VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní
školní rok 2012/2013
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Charakteristika školy
Název, sídlo, právní forma, způsob hospodaření, identifikační číslo
Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní , příspěvková organizace,
IČO 00583642, IZO 600059103
Název a adresa zřizovatele
Obec Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, okres Český Krumlov

Součásti školy
Škola sdružuje:
Základní škola IZO 000 583642
Školní družina IZO 114 300 275
Školní jídelna ZŠ IZO 102 427 259
Mateřská škola IZO 107 532 026
Školní jídelna - výdejna IZO 163 102 872
Seznam pracovišť (jednotlivé budovy), telefon, e-mail
Vedení školy 1.a 2. stupeň ZŠ, školní družina Větřní 232
382 11 Větřní
číslo telefonu
380 732 352
e-mail
zsvetrni@zsvetrni.cz
Školní jídelna ZŠ

Větřní 232, 382 11 Větřní
číslo telefonu
380 732 100

Mateřská škola a školní výdejna
číslo telefonu

Větřní 194
382 11 Větřní
380 732 122

Datum zařazení do sítě škol
1. 1. 1993
Spádový obvod základní školy
Spádový obvod základní školy tvoří územní obvod obce Větřní. Základní školu navštěvují
žáci i z Bohdalovic, Přídolí a Českého Krumlova.

Počet žáků a počet tříd k 31. 3. 2013
Počet žáků

celkem
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
dívek
chlapců

331
214
117
162
169
3

zapsaných ve školní družině
zapsaných v mateřské škole

75
111

Počet ročníků ZŠ

9

Počet tříd celkem

16

Počet oddělení školní družiny
Počet tříd v mateřské škole

3
4

Oproti předchozímu roku se počet žáků k tomuto datu snížil o 1 žáka.

Přehled učebních plánů, kurzy
Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu ZV
01092007. Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Všichni vyučující mají zpracované učivo v tematických plánech v souladu s učebním
plánem školního roku 2012/2013.
Ve školním učebním plánu je od třetího ročníku tříhodinová dotace u cizího jazyka, od
čtvrtého ročníku výuka informatiky, v osmém ročníku estetická výchova, v devátém ročníku
finanční matematika.
Dodrženy byly platné školské předpisy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon ve znění
pozdějších předpisů – zákon 472/2011 Sb, vyhláška MŠMT ČR číslo 48/2005 Sb. novela
456/2012 Sb, zákon č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších
předpisů a další platné pokyny MŠMT ČR).
Volitelné předměty žáků v jednotlivých ročnících
a)
sedmý ročník
Informatika
b)
osmý ročník
Informatika
Estetická výchova
Sportovní hry
Pěstitelská výchova
Počítačová grafika
c)
devátý ročník
Informatika
Etická výchova
Sportovní hry
Zpracování videa
Chemickobiologická praktika
Finanční matematika
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Kurzy, výcviky
Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v krytém bazénu ve Větřní. Plaveckého
výcviku se zúčastnili žáci třetího ročníku (základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdokonalovací
výcvik). Výcvik vedl pan učitel Petr Holba a paní učitelka Jitka Smolková. V letošním
školním roce proběhl od 17.2. do 22.2. lyžařský kurz ve Ski areálu na Lipně, s instruktory
Petrem Holbou a Vendulou Tesařovou.

Údaje o pracovnících školy
Učitelský sbor tvoří 21 učitelů, včetně vedení školy. Ředitelem je Bohumír Šimek,
zástupce ředitele Mgr. Dagmar Kopačková. Vysokoškolské vzdělání má 21 učitelů. S žákyni
se sluchovou vadou ve druhé třídě pracuje asistentka pedagoga Blanka Tesařová. Na naší
škole je integrovaná žákyně s DMO, pracuje s ní asistentka pedagoga Eva Kovalčíková. Od 1.
1. 2013 u nás pracuje asistentka pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním Ivana
Temiaková. V tomto školním roce zahájila na naší škole činnost speciální pedagožka Mgr.
Viktorie Kušnirenková.
Ze školy odchází Jarmila Holbová (důchodový věk), Martina Marková (stěhování) a Jakub
Komrska. V naší MŠ pracuje osm učitelek na plný úvazek, nově od 1. 4. 2013 Ludmila
Mouchová, zástup za Evu Perníkovou (nemoc + mateřská dovolená).
Součástí školy je školní družina, kde pracují 3 vychovatelky na zkrácený úvazek 0,8,
kolegyně vyučují i na I. stupni ZŠ.
Součástí školy je rovněž školní stravovna s výdejnou pro MŠ. Na úseku školní jídelny
v současné době pracuje 7 pracovnic – vedoucí ŠJ, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka v hlavní
činnosti, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka v doplňkové činnosti, dále 1 kuchařka ve výdejně
v MŠ.
Technicko-administrativní provoz zajišťuje 1 pracovnice THP, 1 údržbář na 0,5 úvazku a 7
uklizeček.
Pedagogický sbor základní školy je z hlediska vzdělávacího programu školy na takové
úrovni, že se splnily cíle učebních plánů.
Na škole kromě pedagogické rady pracuje výchovná komise, která je i součástí
preventivního týmu spolu se školním metodikem prevence. V této komisi pracují : zástupce
vedení školy, výchovné poradkyně Mgr. Jitka Smolková a Mgr. Renata Achatzyová
a příslušný třídní učitel, sociální pracovnice. Závěry z této komise jsou ukládány
v katalogových listech problémových žáků, v opise zasílány odboru sociálních věcí při MÚ
v Českém Krumlově.
Koordinátorem ŠVP byla ve škole Mgr. Jarmila Holbová, od 1. 5. 2013 Mgr. Tomáš
Bicek.
Funkcí metodika prevence sociálně – patologických jevů na škole je pověřen Mgr.
Václav Vysušil.
Koordinátorem ICT je Mgr. Jiří Mikuška, který je současně pověřen správou učebny
výpočetní techniky a webmastrem našich webových stránek. V letošním školním roce byl
pověřen vedením projektu EU peníze školám.
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Plánováním kulturních akcí a jejich zajišťováním je pověřena Mgr. Dagmar Kopačková.
Mgr. Richard Sitta zastává funkci protipožárního preventisty.
Kvalitní práce zaměstnanců školy je všestranně podporována a v rámci možností
oceňována.
Pracovní prostředí se vyznačuje převažující dobrou spoluprací, jasně deklarovanou
ochotou mezi zaměstnanci a prvořadým zájmem plnit co nejlépe zásadní úkoly školy. Vztah
mezi vedením školy a zaměstnanci je korektní.

Provozní zaměstnanci, školní jídelna, školní jídelna-výdejna.
Na velice dobré úrovni je práce provozních zaměstnanců, kteří tak vytvářejí příznivé
podmínky pro práci pedagogů a žáků. Hospodaření celé příspěvkové organizace spolehlivě
zajišťuje hlavní účetní Marie Vysušilová. Zlatuše Dvořáková zajišťuje pro děti prodej
dotovaného mléka, mléčných výrobků i nedotovaných výrobků. V rámci pitného režimu mají
děti možnost nákupu z automatu firmy CocaCola a dalšího nápojového automatu firmy
AUTIC a.s. I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy děti 1.
– 5. tříd dostávají dvakrát měsíčně ovoce a zeleninu zdarma.
V MŠ fungovala pouze výdejna, obědy se dovážely ze školní jídelny ZŠ, přesnídávky a
svačinky se připravovaly v MŠ. Rozvoz zajišťuje stále obecní úřad prostřednictvím
pečovatelské služby.
Ve školní jídelně se vaří jak v hlavní činnosti, tedy pro žáky a zaměstnance školy, tak
v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. I v letošním školním roce se u nás stravovalo až 85
cizích strávníků, v rámci úsporných opatření jsme však zrušili vaření pro cizí strávníky o
prázdninách.
V listopadu 2012 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu školní jídelny, byly shledány
pouze závady technického rázu. Nátěr míchačky těsta byl obnoven, zakoupen byl nový stůl u
mycí části.

Údaje o zápisu dětí a o výsledcích přijímacího řízení
Zápis.
Zápis do 1.třídy proběhl 25. 1. 2013. K zápisu se dostavilo celkem 43 dětí s rodiči.
Zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky u 12.dětí. Náhradní termín zápisu
využilo 10 dětí. Rodiče 7 dětí dali přednost krumlovským školám. Do prvních tříd tedy
nastoupí 38 zbrusu nových žáčků.
Projekt Těšíme se do školy.
Letos pokračoval osmým rokem, opět v měsíci květnu a ve třech setkáních. Zúčastnila se
průměrně polovina dětí nastupujících v září 2013 do školy. Z pedagogicko-psychologické
poradny i tentokrát přijala pozvání speciální pedagožka Martina Lietavcová, která rodičům
přiblížila změny v práci s jejich dětmi po nástupu do školy z psychologického hlediska. Děti
se seznámily se svými budoucími třídními učitelkami i prostředím, kam v září nastoupí.
Rodiče se zúčastnili prezentace školy, na závěr zhlédli sportovní klání svých potomků ve
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školní tělocvičně. K ukončení opět patřilo předávání diplomů o absolvování prvního školního
projektu a malé drobnosti jako odměnu za snahu. Akce se setkala s kladným ohlasem.
Organizačně projekt zajišťovaly pí učitelka Jitka Smolková a pí zástupkyně Dagmar
Kopačková, s dětmi pracovaly paní učitelky Jana Jakešová a Miroslava Mrázová, budoucí
třídní učitelky v I. ročníku. Technickou stránku prezentace ZŠ zajistil rodičům pan učitel
Mikuška, kulturní část závěrečného setkání pan učitel Komrska.

Přijímací řízení
V letošním školním roce vycházelo celkem 32 žáků:
z toho z 9. třídy - 24 žáků,
z 8. třídy - 4 žáci
ze 7. třídy - 4 žáci
V letošním školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole pouze dvě přihlášky,
ve druhém kole byl počet přihlášek opět neomezený. Všichni žáci však byli přijati již
v prvním kole.
Přihlášky i letos podávali žáci, respektive jejich zákonní zástupci, sami. Jestliže žák
obdržel zprávu o přijetí na požadovanou střední školu či učňovský obor, musel ve stanoveném
čase (10 dnů) odevzdat zápisový lístek, čímž potvrdil své přijetí. Základní informace o
průběhu přijímacího řízení byly rodičům podány již na začátku školního roku na informativní
schůzce.
Z 9. ročníku bylo na střední školu přijato 15 a na učňovský obor 9 žáků. Z 8. a 7. třídy je 6
žáků přijato na učební obor, 2 žákyně se rozhodly již v dalším vzdělávání nepokračovat.
Drtivá většina středních škol i učňovských oborů letos nedělala přijímací zkoušky, o přijetí
rozhodoval pouze prospěch a aktivita žáka během školní docházky.
Oblast kariérního poradenství
1. Příprava na volbu povolání je jako předmět zařazena do 8. a 9. ročníku, ale správné
volbě povolání se žáci nižších ročníků věnují i v hodinách Výchovy k občanství a Výchovy
ke zdraví, českého jazyka aj.
Žáci 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání jako
každoročně navštívili Úřad práce v Českém Krumlově a výstavu Vzdělání a řemeslo v
Českých Budějovicích.
2. V průběhu prvního pololetí byli žáci informováni o konkrétních středních školách a
učňovských oborech náboráři daných zařízení, kteří na naši školu za žáky přijeli.
Výchovné poradenství pro první stupeň a pro žáky s poruchami učení zajišťuje Mgr. Jitka
Smolková a volbu povolání na druhém stupni zajišťuje Mgr. Renata Achatzyová.
I v letošním školním roce pokračuje dobrá spolupráce s PPP a se střediskem Spirála
v Českém Krumlově.
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Průběh a výsledky vzdělávání.
MŠ
MŠ je čtyřtřídní s celodenním provozem, děti byly do tříd zpravidla podle věku.
V tomto školním roce jsme vedli cíleně děti k celkové samostatnosti, správnému chování,
k aktivnímu zájmu o druhé, i o to, co se kolem nich děje a k osvojování poznatků o přírodě,
světě lidí, k rozpoznání vhodného a nevhodného chování, vnímání nespravedlnosti a
agresivity, a aby získané dovednosti a znalosti uměly uplatňovat v praktických situacích. A to
vždy s ohledem na věkové složení dětí.
Zejména nejstarší děti jsme se snažili dobře připravit na vstup do ZŠ
Spolupráce s rodiči je na stále lepší úrovni, využíváme jejich podnětů k zlepšení
výchovné práce. Mnoho poznávacích akcí pro děti vzniklo zejména proto, že nám je rodiče
zprostředkovali.( Vycházka za zvířátky, návštěva policejní stanice,návštěva hotelu Růže v Č.
Krumlově, výlet do ZOO aj.). Předškolní děti se účastnily předplaveckého kurzu, pro všechny
zájemce ze strany rodičů proběhl screening očí.
MŠ pracuje dle vlastního ŠVP a TVP, které na konci školního roku vyhodnocujeme a
z tohoto pak vycházíme při úpravách, případně tvorbě nových programů.

ZŠ
Pedagogičtí zaměstnanci základní školy používají přiměřených postupů a metod práce
s ohledem na věkové rozdíly a možnosti žáků, včetně práce se žáky s vývojovými poruchami
učení a chování. Při realizaci vzdělávacího programu školy jsou žáci podporováni v rozvoji
vědomostí, dovedností a postojů ve všech základních funkčních gramotnostech. Škola se snaží
motivovat i žáky ze sociálně slabších rodin a předcházet tak nežádoucím jevům. Důraz je
kladen na zdravý vývoj žáků, mj. i zapojením do projektů Školní mléko a Ovoce do škol.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se uskutečňuje v souladu se vzdělávacími programy.
Úspěšnost žáků je sledována v celém vzdělávacím cyklu se snahou včas řešit nedostatečné
výsledky. Ve škole se používají běžné metody ústního a písemného zkoušení a interní testy.
Život školy se řídí schváleným školním řádem, který vytváří podmínky pro dobrý vztah
mezi učiteli a žáky a posiluje mravní hodnoty. Řád školy je zaměstnanci i žáky akceptován.
Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou ochotni poskytovat žákům i rodičům radu a pomoc.
Náplní práce speciální pedagožky je pomoc při řešení případných výchovných problémů
žáků, které v případě zájmu rodičů konzultuje i s nimi. Výhodou její práce je jiný úhel
pohledu i dostatek času na hledání řešení, který není učitelům (vzhledem k výuce) umožněn.
Navíc s některými dětmi spolupracuje i v aktivitách skupin Spirály v Českém Krumlově a tím
je postoj dětí k ní mnohdy vstřícnější a otevřenější. To je také podmínka pro práci s nimi.
Dosavadní spolupráce se osvědčila, problém není ani ve spolupráci s pedagogy, kterým také
,v případě jejich zájmu, nabízí svou pomoc.
Pozice asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti byla zřízena k 1. 1. 2013. Za 6
měsíců působení v této funkci bylo doučováno 77 dětí, ať už to byly děti po delší nemoci (s
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větší absencí), které potřebovaly pomoci rychle dohnat zameškanou látku nebo děti, které
měly mezery v nabytých vědomostech získaných v průběhu své školní docházky a
potřebovaly posílit své vědomosti a znalosti, aby bez problémů mohly navazovat na další
látku. Největší podíl doučovaných dětí mají prvňáčci, kde je opravdu potřeba pomoci a
zmírnit rozdíly mezi dětmi (28 dětí). O pomoc s učivem si také požádalo prostřednictvím
svých třídních učitelů 14 žáků druhého stupně.
Od 1.1.2013 spolupracujeme s terénní pracovnicí OÚ Větřní, Kateřinou Šustrovou.

Stručný přehled prospěchu a docházky žáků školy:
Prospěl s vyznam. Prospěl
Neprospěl
letos loni
letos loni
letos loni
I. pololetí
152
136
145 167
32 26
II. pololetí
151
133
154 161
25 37
Stručný přehled docházky žáků do školy:
Omluvených
Průměr
letos loni
letos loni
I. pololetí
17 944 14 852
53,9
44,3
II. pololetí
21 460 17 171
65,0 51,9

Neomluvených
letos
loni
29
82
233
177

Průměr
letos
loni
0,09 0,25
0,71 0,54

Na počtu 233 neomluvených hodin se 180 hodinami podílí sestry Žigovy z 5. A a 6. A
Děti pátých a devátých ročníků se zúčastnily celostátního testování v českém jazyce,
matematice a cizím jazyce s úspěšností 37% až 76 %. Celkově lepší výsledky byly v devátém
ročníku, nad celostátním průměrem matematika a německý jazyk, další v průměru. Nejslabší
výsledky v matematice 5. roč., nejlepší v angličtině v pátém ročníku. Celostátně bylo nejméně
žáků testování v němčině ze sta tisíc jen 1000 v 5. roč. resp. 4 000 v 9. roč.
Součástí vzdělávání dětí jsou také předmětové olympiády a soutěže. Proběhla školní kola
olympiád v českém jazyce, dějepisu zeměpisu, chemii, přírodopisu, přírodovědný Klokan,
dopravní soutěže. Pěkného úspěchu dosáhla Veronika Wunschová ze VI. A v okresní
zeměpisné olympiádě získala třetí místo.
Skvělého úspěchu dosáhla hlídka mladých záchranářů ve složení Filip Hajný, David
Jelínek, Vojtěch Pfeferle, Filip Temiak a Tom Gelnar, která po vítězství v okresním kole
vyhrála i kolo krajské.
Filip Temiak získal 3. místo ve finále národního turnaje ve stolní hře Košík plný rozumu.
Úspěšné byly děti i ve sportovních soutěžích. Jako tradičně nás v krajském kole
reprezentovaly volejbalistky, které letos vybojovaly páté místo. Třetí místo v krajském kole
získali softbalisté. Pěkný úspěch zaznamenali fotbalisté – starší žáci – v CocaCola Cupu
postoupili do krajského kola, kde se umístili na třetím místě. Třetí byla i děvčata 3.5.ročníku, v okresní vybíjené. Druhé místo v okresním kole McDonalds Cupu získali
nejmladší hoši I.-III. roč. i starší děvčata v basketbalu.
Velmi pěkné úspěchy zaznamenali nejmladší atleti v okresní olympiádě – Lada Řádková
z 5. B zlatá na 50 m i 600 m, Marcel Trapl z 2.A – zlatá na 50 m, Bartošová Adéla ze 3.B v e
skoku dalekém druhá, na 50 m třetí, stejně třetí i Kateřina Matoušková ve skoku dalekém a
Filip Hajný na 50 m, oba ze 4.B.
Ze starších sportovců byl nejúspěšnější Dominik Peroutka z 9.A, který byl stříbrný
v okresním kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a postoupil do krajského kola.
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Družstvo mladých cyklistů získalo 3. Místo v okresní dopravní soutěži.
Environmentální výchova
V uplynulém školním roce jsme se zúčastnili přírodovědných soutěží a pokračovali v realizaci
ekovýchovných projektů.
Nejúspěšnějším soutěžícím byl opět Alexandr Nádaský, který nejprve získal 4. místo
v okresním kole biologické olympiády kat. C a poté 1. místo v krajském kole rybářské
olympiády konané ve Vodňanech. Byl členem družstva Jihočeského kraje, které zvítězilo
v republikovém kole Zlaté udice. Takto výrazný úspěch zaznamenal již třetí rok po sobě.
Druhým naším soutěžícím v této olympiádě byl letos Václav Marek, který obsadil konečné
21. místo.
Pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry a soutěže podporovat
u dětí ekologické návyky. Nejpilnější sběrači použitých baterií a vyřazených elektrospotřebičů
získali od pořádajících firem již podruhé zajímavé věcné ceny podle vlastního výběru
(kalkulačky, sportovní potřeby, encyklopedie, reproduktory k PC, stolní hry pro volný čas).
Ekologické zaměření má i další projekt na ochranu životního prostředí, kterým je sběr
použitého oleje z domácností. I zde jsou udělovány body a za ně lze vybírat odměny.

Prevence závadových jevů.
Ve školním roce 2012/2013 jsme třetím rokem pokračovali v realizaci projektu MOJE
ŠKOLA. V návaznosti na projekt máme zpracované další dokumenty – Minimální preventivní
program a Školní strategii prevence šikany. Všechny dokumenty jsou každoročně aktualizovány.
Program UNPLUGGED
V letošním školním roce byl v 6. ročníku zahájen program UNPLUGGED. V průběhu roku
žáci absolvovali několik lekcí pod vedením metodika prevence, který byl proškolen
k realizaci tohoto programu. Realizace programu byla v průběhu školního roku přizpůsobena
potřebám a možnostem naší školy.
Na škole pracuje školní preventivní tým ve složení:
Václav Vysušil, školní metodik prevence
Jitka Smolková, výchovná poradkyně pro I. stupeň
Renata Achatzyová, výchovná poradkyně pro II. stupeň
S problémovými žáky průběžně pracovali třídní učitelé, kteří problém vždy řešili ve
spolupráci s rodiči. V ojedinělých případech učitelé museli doporučit návštěvu pedagogickopsychologické poradny nebo se obrátit na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při MÚ
v Českém Krumlově.
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Problémy, které vyžadovaly okamžitou pozornost, řešili učitelé s vedením školy nebo
s kolegy ze školního preventivního týmu.
Po určité době se ve škole objevil jeden případ šikany, který byl řešen zainteresovanými
učiteli, vedením školy, metodikem prevence a rodiči. Situaci se nám podařilo vyřešit v rámci
školy bez nutnosti zásahu dalších institucí.
Novým trendem je vzrůstající agresivita žáků k učitelům, která se projevuje různými
verbálními útoky. Jejich formy sahají od stručných neuctivých poznámek směřovaných
k učiteli až po velmi agresivní a hlasité verbální napadání.
Zcela novým jevem je i stupňující se agresivita některých rodičů při jednání s učiteli.
V tomto školním roce jsme nemuseli řešit užívání návykových látek ve škole. Jeden žák
mimo školu experimentoval s marihuanou.
Někteří žáci mimo školu kouří. V hodinách přírodopisu je proto věnována zvýšená
pozornost seznámení žáků s důsledky takového návyku pro lidské zdraví.
V rámci témat začleněných do výuky pracuje aktivně pí uč. Ilkóová, která se s dětmi na
druhém stupni věnuje problematice ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu,
sexuální výchovy a návykových látek.
I v letošním školním roce připravila pro žáky besedu o návykových látkách. Tentokrát
žákům 7. třídy přednášela paní Matoušková, která pracuje jako psycholožka v léčebně
v Červeném Dvoře.
Naši žáci se pravidelně účastní soutěže Den plný prevence. V tomto školním roce proběhl 1.
října. Na přípravě žáků na tuto akci má hlavní podíl paní učitelka Smolková.
30. dubna se žáci školy pod vedením svých třídních učitelů podíleli na úklidu obce.
Jednotlivé školní třídy si rozdělily lokality v obci a na těchto místech provedly sběr odpadků a
jejich uložení na určených místech, odkud pracovníci obce zajistili jejich odvoz. Měli tak
bezprostřední možnost porovnat vzhled veřejných prostranství zaplněných odpadky a vzhled
stejných prostranství uklizených a upravených. Žáci byli poučeni, jak se zachovat v případě
nálezu nebezpečných předmětů. V letošním roce jsme se s takovými nálezy nesetkali (např.
injekční stříkačky).
Naši žáci se snaží udržovat kontakt s veřejností v obci účastí na kulturních a společenských
akcích, pro které připravují kulturní program. Na začátku Adventu se uskutečnilo adventní
vystoupení, které doprovodilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. V prosinci naši
žáci připravili vánoční vystoupení pro občany v restauraci Slavia.
Již čtrnáct let vychází ve škole pro děti školní časopis ŠKOLÁČEK. Časopis vychází
v nákladu 15 ks v černobílé verzi, která je rozšiřována do tříd a 1 ks v barevné verzi, která je
k dispozici ve sborovně. Barevnou verzi časopisu ve formátu PDF je také možné stáhnout
nebo vytisknout z internetových stránek školy.
Časopis uveřejňuje příspěvky dětí i učitelů. Uveřejňuje články a fotografie ze života školy.
Rozvíjíme spolupráci s rodiči, která dobře funguje hlavně v nižších ročnících. Rodiče se
účastní akcí třídy, např. výletů, exkurzí, besídek nebo jinou vhodnou formou třídy podporují.
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Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili dalších akcí (předmětové soutěže a olympiády,
sportovní soutěže, exkurze), které rozvíjejí jejich zájmy a přístup k životu.
Velkou pomoc technického rázu poskytuje p. uč. Mikuška, který zajišťuje umístění
důležitých dokumentů o primární prevenci na internetové stránky školy.

Oblast ICT 2013
Naše škola má učebnu PC s 15 žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítače jsou
staré 2 roky. V učebně je vybudována počítačová síť s připojením na Internet. Probíhá zde
nejen výuka informatiky, ale i většina učitelů využívá výukové programy a internet pro další
předměty.
Interaktivní tabule jsou v současné době tři. Jedná se o dvě specializované učebny a novou
učebnu jazyků, v které je i jazyková laboratoř Mercurius.
Učebny s dataprojektorem a počítačem připojených k Internetu jsou tři. Další počítače mají
žáci v některých kmenových třídách na 1.stupni. Letos nově jsme zavedly Internet do všech
odděleni školní družiny.
Práce koordinátora ICT se v letošním roce zaměřila především na metodickou pomoc
učitelům, instalaci programů , pravidelnou aktualizaci Bakalářů. Hodně času bylo věnováno
aktualizaci webu školy a přípravě na 2.generální zkoušku Testovaní žáků 5. a 9. tříd.
EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti
Naše základní škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Projekt s názvem Škola pro děti se realizuje již druhým
rokem.
Za těchto prostředků jsme nakoupili vybavení nové multimediální jazykové učebny s
interaktivní tabulí, jazykovou laboratoří a sluchátky. V rámci projektu došlo v 8.ročníku k
otevření volitelného předmětu Počítačová grafika a v 9. ročníku volitelného předmětu
Zpracování videa. Dále dochází k individualizaci výuky v Aj v 4.B třídě , v matematice a ČJ
v 6. a 9. ročníku.
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Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrolách
Předmětem inspekční činnosti ČŠI ve dnech 21. – 24. ledna 2013 bylo hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou
podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z hodnocení vyplývá, že vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP pro ZV. Škola zajišťuje
rovný přístup všech žáků ke vzdělávání a účinně pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami. Úspěšnost žáků je sledována v celém vzdělávacím cyklu se snahou včas řešit
nedostatečné výsledky.
ŠVP pro předškolní vzdělávání předkládá rodičům pestrou vzdělávací nabídku, zaměřenou
na všestranný rozvoj osobnosti dětí. MŠ se daří vhodnými způsoby rozvíjet vědomosti,
dovednosti a postoje dětí v jednotlivých gramotnostech, zejména předčtenářské,
předmatematické, přírodovědné, sociální a informační.
V základní škole jsou pravidelně prováděny revize a kontroly. Revize zajišťují
specializované firmy. V letošním roce byla provedena i revize elektrického zařízení,
elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů ve všech budovách školy. Bylo vyměněno
nouzové osvětlení v hlavní budově školy.
Materiální podmínky a zlepšování prostředí.
Začátkem školního roku byla vyměněna krytina na tělocvičně. V průběhu školního
roku byla nově zřízena jazyková učebna. Novým nábytkem byla vybaven jedna třída
v mateřské škole a zakoupeno několik učitelských kateder. O hlavních prázdninách
bude obnoveno nalakování podlahy ve velké tělocvičně a provedena oprava
hygienického zařízení v pavilonu školy.

Údaje o školních aktivitách, prezentace školy na veřejnosti,
zájmová činnost

Prezentace MŠ: Vystoupení na vítání občánků do života – 4x
Vánoční besídka v DPP s předáním dárečků
Vystoupení v Restauraci Slavie ke Dni matek
Slavnostní rozloučení v zasedací síni OÚ

Akce pro děti v průběhu šk.roku: 6x pohádkové představení
2x hudební pořad
1x pořad se živými zvířaty – ZOO Dvorce
1x návštěva koncertu v ZUŠ
1x návštěva Dětského centra Sněhurka s představením
1x kouzelnické představení
Školní výlety každá třída individuelně
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ŠŽR
I v tomto školním roce pracovala Školní žákovská rada. Zasedali v ní zástupci tříd od
4.ročníku.Vedli ji paní učitelka Renata Achatzyová a pan učitel Tomáš Bicek.
Organizovala nebo se podílela na následujících akcích:
- organizování charitativních sbírek ( Projekt Šance, projekt Život dětem, projekt Sidus,
projekt CHRPA, sbírky pro Andreu Cifreundovou a Zuzanu Lavičkovou)
- školní volejbalový, fotbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni, vybíjená na 1.
stupni
- anketa NEJ učitel – 2.místo v okrese Petr Holba
- vypouštění balonků s vánočním přáním
- Barevný týden, Mikulášská nadílka, Den bláznů, soutěž Král nebes v hodu vlaštovkou
Letos se všichni zástupci tříd vždy účastnili schůzek ŠZR konaných nejčastěji jednou za
měsíc.

ŠD
Ve školní družině jsou v provozu tři plně obsazená oddělení I. až IV. ročníku se 75 žáky. Šesti
dětem byla umožněna pohyblivá docházka, z důvodu dojíždění do školy a odpoledního
vyučování.
Oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, hračkami i PC.
Výchovná činnost ve šk. roce 2012/2013 probíhala podle vypracovaného ŠVP pro školní
družiny a byla doplněna následujícími akcemi:
ŘÍJEN - návštěva obecní knihovny
- divadelní vystoupení pna Pohody
PROSINEC - Mikulášská nadílka+ účast dětí na Mikulášské laťce i jako diváci
- tradiční vánoční besídka
- děti se podílely na výrobě dárků pro budoucí prvňáčky
- vystoupení dramatického kroužku v ŠD
LEDEN
- pomoc pionýrům při výrobě hada z papírových ruliček (zápis do knihy
rekordů a kuriozit)
ÚNOR
- výroba masopustních masek
BŘEZEN
- výtvarná soutěž (pohádkové postavy)
- výroba velikonoční dekorace
ČERVEN
- zábavné odpoledne k ukončení šk. roku 2012/2013

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce:
 vzdělávací akce a výchovné akce:
agentura Pernštejni – Přemyslovci
exotická zvířata pro I. stupeň
beseda o Austrálii
Planeta Země –
Multimediální koncert v ČK
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Tématická beseda z období normalizace s promítáním
Varhanní koncert v kostele ve Větřní (p.uč.Komrska)
Beseda o šikaně
Košík plný rozumu – desková hra
Bezpečnostní projektový den
návštěvy dětí z mnoha ročníků s vyučujícími v místní obecní knihovně, pasování dětí
prvního ročníku na čtenáře v obecní knihovně
spolupráce se střediskem ekologické výchovy Šípek – výukové pořady při vyučování
v MŠ i ZŠ,
účast na výchovných koncertech ZUŠ v Českém Krumlově pro I. stupeň
pořádání exkurzí - do Okresního muzea, výstava GASTRO v Českých Budějovicích, JE
Temelín, JIP a.s. Větřní
v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj
kulturní vystoupení žáků na začátek Adventu v obci Větřní, vánoční vystoupení pro
důchodce, ke Dni matek
příprava a vydávání školního občasníku „Školáček“
Den Země úklidová akce v obci
obměna vnitřní výzdoby školy s účelným výchovným a vzdělávacím obsahem

Sportovní akce:
 ZŠ jako člen AŠSK uspořádala okrskové kolo v halové kopané, organizaci zajišťoval pan
učitel Holba
 11. ročník Mikulášské minilaťky
 Mikulášská laťka 19. ročník - soutěž ve skoku vysokém
 školní atletická olympiáda pro I.stupeň
 školní plavecká olympiáda pro 4. - 9. roč.
 účast žáků na okrskových a okresních soutěžích ve florbalu, vybíjené , celostátního
turnaje McDonalds cupu v kopané, v halové kopané (3. Místo), okresní olympiádě
v plavání, Pohár rozhlasu v lehké atletice, odznak všestrannosti,
 sportovní soustředění volejbalistek, softbalistů

Zájmová činnost
Od října 2012 zahájilo činnost celkem 14 zájmových kroužků, vedoucími jsou převážně
učitelé z řad našeho pedagogického sboru, dále rodiče našich žáků. Jejich činnost je zčásti
financovaná z obecního rozpočtu a to z Grantu M. Finance jsou jen na materiální zabezpečení.

Název

pro koho

termín

vedoucí

od
Rybářský

3.- 9.třída

Út. 15,30

Florbal

3.- 6. třída

St. 13,30

Stolní tenis

2.-9.třída

St.16,00

Dráčci

1.- 4. třída

St. 15.00
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F. Soukup, Hladík

20 dětí

Kovalčíková

11 dětí

Lepeška

13 dětí

Gelnarová

14 dětí

Plavecký

1.- 4. třída

St. 18. 00

Plavecký

4.-5.třída

Plavecký

4.třída

Tornádo

5. – 8. třída

Volejbal

6.-9.třída

Út. Čt. 15.00

Flétna

1. – 5. třída

St 13.15

Sálová kopaná
Sborový zpěv
Softbal

6. – 8. ročník
6. – 8. ročník
7. – 9. ročník

St. 13.00
Čt. 12.30 (jen I.pol.)

Gelnarová,Baierová

12 dětí

Smolková

15 dětí

Fuchs

13 dětí

Holbová
Bicek

5 dětí
17 dětí

Vysušil

4 děti

Út.15.15

Komrska

9 dětí

St. 15.00

Komrska

4 dětí

Po. 15.00

Holba

9 dětí

Dramatický

1. – 5. ročník

Čt 13.00

Temiaková

13 dětí

Výtvarný

MŠ, 1. – 5. r.

Po 15.00

Vojtíšková ml.

10 dětí

Celková účast 169 dětí na konci školního roku.

Další vzdělávání pracovníků
Vedení školy podporuje odborný růst učitelů i provozních zaměstnanců a vytváří potřebné
podmínky .
Do DVPP se zapojili: pí uč. Achatzyová, Ilkóová, Szabová, Stoklasová, p. uč. Bicek, Holba,
Komrska, Mikuška, Sitta, Šimek.
Kurz celoživotního vzdělávání – zapojena pí učitelka Mrázová, p. učitel Vysušil

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vyučování
Všichni zaměstnanci školy vytvářejí, dodržují a kontrolují podmínky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Požární preventiva Richard Sitta provádí pravidelně
kontroly v budovách základní školy i v budově mateřské školy.
Ve školním roce 2012/2013 bylo v ZŠ zaevidováno 41 úrazů žáků, což je o šest více
než v minulém školním roce, 21úrazů při sportovní činnosti, 20 o přestávce. V MŠ byl jeden
úraz. Na pracovišti jsme měli jeden pracovní úraz.
Každoročně je prováděna pracovníky školy prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Na jejím základě jsou vydány nařízení ředitele školy k odstranění závad. O závadách
zjištěných při kontrole a způsobu jejich odstranění je informován zřizovatel.
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Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva o hospodaření, se kterou byli všichni zaměstnanci
seznámeni dne 27. 6. 2013.
Výroční zpráva byla schválena na jednání školské rady dne 26. 6. 2013.
Výroční zpráva byla projednána na schůzi všech zaměstnanců školy dne 27. 6. 2013.

Bohumír Šimek, ředitel ZŠaMŠ Větřní
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