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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:

IČO:
IZO:
Telefon škola
Telefon jídelna
Telefon družina
Telefon klub

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

www stránky školy
E- mail:

www.zsnadrazi.cz
zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Sídlo školy:

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
40 žáků
1000 jídel

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

Celkem
1. stupeň
2. stupeň
27
16
11
644
371
273
37,8
16,7
21,1
(přepočteno na plně zaměstnané)

Počet správních zaměstnanců: 11
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:
Počet jídel:

9
850

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
5

s tiskárnou, skenerem a dataprojektorem, dvou tělocvičnách se zázemím, na
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 a školním klubem.
Celá naše škola disponuje dostatečným počítačovým vybavením. Kromě dvou
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.
V tomto školním roce byla dokončena výměna nábytku ve třídách na 1. stupni, byl
vyměněn mrazák ve školní jídelně a pořízen nový kotel tamtéž. Do školní jídelny byl
instalován nový docházkový systém a na vybraná místa školy byly nainstalovány
vnitřní bezpečnostní kamery. V průběhu školního roku byl také položen kamenný
koberec na schodech před vchodem a o prázdninách proveden protiskluzový nátěr
rampy a schodů u školní jídelny. Dále byly opraveny střešní svody pavilonů U 12
a U 10. Jako každoročně bylo prováděno sekání zeleně v areálu školy a malování
vybraných tříd a chodeb.

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 byla projednána příprava voleb nové Školské
rady. Volby proběhly v polovině měsíce října kombinovanou formou – elektronické
hlasování prostřednictvím Bakalářů nebo přímé hlasování lístkem.
V prosinci se sešla nová ŠR. Její členové byli informováni o přípravách již tradičního
vánočního jarmarku a o zapojení do akce čtenářské školy v rámci projektu
Pomáháme školám k úspěchu.
Na červnovém setkání byli členové informováni o výsledcích zápisu do 1. tříd
a o projektu Než zazvoní.
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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+3

6+2

6+1

6+2

42

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

Informatika

-

-

0+1

0+1

1

3

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

Nepovinné předměty

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

Náboženství

0

0

0

0

0

0

Speciální pedagogická péče 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

5

4

4

3+1

17

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

-

2

2

2

6

7

Matematika

4+1

4

5

3+1

18

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+3

2

2

1

8

Chemie

-

-

2

1

3

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

Prevence

-

-

1

-

1

Pracovní činnosti

1

1

-

1

3

Profesní orientace

-

-

0+1

-

1

Volitelné 9. ročník 1h

-

-

-

0+2

2

Celkem základní dotace

25

28

26

25

104

Celkem disponibilní dotace 5

2

6

5

18

Celkem v ročníku

30

30

32

30

122

Nepovinné předměty

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

Speciální pedagogická péče 1

1

1

1

4

Náboženství

0

0

0

0

0

Volitelné 9. ročník 1h
Finance a ekonomika
Psaní na klávesnici

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,
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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. 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 45 pedagogických
pracovníků (včetně asistentů), 4,7 vychovatelky pracovaly ve školní družině
a školním klubu. Provoz ZŠ dále zabezpečovaly na plný pracovní úvazek
1 ekonomka školy, 6,52 uklízečky a 1 školník.
V zařízení školního stravování – typ ŠJ v ZŠ pracovala 1 vedoucí ŠJ a 8 zaměstnankyň.

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 2018/2019 se dostavilo celkem 86 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 9 odkladů
povinné školní docházky.
Projekt „Než zazvoní“ proběhl na naší škole již popáté. Celkem se uskutečnila čtyři
setkání s nastávajícími prvňáčky a jejich rodiči. Všechna setkání proběhla v příjemné
a tvořivé atmosféře. Děti se seznámily nejen se svými budoucími třídními učiteli, ale
setkaly se i se svými novými spolužáky a mohly si i prohlédnout třídy a další
prostory školy. Rodiče byli informováni o provozu školy, školní družiny, jídelny,
pedagogicko-psychologické poradny, internetových stránkách školy, ePokladně
a dalších organizačních záležitostech, které budou na začátku školního roku
potřebovat. Projekt byl stejně jako v minulých letech hodnocen rodiči velmi kladně.

3.2 Výsledky přijímacího řízení
Devítiletou školní docházku ukončilo a stupeň základního vzdělání získalo 68 žáků.
Na víceletá gymnázia odešli z 5. ročníku 3 žáci, ze 7. ročníku 8 žáků.
9

Z celkového počtu 68 žáků přijatých na SŠ, bylo přijato na studijní obory s maturitou
celkem 56 žáků, do učebních oborů nastoupí 12 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
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole pracovalo ve složení: výchovný
poradce, koordinátor inkluze a školní metodik prevence.
V letošním školním roce bylo nově diagnostikováno a zařazeno 49 žáků, z toho
35 žáků do 2. stupně PO a 14 žáků do 3. stupně PO (PO – podpůrná opatření
v souladu s § 16 školského zákona). Všem těmto žákům byla věnována patřičná péče.
35 žáků mělo individuální vzdělávací plán, který třídní učitel ve spolupráci
s výchovným poradcem a koordinátorem inkluze projednal s rodiči a se samotnými
žáky.
Po celý školní rok pracovalo ve škole 11 asistentek pedagoga.
Spolupráce s PPP Český Krumlov byla jako vždy na velmi dobré úrovni, stejně tak
i se SVP Spirála.
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

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.
4.2.2

Hodnocení chování – hodnocení za celý školní rok:

3. stupeň z chování
2. stupeň z chování
Důtka ředitele školy

0
2
2
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Důtka třídního učitele
Pochvala třídního učitele

26
55

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.

5.1 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.
S některými třídními kolektivy pracoval vedoucí pracovník PPP.
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).

5.2 Kariérové poradenství
První týden v říjnu se konala informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, kde
byli seznámeni s harmonogramem aktivit směřujících k volbě další formy
vzdělávání.
V průběhu celého prvního pololetí školního roku byly pro vycházející žáky
organizovány různé formy poradenství k volbě povolání - návštěva šesti zástupců SŠ
z jihočeského kraje přímo u nás ve škole, aktivní účast vycházejících žáků na Burze
škol v Českém Krumlově, objednání Atlasů školství pro všechny žáky 9. ročníku,
upozornění na Dny otevřených dveří na SŠ a na prezentační výstavu Vzdělání
a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích, kde mohli vycházející žáci získat
informace o středních školách nejen v Jihočeském kraji (letos poprvé nebyla akce
organizována školou).
Do konce listopadu byly vybaveny přihlášky na školy s talentovými zkouškami.
V letošním školním roce podávalo 5 žáků přihlášku na umělecké obory.
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V prosinci navštívili vybraní žáci z 8. a 9. tříd Den řemesel, který pořádá SPV Pod
Kamenem v Českém Krumlově.
V lednu se konaly talentové zkoušky na umělecké školy. Přihlášení žáci z naší školy
si vedli úspěšně – všichni byli přijati.
Do 1. března 2018 posílali žáci přihlášky na střední školy do oborů bez talentové
zkoušky.
Od 12. dubna 2018 probíhalo přijímací řízení – všichni žáci byli přijati (pouze 2 žáci
podávali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení).
Jako příprava na další formu vzdělávání je na naší škole pro 8. ročníky zaveden
předmět Profesní orientace s dotací 1 hodina týdně. Již několik let využíváme portál
Proskoly.cz, který nabízí testy rozumových schopností, předmětové testy, kvízy
a dotazníky.
Na výuku v tomto předmětu tematicky navázala v dubnu návštěva Informačního
a poradenského střediska (IPS) Úřadu práce v Českém Krumlově.
V dubnu se také zúčastnilo 5 vybraných chlapců z 8. tříd dvoudenní soutěže „Parťáci
– žáci učí žáky“ Místem konání byly dílny na SPV Pod Kamenem SOŠZ a SOU Český
Krumlov. Akce byla první částí projektu Parťáci v rámci grantu Jihočeského kraje
Podpora technického vzdělávání žáků.
V květnu proběhl projekt Zátoň 2, který se částečně zaměřuje na volbu povolání.
Pobytů se zúčastnily obě 8. třídy pod vedením metodika prevence.
Zájemci z 8. tříd se zúčastnili online testování SCIO (trénink na jednotné přijímací
zkoušky). Zpracované výsledky jsou pro žáky zajímavé, zejména pokud uvažují
o studiu maturitního oboru, protože tato organizace připravuje testy k jednotné
přijímací zkoušce.
V tomto školním roce jsme navázali opět spolupráci s Jihočeskou hospodářskou
komorou, která bude pro nás v následujících třech letech organizovat různé
workshopy do firem pro žáky. Jedná se o jedno z mnoha opatření na zvýšení úrovně
odborného vzdělávání a rozvoje kariérového poradenství v rámci projektu
Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, ve kterém je komora
partnerem. Jihočeská hospodářská komora tak naváže na své již tradiční aktivity
typu exkurze do firem, burzy škol, setkávání s výchovnými a kariérovými poradci,
kterými se snaží reagovat na stále se zhoršující situaci v oblasti nedostatku
pracovníků na trhu práce.
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V červnu vyjeli žáci 8. tříd do Českých Budějovic na výstaviště na akci
"Dobrodružství s technikou", kterou pro ně uspořádala Jihočeská hospodářská
komora v rámci osvěty technických oborů pro budoucí středoškoláky.

6 Prevence rizikového chování
Oblast prevence rizikového chování na naší škole je celkově koncipována
v dokumentu MPP 2017/2018.
Na začátku školního roku 2017/2018 byly přizvány k realizaci Prevence Rizikového
Chování Policie ČR a Městská Policie Český Krumlov. Zástupci těchto organizací
pracovali přímo ve škole s dětmi a věnovali se následujícím tématům:
Šikana + agresivní chování jedince či skupiny, Kyberšikana, Finanční gramotnost
v rámci předmětu Finance a ekonomika (9. ročník), Autorský zákon, Rizikové
chování v dopravě, Umíš svědčit + krádeže, Sekty + příslušnost k subkulturám,
Alkohol a tabák – návykové látky, Krizové situace, Rizikové sexuální chování a
záškoláctví.
Řada preventivních témat nebyla řešena pouze formou besed a seminářů, ale
i v rámci pobytových setkání žáků.
Na 1. stupni, proběhl každoroční projekt Noc s Andersenem a projekt Školní snění
4. ročníků spojený s canisterapií.
Žáci 6. tříd se zúčastnili stmelovacích setkání v Chatě pod Kletí. Program byl
zaměřen na utváření vazeb v nových kolektivech, na klima třídy a postavení jedince
v kolektivu.
Pro 7. ročníky byl opět zorganizován lyžařský výcvik, který slouží nejen
k zdokonalení dětí v lyžařských disciplínách, ale i k nastavení pravidel zdravého
životního stylu a aktivního přístupu k trávení volného času.
8. ročník se účastnil dvoudenního pobytu na Zátoni. V případě tohoto setkání hrají
každoročně velice důležitou roli žáci školy, kteří se v rámci Peer programu snaží
příkladně působit na ostatní jednotlivce. Vzhledem k tomu, že je program zaměřen
na volbu povolání spolupodílejí se na programu pro žáky i absolventi naší ZŠ, kteří
přijedou osmákům „referovat“ o své volbě SŠ a prezentují svůj pokrok a osobnostní
rozvoj.
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7 Doplňkové formy vzdělávání
7.1 Akce 1. stupně
Kultura:














Většina tříd shlédla ve školním roce alespoň jedno divadelní představení.
Čtvrté a páté třídy se v rámci výuky anglického jazyka zúčastnily divadelního
představení A Silly Bear.
Před pololetními prázdninami se celý 1. stupeň vydal do kina na novou
českou pohádku Čertoviny.
V kině žáci 2. až 5. ročníku zažili Listování – zdramatizované čtení knihy.
Několik tříd navštívilo výchovný koncert, který již tradičně pořádá ZUŠ.
Dvě třídy se zúčastnily hudebního programu v DDM Za písničkou do
pohádky.
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. Žáci vyšších
ročníků se vydali do knihovny na tematické besedy: Pověsti našeho kraje,
Cesta do Betléma, Vánoce ve světě, Pod vánočním stromkem.
Jedna třída se vydala do klášterů na program Kláštery a řemesla – Anděl Páně.
Některé třídy využily nabídky Regionálního muzea a zapojily se do nového
projektu oddělení archeologie: Pravěk.
V rámci výuky vlastivědy si někteří žáci prohlédli expozici Legiovlaku.

Výtvarné akce a soutěže:








Výtvarný atelier TVOR pořádá výtvarné dílny. V dílně s názvem Kouzelník
pracovali žáci čtyř tříd. Následně se se svými pracemi zúčastnili výstavy
v Českých Budějovicích.
Žáci 1.A a 4.B se zúčastnili výtvarných soutěží, které pořádá Městská
knihovna: Lesy a příroda kolem nás a Tajuplný Český Krumlov.
Naši žáci uspěli i v soutěži Evropa ve škole.
Na Výtvarný podzim v Boudě šli žáci 4. ročníku. Projektu Děti a sochy se
zúčastnila jedna třída 5. ročníku.
Pravidelně se již několik let účastníme mezinárodního projektu: Záložka do
knihy spojuje školy. Tentokrát se zapojilo celkem šest tříd.
I v letošním roce proběhlo výtvarné tvoření manželů Chumových. Pod jejich
vedením pracovali zájemci ze všech tříd 1. stupně.
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Výukové programy, besedy, exkurze, projekty:




















Náš les a jeho obyvatelé
Dravci – beseda pro žáky 1. stupně.
Přednáška od společnosti Ornita na téma Krkavcovití
Návštěva Planetária v Českých Budějovicích
Techmánia – Plzeň
Prohlídka grafitového dolu v Českém Krumlově
Beseda na pracoviště Policie ČR
Sportovní den s hasiči
Lesní pedagogika
Projekt Noc s Andersenem
Netradiční dílna čtení v knihkupectví
Exkurze do Prahy
Tradiční akce 1. stupně:
Karneval, pořádaný pro malé děti ve spolupráci se žáky starších tříd.
Den Země, který již tradičně zábavnou formou připravují žáci pátých tříd.
Den dětí, pojatý jako velká zábavná pouť se spoustou atrakcí.
Soutěž ve zpěvu Rozbal to!
Soutěže sportovní: ve šplhu – Veverka, atletická olympiáda.
Vánoční dílny a jarmark

7.2 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.

Každoroční akce





Cyklus Planeta Země – promítání dokumentárních filmů
Exkurze do zákulisí českokrumlovského divadla.
Dějepisná exkurze do Prahy
Dějepisná exkurze Mauthausen
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Přírodovědná exkurze do ZOO Plzeň
Gastrofest
Burza škol
Stmelovací pobyty žáků 6. tříd na chatě Pod Kletí.
Besedy s archeologem, Den v pravěku
Beseda o židovských dějinách, zvycích a holocaustu
Zátoň 2
Interaktivní výstava „Dobrodružství s technikou“
Divadlo ÚDiF pro žáky 6. -8. ročníku
Anglické vzdělávací divadlo pro 9. ročník

Výčet všech akcí je možno nalézt na našich webových stránkách v sekci Ročenka
2018.
I.






II.

Akce školní kapely
Adventní koncert na náměstí Svornosti
Vánoční koncert v hale školy
Koncert pro zahraniční studenty v rámci projektu Edison
Účast na přehlídce „Kaplické hrátky“
Účast zpěváků na soutěži Jihočeský zvonek – bronzové pásmo v krajském kole
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 20 zájmových kroužků, nabídku využilo více než 260 dětí.

7.3 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 PET.
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.
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V rámci projektu Edison navštívili v únoru naši školu stážisté z Brazílie, Taiwanu,
Gruzie, Číny, Ruska a Indonesie. Stážisté si pro děti připravili velmi pěkné
prezentace o zemích, ve kterých žijí a studují. Jejich prostřednictvím žáky seznámili
s krásami, zvyky, tradicemi a dalšími zajímavostmi své rodné země. Netradiční
výuka probíhala v anglickém jazyce, nicméně děti měly možnost naučit se i některá
slova a jednoduché fráze v rodných jazycích stážistů. A že to byl někdy velký oříšek!
Celý projekt vyvrcholil páteční Global Village, kdy se žáci mohli podívat na tamní
kroje, osahat si tradiční hudební i jiné nástroje, prohlédnout si místní platidla,
dozvědět se něco o své budoucnosti a zejména ochutnat některé národní speciality
a nápoje. Na oplátku jsme si i my pro zahraniční studenty připravili krátkou
prezentaci o České republice, nechyběla ani česká lidovka a ochutnávka tradiční
bábovky. Po celý týden byl pro naše stážisty připraven bohatý kulturní odpolední
program, kterého se účastnili i naši žáci. Společně si prohlédli město, navštívili
Hradní muzeum a věž, areál klášterů či Muzeum fotoateliér Seidl. Dokonce je na
českokrumlovské radnici přivítal i pan starosta. Společný mezinárodní týden jsme
nakonec zakončili sobotním výstupem na Kleť.

7.4 Zahraniční vzdělávací zájezdy
Linec – se stejnými cíli jako každoročně (Ars centrum elektroniky, historické jádro
města, Pöstlingberg) bylo využito motivačně při zahájení výuky němčiny v osmých
třídách již v září.
Sedmidenní vzdělávací zájezd do Anglie s ubytováním v rodinách – Londýn,
Brighton, Stonehenge, Oxford (květen)
Salzburg, Orlí hnízdo, solné doly, Königssee – pro 9. a 8. třídy (červen)

7.5 Absolventské práce žáků 9. ročníku
Absolventská práce vychází z požadavků Školního vzdělávacího programu a je
jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní
vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací,
ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.
Žáci 9. ročníků vytvářeli v průběhu 1. a především 2. pololetí absolventské práce.
Každý žák si zvolil téma, které ho oslovilo, vypracoval písemnou část podle
zadaných obsahových a typografických kritérií a před komisí složenou z vyučujících
daného oboru svou práci formou prezentace obhajoval.
V letošním školním roce absolvovalo celkem 67 žáků 9. ročníku (1 žákyně byla ze
zdravotních důvodů uvolněna), z toho 18 žáků bylo ohodnoceno výtečně, 36 žáků
splnilo, 12 žáků splnilo částečně a 1 žákyně práci nesplnila.
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8 Školní družina a Školní klub
Provoz školní družiny, která má 5 oddělení, byl zahájen 4. září 2017, stejně tak jako
1 oddělení školního klubu.
V říjnu byla zahájena činnost hudebního kroužku hraní na flétny – pro začátečníky
a pokročilé.
Během školního roku se děti zúčastnily řady soutěží – mj. se zapojily do soutěže
o nejkrásnější vánoční ozdobu pro waleské město Llanwrtyd Wells. Toto město je
partnerským městem Českého Krumlova.
Vyráběly vánoční a velikonoční přání pro klienty Domu s pečovatelskou službou,
dárky pro děti k zápisu do 1. tříd a aktivně se zapojily do řady aktivit během
tradičního vánočního jarmarku ve škole.
Kromě přednášek na téma Bezpečně do školy a ze školy, Tísňová volání a Internet
a bezpečnost, proběhly dvě nové akce:
Bílá vločka je název pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou, která sídlí v Českých
Budějovicích. Z této školy nás navštívily čtyři studentky, které dětem předaly
základní informace o poskytnutí první pomoci a předvedly jim i praktické ukázky ze
záchranářské práce.
Bublinková show bylo kouzelnické Bublinkovo představení, během kterého děti
viděly krásu nádherných duhových bublin v zajímavých kreacích a tricích, vtipná
kouzelnická čísla, která dětem zamotala hlavu, od hlavy až k patě se oblékly do obří
bubliny a v neposlední řadě si bubliny mohly vytvořit i samy.
Školní klub
Čertovský den - malování na obličej
Prodávání na vánočním jarmarku
Účast ve výtvarných soutěžích:
Lesy a příroda kolem nás (Lesy ČR a Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích)
Šumava-domov vzácných živočichů a rostlin
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9 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. společná prohlídka
školy, pouštění draků, Písmenková besídka, zdobení stromu pro zvířátka,
Mikulášská nadílka, vánoční besídka, velikonoční besídka, Den naruby, Naše
město – poznávací vycházka.

10 Školní parlament
Ve školním parlamentu se pravidelně jednou měsíčně scházelo 28 žáků, kteří byli na
začátku září zvoleni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů (vždy 2 zástupci
z 5. až 9. tříd).
Zástupci tříd prezentovali „hlas“ třídy na zasedáních a pak zpětně informovali svou
třídu o všem, o čem se diskutovalo, co se připravovalo a plánovalo v parlamentu.
Členové parlamentu vykazovali spoustu činností – např. diskutovali o tom, co by
chtěli na škole změnit, projednávali otázky dodržování školního řádu, losovali
účastníky zájezdu do Londýna, uskutečnili malé překvapení pro učitele na Den
učitelů, podíleli se na přípravě a organizaci tradičního Vánočního jarmarku, zpětně
hodnotili již proběhlé školní akce, atd. V květnu parlament uspořádal slavnostní
veřejné zasedání ve školní jídelně. Zde byli oceněni všichni žáci, kteří se v tomto
školním roce zúčastnili minimálně okresního kola soutěže, olympiády nebo projektu
(netýká se sportovních soutěží).
Byly uskutečněny dva prožitkové dny ŠP (listopad, červen). V nich se členové
parlamentu setkali na českokrumlovské radnici s panem starostou, prohlédli si
fotoateliér Seidel a ověřili si týmovou spolupráci při bowlingu.
V letošním roce byla ukončena „adopce na dálku“ chlapce Briana Omondiho
Ojwanga z Kisumu v Keni, kterého ŠP podporoval od roku 2006. V příštím roce bude
nalezeno alternativní řešení pro podporu lidí, kteří to opravdu potřebují.

11 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.
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11.1 Volejbal ve školním roce 2017/18
Volejbalu se intenzivně věnuje 35 chlapců a 39 dívek, kteří trénují ve čtyřech
skupinách. Starší a mladší žáci se zúčastnili 28 turnajů, obsadili 2. místo v krajském
přeboru.
Starší žákyně odehrály celkem 25 turnajových dnů o víkendech a obsadily 4. místo
v krajském přeboru.
Přípravku a kroužky míčových her navštěvuje celkem 85 dětí v pěti skupinách podle
věku a výkonnosti. Ty se zúčastnily 10 jednodenních turnajů a oblastního kola
Festivalu barevného volejbalu v ČB.
V soutěži Chlapecký volejbal do škol obsadili žáci 1. a 2. místo.
Barevný volejbal – všechna družstva se kvalifikovala do oblastního kola a postoupila
do finále.

12 Předmětové soutěže – olympiády
12.1 Matematika
Žáci naší školy se účastnili těchto soutěží: Matematická olympiáda, Matematický
Klokan a Logická olympiáda:
Ve všech těchto soutěžích jsme v okresních kolech v různých kategoriích získali
některá umístění na 1. až 3. místě.

12.2 Fyzika
Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnil 1 žák – obsadil 4.–5. místo.
V mezinárodní matematicko-fyzikální soutěži Náboj Junior pro čtyřčlenné týmy jsme
se zúčastnili krajského kola.

12.3 Český jazyk
V okresním kole recitační soutěže reprezentovalo naši školu celkem 8 žáků, obsadili
2. a 3. místo.
Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 19 žáků, okresního kola se
zúčastnil 1 žák, který se umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola, kde obsadil
14. místo.
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Literární soutěž Evropa ve škole – 3 žáci postoupili do krajského kola – 2 vítězové
a 1 čestné uznání.
Literární soutěž O jihočeskou žabku a Tajuplný Český Krumlov.

12.4 Cizí jazyky
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
1. kat. – 4. místo v okresním kole
2. kat. – 1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole
Konverzační soutěž v německém jazyce:
2 žáci v okresním kole – 3. a 4. místo

12.5 Hudební výchova
Okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se zúčastnilo 5 žáků, 2 žáci
postoupili do KK, kde získali bronzové pásmo.

12.6 Chemie
Okresního kola chemické olympiády se zúčastnili 3 žáci – 1., 6. a 8. místo
vítěz postoupil do krajského kola.
Dlouhodobá internetová soutěž pana ZKUMAVKY – určená pro žáky 8. a 9. tříd se
zájmem o chemii, přírodopis a ochranu životního prostředí – 2 žákyně v celostátním
kole.

12.7 Biologie
Okresní kolo biologické olympiády – 5 žáků, v kategorii 6. - 7. ročník 9. a 12. místo,
v kategorii 8. 9. ročník 2., 11. a 12. místo

12.8 Zeměpis
Okresní kolo zeměpisné olympiády – 4 žáci, ve svých kategoriích obsadili
5. a 6. místo

12.9 Dějepis
Okresní kolo dějepisné olympiády – 3 žáci – 10., 13. a 14. místo
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12.10 Výtvarná výchova
Lesy a příroda kolem nás – 2 žáci v OK s postupem do KK
Evropa ve škole – 1 žák a 1 kolektiv postoupili do KK – čestné uznání a 3. místo
Tajuplný Český Krumlov - vítěz kategorie

12.11 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 – 2. místo
štafetový pohár okresní kolo – 3. místo
3 lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku
v rámci TV plavání a bruslení
účast v soutěžích: fotbal mladší žáci – 5. místo v okresním kole, košíková –
3. místo v okr. kole, Pohár rozhlasu – 1., 3. a 6. místo, mladší žáci postoupili do
krajského kola, volejbal starší žáci – 1. místo v OK a 2. místo v KK, volejbal
starší žákyně – 1. místo v OK a 3. místo v KK

Celoroční sportovní kroužky


atletika



stolní tenis



florbal



míčové hry



volejbalová přípravka

13 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.






Pokračování studia výchovného poradce
Principy řízení bezpečné školy
Celostátní setkání čtenářských týmů
Festival pedagogické inspirace
Seminář ÚDiF
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Efektivní komunikace s rodiči
Seminář MBTI
Seminář GDPR
Myslivna čtenářských specialistů
Poruchy řeči
Relaxační techniky pro žáky se SPU
Letní škola učitelů dějepisu
Letní škola pro členy čtenářského týmu

13.1 Společná školení učitelů
Akce čtenářské školy
Již druhým rokem jsme zapojeni do akce čtenářské školy v rámci projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“.
Osmičlenný tým se pravidelně scházel 1× měsíčně. Většina schůzek byla otevřená
celému sboru – zájemci byli seznámeni se Čtenářským kontinuem, platformou,
didaktickým potenciálem textů, dobrovolníci zažili seminář dílny čtení a oborové
lekce vedoucí jak k oborovému, tak čtenářskému cíli.
Některé členky čtenářského týmu otevřely hodiny pro kolegy.
Tým procházel společným vzděláváním na celostátních setkáních čtenářských škol
v Táboře a Průhonicích.
Zároveň jsme se zúčastnili tří regionálních setkání, z nichž jsme jedno připravili i na
naší škole. Vždy jsme byli přítomni v hodinách kolegů, poté následovala vedená
analýza, při které jsme společně hledali, co se dětem dařilo, co se dařilo učiteli, jak
byly naplánovány aktivity v souladu s čtenářským, ale i oborovým cílem, jak
náročný byl text. Společně jsme prozkoumávaly žákovské výkony.
V současné době se tým věnuje vytváření společné strategie čtenářské školy, která
bude platná pro celý pedagogický sbor.
Během letošního roku se postupně dařilo zavádět dílny čtení na prvním stupni.
K tomuto účelu byla vyhlášená akce „Daruj škole novou knihu“, ve které jsme získali
přes 200 nových knih.
Zároveň jsme pořídili 40 nových knih z peněz věnované projektem.
Z nepedagogických pracovníků školy se v průběhu školního roku pravidelně
vzdělávala ekonomka školy především v oblasti mzdových a ekonomických
záležitostí a příslušné legislativy.
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14 Údaje o ostatní kontrolní činnosti
14.1 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.
Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

14.2 Základní údaje o hospodaření školy
Rozpočet z prostředků MŠMT prostřednictvím Jihočeského kraje na rok 2017
NIV celkem ............................................................................ 29 328 234 Kč
UZ za rok 2017 ............................................................................ 772 211 Kč
Celkem

............................................................................... 30 100 445 Kč
z toho platy .......................................................... 21 465 861 Kč
z toho OON ................................................................ 80 000 Kč

Ostatní

................................................................................. 8 554 584 Kč
Odvody na pojistné .............................................. 7 313 399 Kč
Odvody na FKSP .................................................... 432 222 Kč
ONIV ......................................................................... 808 963 Kč

Rozpočet z prostředků zřizovatele na rok 2017
V souladu s usnesením ZM č. 0108/ZM7/2016 ze dne 15. 12. 2016 byl stanoven
příspěvek na provoz a údržbu školy na rok 2017 ve výši 6 153 000 Kč. Hospodaření
za rok 2017 skončilo ziskem ve výši 23 367,09 Kč. Tato částka byla po schválení RM
Č. Krumlov převedena do rezervního fondu.

15 Partnerská škola Hauzenberg
Také v letošním školním roce se uskutečnilo několik vzájemných setkání.
První společná akce se uskutečnila v říjnu na bavorské půdě – 22 žáků 9. tříd naší
školy mělo možnost nejprve ve skupinkách s hauzenbergskými dětmi prohlédnout si
jejich školu. Pro společné setkání byl připraven sportovní den, který spočíval ve
dvou částech. V první měli všichni možnost zkusit jízdu na kolečkových bruslích.
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Odpoledne byli žáci přítomni tréninku nejen začínajících skokanů na lyžích, ale
i zkušeného skokana-juniora na středním můstku.
V rámci EURES projektu Úřadu práce v Pasově a krajské pobočky v Č. Budějovicích
se 23 žákům 9. tříd naskytla příležitost zúčastnit se v Pasově vzdělávacího veletrhu
s názvem „Vzdělání zajišťuje budoucnost“. Kromě informací o studijních oborech
a profesích nabízených na trhu práce mohly děti při plnění předem připravených
úkolů na jednotlivých stanovištích zároveň procvičit své znalosti v německém i
anglickém jazyce.
Zajímavý, tzv. Akční den 2018, prožili žáci 8.A společně se svými novými kamarády
z partnerské školy v Hauzenbergu tentokrát ve Středisku praktického vyučování U
Trojice v Č. Krumlově. V SPV se žáci seznámili s obory truhlář a kuchař-číšník.
V truhlářské dílně ve smíšených skupinách pod dohledem učňů a učitelů sami
vyráběli dřevěnou kasičku, s kuchaři míchali nápoje, vyřezávali ovoce a zeleninu či
připravovali saláty.
Další akce se uskutečnila červnu, kdy Č. Krumlov navštívila spolu se svou třídní
a učitelkou českého jazyka skupinka hauzenbergských dětí, které se učí česky.
Společně s několika dětmi z 6.C prožily pěkný den v Seidelově fotoateliéru,
v cukrárně, pak v měst. parku při poznávacích hrách, později ve smíšených
skupinách při rallye městem i při společném obědě. Víc než čeština zazněla však
jednoduchá angličtina.

Projednání výroční zprávy školy
Výroční zpráva školy bude projednána a předložena ke schválení Školské radě
Základní školy 3. 10. 2018. Následně bude do 14 dnů předložena k projednání
a schválení zřizovateli školy a zveřejněna na přístupném místě ve škole.

V Českém Krumlově 29. 8. 2018
Mgr. Dana Hoššová
ředitelka školy v z.
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