VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní
školní rok 2013/2014
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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 Školní 232, 382 11 Větřní
číslo telefonu
380 732 352
e-mail
zsvetrni@zsvetrni.cz
Školní jídelna ZŠ

Školní 232, 382 11 Větřní
číslo telefonu
380 732 100

Mateřská škola a školní výdejna
číslo telefonu

Školní 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. 2014
Počet žáků

celkem
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
dívek
chlapců
zapsaných ve školní družině
zapsaných v mateřské škole
3

329
203
126
160
169
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 2 žáky.

Přehled učebních plánů, kurzy
Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu ZV
01092007. Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Již na konci loňského školního roku byly připraveny změny v našem ŠVP týkající se
povinného druhého cizího jazyka a zařazení nebo upravení následujících témat: dopravní
výchova, finanční gramotnost, ochrana člověka za mimořádných situací, obrana vlasti,
korupce, sexuální a rodinná výchova. Změny byly zapracovány a v letošním roce realizovány.
Všichni vyučující mají zpracované učivo v tematických plánech v souladu s učebním plánem
školního roku 2013/2014.
Ve školním učebním plánu je od třetího ročníku tříhodinová dotace u cizího jazyka, od
čtvrtého ročníku výuka informatiky, od sedmého ročníku druhý cizí jazyk, 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
Sportovní hry
Počítačová grafika
c)
devátý ročník
Informatika
Sportovní hry
Zpracování videa
Chemickobiologická praktika
Finanční matematika
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Kurzy, výcviky
Plaveckého výcviku v krytém bazénu ve Větřní se zúčastnili žáci třetího ročníku
(základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdokonalovací výcvik). Výcvik vedl pan učitel Petr
Holba a paní učitelka Vendula Tesařová. Zpestřením bylo zahájení kurzů v Aquaparku ve
Frymburku. Sportovní soustředění měli softbalisté a volejbalistky.

Údaje o pracovnících školy
Učitelský sbor tvoří 22 učitelů, včetně vedení školy. Ředitelem je Bohumír Šimek,
zástupce ředitele Mgr. Dagmar Kopačková. Vysokoškolské vzdělání má 21 učitelů. Na škole
pracují žáky tři asistentky pedagoga. a speciální pedagožka.
Od začátku školního roku u nás na I. stupni pracuje paní učitelka Mgr. Jana Marešová.
S aprobací anglický jazyk-německý jazyk nastoupila od začátku šk. roku paní učitelka Mgr.
Magdalena Pasovská, ve zkušební době na vlastní žádost ukončila pracovní poměr. Jsme rádi,
že se nám podařilo získat paní učitelku se stejnou aprobací, paní učitelku Mgr. Miluši
Peškovou. Po jednoročním působení na škole odchází paní učitelka Mgr. Jana Prokůpková. V
MŠ pracuje osm učitelek na plný úvazek. Po 22 letech působení v MŠ ve Větřní odchází paní
učitelka Marie Eismannová. Pedagogický sbor základní školy je z hlediska vzdělávacího
programu školy na takové úrovni, že se splnily cíle učebních plánů.
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, 7 uklizeček. Na vlastní žádost
odchází údržbář pan Ondřej Moravčík.
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.
Koordinátorem ŠVP je ve škole 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 a podílel se na zdárném ukončení
projektu EU peníze školám.
Mgr. Richard Sitta zastával funkci protipožárního preventisty do konce šk. roku
2013/2014. Ze zdravotních důvodů předává tuto funkci.
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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.

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 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 každý týden 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.

Údaje o zápisu dětí a o výsledcích přijímacího řízení
Zápis.
Zápis do 1. třídy proběhl 24. 1. 2014. K zápisu se dostavilo celkem 62 dětí s rodiči,
z toho 4 v náhradním termínu. Zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky u 10 dětí.
Rodiče 7 dětí dali přednost krumlovským školám, 3 děti se po zápisu odstěhovaly. Do
prvních tříd tedy nastoupí 49 zbrusu nových žáčků.
Projekt Těšíme se do školy.
Letos pokračoval devátým rokem, opět v měsíci květnu a ve třech setkáních. Zúčastnila se
průměrně 34 dětí nastupujících v září 2014 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 učiteli i prostředím, kam v září nastoupí. Rodiče se
zúčastnili prezentace školy, na závěr zhlédli sportovní klání svých potomků ve 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 pracovali paní učitelka Hana Batíková a pan učitel Richard Sitta budoucí
třídní učitelé v I. ročníku. Technickou stránku prezentace ZŠ zajistil rodičům pan učitel Jiří
Mikuška, kulturní část závěrečného setkání pak bývalý žák naší školy Pavel Vysušil.
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Přijímací řízení
V letošním školním roce vycházelo celkem 34 žáků:
z toho z 9. třídy - 26 žáků,
z 8. třídy - 8 žáků
z 5. třídy přestoupili tři žáci na osmileté gymnázium
ze 7. třídy přestoupili dva žáci na šestileté gymnázium
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 17 a na učňovský obor 9 žáků. Z 8. třídy je 7
žáků přijato na učební obor, 1 žákyně se rozhodla již v dalším vzdělávání nepokračovat. Na
středních školách s maturitou zřizovaných krajem se konaly přijímací zkoušky, na
soukromých středních školách a učňovských oborech se letos přijímací zkoušky nedělaly,
o přijetí rozhodoval pouze prospěch a aktivita žáka během školní docházky.
Oblast kariérního poradenství
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.
Pro zvýšení zájmu o technické obory byla letos navázána spolupráce se SOŠ strojní a
elektrotechnickou ve Velešíně, kam několik žáků z 8. a 9. ročníku pravidelně pracovalo
v zájmových kroužcích s technickým zaměřením, snad i díky tomu se šest žáků přihlásilo na
obory nabízené touto školou. Součástí projektu jsou i exkurze (letos do Jihostroje Velešín a
Isothermu Kaplice) a projektové dny. Spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce.
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 zařazeny 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.
Významným kritériem pro práci všech zaměstnanců je spokojenost dětí a rodičů s MŠ.
MŠ pracuje dle vlastního ŠVP a TVP, které na konci školního roku vyhodnocujeme a
z tohoto pak vycházíme při úpravách, případně tvorbě nových programů. ŠVP byl na
doporučení školní inspektorky detailněji dopracován a je platný do roku 2016.
Podmínky vzdělávání:Ve třídách jsou vytvořeny různé hrací koutky, které neslouží pouze ke
hrám, ale kde mohou děti i odpočívat, kreslit si, prohlížet knihy apod. Třídy jsou dostatečně
vybaveny hračkami a didaktickým materiálem. Ostatní pracovní, výtvarný a didaktický
materiál se nachází ve společných kabinetech a je průběžně aktualizován a doplňován
Je potřeba dovybavit zahradu o další herní prvky a hračky ( odrážedla, bagry na písek apod.) a
upravit porost zahrady.
Životospráva:Jsou dodržovány pravidelné intervaly mezi jídly, děti mají dostatek
pohybových aktivit v MŠ i mimo ni.
Spolupráce s rodiči má stále zlepšující se tendenci. Snažíme se rodičům vyhovět a
porozumět. Jsou pravidelně informováni o dění v MŠ, zúčastňují se aktivně mnoha společných
akcí.
Psychosociální podmínky: Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat, ve
třídách je pěstována pozitivní atmosféra a spolupráce učitelek je příkladná. Děti nejsou do
žádných aktivit násilně nuceny.

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.
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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. V práci
na škole nadále pokračuje, po dohodě s vyučujícími a podle potřeb dětí, ať už se jedná o děti
po delší nemoci (s větší absencí), které potřebovaly pomoci rychle dohnat zameškanou látku
nebo děti, které měly mezery v nabytých vědomostech získaných v průběhu své školní
docházky. Největší podíl doučovaných dětí mají prvňáčci, kde je opravdu potřeba pomoci a
zmírnit rozdíly mezi dětmi. O pomoc s učivem si také požádalo prostřednictvím svých
třídních učitelů 14 žáků druhého stupně.
Od 1. 1. 2014 spolupracujeme s terénní pracovnicí OÚ Větřní, v současné době se slečnou
Kateřinou Křivohlávkovou.
Stručný přehled prospěchu a docházky žáků školy:
Prospěl s vyznam. Prospěl
Neprospěl
letos loni
letos loni
letos loni
I. pololetí
154
152
145 145
27 32
II. pololetí
147
151
147 154
34 25
Stručný přehled docházky žáků do školy:
Omluvených
Průměr
letos loni
letos loni
I. pololetí
15 801 17 944
48,2
53,9
II. pololetí
18 100 21 460
55,2 65,0

Neomluvených
letos
loni
55
29
96
233

Průměr
letos
loni
0,17 0,09
0,29 0,71

Součástí vzdělávání dětí jsou také předmětové olympiády a soutěže. Proběhla školní kola
olympiád v českém jazyce, dějepisu a přírodopisu a dopravní soutěže. Nikola Moravčíková
skončila 2. v okresním kole olympiády v českém jazyce, Veronika Wunschová byla v
okresním kole biologické olympiády šestá .
Mnohem lepších výsledků získávají naši žáci ve sportovních a zájmových soutěžích.
Mistryní světa v kumite je Karolínka Martínková ze 3.B, titul získala v Kosovu.
Skvělého úspěchu dosáhla hlídka Vítr ve složení Filip Hajný, David Jelínek, Vojtěch Pfeferle,
Matěj Pfeferle a Tom Gelnar, vyhrála krajské kolo soutěže „Mladý záchranář - hasičem
v akci“. Ve stejném složení vyhrálo toto družstvo okresní soutěž Den plný prevence, starší
žáci obsadili 3. místo Druhé místo v krajském kole celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak
žít“ získalo družstvo ve složení Jana Němcová, Alexandr Nádaský, Michal Hronek. Bronz
v krajském kole Zlaté udice získali hoši Alexandr Nádaský a Václav Marek.
Pěkný úspěch zaznamenali fotbalisté – starší žáci – v CocaCola Cupu postoupili do
krajského kola, kde se umístili na pátém místě. Krajských soutěží se zúčastňují i volejbalistky
a softbalisté. Nejmladší fotbalisté byli první v okresním kole McDonalds Cupu. Starší dívky
vybojovaly 3.místo v okresním finále basketbalu.
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V krajském přeboru v halové atletice doběhla Kateřina Matoušková na druhém místě, Marin
Zrna na třetím místě, oba v běhu na 600 m. V okresním kole atletické olympiády byli na
stupních vítězů Marcel Trapl, Kateřina Matoušková, Stanislav Med, Lada Řádková a Pavla
Pelcová.
Nejlepším badmintonistou školy je Jaroslav Jelínek, první v krajském seriálu přípravek.
Pěkných úspěchů dosahují i tanečnice Větřnínské vrtule v aerobiku a taneční soubor Amare
Romane Čave.
Environmentální výchova
V environmentální výchově jsme v uplynulém školním roce navázali na úspěšné
ekovýchovné projekty z předešlých let, soutěžili v přírodovědných soutěžích a pokračovali v
realizaci biologických přednášek a exkurzí.
V říjnu se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili promítání filmů s ekologickou tématikou pod
názvem Edukofilm.Ten navázal na proběhlé ročníky MFF Ekofilm.
Po celý podzim probíhala jednotlivá kola celostátní soutěže o zdravém životním stylu a
zdravém životním prostředí s názvem SAPERE. Družstvo žáků třídy 9.A prošlo úspěšně
školním, okresním a krajským kolem, kde obsadili velmi pěkné 2. místo.
V okresním kole biologické olympiády se v mladší kategorii umístila Veronika Wunschová
ze 7.A na 6. místě z celkového počtu 21 soutěžících .
V rámci volitelného předmětu chemicko biologická praktika navštívili žáci 9.A Muzeum
vltavínů v Českém Krumlově, kde se dozvěděli zajímavé informace o původu, vzniku a
použití těchto minerálů.
V květnu proběhly ve dvou dnech přednášky o houbách pro žáky 1.i 2. stupně s mykologem
Jaroslavem Malým.
V červnu se uskutečnila exkurze 6. a 7. tříd do ZOO Hluboká nad Vltavou. Žáci plnili úkoly
v pracovních listech a poté se v tamním vzdělávacím centru zúčastnili interaktivního
výukového programu „Hadi“. Na závěr měli všichni možnost přímého kontaktu s krajtou
královskou.
Pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry a soutěže podporovat
u dětí ekologické návyky. Nejpilnější sběrači použitých baterií a vyřazených elektrospotřebičů
získávají věcné ceny od pořádajících firem.
Ekologické zaměření má i další projekt na ochranu přírodního prostředí, kterým je sběr
použitého oleje z domácností. I zde jsou udělovány body a za ně lze vybírat odměny.
Letos byla již počtvrté na závěr školního roku zorganizována třídenní pobytová výuková
exkurze pro vybrané žáky 2. stupně. Její přírodovědně vlastivědná náplň byla tentokrát
zajištěna ve spolupráci s ekocentrem Cassiopeia z Českých Budějovic. Naši žáci se formou
zážitkových výukových programů a vycházek seznamovali s historií a přírodou
Novohradských hor.

Prevence závadových jevů.
Ve školním roce 2013/2014 již čtvrtý rok běží projekt MOJE ŠKOLA. V návaznosti na
projekt máme zpracované další dokumenty – Minimální preventivní program a Školní
strategii prevence šikany. Všechny dokumenty každý rok pravidelně aktualizujeme.
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I v letošním školním roce byl v 6. ročníku zahájen program UNPLUGGED. Je to druhý
školní rok, co tento program na naší škole realizujeme. V loňském školním roce, kdy jsme
program zavedli, jsme získali mnoho cenných zkušeností s jeho praktickou realizací. Na
základě informací z letošní okresní porady školních metodiků prevence jsme jedinou základní
školou v českokrumlovském regionu, která tento preventivní program uvedla do výuky a
pokračuje v něm. Přestože jsme ani v letošním školním roce nerealizovali všechny lekce
programu, významně jsme jejich počet rozšířili. Současný stav 8 lekcí v průběhu školního
roku považuje školní metodik prevence z organizačního hlediska za optimální. Některým
tématům, kterým je věnován prostor v ostatních předmětech (drogy, životní styl), nebylo
nutné věnovat tolik prostoru, který pak mohl být v letošním školním roce využit pro témata
jiná, zaměřená především na rozvoj sociálních dovedností a sebepojetí žáků.
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 některých případech učitelé rodičům navrhli návštěvu pedagogickopsychologické poradny v Českém Krumlově.
Problémy, které vyžadovaly okamžitou pozornost, řešili učitelé s vedením školy nebo
s kolegy ze školního preventivního týmu.
V loňském školním roce jsme se potýkali s agresivitou žáků k učitelům, která se projevovala
různými verbálními útoky. V letošním školním roce se situace zlepšila. Úroveň chování
některých žáků zejména z druhého stupně však stále není taková, jak bychom si přáli. Proto
využíváme i nabídku Spirály v práci s kolektivem, kde se projevují problémy ve vztazích
mezi žáky, letos v 6.B a 2.A. Mnohé děti využívají i program Spirály ve volném čase.
Dochází tak k propojení působení na žáky nejen ve škole, ale i ve volném čase.
Obecně se ve škole stále objevuje bezohledné chování žáků k ostatním a ke školnímu
majetku. Ve srovnání s minulostí je však patrné zlepšení.
V prvním pololetí jsme obdrželi podnět od rodičů, který se týkal užívání návykových látek.
Jeden žák mimo školu údajně nabízel vrstevníkům marihuanu. Podezřelá látka u něj byla
zadržena i ve škole. Případ si převzala Policie ČR.
V rámci témat začleněných do výuky pracuje aktivně paní učitelka Ilkóová, která se s dětmi
na druhém stupni věnuje problematice ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu,
sexuální výchovy a návykových látek.
Naši žáci se pravidelně účastní soutěže Den plný prevence. Na přípravě žáků na tuto akci
má hlavní podíl paní učitelka Smolková.
V druhé polovině května 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.
Žáci byli poučeni, jak se zachovat v případě nálezu nebezpečných předmětů. V letošním roce
jsme se s takovými nálezy nesetkali .
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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 a v květnu vystoupení ke
Dni matek tamtéž. Jedná se o již tradiční akce.
Rozvíjíme spolupráci s rodiči, která dobře funguje hlavně v nižších ročnících. Rodiče se
účastní akcí tříd, např. výletů, exkurzí, besídek nebo jinou vhodnou formou třídy podporují.
Oblast ICT 2014
Naše škola má učebnu PC s 15 žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítače jsou
staré 3 roky. V učebně je vybudována počítačová síť se severem se systémem Linux a
s připojením na Internet. Probíhá zde nejen výuka informatiky, ale i většina učitelů využívá
výukové programy a internet pro další předměty. Učebna bývá denně obsazena od 7.45 až do
15. hodin
V současné době máme pět interaktivních tabulí. Jedná se o tři specializované učebny jedna
z nich je umístěna v horní budově pro žáky prvních a druhých tříd. Nově jsme také vybavili
interaktivní tabulí kmenovou učebnu třídy 8. A. V učebně angličtiny mohou učitelé kromě
jazykové laboratoře využívat i interaktivní tabuli.
Učebny s dataprojektorem a počítačem připojených k Internetu jsou tři. Další počítače mají
žáci v některých kmenových třídách na 1.stupni. Internet také mohou děti používat ve všech
odděleních školní družiny.
V letošním roce jsme zakoupili nový školní server se systémem Linux a moderním
zálohováním dat. Kabinety učitelů jsme vybavili čtyřmi moderními počítači.
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 fotokronice školy.

EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti
Naše základní škola byla zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP
VK). Projekt s názvem Škola pro děti jsme úspěšně
ukončili závěrečnou monitorovací zprávou v prosinci 2013.
Škola získala 1,7 milionu Kč. Z těchto prostředků jsme nakoupili vybavení PC učebny,
učebnu s interaktivní tabulí a novou multimediální jazykovou učebnu s interaktivní tabulí,
jazykovou laboratoří a sluchátky.

12

Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrolách
V základní škole jsou pravidelně prováděny revize a kontroly. Revize zajišťují
specializované firmy. V dubnu 2014 byla provedena tematická požární kontrola, zjištěné
závady byly odstraněny (umístění hasicích přístrojů). V červnu provedla Krajská hygienická
stanice kontrolu školní výdejny, školní družiny a provozu mateřské školy. Závady
technického rázu byly odstraněny.

Materiální podmínky a zlepšování prostředí.
O hlavních prázdninách před školním rokem 2013/2014 byl obnoven nátěr na
podlaze ve velké tělocvičně a provedena výměna zdravotní instalace (záchody,
umyvadla, obklady) v pavilonu školy. Zateplení, výměna oken a výměna topných těles
v mateřské škole proběhne v letních měsících roku 2014. Celková hodnota oprav je
více než 6 mil. Kč.

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

Prezentace MŠ:
Vystoupení na vítání občánků do života – 3x
Vánoční besídka v DPP s předáním dárečků
Vystoupení na setkání rodáků, spoluúčast na jarní výstavě
Slavnostní rozloučení v zasedací síni OÚ
Akce pro děti v průběhu šk.roku: 6x pohádkové představení v MŠ
2x hudební pořad,1x kouzelnické vystoupení
1x návštěva koncertu v ZUŠ, fotografování dětí
Návštěva psího útulku – 4.tř.
Výlet do ZOO 1., 2. a 4 tř.
Exkurze do muzea čokolády, do vodárny v obci - 4.tř.
Výlet do kouzelné kovárny Selibov – 4.tř., Výlet na Dívčí Kámen- 2.tř
Prohlídka vánočního Krumlova – ledové sochy 2.tř.
Beseda s myslivcem – 1. a 2. tř
Výlet do ČB – Giganti doby ledové, Návštěva pohádkového domu -2.tř.
Návštěva 2 divadelních představení v ČK -2. a 4 tř.
Zhlédnutí interaktivní výstavy Mraveniště v ČB-2.tř
Výlet s nocováním v Rožmberku – 2.tř.
Plavecký výcvik – 3. a 4. tř. , Screening očí
Slavnostní rozloučení s MŠ -3. a 4.t
Další aktivity: Všechny třídy několikrát do roka organizují společná tvořivá odpoledne
s rodiči. Z dalších činností např, karnevaly a masopustní reje, vycházky s opékáním vuřtů,
hravé činnosti jako např. akce – Po stopách velikonočního zajíce, pečení brambor v ohníčku,
soutěže ke Dni dětí apod.
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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 Jana Prokůpková a pan učitel Tomáš Bicek.
V tomto školním roce pracovala velmi aktivně. Organizovala nebo se podílela na
následujících akcích:
- organizování charitativních sbírek a akcí ( Sněhuláci pro Afriku, charitativní sbírka oblečení,
projekt Život dětem, projekt Sidus)
- školní volejbalový, fotbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni,
- anketa NEJ učitel – 1.místo v okrese Martina Soukupová, 2.místo Jana Prokůpková
- den učitelů
- vypouštění balonků s vánočním přáním
- Barevný týden, Mikulášská nadílka, Den bláznů, soutěž Král nebes v hodu vlaštovkou
- Výtvarná soutěž, velikonoční soutěž O nejhezčí kraslici
- Předvánoční diskotéka se soutěžemi
- pomoc při úklidu listí v okolí školy a ve školní zahradě
- návrh změny sortimentu občerstvení ve školním automatu
Letos se všichni zástupci tříd pravidelně účastnili schůzek ŠZR konaných nejčastěji jednou
za měsíc, nejaktivněji pracovali zástupci 9.A.
ŠD
Ve školní družině jsou v provozu tři plně obsazena oddělení 1.až 4.ročníku se 75 žáky.Třem dětem byla
umožněna pohyblivá docházka z důvodu návštěvy kroužků a odpoledního vyučování. Oddělení jsou vybavena
odpovídajícím nábytkem, pomůckami, hračkami i PC. Výchovná činnost ve školním roce 2013/2014 probíhala
podle vypracovaného ŠVP pro ŠD a byla doplněna následujícími akcemi. Nejčastějšími byla návštěva klaunů z
dětského centra SNĚHURKA z Č. Krumlova. Říjen-klauni-veselé představení. Listopad - beseda o lese a
myslivosti s panem Marianem a kouzelnické představení z Písku. Prosinec - klauni s mikulášskou nadílkou a
vánoční radovánky.Leden - klauni Pepa a Pepa s představením Ve škole, březen-klauni s Kufrem , duben poskytnutí výrobků od dětí na velikonoční výstavu, květen-klauni s DOREMI-pořádáno ke Dni dětí,červen klauni- zdravověda a doprava před prázdninami a společné ukončení školního roku ve ŠD malou diskotékou.

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce:
 vzdělávací, výchovné a kulturní akce:
agentura Pernštejni – Přemyslovci a husité
exotická zvířata pro I. stupeň
beseda s cestovatelem p. Kubešem o Africe
beseda mykologem Malým pro celou školu
Planeta Země – Madagaskar
projekt Svět kolem nás - Mexiko
varhanní koncert v kostele ve Větřní (p. uč. Komrska)
návštěva divadel v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích
filmové představení Nicholas Winton – síla lidskosti
beseda o šikaně a dospívání
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,
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 účast na výchovných koncertech ZUŠ v Českém Krumlově pro I. stupeň
 pořádání exkurzí - do Okresního muzea, Muzea vltavínů, na výstavu GASTRO v Českých
Budějovicích, do kláštera ve Zlaté Koruně,
 naučná pobytová exkurze - Novohradsko
 v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj, dále žáci
z II. stupně navštívili Zemskou výstavu 2013
 kulturní vystoupení žáků na začátek Adventu v obci Větřní, vánoční vystoupení pro
důchodce, ke Dni matek
 vystoupení dětí z dramatického kroužku v MŠ a pro I. stupeň
 Den Země úklidová akce v obci
 obměna vnitřní výzdoby školy

Sportovní akce:
 ZŠ jako člen AŠSK uspořádala okrskové kolo v halové kopané, organizaci zajišťoval pan
učitel Holba
 12. ročník Mikulášské minilaťky
 Mikulášská laťka 20. 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 ( I. stupeň), Coca-Cola cupu v kopané ( II. stupeň),
okresní olympiádě v plavání, Poháru rozhlasu v lehké atletice, okresní atletické
olympiádě, dopravní soutěži, odznaku všestrannosti, krajském kole ve volejbalu,
beachvolejbalu a softbalu
 sportovní soustředění volejbalistek, softbalistů

Zájmová činnost
Od října 2013 zahájilo činnost celkem 11 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

Florbal

3.- 6. třída

St. 13,30

Stolní tenis

2.-9.třída

St.16,00

Dráčci

1.- 4. třída

Plavecký

1.- 4. třída

Plavecký

Út. 15,30

St. 15.00
St. 18. 00

4.-5.třída

St. 13.00
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F. Soukup, Hladík

29 dětí

Kovalčíková

6 dětí

Lepeška

9 dětí

Gelnarová

11 dětí

Gelnarová,Baierová
Smolková

11 dětí
13 dětí

Volejbal

Softbal

Út. Čt. 15.00

6.-9.třída
7. – 9. ročník

Bicek

Po. 15.00

Holba

22 dětí
9 dětí

Dramatický

1. – 5. ročník

Čt 13.00

Temiaková

15 dětí

Výtvarný

MŠ, 1. – 5. r.

Po 15.00

Vojtíšková ml.

11 dětí

Atletika

I. i II.st.

Po 14.- 16.00

Dvořák, Šesták

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, Batíková, Ilkóová, Jakešová, Marešová, Mrázová,
Prokůpková, p. uč. Bicek, Mikuška, Sitta, Šimek, Vysušil.
Paní učitelka Mrázová, pan učitel Vysušil a paní asistentka Blanka Tesařová úspěšně ukončili
studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vyučování
Všichni zaměstnanci školy vytvářejí, dodržují a kontrolují podmínky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Ve školním roce 2013/2014 bylo v ZŠ zaevidováno 28 úrazů žáků, což je o 13 méně
než v minulém školním roce, 23 úrazů při sportovní činnosti, 5 o přestávce. V MŠ nebyl
žádný úraz. Na pracovišti jsme neměli žádný 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.
Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva o hospodaření, se kterou byli všichni zaměstnanci
seznámeni dne 26. 6. 2014.
Výroční zpráva byla schválena na jednání školské rady dne 24. 6. 2014.
Výroční zpráva byla projednána na schůzi všech zaměstnanců školy dne 26. 6. 2014.

Bohumír Šimek, ředitel ZŠaMŠ Větřní
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