 zaměst-

nankyň. 
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3 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 

středních škol 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu do první třídy pro šk. rok 2017/2018 se dostavilo celkem 79 žáků, z toho 11 

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.  

Vzhledem k tomu, že zápis se konal až začátkem dubna, proběhl projekt „Než 

zazvoní“ formou pouze čtyř setkání. (V tomto školním roce již počtvrté).  

Na jednotlivých setkáních se děti a rodiče seznámili s paní učitelkou, s novými 

spolužáky, se školním prostředím a prací při hodinách. Rodiče získali řadu 

důležitých informací týkajících se chodu školy – elektronická pokladna, program 

Bakaláři, provoz školní družiny a školní jídelny. Na posledním setkání děti prošly již 

tradiční cestu za zvonkem. Děti, rodiče i paní učitelky byli s formou i délkou 

projektu spokojeni. 

3.2 Výsledky přijímacího řízení  

Devítiletou školní docházku ukončili a stupeň základního vzdělání získali 72 žáci.  

Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 9 žáků, ze 7. ročníku 10 žáků. 

Z celkového počtu 71 žáků přijatých na SŠ, byli přijati na studijní obory s maturitou 

celkem 64 žáci, do učebních oborů nastoupí 7 žáků.  

Všichni žáci byli přijati v 1. a 2. kole přijímacího řízení. 
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4 Údaje o výsledcích vzdělávání:  
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4.1 Údaje o integrovaných žácích a talentovaných žácích 

V letošním školním roce škola evidovala 70 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a 16 žáků, kterým byla přiznána podpůrná opatření v souladu s par. 16 

školského zákona. Všem těmto žákům byla věnována patřičná péče. 20 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 9 asistentek pedagoga.  

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, tři žáci 1. stupně 

v systému vzdělávání v zahraničí. 

4.2 Komentář k údajům o výsledcích vzdělávacího procesu 

4.2.1 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 celko-

vého počtu 95), druhý rok 38 (ze 73), třetí rok již 61 (z 84) a následující rok 22 žáků. 

Při letošním zápisu do 1. tříd se pro CS rozhodlo 22 žáků. 

4.2.2 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. 

Neomluvená absence byla vždy řešena v rámci výchovné komise, závažné případy 

ve spolupráci s MÚ – odbor školství, sportu a mládeže. 
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Hodnocení chování – hodnocení za celý školní rok: 

3. stupeň z chování 0 

2. stupeň z chování 4 

Důtka ředitele školy 5 

Důtka třídního učitele 27 

Pochvala ředitele školy 4 

Pochvala třídního učitele 53 

5 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 školním metodikem 

prevence a s pracovníky PPP v Českém Krumlově. Proběhla řada setkání s některými 

třídními kolektivy a velké množství pohovorů se žáky i učiteli. 

Během školního roku bylo nově diagnostikováno a zařazeno 25 žáků, z toho 1 do 

3. stupně podpůrných opatření, 14 do 2. stupně. 36 žáků mělo PLPP. 

S některými třídními kolektivy pracoval Mgr. Jakub Průcha. 

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 11 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. 

Do konce listopadu byly vybaveny přihlášky na školy s talentovými zkouškami. 

V letošním školním roce podávali 4 žáci přihlášku na umělecké obory. Všichni byli 

přijati. 

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 rámci projektu přeshraniční 

spolupráce navštívila skupina žáků vzdělávací veletrh v Pasově, který připravil Úřad 

práce v Pasově. 

Další vydařenou mezinárodní akcí byl EURES PROJEKT – ve spolupráci 

s partnerskou školou se naši žáci podívali do firmy a mohli pracovat přímo v jejich 

dílnách pod vedením německých učňů. 

Stejně tak projekt Zátoň 2 se částečně zaměřuje na volbu povolání. Pobytů se 

zúčastnily všechny 8. třídy.  

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.  

6 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. 

Každoroční akce 

Řada přednášek, besed a akcí, které zajišťuje metodik prevence nebo externí 

pracovníci např.: Bezpečně na cestě do školy, Požáry, Požární ochrana, Sebeochrana, 
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Drogy, Kyberšikana, Dopravní výchova, Černý seminář, Den plný prevence, Školní 

snění + canisterapie, Chata pod Kletí, Zátoň 2.  

 

 

7 Doplňkové formy vzdělávání 

AKCE 1. STUPNĚ  

  
Kultura: 

Většina tříd zhlédla ve školním roce alespoň jedno divadelní představení. 

Čtvrté ročníky byly v divadle v Českých Budějovicích. 

Čtvrté a páté třídy se v rámci výuky anglického jazyka zúčastnily divadelního 

představení Kocour v botách.  

V předvánočním týdnu měl celý 1. stupeň možnost zhlédnout v kině novou českou 

pohádku Anděl Páně 2. 

Několik tříd navštívilo výchovné koncerty, které již tradičně pořádá ZUŠ. 

I v tomto roce se žáci naší školy stali návštěvníky regionálního festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět, stejně tak filmové přehlídky Edukofilm – 

vzděláváme filmem. 

 Městská knihovna již několik let připravuje projekt pro žáky prvních tříd Cesta do 

knihovny, kterého se zúčastnily všechny první třídy. 

Několik tříd využilo nabídku tematických besed v knihovně. 

Nově jsme využili nabídky klášterů, již tradičně jsme se zúčastnili některých 

programů v Regionálním muzeu. 

 

Tradiční akce 

Výtvarný podzim v Boudě  

Zapojení se do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy.  

Výtvarné tvoření manželů Chumových.   

Výukové a tvořivé programy se Spolkem Kamínky 

Pokusy z programu Bláznivá věda, kterou má v nabídce DDM. 

 Návštěva Planetária v Českých Budějovicích  

Prohlídka grafitového dolu v Českém Krumlově. 

Beseda s nevidomou paní. 

Beseda u hasičů. 

Účast v projektu Noc s Andersenem. 

Karneval, pořádaný pro malé děti ve spolupráci se žáky starších tříd. 

Den Země a Den dětí, které již tradičně zábavnou formou připravují žáci pátých 

tříd. 

Soutěž ve zpěvu Rozbal to! 

Zpívání v hale školy u stromku a u vánočního stromu na náměstí. 

Sběr plastových víček pro postižené děti. 
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AKCE 2. STUPNĚ  

 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.  

 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 řadu předmětových exkurzí. 

 Nově jsme uspořádali akci Branný den 

Každoroční akce 

 Cyklus Planeta Země – promítání dokumentárních filmů 

 Exkurze do zákulisí českokrumlovského divadla. 

 Dějepisná exkurze do Prahy 

 Přírodovědná exkurze do ZOO Hluboká 

 Gastrofest 

 Vzdělání a řemeslo 

 Stmelovací pobyty žáků 6. tříd na chatě Pod Kletí. 

 Besedy s archeologem, Den v pravěku 

 Beseda o židovských dějinách, zvycích a holocaustu 

 Zátoň 2 

Výčet všech akcí je možno nalézt na našich webových stránkách v sekci Ročenka 

2017. 

I. Akce školní kapely 

 Adventní koncert na náměstí Svornosti 

 Vánoční koncert v hale školy 

 Vystoupení na slavnostním zasedání školního parlamentu 

 Závěrečný koncert pro žáky školy (3x) 

II. Zájmová činnost 

Nedílnou součástí je i nabídka zájmových kroužků různého zaměření – např. 

sportovní, jazykové, výtvarné, hudební… V letošním školním roce bylo otevřeno 

celkem 18 zájmových kroužků, nabídku využilo více než 280 dětí. 
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7.1 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. 

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. 

7.2 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 23 prací ohodnoceno jako výtečné. 

8 Školní družina a Školní klub 

Provoz školní družiny, která má 5 oddělení, byl zahájen 5. září 2016, stejně jako 1 od-

dělení školního klubu. Děti byly seznámeny s pravidly provozu a řádem ŠD a ŠK. 

V říjnu byla zahájena činnost kroužků: 1 výtvarný, 1 keramický a 1 hudební.  

Během školního roku se děti zúčastnily řady soutěží – mj. se zapojily do soutěže 

o nejkrásnější vánoční ozdobu (byly poslány až do Walesu) a zapojily se do výtvarné 

soutěže Svět v pohybu. Vyráběly vánoční a velikonoční přání pro klienty Domu 

s pečovatelskou službou, dárky pro děti k zápisu do 1. tříd, sbíraly víčka pro 

Zuzanku a Johanku. Reprezentovaly školu na Kouzelném Krumlově (navlékaly 

kouzelné korálky v čarodějnické dílně). 
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V červnu se děti z 3. oddělení pochlubily pásmem s písničkami a kroužek flétny 

uspořádal malý koncert.  

9 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.  

10 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, v letošním roce např. podzimní tvoření, pouštění draků, 

Mikulášská nadílka, vánoční posezení, hodina v počítačové učebně, čtenářská dílna 

a rozloučení na konci školního roku. 

11 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 

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.  

12 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.  
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V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS. 

12.1 Volejbal ve školním roce 2016/17 

 

Volejbalu se intenzivně věnuje 60 chlapců a dívek, kteří trénují ve čtyřech skupinách. 

Zúčastnili se celkem více než 80 turnajů. Starší žáci postoupili do kvalifikace 

Mistrovství ČR, mladší žáci vyhráli krajský přebor. 

Memoriálu krajských reprezentací se zúčastnili 3 žáci. 

Přípravku a kroužky míčových her navštěvuje celkem 75 dětí v pěti skupinách podle 

věku a výkonnosti. Ty se zúčastnily 14 jednodenních turnajů a oblastního kola 

Festivalu barevného volejbalu v ČB. 

V soutěži Chlapecký volejbal do škol obsadili žáci 4.–5. místo. 

Barevný volejbal – všechna družstva se kvalifikovala do oblastního kola a postoupila 

do finále. 

13 Předmětové soutěže – olympiády 

13.1 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 postoupili 

v MO 2 žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli.  

 
Logická olympiáda: 

Krajského kola se zúčastnil 1 žák. 

13.2 Fyzika 

Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnilo 7 žáků – všichni se stali úspěšnými 

řešiteli, 1 postoupil do KK – 7. místo. 

V mezinárodní matematicko-fyzikální soutěži Náboj Junior pro čtyřčlenné týmy jsme 

v krajském kole obsadili 4. a 15. místo. 

13.3 Český jazyk 

V okresním kole recitační soutěže reprezentovalo naši školu celkem 7 žáků.  
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 Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 25 žáků, okresního kola se 

zúčastnili 2 žáci, jeden se umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola, kde 

obsadil 5. místo a postoupil do celostátního kola. 

Literární soutěž Evropa ve škole – 3 žáci postoupili do krajského kola – 3. místo 

Literární soutěž O jihočeskou žabku a Svět v pohybu  

13.4 Cizí jazyky 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 

1. kat. – 4. místo v okresním kole 

2. kat. – 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole a 5. místo v celostátním 

kole 

Konverzační soutěž v německém jazyce: 

1 žák v okresním kole – 3. místo 

13.5 Hudební výchova 

Okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se zúčastnilo 6 žáků, 2 žáci 

postoupili do KK, kde obsadili 1. místo. 

13.6 Informatika  

Krajská soutěž v programování – účast 2 žáků, 2. místo  

13.7 Chemie 

Okresního kola chemické olympiády se zúčastnila 1 žákyně, postoupila do KK, kde 

byla úspěšnou řešitelkou. 

Dlouhodobá internetová soutěž pana ZKUMAVKY – určená pro žáky 8. a 9. tříd se 

zájmem o chemii, přírodopis a ochranu životního prostředí – 3 žáci v celostátním 

kole. 

13.8 Biologie 

Okresní kolo biologické olympiády – 5 žáků, v kategorii 6. - 7. ročník 1. místo, KK – 

1. místo s postupem do celostátního kola 

Přírodovědný klokan – 2 žáci v okresním kole – 2. místo 

13.9 Zeměpis 

Okresní kolo zeměpisné olympiády – 3 žáci, dva v KK a jeden v celostátním kole 
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13.10 Dějepis 

Okresní kolo dějepisné olympiády – 3 žáci – 2., 5. a 12. místo, 2 žáci v KK – 5. místo 

13.11 Výtvarná výchova 

Lesy a příroda kolem nás – 2 žáci v OK s postupem do KK 

Evropa ve škole – 1. místo v KK 

Svět v pohybu 

Co se u nás povídalo – soutěžní výstava – 1. místo 

Žáci 7. ročníku se zapojili do soutěže o tvorbu plakátu na akci „Burza škol“, která 

proběhne 24. 10. 2017 ve Sportovní hale v Českém Krumlově ve spolupráci 

s Jihočeskou hospodářskou komorou. Vítězný plakát dvou našich žáků nás všechny 

bude zvát na tuto akci. 

13.12 Sportovní akce a soutěže  

 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 

 3 lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku 

 v rámci TV plavání a bruslení 

 účast v soutěžích – florbal, fotbal, Pohár rozhlasu  

Celoroční sportovní kroužky 

 atletika 

 stolní tenis 

 florbal 

 míčové hry 

 volejbalová přípravka 

 

14 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. 
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 Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán 

 Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 

 Podpůrná opatření u žáků ZŠ 

 Jiné dítě – problémový žák 

 Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách 

 Možnost hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Finanční gramotnost 

 Specifické poruchy učení a jejich náprava 

 Třídní klima a školní klima 

 Učitel a rodič 

 Fotografie ve výuce dějepisu 

 Přírodovědný inspiromat 

 Prožitkové čtenářství 

 Rozvoj čtenářství 

 Dokončení kurzu Studium pro koordinátory ŠVP 

 Zahájení studia výchovného poradce 

 Letní škola učitelů dějepisu 

 Letní škola pro členy čtenářského týmu  

14.1 Společná školení učitelů 

Problematika úprav a změn ŠVP ZV v souladu s aktuálním zněním 

RVP ZV (2016) 

Po tomto školení pracovali všichni vyučující na úpravách stávajícího ŠVP dle 

harmonogramu, který byl uveden v Plánu činnosti 2016/2017. 

Cílem bylo optimalizovat učivo a učební plán a dle aktuální legislativy připravit 

předměty spec. ped. péče pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením. 

Den bezpečnosti se záchrannými složkami 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celodenního teoretického a praktického 

semináře. 

Akce čtenářské školy 

V letošním školním roce jsme se zapojili do akce čtenářské školy v rámci projektu 

Pomáháme školám k úspěchu. Do tříletého programu zaměřeného na systematický 

rozvoj čtenářských dovedností žáků se zapojilo 11 veřejných základních škol z celé 

ČR. Ty nyní reprezentují čtyř až pětičlenné týmy učitelů, které budou s metodickou 

podporou čtenářských mentorů připravovat strategii pro rozvoj čtenářské 
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gramotnosti ve své škole. Školy také čeká vzájemné učení v rámci regionálních 

skupin a celá řada vzdělávacích seminářů.  

Náš školní tým se od února do května setkal 4x a hlavním cílem setkání byl rozvoj 

kolegiální spolupráce, práce s textem, společné plánování, společná reflexe. V květnu 

jsme se zúčastnili prvního společného setkání všech republikových škol v pražských 

Průhonicích. V srpnu proběhla Letní škola za účasti pěti pedagogů. 

Z nepedagogických pracovníků školy se v průběhu školního roku pravidelně 

vzdělávala ekonomka školy především v oblasti mzdových a ekonomických 

záležitostí a příslušné legislativy. 

15 Údaje o ostatní kontrolní činnosti 

15.1 Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov  

Předmět kontroly – plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

 Bez závad. 

15.2 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje  

Předmět kontroly – plnění povinností provozovatele potravinářského podniku. 

Bez závad. 

15.3 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. 

15.4 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Předmět kontroly – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. 

Bez závad. 
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15.5 Základní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jihočeského kraje na rok 2016 

NIV celkem ............................................................................ 26 495 000 Kč 

UZ za rok 2016 ............................................................................ 714 624 Kč 

Celkem  ............................................................................... 27 209 624 Kč 

 z toho platy .......................................................... 19 483 398 Kč 

 z toho OON ................................................................ 40 000 Kč 

Ostatní  ................................................................................. 7 686 226 Kč 

 Odvody na pojistné .............................................. 6 633 427 Kč 

 Odvody na FKSP ....................................................  293 199 Kč 

 ONIV ........................................................................  762 850 Kč 

 Náhrady od žáků ......................................................... 3 250 Kč 

Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2016 

V souladu s usnesením ZM č. 0127/ZM11/2015 ze dne 16. 12. 2015 byl stanoven 

příspěvek na provoz a údržbu školy na rok 2016 ve výši 6 653 000 Kč. Hospodaření 

za rok 2016 skončilo ztrátou ve výši 183 979,66 Kč. Tato částka byla po schválení RM 

Č. Krumlov částečně pokryta z rezervního fondu a do účetního roku 2017 zůstává 

ztráta 43 930,48 Kč. 

16 Partnerská škola Hauzenberg 

 

V letošním školním roce se uskutečnilo několik vzájemných setkání. 

 

1. První společná akce se uskutečnila v říjnu, kdy jsme pozvali děti ze 

Sportmittelschule Hauzenberg k nám do Č. Krumlova. 

Jedna část dětí z Hauzenbergu směřovala i s částí našich dětí na Kleť, druhá část 

spolu s krumlovskými dětmi plnila úkoly rallye městem s názvem „Za renesancí 

města Krumlova“. Děti pracovaly ve smíšených skupinách a úkoly týkající se 

renesance města zakreslovaly a zapisovaly pak v angličtině, němčině i češtině do 

zápisníků k tomuto účelu speciálně připravených. Při tom se zároveň blíže 

seznamovaly s historickým jádrem Českého Krumlova.  

 

2. V rámci EURES projektu Úřadu práce v Pasově a krajské pobočky v Č. 

Budějovicích se cca 23 žákům devátých tříd naskytla příležitost zúčastnit se v březnu 
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vzdělávacího veletrhu v Pasově s názvem „Vzdělání zajišťuje budoucnost“. Kromě 

informací o studijních oborech a profesích nabízených na trhu práce si mohly děti při 

plnění předem připravených úkolů na jednotlivých stanovištích zároveň procvičit 

své znalosti v německém i anglickém jazyce.  

 

3. Také další akce, která se uskutečnila v dubnu, byla opět zajištěna Úřadem práce 

v Pasově a úzce souvisela s předmětem profesní orientace.  Naši žáci se ve spolupráci 

s partnerskou školou podívali do firmy a mohli se pod vedením německých učňů 

zapojit do samotného odborného výcviku.  

 

4. Nejvýznamnější akce letošního roku se uskutečnila v květnu na Třístoličníku 

u příležitosti oslav 20. výročí partnerských vztahů mezi oběma školami. Ve velmi 

příjemné atmosféře, za účasti vedení obou škol, vystoupili v pestrém programu žáci 

obou škol a byly připomenuty nejdůležitější akce těchto dvaceti let. A těch bylo 

skutečně mnoho.  

 

5. K dalšímu setkání došlo koncem června, kdy část dětí z obou škol absolvovala 

výstup na Kleť, spojený s plněním jednoduchých úkolů. Druhá část dětí závodila 

zábavnou formou ve smíšených družstvech v tělocvičně. Odpoledne navštívili naši 

hosté historické jádro našeho města. 
 

Vzdělávací zahraniční zájezdy 

 
1. Linec – se stejnými cíli jako každoročně (Ars centrum elektroniky, historické 

jádro města, Pöstlingberg) využily třídy 8. A, B 

 
 

17 Projednání výroční zprávy školy 

Výroční zpráva školy bude projednána a předložena ke schválení Školské radě 

Základní školy 6. 10. 2017. Následně bude do 14 dnů předložena k projednání 

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

 

V Českém Krumlově 29. 8. 2017 
 

Mgr. Dana Hoššová 

ředitelka školy v z. 


