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1. Základní údaje o škole: 

Škola 

Základní škola Větřní byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.1993 ve znění 

zřizovací listiny. 

Po změně schválené usnesením zastupitelstva obce Větřní z 28. zasedání ZO konaném 

29.10.2009 byla zřízena s účinností od 1. prosince 2002 

 

Základní škola a Mateřská škola Větřní 

 

Sídlo školy:      Školní 232 

                          382 11 Větřní 

IČO:                   00 583 642  

IZO:                   600 059 103 

 

Zřizovatel:               Obec Větřní 

                           Na Žofíně  191 

                            382 11 Větřní   

IČO:                    246 182 

 

Součásti školy:  

 

Škola sdružuje: 

Základní škola   IZO 600 059 103 

Školní družina:  IZO 114 300 275 

Školní jídelna:   IZO 102 427 259 

Mateřská škola:  IZO 107 532 126 

Školní jídelna - výdejna:   IZO 163 102 872 

 

Kontakty: 

 

ZŠ: telefon, fax 380 732 352, mobil 724 244 935,  

                     e-mail kopackova@zsamsvetrni.cz 

jídelna: telefon 380 732 100 

družina: mobil  607 401 321 

MŠ a výdejna: adresa Školní 194, 382 11 Větřní, telefon 380 732 122 

 

Spádový obvod školy: územní obvod obce Větřní, školu navštěvují i žáci z Bohdalovic a 

Českého Krumlova 

 
 

 

 

mailto:kopackova@zsamsvetrni.cz
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2. Školská rada 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala ve složení: 

Zástupci rodičů: Cifreundová Věra  

                              Fuchs Petr 

                              Pospíšil Roman                       

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Achatzyová Renata 

                                                                 Mgr. Mikuška Jiří 

                                                                 Mgr. Soukupová Martina 

Zástupci zřizovatele: Homerová Lenka 

                                     Klabouchová Pavla 

                                     Pfeferle Jaroslav 

V tomto školním roce ŠR zasedala 

 I) dne 3. 12. 2015 

 

 Hlavní body programu:  

            1) Koncepce rozvoje školy – ředitelka Mgr. Dagmar Kopačková  

Paní ředitelka Dagmar Kopačková přednesla koncepci rozvoje školy. Zmínila záměr i nadále 

spolupracovat s OSPODEM Č.Krumlov, Pedagogicko-psychologickou poradnou a s SVP 

SPIRÁLOU Český Krumlov. Informovala o záměru získat pro školu školního psychologa na 

částečný úvazek. 

Dále seznámila přítomné s projektem Bez obav spolu (BOS) Zařízení pro DVPP v Táboře – 

nabízející účast pracovníků školy na vzdělávání potřebném pro nově zaváděnou inkluzi od 

1.9.2016. 

            2) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2016  

 Byl přednesen návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2016, kam byla zařazena mezi hlavní body 

celková oprava výdejny jídla MŠ Větřní v době hlavních prázdnin a dále možnost práce s 

vlastním školním psychologem- v jednání. 

 

II) dne 16. 6. 2016 

 

Hlavní body programu: 

          1) Zpráva České školní inspekce  
 paní ředitelka Dagmar Kopačková seznámila přítomné se Zprávou České školní inspekce 

          2) Stručné hodnocení aktuálního školního roku   

Mgr. Kopačková zhodnotila akce školy za školní rok 2015/2016  

       - vyjádřila poděkování za finanční prostředky z Grantu Obce Větřní 

          3) Diskuze:  Mgr. Kopačková vysvětlila dotazy týkající se třídních učitelů v příštím 

školním roce    
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3. Charakteristika školy 

Úplnost a umístění školy 

Vybavení školy  

Charakteristika žáků  

Spolupráce s jinými subjekty  

Silné stránky školy  

Úplnost a umístění školy 

Základní škola a Mateřská škola ve Větřní je tvořena základní plně organizovanou 

školou a čtyřtřídní mateřskou školou, která pracuje podle vlastního ŠVP. V základní škole 

funguje školní jídelna, která umožňuje odběr jídel i cizím strávníkům, družina pro děti z 1. 

stupně. Základní škola poskytuje základní vzdělání 318 žákům, výuka probíhala na 1.stupni 

ve dvou paralelních třídách v každém ročníku mimo 5.třídu, která byla vzhledem k počtu žáků 

sloučena ze dvou 4.tříd. Na2.stupni byla výuka v 6., 7. a v 8.ročníku ve dvou paralelních 

třídách, 9. ročník pracoval od školního roku 2011/2012 v jedné třídě vzhledem k tehdy 

sníženému počtu žáků. Spádový obvod ZŠ tvoří území obce Větřní, školu navštěvují i žáci ze 

sousedních Bohdalovic a z Českého Krumlova.  

Vybavení školy 

Škola je umístěna v horní části obce a je velmi dobře přístupná i z autobusového 

nádraží. Tvoří ji 3 starší vícepodlažní budovy-v horní jsou umístěny 1. třídy a na 2. třídy, 

školní dílny a cvičná kuchyňka, v tzv. pavilonu školní jídelna, kuchyně, 3 oddělení školní 

družiny, učebna Vv a PC, v přízemí technické zázemí školy. V dolní budově probíhá výuka v 

kmenových třídách 3. - 9. ročníku, odborných učebnách Hv, Ch, Fy, Př, Aj a Nj. Součást obou 

školních budov tvoří i 2 tělocvičny. Ve školním roce 2011/2012 bylo do provozu začleněno i 

tzv. „Oranžové hřiště“ s multifunkčním hřištem. V rámci možností je průběžně obnovováno 

zařízení a vybavení učeben i kabinetů. 

V posledních letech dochází k úpravám umožňujícím dětem pracovat s moderní 

technikou. Jedná se o odbornou učebnu PC, která je vybavena 15. žákovskými PC Windows 7 

a LCD monitory. Počítačová síť s připojením k Internetu umožňuje výuku informatiky od 4. 

ročníku. Využíváno je také velké množství výukových programů všech předmětů, hlavně od 

firem Terasof a Didakta. V současnosti má škola 7 interaktivních tabulí, nově byla zřízena 

učebna angličtiny, kde kromě interaktivní tabule mají učitelé k dispozici i jazykovou 

laboratoř. Tři učebny s dataprojektorem a počítačem připojeným k Internetu také umožňují 

nové metody výuky. V tomto školním roce byla rekonstruována výdejna jídel v mateřské 

škole, rekonstrukcí prošla i učebna hudební výchovy- instalace další interaktivní tabule, nové 

lino a nábytek pro výuku tohoto předmětu, dílčí úpravy proběhly v učebnách PC a Vv 

(dataprojektor, malování). Kanceláře vedení, sborovna a všechny kabinety jsou vybaveny 

počítači propojenými do sítě. Pro vedení školní agendy používáme program Bakaláři. Tři 

oddělení Mateřské školy jsou také vybaveny počítači, vedoucí učitelka má k dispozici nový 

počítač a tiskárnu. Školní družina je vybavena starším PC s internetem. Internetové připojení 

zajišťuje firma Starnet s.r.o. Provoz, běžnou údržbu, instalaci programů a aktualizaci zajišťuje 

koordinátor ICT. 

V období 07/2011až 09/2011 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště a vybudování 

multifunkčního hřiště z nadace ČEZ „Oranžové hřiště“. Škola tím získala odpovídající zázemí 

http://www.zsamsvetrni.cz/websvp_cd4v111009/charskoly.htm#upl
http://www.zsamsvetrni.cz/websvp_cd4v111009/charskoly.htm#vyb
http://www.zsamsvetrni.cz/websvp_cd4v111009/charskoly.htm#zak
http://www.zsamsvetrni.cz/websvp_cd4v111009/charskoly.htm#spo
http://www.zsamsvetrni.cz/websvp_cd4v111009/charskoly.htm#sil
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pro sportovní aktivity dětí na vysoké úrovni. Využívání hřiště je určeno nejen pro školu, ale i 

zájemce z řad občanů Větřní. 

Modernizuje se také provoz školní kuchyně - nově instalovány nerezové pracovní 

plochy, fritézy, konvektomaty a elektrické kotle. Nádoby na pitný režim odpovídající 

hygienickým normám a pestrosti nabídky. V období 07/2016 až 08/2016 probíhá celková 

rekonstrukce výdejny jídel a prostoru jídelny pro děti, která zlepší a zvýší úroveň stravování 

dle požadovaných hygienických norem. Oba prostory stravování jsou průběžně doplňovány a 

obnovovány nádobím a vybavením nutným pro provoz. 

Na vysoké úrovni odpovídající všem normám byly také rekonstruovány prostory pro 

osobní hygienu. Šatny vyhovují svou velikostí. Chybí však prostor pro společná setkávání 

žáků, kulturní vystoupení, školní akademie, celoškolní soutěže. Jídelnu i tělocvičny nelze 

využívat zejména pro špatnou akustiku. Bohužel takové místo chybí i v obci, takže nemůžeme 

zatím počítat ani s touto možnosti. 

Interiér ZŠ vyzdobený žákovským pracemi, nástěnkami, obrazy, květinami působí 

klidně a příjemně. Učebny jsou teplé, světlé postupně jsou vybavovány moderními lavicemi a 

židlemi. Před školou se nachází malý parčík, za budovou školní hřiště a zahrada, které se 

využívají k pobytu dětí ze školní družiny. V mateřské škole došlo k venkovním úpravám 

hřiště, které bylo obnoveno a nadále bude vybavováno vhodnými herními prvky, 

odpovídajícími bezpečnostním normám. Spolu s výměnou oken a zateplením budovy tak 

mateřská škola získává vzhled odpovídající jejímu využívání. V období hlavních prázdnin 

školního roku 2015/2016 proběhla celková rekonstrukce stávající výdejny na výdejnu a 

prostornou jídelnu. Stavební úpravy zařizoval zřizovatel školy, dovybavení novými přístroji a 

nábytkem škola. 

 

Charakteristika žáků 

Žáci ZŠ se formují převážně ze spádové oblasti. Ubytovny pro zaměstnance byly 

pronajaty soukromým provozovatelům, kteří zde - zcela bez omezení - ubytovávají převážně 

sociálně slabé obyvatele nejen z měst jihočeského regionu, ale dokonce i např. ze Slovenska. 

Tím se mění i skladba dětí a vzhledem k velké migraci těchto obyvatel dochází ke ztížení 

podmínek v práci učitelů - náročná agenda, obtížné navazování spolupráce zákonnými 

zástupci, časté řešení problémů až na úrovni spolupráce s OSPODem.  

  V současné době ovlivňuje pracovní morálku, nasazení i zájem o školní práci několik 

faktorů, které kladou vyšší nároky na jejich vzdělávání i výchovu. Jsou to:                       

 ZŠ navštěvuje větší počet dětí romské komunity, jejich část patří společně s 

dětmi ze sociálně slabého prostředí do problémové až rizikové skupiny žáků 

 poměrně silná skupina se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými 

problémy 

 u problémových žáků častý nezájem rodiny o spolupráci se školou 

 význam vzdělání je u poměrně velké skupiny rodin na nízkém stupni žebříčku 

životních hodnot 

 úspěch vzdělání u mnohých ovlivňuje velká absence 

 nedůvěra rodičů v prospěšnost spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními 

 neochota přiznat problém u svého dítěte, odmítaní pomoci při jejich řešení, 

hledání chyb na ostatních 
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Spolupráce s jinými subjekty 

Škola úzce spolupracuje s OPPP a Spirálou v Českém Krumlově, problémy jak 

vzdělávací, tak výchovné jsou často řešeny s OPODem, občas i s Policií ČR. Pomoc těchto 

institucí hodnotíme jako velmi dobrou. Využíváme akcí nabízených střediskem ekologické 

výchovy Šípek, místní knihovnou, Při ZŠ byla ustanovena a pracuje školská rada. Usilujeme o 

partnerský vztah mezi školou a rodiči. 

Rodiče oceňují na škole zejména 

 spravedlivé a objektivní hodnocení žáků 

 korektní spolupráci s učiteli 

 informovanost rodičů o školní práci dětí 

 přátelský vztah pedagogů k dětem 

Silné stránky školy 

  kvalifikovanost učitelského sboru 

 dobré materiální vybavení školy 

 mimoškolní činnost 

 široká nabídka výukových programů a exkurzí 

 kulturní pořady v Českém Krumlově i v Českých Budějovicích 

 ochota a vstřícnost školy řešit ve spolupráci s rodinou problémy dětí 

 zřízení tzv. práce s kolektivem třídy vedené odborníky ze školských 

poradenských pracovišť 

 působení etopedky z SVP Spirála při řešení výchovných problémů dětí  
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4. Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky  

Prostorové a materiální podmínky:  

Škola má dostatek kmenových učeben pro všechny ročníky - první a druhé třídy jsou 

soustředěny ve zvláštní budově, což přispívá k jednodušší adaptaci nejmenších dětí na nové 

školní prostředí. 

Třetí až deváté ročníky jsou umístěny v další budově tak, aby se na jednotlivých 

poschodích setkávali žáci přibližně stejného věku. 

Na škole jsou zřízeny speciální učebny a prostory- jazykové učebny, ICT, fyzikální, 

přírodopisné, pro hudební a výtvarnou výchovu- vybavené potřebnými materiály pro výuku a 

audiovizuální technikou. 

Tělesná výchova je realizována ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti, které bylo 

modernizováno v akci „Oranžové hřiště“ a je vybaveno multifunkčním hřištěm a prostory pro 

lehkou atletiku a fotbal. 

V prostorách školy se nachází dílny, školní kuchyně, plánujeme obnovit i prostory pro 

pěstitelské práce. 

Prostorové uspořádání tříd respektuje hygienické normy a požadavky pro výuku žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito mají k dispozici i svou učebnu a kabinet 

vybavený PC a speciálními potřebami k výuce. Rozšiřujeme pomůcky podle individuálních 

potřeb těchto žáků. 

Škola má dostatek prostoru pro kabinety, kde je odpovídající zázemí pro pedagogy a 

pomůcky, nábytek se průběžně obnovuje, stejně tak pomůcky. Kromě kabinetů slouží 

k setkávání pedagogů i sborovna, stejně tak jako kabinety je vybavena dostačující technikou, 

kterou ke své práci potřebují. 

Bohužel škola nedisponuje prostorami pro hromadné setkávání žáků celé školy, neumožňuje 

ro využívání nabídek kulturních a jiných pořadů přímo ve škole. Tento nedostatek 

nahrazujeme širokou nabídkou vzdělávacích a výchovných akcí mimo školu, nastavených tak, 

aby byly dostupné všem zájemcům.  Škola tyto akce dotuje, nemalou zásluhu na tom má i 

využívání prostředků z Grantu mládeže, kde zřizovatel umožňuje podporu mimoškolních 

aktivit dětí. 

Ve škole jsou dostatečné prostory pro šatny, prostory pro hygienu žáků i učitelů byly 

adaptovány na úroveň odpovídající hygienickým normám. 

Škola má jídelnu s dostatečnou kapacitou pro společné stravování, školní kuchyně je 

náležitě vybavená pro zabezpečení hygienických norem a věkových zvláštností žáků. Její 

vybavení je podle potřeb obnovováno. 

Prostor pro ošetření úrazů a poskytnutí pomoci při zdravotních problémech je 

zajištěno v prostoru kanceláří a sborovny, ve specializovaných učebnách jsou k dispozici 

lékárničky pro prvotní ošetření. 

Prostory pro provozní zaměstnance jsou dostatečné a vybavené účelným zařízením i 

technikou. Stejně tak jsou prostory pro zajištění chodu školy. Na každém poschodí jsou 

nádoby na třídění odpadu, před školou jsou odpovídající kontejnery. 

 



8 
 

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: 

Rozvrh výuky je sestaven vzhledem k zajištění hygieny učení a věku žáků, stejně tak 

je respektován pracovní režim pedagogů. 

Stravovací a pitný režim je zajištěn školní jídelnou, projekty Školní mléko a Ovoce do 

škol, učebny odpovídají požadovaným hygienickým normám. Nábytek je průběžně podle 

potřeby a možností školy obnovován, čistota a větrání průběžně zajišťováno. Platí zákaz 

kouření a požívání jiných škodlivin, případné porušení je řešeno s žáky a jejich zákonnými 

zástupci okamžitě. 

Pravidelně probíhá poučení žáků o jejich bezpečnosti - vždy na začátku školního roku 

třídními učiteli a vyučujícími předmětů tělesné výchovy, chemie, fyziky. Stejné poučení o 

bezpečnosti probíhá před každou akcí pořádanou mimo školu a před obdobím prázdnin či 

ředitelského volna. 

 

Psychosociální podmínky:   

Škola usiluje o vytváření přátelského prostředí pro vzdělávání na principu: 

 Respekt + tolerance + pohoda = úspěch, vede žáky k dodržování základních pravidel 

slušného jednání jak mezi sebou, tak i v kontaktu s dospělými. Pravidla jsou daná jednoduše 

tak, aby jim každý rozuměl a mohl se jimi řídit. 

Vedeme děti k respektu k individualitě, toleranci, hodnocení probíhá v souladu s jejich 

individuálními možnostmi, oceňujeme a podporujeme úspěch, poskytujeme zpětnou vazbu, 

tolerujeme chyby. Strategie prevence rizikového chování je podrobně rozpracována 

v minimálním preventivním programu školy s názvem Moje škola - místo, kde jsme rádi. 

Prevence je součástí výuky, dále zařazujeme dlouhodobé preventivní programy realizované 

externími subjekty i jednorázové akce. Významná je v této oblasti i dlouhodobá úzká 

spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, Spirálou o.p.s., pedagogicko-

psychologickou poradnou a etopedem. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat 

kvalifikovaného školního psychologa. 

Spoluúčast žáků na životě školy je realizována žákovskou radou, kde se schází 

zástupci žáků od třetího do devátého ročníku a pod vedením pedagogů navrhují a organizují 

činnost zejména v oblasti zájmového vyžití. Tímto zapojením škola usiluje o vědomí 

odpovědnosti dětí na vzdělávání a organizaci demokratického společenství. 

 

Personální podmínky: 

Pedagogický sbor je kvalifikovaný, odpovídající kvalifikaci splňují i asistenti 

pedagoga. Škola klade důraz na jejich profesní dovednosti vzhledem k žákům, jejich 

zákonným zástupcům i externím odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. 

Vstřícnost, ochota spolupracovat, komunikovat a motivovat žáky k další činnosti, dodržovat 

základní pravidla chování ve vstřícné a přátelské atmosféře je jednou ze základních podmínek 

pro hodnocení jejich práce. 

Vedení vytváří motivující a profesionální klima, týmovou spolupráci a vstřícnou 

vzájemnou komunikaci. Respektuje osobnost každého pedagoga, umožňuje jeho profesní růst 

a další vzdělávání. Zapojuje všechny učitele do realizace ŠVP ZV, klade důraz na jejich 

odpovědnost pří zpracování vzhledem ke specifickým podmínkám školy tak, aby umožňoval 

všem dětem maximální možnosti vzdělání a sociálního začlenění do společnosti. Ve shodě 

s obsahem vzdělávání nabízí volitelné předměty a zájmové činnosti k dalšímu rozvoji dětí 

podle jejich možností. 
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Spolupráce školy a zákonných zástupců: 

Ve škole pracuje školská rada, kontakt se zákonnými zástupci je realizován formou 

třídních schůzek a konzultací. Úzká spolupráce je mezi třídními učiteli a rodiči, vzniklé 

problémy jsou řešeny ihned telefonicky a v případě potřeby osobním projednáním. 

V závažnějších situacích se setkání účastní i vedení školy, výchovní poradci, metodik 

prevence, popř. také zástupce OSPODu nebo etopedka. 

V případě zájmu rodičů nabízí možnost účasti na výuce, probíhají dny otevřených 

dveří, škola zajišťuje i veřejná vystoupení dětí při různých příležitostech. O akcích a o 

úspěších dětí v soutěžích je veřejnost informována také prostřednictvím časopisu Větrník. 

Úspěšné zapojení dětí do povinné školní docházky zajišťuje projekt Těšíme se do školy!?, 

kde se navozuje základní kontakt se zákonnými zástupci pro další spolupráci. Děti se 

seznamují s prostředím, kam budou chodit a s novými třídními učiteli. 

Vzhledem k sociálnímu složení obyvatel Větřní škola považuje oblast komunikace a 

spolupráce se zákonnými zástupci za svou prioritu, na jejímž dobrém fungování závisí i 

úspěch její práce. 
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5. Mateřská škola- školní rok 2015/2016 

Vzdělávání probíhalo ve všech čtyřech odděleních dle ŠVP PV, škola vychází ze 

stanovených cílů a čtyř vzdělávacích integrovaných bloků. Hlavním cílem bylo umožnit všem 

dětem bez rozdílu přirozeně rozvíjet svou osobnost, její individualitu, probouzet zájem o 

poznávání nového a vytvářet předpoklady pro další vzdělávání. TVP vychází z předešlých 

znalostí a dovedností dětí, je zpracováván pro každé oddělení zvlášť s přihlédnutím 

k věkovému složení třídy, schopnostem, zájmu a dovednostem dětí. Vzdělávání má především 

charakter hry (zejména u mladších dětí), experimentování, zábavy a zajímavých činností, a je 

založeno na získávání zkušeností a dovedností vlastní praktickou činností.  

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne 

vyskytnou. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog 

s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení 

 

Přehled pedagogických pracovníků: 

    Běla Šinková – vedoucí učitelka 

    Zuzana Bohdalová 

    Blažena Němčeková 

    Irena Sikutová 

    Olga Huttnerová 

    Olga Svobodová 

    Ludmila Rychtarová 

     Zuzana Matoušová 

     Jana Šoberová – asistentka pedegoga  

Všichni zaměstnanci splňují kritéria pro odbornou kvalifikaci. 

Provozní zaměstnanci: 

Ludmila Tomášová - uklizečka 

    Marie Kutláková - uklizečka 

    Hana Dominová – kuchařka 

 

Zápis do MŠ:  

Probíhal v měsíci květnu po dobu 3 dnů v dopoledních i odpoledních hodinách 

v kanceláři MŠ. Rodiče byli předem informováni, co si mají k zápisu přinést a kde potřebnou 

dokumentaci získat. K zápisu se dostavilo 35 rodičů, přijato bylo27 dětí, zbývající děti 

nesplňovaly přijímací kritéria. 

Přehled akcí v MŠ:   

Kulturní  –   divadelní představení v MŠ – 7x 

                     hudební pořad – 2x 

Ukázka živých zvířat ze ZOO Dvorce                    

Mikulášská besídka s nadílkou 

Pro rodiče –  tvořivá odpoledne s rodiči – 12x 

                               besídky a vystoupení – 12x 
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            slavnostní rozloučení s MŠ 

  

            různé:                                 

                       Návštěva grafitového dolu 

                       Interaktivní výstava „Zahrada“ J. Trnky v Písku 

  Tvořivé dílničky v regionálním muzeu 3x 

  Návštěva muzea v Č. Budějovicích – Život našich předků 

  Návštěva muzea v Č. Krumlově – Řemesla 

  Návštěva hasičské zbrojnice 

  Návštěva technických služeb v Č. Krumlově 

  Exkurze v konírně ve Slupenci  

  Zhlédnutí výcviku dravců 

  Zhlédnutí výstavy strojů a motocyklů v Č. Krumlově 

  Návštěva ZOO Ohrada s výukovým programem Lesní pohádka 

             Návštěva přírodovědného muzea Semenec- Stezka pravěkého člověka 

  Exkurze do Bylinkové zahrady 

  Předplavecký výcvik 

  Školička bruslení 

 

Poznávací akce: 

  Výstava čertů v Kaplici 

  Návštěva psího útulku 

  Prohlídka zámecké zahrady v Č. Krumlově 

  Návštěva zahradnictví  

  Zhlédnutí vánočních trhů s betlémem v ČK 

  Zhlédnutí velikonoční výstavy 

  Návštěva pohádkového domu v ČK 

  Olava Dne dětí na Olšině 
 

Dále spolupracujeme s OÚ: 

  Vítání občánků do života 

  Akce pro seniory   

  Rozloučení s předškoláky v zasedací síni OÚ 

 

S obecní knihovnou: 

  Beseda pro předškoláky  

             Návštěva s prohlídkou 

 

S PPP v Českém Krumlově: 

                        Posouzení školní zralosti 

                        Výchovné a jiné problémy 

 

S logopedkou PeaDr  J. Bártovou: 

 

             1x měsíčně v MŠ  

 

S Lyons club ČB:   

  1 X ročně screeningové vyšetření zraku dětí 
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6. Vzdělávací program školy 

Škola má vypracovaný školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, podle nějž 

jsou vzděláváni všichni žáci školy od 1. do 9. ročníku. 

Číslo aktuálně platného vzdělávacího programu – ŠVP ZV 01092007, s novelizací k 1.9.2013. 

Svým zaměřením je přizpůsoben specifickým podmínkám školy, s cílem dosáhnout co 

nejlepších výsledků s přihlédnutím ke speciálním potřebám jednotlivců. 

Hlavní cíle jsou: 

- poskytnout všem základy moderního všeobecného vzdělání 

- rozvíjet osobnost žáka jako budoucího demokratického občana 

- umožnit jeho sociální začlenění do společnosti 

Vzhledem k plánovanému zavedení inkluze do základního vzdělávání žáků od 1.9.2016 

probíhala opatření k jejímu zajištění. Škola se účastnila inspekčního elektronického  

zjišťování zaměřeného na shromáždění potřebných dat a údajů, vedení i učitelé se zúčastnili 

potřebných proškolení.  

Došlo k další novelizaci ŠVP podle RVP ZV k 1.9.2016.  

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Vzdělávání žáků školy zajišťovalo celkem 37 pedagogů v MŠ a ZŠ. 

V MŠ - 8 učitelek včetně vedoucí učitelky, 1 asistentka pedagoga. 

V ZŠ – 22 učitelů, prvním rokem pracovalo nové vedení školy, 3 asistentky pedagoga pro 

žáky s SVP, 3 vychovatelky školní družiny. 

Pedagogický tým má odpovídající kvalifikaci, převažují v něm zkušení učitelé s dlouholetou 

praxí. V průběhu roku odešli 3 učitelé (1 na pozici ředitele jiné ZŠ, 1 z rodinných důvodů, 1 

po ukončení roku na ZŠ v místě svého bydliště). Vedení zajistilo kvalifikovanou náhradu, 

nadále se snaží získat další učitele přírodovědných předmětů, kterých je však bohužel 

nedostatek v celé republice. 

Tým školního poradenství tvoří 2 výchovné poradkyně a školní metodik prevence.  
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7. Přehled oborů vzdělávání školy 

Vzdělávání žáků školy podle je realizováno podle ŠVP ZV 01092007 v souladu s RVP 

ZV. Rozsah výuky je dán rámcovým učebním plánem pro základní vzdělávání a splňuje 

všechny závazné požadavky.  

Celková povinná časová dotace je stanovena pro1.stupeň na 118 hodin, pro 2. stupeň 

na 122 hodin.   

 

Školní učební plán pro 1. stupeň 
Předmět Počet hodin 

Ročník 
Celkem Z toho 

Disponibilní 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 9 10 9 8 7 43 10 

Cizí jazyk     3 3 3 9   

Matematika 4 5 5 5 5 24 4 

Informatika       0,5 0,5 1   

Prvouka 2 2 3     7 

2 Vlastivěda       2 2 4 

Přírodověda       1 2 3 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7   

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Člověk a práce 1 1 1 1 1 5   

Součet 20 22 25 25,5 25,5 118 16 
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Školní učební plán pro 2. stupeň 

Předmět 

Počet hodin 

Ročník 
Celkem Z toho 

Disponibilní 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 5 5 4 5 19 4 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12   

Další cizí jazyk     3 3 6   

Matematika 5 5 5 5 20 5 

Informatika 1       1   

Dějepis 2 2 2 2 8 
  

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Fyzika 1 2 2 2 7 

4 
Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Hudební výchova 1 1 1   3   

Výtvarná výchova 2 2 1 2 7   

Tělesná výchova 2 2 2 2 8   

Výchova ke zdraví   1     1   

Člověk a svět práce 1 1   1 3   

Součet 28 29 30 30 117 13 

Volitelné předměty: výběr 2             

Informatika   1 1 1 3 3 

Sportovní hry     1   1 
2 

Etická výchova       1 1 

Součet 28 30 32 32 122 18 
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Přehled dalších činností vzdělávání žáků v ZŠ 

Škola velkou pozornost věnuje i exkurzím, výukovým i výchovným programům mimo 

školu - nejčastěji v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. 

Doplněním, rozšířením znalostí i zpestřením výuky jsou besedy, programy a 

přednášky vedené odbornými lektory přímo v prostorách školy- viz následující přehledy. 

 

Kulturní a vzdělávací akce 

Divadla, koncerty a filmová představení 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

 

19. 11. 2015 

 

1. roč. 

 

Smyčcový koncert   

 

ZUŠ Č. Krumlov – výchovný koncert 

 

12. 12. 2015 

 

dramatický 

kroužek 

 

Vánoční setkání  

 

Č. Budějovice – Divadlo U Kapličky 

 

 

26. 1. 2016 

 

6. – 9. roč. 

 

Frankenstein 

 

Malé divadlo Č.B. – div. představení 

 

17. 2. 2016 

 

2. - 3. roč. 

 

Dechový koncert 

 

ZUŠ Č. Krumlov – výchovný koncert 

 

4. 3. 2016 

 

3. – 5. roč. 

 

Malý princ 

 

Č. Krumlov – filmové představení 

 

17. 3. 2016 

 

3. – 4. roč. 

 

Komorní koncert  

 

ZUŠ Č. Krumlov – výchovný koncert 

 

4. 4. 2016 

 

1. – 2. roč. 

 

Sůl nad zlato 

 

Městské divadlo v Č.K. – div. předst. 

 

20. 5. 2016 

 

3. – 5. roč. 

 

Kung-fu Panda III. 

 

Č. Krumlov – filmové představení 

 

18. 5. 2016 

 

dramatický 

kroužek 

 

Muzikál „LEYLAH, 

slečna Teenager“ 

 

Městské divadlo Č. Krumlov 

 

15. 6. 2016 

 

1. – 6. roč. 

 

Baron Prášil 

 

Otáčivé hlediště Č. Krumlov 

 

Přednášky, besedy a výukové programy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

 

9. 9. 2015 

 

6. – 9. roč. 

 

Planeta Země 3000 

 

Č. Krumlov – zeměpisný pořad 

 

8. 10. 2015 

 

 

8.A + 9.A 

 

 

Multikultura v Boudě 

 

 

NZDM Bouda ČK – projekce a beseda 

o holokaustu 

 

13. 10. 2015 

 

6.B 

 

Výtvarný podzim 

 

NZDM Bouda ČK – méně známé 

výtvarné techniky 

 

14. 10. 2015 

 

4. roč. 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní - beseda 
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16. 10. 2015 

 

3.A 

 

Výtvarný podzim 

 

 

NZDM Bouda ČK – méně známé 

výtvarné techniky 

 

23. 10. 2015 

 

6. roč. 

 

Pravěk 

 

ZŠ – přednáška Reg. muzea v ČK 

 

4. 11. 2015 

 

3.B, 5.A 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní - beseda 

 

19. – 20. 11. 

2015 

 

3.B + 4.B 

 

Barvení našich předků 

 

Reg. muzeum ČK – přírodní barvení 

vlny 

 

20. 11. 2015 

 

2. roč. 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní – beseda 

 

25. 11. 2015 

 

6.A/B + 7.A 

 

Den otevřených dveří 

 

SZŠ  Č. Krumlov – péče o pacienty,  

1. pomoc 

 

26. 11. 2015 

 

3. – 5. roč. 

 

Bezpečnost na silnici 

 

Policie ČR – dopravní výchova, úrazy 

 

14. 12. 2015 

 

3.A 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní – beseda 

 

 

14. 12. 2015 

 

8.B 

 

Multikultura v Boudě 

 

NZDM Bouda ČK – projekce a beseda 

– Společně proti předsudkům 

 

21. 12. 2015 

 

6. roč. 

 

Planetárium 

 

Č. Budějovice – výukový program 

 

20. 1. 2016 

 

3.B + 4.A 

 

Počasí 

 

ZŠ - výukový program- Cassiopeia ČB 

 

5. 2. 2016 

 

2. stupeň 

 

Evropa, Afrika 

 

ZŠ – přednáška cestovatele T. Kubeše 

 

11. 2. 2016 

 

4. – 9. roč. 

 

Přemyslovci na českém 

trůně 

 

ZŠ – vlastivědný výukový program 

 

 

18. 2. 2016 

 

 

3. -9. roč. 

 

 

Rodina, vztahy, 

dospívání 

 

 

ZŠ – přednášky - MP Education  

 

 

7. 3. 2016 

 

3. A/B 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní – beseda 

 

14. 3. 2016 

 

4.A 

 

Obecní knihovna 

 

Větřní – beseda 

 

15. + 16. 3. 

2016 

 

1. +2. roč. 

 

Kamarádka včelka 

 

ZŠ - výukový program- Šípek ČK 

 

21. 3. 2016 

 

7. -9. roč. 

 

Kyberšikana 

 

ZŠ - přednáška + beseda Policie ČR 

 

29. 4. 2016 

 

2. + 4. roč. 

 

Vztahy, šikana, vliv 

médií 

 

ZŠ – přednášky THEIA o.p.s. ČB  
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5. 5. 2016 

 

MŠ + ZŠ  

 

Dravci 

Fotbalové hřiště SK Větřní -  

ukázky dravců a sov -  ZAYFERUS  

 

8. 6. 2016 

 

3. – 9. roč. 

 

Světadíly 

 

ZŠ – přednáška cestovatele T. Kubeše 

 

9. 6. 2016 

 

6. - 9. roč. 

 

Peru – filmová projekce 

 

ČK – kino Luna 

 

14. 6. 2016 

 

8. – 9. roč. 

 

Hodina moderní chemie 

 

ZŠ – efektní pokusy - VŠCHT Praha   

 

Exkurze 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

 

8. - 9. 9. 2015 

 

3.B, 4.A, 8.A, 

7. roč. 

 

Dny evropského 

dědictví 

 

Č.Krumlov – komentovaná prohlídka 

 

23. 10. 2015 

 

8. + 9. roč. 

 

Vzdělání a řemeslo 

 

 

Výstaviště ČB – prezentace SOU, SŠ a 

SOŠ 

 

4. 11. 2015 

 

9. roč. 

 

Úřad práce ČK 

 

Výběr škol, povolání 

 

12. 11. 2015 

 

6. -9. roč. 

 

Gastrofest 

 

Výstaviště ČB – výstava gastronomie 

 

21. 12. 2015 

 

3.B + 4.A 

 

Advent v ČK 

 

Prohlídka města v čase Adventu 

 

12. + 14. 1. 

2016 

 

7. roč. 

 

Historie města   

 

Regionální Muzeum ČK 

 

3. 2. 2016 

 

9. A 

 

Muzeum vltavínů 

 

Český Krumlov 

 

17. 2. 2016 

 

7.B 

Práce s hrnčířským 

kruhem, tvorba odlitků 

ze sádry 

 

SUPŠ sv. Anežky Č. Krumlov 

 

17. 3. 2016 

 

5.A + 8.B 

 

Archiv, galerie 

 

České Budějovice 

 

6. 4. 2016 

 

7.B 

 

Architekti   

Marte & Marte 

 

Dům Umění České Budějovice - 

výstava 

 

7. 6. 2016 

 

Výtvarný 

kroužek 

 

„Barvy“ 

 

Dům Umění České Budějovice - 

výstava 

 

2. – 3. 6. 2016 

 

6.A + 6.B 

 

Pobytová přírodovědná 

exkurze 

 

FROV Vodňany 

 

20. 6. 2016 

 

6.A 

 

„Barvy“ 

 

Dům Umění České Budějovice - 

výstava 
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27. 6. 2016 

 

7.A 

Zrcadlový labyrint, 

Muzeum voskových 

figurín 

 

Č. Krumlov 

 

Projekty a akce pořádané školou 

datum třídy program stručná charakteristika 

 

2. 9. 2015 

 

6.A + 6.B 

 

Seznamovací hry v 

přírodě 

 

Třídnická akce nových 6. ročníků 

 

Říjen 2015 – 

květen 2015 

 

2.A 

 

Dravci a malé sovy 

 

Dlouhodobý projekt, výroba budky 

pro dravce a sovy – spolupráce 

s lesním hospodářem 

 

  29. 11. 2016 

 

dramatický 

kroužek +  

kr. Dráčci 

 

Recitování u Vánočního 

stromu 

 

Vystoupení při zahájení Adventu 

v obci Větřní 

 

 

29. 11. 2016 

kroužek 

sborového 

zpěvu 

 

Zpívání u Vánočního 

stromu 

 

Vystoupení při zahájení Adventu v 

obci Větřní 

 

listopad 2015 

 

2.B 

 

Ovoce, zelenina 

 

Projekt – poznávání všemi smysly 

 

4. 12. 2015 

 

9.A 

 

Mikuláš 

 

Mikulášská nadílka pro ZŠ a ŠD 

 

11. 12. 2015 

 

MŠ, ZŠ 

 

Vypouštění balónků 

Akce kroužku Dráčci pro děti obce   

na hřišti SK Větřní 

 

listopad – 

prosinec 2015 

 

žáci II. st. 

 

Renovace kulis „Pekla“ 

 

Mikulášská nadílka pro děti v obci 

 

 

prosinec 2015 

Výtvarný 

kroužek + kr. 

Dráčci 

 

 

Betlém 

 

Instalace Betlému na cestě do osady 

Lužná 

 

prosinec 2015 

 

2.B 

 

Perníčky 

 

Zdobení perníčků na Vánoce 

 

22. 12. 2015 

 

 

dramatický 

kroužek 

 

Lidové zvyky o 

Vánocích 

 

Pásmo pro 1. třídy 

 

22. 12. 2015 

kroužek 

sborového 

zpěvu 

 

Vánoční koncert 

 

Zpívání koled 

 

15. 3. 2016 

 

1.A + 1.B 

 

Den otevřených dveří 

 

Setkání žáků, rodičů a učitelů ve škole 

 

16.3. 2016 

 

1.A + 1.B  

 

Papírování 

 

Výroba ručního papíru – Šípek ČK 

 

duben – květen 

2016 

 

6.A/B 

 

Výroba maskota  

 

Projekt elektrárny Dlouhé stráně 
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5. 5. 2016 

 

Dramatický 

kroužek 

 

Přání ke Dni matek 

 

Natáčení videa s recitacemi 

 

 

10. 5. 2016 

kroužek 

sborového 

zpěvu + 2.A 

 

Den matek 

 

Vystoupení pro Obec Větřní – zpěv, 

recitace 

 

Květen 2016 

 

  

Těšíme se do školy 

 

Projekt pro budoucí prvňáčky – 3 

setkání 

 

1. 6. 2016 

 

2. A 

 

Den dětí – hry, soutěže 

 

Akce Mysliveckého sdružení Větřní 

 

červen 

 

1.A 

 

Den zvířátek 

 

Ochrana zvířat 

 

červen 

 

1.A + 2.B 

 

Co do lesa nepatří 

 

Ochrana a význam lesa 

 

21. 6. 2016 

kroužek 

sborového 

zpěvu 

 

Závěrečný koncert 

 

 

 

22. 6. 2016 

 

1.A +1.B 

 

Pasování prvňáčků 

Obecní knihovna – pasování na 

čtenáře 

 

Vědomostní a dovednostní soutěže 

soutěž datum a 

místo konání 

žáci třída, popř. umístění 

 

Den prevence 

- 

okresní kolo 

 

1. 10. 2015 

Český 

Krumlov 

Šindelář Petr 

Hajný Filip 

Moravčík Pavel 

Pfeferle Matěj 

Pfeferle Vojtěch 

5.A 

          

                                            4. místo 

7.B                       

Dějepisná 

olympiáda -  

školní kolo 

 

9. 11. 2015 

 

 

II. st. 

 

Hanuš Jan 9.A                     1. místo 

 

 

Olympiáda z Čj 

– šk. kolo 

 

11. 12. 2016 

 

II. st. 

 

bez postupu do okr. kola 

 

   MAGYČ – 

matem. Soutěž – 

okresní kolo 

 

14. 12. 2015 

Gymnázium  

Č. Krumlov 

 

II.st. 

 

Pospíšilová Veronika 8.A- účast ve 

vítězném družstvu 

Rozkvetlý svět 

 

listopad - 

prosinec 

2015 – 

- Městská 

knihovna 

ČK 

Čertková Ema 

Bartošová Adéla 

 

3.B                                     1.  místo 

6.B                             čestné uznání 

 

Dějepisná 

olympiáda - 

 

18. 1. 2016 

DDM  

 

Jan Hanuš  

 

9.A                                      9.  místo 
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okresní kolo Č. Krumlov 

 

Zeměpisná 

olympiáda- 

školní kolo 

 

8. 2. 2016 

 

II. st. 

– ml.-  Vávra Jan               1. místo 

  

     st.-  Mrázová Kateřina 1. – 2. m. 

            Pavezová Natálie  1. -  2. m. 

 

 

Zeměpisná 

olympiáda- 

okresní kolo 

 

16. 2. 2016 

– DDM  

Č. Krumlov 

 

Mrázová Kateřina 

Pavezová Natálie 

 

9.A                                     9.  místo 

9.A                                    14. místo 

 

SAPERE -

okresní kolo 

 

říjen - únor 

 

9.A 

 

2. místo – korespondenční soutěž 

 

Biologická 

olympiáda – 

školní kolo 

 

 

1. 3. 2016 

 

 

II. st. 

 

  Kat. D            Baštýř Matěj – 1. m. 

  Kat. C      Pavezová Natálie –1. m. 

  

 

Matematický 

Klokan-  

školní kolo 

 

16. 3. 2016 

17. 3. 2016 

 

8. + 9. roč. 

6. + 7. roč. 

         

bez postupu do okresního kola 

 

Pythagoriáda – 

školní kolo 

 

 

30. 3. 2016 

31. 3. 2016 

 

6., 7. a 8. roč. 

 

bez postupu do okresního kola 

 

Biologická 

olympiáda – 

okresní kolo 

   

6. 4. 2016 

13. 4. 2016 

 

Baštýř Matěj 

Pavezová Natálie 

 

6. A                                    10. místo 

9. A                                    13. místo 

 

Mladý záchranář 

-hasičem v akci- 

korespondenční 

kolo 

 

 

29. 4. 2016 

 

Gelnar Tom 

Pfeferle Matěj 

Pfeferle Vojtěch 

Hajný Filip 

Jelínek Jaroslav 

 

 

 

7.A + 7.B                           23. místo 

 

Zlatá udice – 

okresní kolo 

 

14. 5. 2016 

Chvalšiny 

ml. žáci: Soukup František 

               Bohdal Ondřej 

               Saitl Lukáš 

st. žáci:   Pfeferle Vojtěch 

               Štindl Václav 

               Bursch Tomáš 

žákyně:  Mrázová Kateřina 

               Beránková Eliška 

4.B                                       1. místo 

2.A                                       4.místo 

3.A                                       8. místo 

7.B                                       1. místo 

6.A                                       2.místo 

7.B                                       3.místo 

9.A                                       1.místo 

6.A                                       2. místo     

 

Soutěž mladých 

zdravotníků 

 

 

 

19. 5. 2016 

Český 

Krumlov 

 

Gelnar Tom 

Pfeferle Matěj 

Pfeferle Matěj 

Jelínek Jaroslav 

Hajný Filip 

 

 

7. A + 7.B                          4. místo  
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Čtenářská 

soutěž 

 

 

6. 6. 2016 

 

I. st. 

nejúspěšnější čtenáři: 

Peroutka Matyáš (2.A) 

Gróf Tomáš (2.B) 

Pech Milan (2.A) 

 

Rybářská 

olympiáda 

 

14. 6. 2016 

Vodňany 

 

Bazala Stanislav 

Pfeferle Vojtěch 

 

 

7.A                                    10. místo 

7.B                                    28. místo 

 

Archimediáda – 

školní kolo 

 

duben – 

červen 2016 

 

II.st. 

 

1. místo  -  Martin Kysela  - 7.B                                            

 

Sportovní akce a soutěže 

soutěž datum a místo 

konání 

žáci / kroužek třída, popř. umístění 

 

 

 

Večerní běh  

Kaplicí 

 

 

 

24. 9. 2015 

 

Kaplice 

 

ml.: Cieslar Matyáš 

Med Stanislav 

Kupčík Matěj 

Čertková Ema 

Sukdolák Jiří 

Slezáková Adéla 

st.: Řádková Lada 

Tureček Jiří 

 

3.A –  2. místo 

4.B –  3. místo 

4.A –  4. místo 

3.B –  5. místo 

2.A –  9. místo 

3.B – 13. místo 

8.B –   1. místo 

8.B –   2. místo  

 

Coca Cola Cup 

– školské kolo 

 

 

6. 10. 2015 

 Č. Krumlov 

   

Výběr fotbalistů - 

15 chlapců 7. – 9. 

roč. 

 

 

3. místo 

 

 

Atletická 

Velká cena SK 

Čéčova –  

Č. Budějovice 

 

 

5. 12. 2015 

 

Č. Budějovice 

 

Sukdolák Jiří 

Cieslar Matyáš 

Kupčík Matěj 

Med Stanislav 

Řádková Lada 

Tureček Jiří 

2.A – 2 bronzové medaile (50m, 60m) 

3.A – 3 bronzové (50m, 60m, 300m) 

4.B – 1 bronzová (300m) 

4.B – 3 zlaté  (50m, 60m, 300m) 

8.B – 3 zlaté (50m, 60m, 300m) 

8.B – 3 stříbrné (50m, 60m, 300m) 

 

Mikulášská  

minilaťka 

 

 

7. 12. 2015 

 

ZŠ Větřní 

 

 

2.r.- Surmajová S. 

        Ferenc M. 

3.r.- Slezáková A. 

        Cieslar M. 

4. r.- Babůrková V. 

         Štěpánek P. 

5.r.- Martínková K. 

      Trapl M. 

 

 

 

 

uvedena 

jen 1. místa v každém ročníku 

 

Mikulášská  

        laťka 

 

 

8. 12. 2015 

 

ZŠ Větřní 

6.r.- Bartošová A. 

7.r.- Neméthová L. 

        Hajný F. 

8+9.r.- Řádková L. 

            Tureček J. 

 

 

uvedena 

jen 1. místa v každém ročníku 
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Grand Prix  

v badmintonu 

–  krajský 

turnaj 

 

 

12. 2. 2016 

Č. Budějovice 

 

 

Jaroslav Jelínek 

 

 

6.B - 2. místo ve dvouhře a 5. místo ve 

smíšené čtyřhře 

 

Atletická 

Velká cena SK 

Čéčova 

Č. Budějovice 

 

 

13. 3. 2016 

Č. Budějovice 

 

Sukdolák Jiří 

Med Stanislav 

Řádková Lada 

 

2.A – 1. místo – 50m, 60m, 200m 

4.B -  2. místo – 50m, 60m, 300m 

8.B – 1.m. – 50m, 60m, 2. m - 300m   

          + pohár pro absolutního vítěze    

 

MS juniorů 

v karate 

(kumite) 

 

1. 4. 2016 

Polsko 

 

Martínková 

Karolína 

 

5.A – 2. místo v jednotlivcích i 

družstvech 

 

Školní liga 

volejbalistek – 

okr. kolo  

 

 

7. 4. 2016 

Č. Krumlov 

 

 

kroužek volejbalu  

 

 

2. místo 

 

 

MIA Festival – 

semifinále v 

tanečním 

aerobiku 

 

23. 4. 2016 

České 

Budějovice 

 

 

 

taneční kroužek 

 

 

3. místo 

 

MIA Festival – 

semifinále 

v tanečním 

aerobiku 

 

8. 5. 2016 

Český Krumlov 

 

 

taneční kroužek 

 

1. místo v kat. 6-9 let 

3. místo v kat. 10 – 14 let 

 

Volejbalové 

soustředění – 

Hořice na 

Šumavě 

 

 

18. – 20. 5. 2016 

 

 

kroužek volejbalu 

 

 

 

 

Grand Prix 

v badmintonu 

– turnaj ČR 

 

 

28. 5. 2016 

Brno 

 

Jaroslav Jelínek 

 

6.B – 3. místo ve čtyřhře chlapců 

 

Atletická 

olympiáda – 

okresní kolo 

 

2. 6. 2016 

Kaplice 

 

Trapl Marcel 

Med Stanislav 

Pfeferle Jakub 

 

5.A – 1. místo – skok daleký, 60m 

4.B – 3. místo – skok daleký 

5.A – 3. místo – hod míčkem 

 

Atletická 

olympiáda – 

okresní kolo 

 

3. 6. 2016 

Kaplice 

 

Řádková Lada 

Pfeferle Matěj 

Mrázová Kateřina 

 

8.B – 1. místo – 60m, 2. místo-skok dal. 

7.B – 2. místo – skok daleký 

9.A -  3. místo – vrh koulí 

  

Plážový 

volejbal - 

 

7. 6. 2016 – 

Č. Budějovice 

 

 

kroužek volejbalu 

 

 

6. -  12. místo 
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turnaj  

 

Atletické 

závody 

za SK Čtyři 

Dvory – 

krajský přebor 

 

Květen - 

červen 2016- 

 

České 

Budějovice 

 

Řádková Lada 

Tureček Jiří 

Zrna Martin 

Pfeferle Jakub 

 

 

4. místo – skok vysoký, 60m 

5. místo – 800m 

2. místo – 150m, 3. m.– 60m,  

1. místo – hod míčkem 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  datum jméno program školení místo školení 

23. 9. 2015 J. Mikuška Konference PASCO Praha 

1. 10. 2015 M. Mrázová Pohádková zahrada – envir. 

výchova 

Cassiopeia Č. Budějovice 

7. 10. 2015 J. Jakešová Základy Hejného metody Český Krumlov 

21. 10. 2015 J. Mikuška Microsoft road show České Budějovice 

22. 10. 2015 M. Mrázová Experimentální výtvarné techniky NIDV České Budějovice 

30. 10. 2015 T. Bicek BOZP – požární preventisté Český Krumlov 

7. 11. 2015 T. Vojtíšková Žák dlouhodobě selhávající ve 

výuce 

České Budějovice 

13. 11. 2015 V. Ilkóová Pokusy bez laboratoře KÚ České Budějovice 

19. 11. 2015 J. Marešová Chystáme vánoční besídku České Budějovice 

27. 11. 2015 M. Mrázová Splývavé čtení Praha 

3. 12. 2015 V. Ilkóová Trestně právní odpovědnost žáků České Budějovice 

12/15 – 06/16 V. Ilkóová Studium pro vedoucí pracovníky NIDV České Budějovice 

 9. 1. 2016 

 

B. Szabová Setkávání s Hejného metodou Český Krumlov 

19. 1. 2016 R. Achatzyová Organizace přijímacího řízení NIDV České Budějovice 

18. 2. 2016 V. Ilkóová Chem. látky a přípravky ve škole NIDV České Budějovice 

1. 3. 2016 J. Mikuška Matematika pro život -ZŠ NIDV České Budějovice 

18. 3. 2016  R. Achatzyová Řešení výchovných problémů ve 

třídě 

NIDV České Budějovice 

22. 3. 2016 R. Achatzyová Péče o žáky s tělesným nebo 

komb. postižením v ZŠ 

NIDV České Budějovice 

13. 4. 2016 L. Stoklasová Komunikace s rodiči NIDV České Budějovice 

2. 5. 2016 T. Vojtíšková Učíme se číst a psát genetickou Remízka - České 
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metodou Budějovice 

19. 5. 2016 J. Masopustová 

J. Marešová 

J. Mikuška 

 

Úpravy ŠVP 

 

NIDV České Budějovice 

26. 5. 2016 M. Pešková Učitel a žák NIDV České Budějovice 

9. 6. 2016 J. Marešová Hurvínkovy cesty do přírody KÚ České Budějovice 

13. 6. 2016 T. Vojtíšková Učitelství pro 1. st. – ukončení 

studia 

České Budějovice 

23. 6. 2016 M. Pešková Hodnocení a klasifikace NIDV České Budějovice 

 

 

Environmentální výchova na škole 
V uplynulém školním roce jsme pokračovali v úspěšných  ekovýchovných projektech, 

soutěžili v přírodovědných soutěžích, pokračovali v realizaci přírodovědných projektů, 

přednášek a exkurzí. Cílem je podněcovat v žácích rozvoj zodpovědnosti za to, v jakém 

prostředí žijí. 

září 

 Zahájen pravidelný celoroční úklid v okolí školy 

 Pokračování v projektu Recyklohraní 

 Vyhlášení úklidové soutěže ve třídách 

 Tonda Obal na cestách – výukové programy pro celou ZŠ o recyklaci odpadů 

říjen 

 Odvoz vysloužilého elektrozařízení v rámci soutěže Recyklohraní 

 Sběr kaštanů, spolupráce s místním mysliveckým sdružením (2.A) 

 Dravci a drobné sovy – dlouhodobý projekt, výroba budky (2.A) 

 Hrabání listí v okolí školy 

 Zapojení do soutěže SAPERE – soutěže o zdravém živ. stylu a zdravém živ. prostředí 

(9.A) 

 

listopad 

 Hrabání listí v okolí školy 

 EDUKOFILM – projekce filmů s ekologickou tématikou v kině Luna v Č. Krumlově 

prosinec 

 Přednáška o rybách a pitva kapra – Střední rybářská škola Vodňany 
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leden 

 Počasí – výukový program – Cassiopeia Č. Budějovice 

únor 

 Zhodnocení úklidové soutěže ve třídách za 1. pololetí  

březen 

 Kamarádka včelka – výukový program – Šípek Č. Krumlov 

 Školní kolo biologické olympiády 

duben 

 22. 4. - Den Země – úklidová akce školy v obci Větřní 

 Odvoz vysloužilého elektrozařízení v rámci soutěže Recyklohraní 

 Okresní kolo biologické olympiády – účast M. Baštýř, N. Pavezová 

 

květen 

 Odvoz vysloužilých baterií v rámci soutěže Recyklohraní 

 Ukázky dravců a sov na hřišti SK Větřní pro MŠ i ZŠ – spol. ZAYFERUS 

 Vrbenské rybníky – výukový program o životě ve vodě a kolem ní (7.A/B) 

 Zlatá udice – okresní kolo ve Chvalšinách – putovní pohár pro vítěze 

červen 

 Vyhodnocení celoroční soutěže v úklidu tříd 

 2 denní výuková exkurze pro vítěze soutěže v úklidu (6.A/B)  – Fakulta rybářství a 

ochrany vod ve Vodňanech 

 Rybářská olympiáda ve Vodňanech – účast S. Bazala, V. Pfeferle 

 Co do lesa nepatří –  chování v lese, ochrana lesa - projekt 1.A + 2.B 

 Den zvířátek – poznávání, ochrana zvířat – projekt 1.A 

 Objednávka a rozdělení odměn z katalogu soutěže Recyklohraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

8. Prevence 2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 šestým rokem běžel projekt MOJE ŠKOLA. V letošním 

roce byl projekt přepracován a zpřehledněn. Byly zrušeny samostatné dokumenty Minimální 

preventivní program a Školní strategie prevence šikany a jejich obsah byl zapracován přímo 

do projektu MOJE ŠKOLA. 
Z projektu Moje škola je tak plně funkční plán preventivních aktivit školy, zahrnující 

jak témata integrovaná do učební látky, tak tematické akce, besedy, dílčí projekty, 

mimoškolní aktivity, spolupráci s rodiči a spolupráci s jinými školskými a diagnostickými 

zařízeními a orgány státní správy.  

Součástí dokumentu jsou důležité kontakty včetně jmen osob a aktuálních telefonních 

čísel. 

Nově byly do projektu zapracovány manuály pro učitele, jak se chovat v konkrétních 

situacích, aby všichni učitelé uplatňovali jednotný postup při řešení problémových situací. 

Na škole pracoval školní preventivní tým ve složení: 

 Václav Vysušil, školní metodik prevence 

 Miroslava Mrázová, výchovná poradkyně pro I. stupeň 

 Renata Achatzyová, výchovná poradkyně pro II. Stupeň 

S problémovými žáky průběžně pracovali třídní učitelé, kteří problém řešili ve 

spolupráci s rodiči a s výchovnou poradkyní.   

V průběhu školního roku se ve škole objevilo několik oznámení šikany. Podněty 

vznášejí žáci i rodiče, občas se podaří takové chování zachytit učitelům. Každému případu je 

věnována pečlivá pozornost a jsou přijata odpovídající opatření. Ve škole funguje dostatečně 

otevřené klima, aby žáci i rodiče takové zážitky oznámili vedení školy nebo některému 

z učitelů. Díky tomu máme dobře zmapovanou situaci ve třídách, pracujeme prostřednictvím 

SVP s třídními kolektivy a přes třídní učitele a výchovné poradce s rodiči problematických 

žáků. Každý případ je tak podchycen v počátečním stadiu a nemá možnost se rozvinout. 

V rámci témat začleněných do výuky se žáci s problematikou prevence setkávají 

v hodinách přírodopisu a občanské výchovy. Uskutečnilo se také několik tematických 

přednášek. Na těchto akcích se organizačně podíleli p. uč. Mrázová, Masopustová, 

Achatzyová, Bicek, Pešková, Sszabová, Stoklasová a p. asistentka Temiaková. 

Spolupracovali jsme s těmito subjekty:  Pedagogicko - pschologická poradna 

Český Krumlov 

                                                               SVP Spirála Český Krumlov 

                                                                 Bouda Český Krumlov 

                                                                 Policie ČR 

                                                                 Městská policie Český Krumlov 

 

Do školy pravidelně dochází etopedka ze SVP Spirála Český Krumlov Mgr. 

Kušnirenková. 
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Uskutečněné akce ve školním roce 2015/2016: 

 

21.9. práce s třídním kolektivem 1.B Mrázová 

24.9. první schůzka školní žákovské rady  Masopustová, Achatzyová 

1.10. Den prevence 5. a 7. roč. Smolková 

2.10. práce s třídním kolektivem 7.A Spirála Český Krumlov 

8.10. Multikultura – akce v Boudě 8.A, 9.A Achatzyová, Bicek 

16.10.  konzultace etopedky  Kušnirenková 

20.10. práce s třídním kolektivem 8.A Spirála Český Krumlov 

11.11. práce s třídním kolektivem 6.A Spirála Český Krumlov 

19.11. práce s třídním kolektivem 7.B Masopustová, 

   Spirála Český Krumlov 

23.11. pedagogická rada: host – Mgr. Jakub Průcha, Pedagogicko-psychologická poradna   

                                             Český Krumlov 

                                            informace o IVP, problémoví žáci, spolupráce s PPP 

   PPP Český Krumlov 

30.11. práce s třídním kolektivem 8.A Bicek, Spirála Český Krumlov 

2.12. práce s třídním kolektivem 8.B Pešková, 

   Spirála Český Krumlov 

3.12. školení – trestněprávní odpovědnost žáků Ilkóová 

14.12. Multikultura – akce v Boudě 8.B Pešková 

 porada IVP + inkluze  všichni učitelé 

15.12. práce s třídním kolektivem 7.A Szabová, 

   Spirála Český Krumlov 

1.2. konzultace etopedky  Kušnirenková 

3.2. práce s třídním kolektivem 7.B Spirála Český Krumlov 

18.2. přednášky MP Education 3.A, 5.A Tesařová, Stoklasová 

  8.A, 8.B, 9.A 

   Achatzyová, Bicek, Pešková 

  6.-7. roč. dívky 

 - přednášky primární prevence 

1.3 práce s třídním kolektivem 5.A Tesařová, 

   Spirála Český Krumlov 

9.3. práce s třídním kolektivem 8.B Pešková 

¨   Spirála Český Krumlov 

11.3. konzultace etopedky  Kušnirenková 

17.3. práce s třídním kolektivem 1.B  

21.3. přednášky primární prevence 7., 8., 9. roč. Městská policie Český Krumlov 

30.3. práce s třídním kolektivem 7.A Szabová 

   Spirála Český Krumlov 

12.4. práce s třídním kolektivem 5.A Tesařová 

   Spirála Český Krumlov 

14.4. práce s třídním kolektivem 7.A Spirála Český Krumlov 

29.4.  programy primární prevence THEIA České Budějovice 
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  2.A, 2.B, 4.A, 4.B 

   THEIA České Budějovice 

11.5. práce s třídním kolektivem 7.A Szabová 

   Spirála Český Krumlov 

16.5. práce s třídním kolektivem 1.B Masopustová 

7.6. práce s třídním kolektivem 5.A Tesařová 

   Spirála Český Krumlov 
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9. Zápis k povinné školní docházce: 

K zápisu do prvních tříd školního roku 2016/2017 se dostavilo celkem 59 dětí se 

svými zákonnými zástupci. Žádost o odklad povinné školní docházky podalo celkem 16 

rodičů, na základě doložených doporučení PPP a odborným dětským lékařem bylo uděleno 

rozhodnutí o odkladu 14. dětem. Do dvou prvních tříd tak nastoupí 43 dětí. 

V měsíci květnu byl již tradičně realizován projekt „ Těšíme se do školy?!“, který ve 

třech setkáních nabízí dětem možnost lépe poznat prostředí školy a své budoucí učitele a 

rodičům jsou předány informace o možnostech, které škola dětem nabízí. Jako velmi vhodné 

je také navázání kontaktů se školským poradenským zařízením- Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Českém Krumlově prostřednictvím speciální pedagožky Mgr. Martiny 

Lietavcové, která s rodiči diskutuje o nejčastějších problémech, které se při zahájení povinné 

školní docházky mohou u dětí objevit. 

Úzkou spolupráci s rodiči škola považuje za velmi důležitou zejména v souvislosti se 

zaváděním inkluze do základních škol. 

10. Přijímací řízení                  

                V letošním školním roce vycházelo celkem 27 žáků:  

z toho z 9. třídy - 17 žáků,   

z 8. třídy - 8 žáků  

ze 7. třídy – 2 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 7  a na učňovský obor 10 žáků. Z 8. třídy 

bylo 7 žáků přijato na učební obor. Tři žáci se rozhodli v dalším studiu 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.  

     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. 

Miroslava Mrázová 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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11. Školní družina 

 Školní družina pracovala ve třech odděleních s počtem 75 dětí. O jejich činnost se 

starají tři vychovatelky s dlouholetou praxí. Děti si přebírají od učitelek po ukončení výuky, 

zajistí jejich stravování ve školní jídelně, pak následují vhodně střídané aktivity podle věku 

dětí. Družina je umístěna v pavilonu školy, každé oddělení má dostatečný prostor potřebný 

pro její činnosti. 

 Při nich se dodržují hygienické zásady tak, aby pohybové aktivity střídaly akce na 

pozornost a soustředění, dětem je dán také prostor pro vlastní výběr činnosti dle jejich zájmu. 

V případě potřeby a na žádost rodičů příležitostně pomáhají dětem s domácími úkoly. Pro 

pobyt venku využívají procházky, školní hřiště i obecní dětské hřiště s vybavením 

odpovídajícím bezpečnostním předpisům. 

 Všechna tři oddělení jsou vybavena novým nábytkem a dostatkem hraček, her a 

výtvarných potřeb pro relaxační činnosti. Pravidelně školní družina připravuje drobné dárky 

pro zápis do prvních tříd, děti se učí různé techniky při práci s materiálem potřebným pro 

jejich výrobu. 

 Do každodenních činností jsou také zařazovány různé kulturní pořady, v tomto roce 

děti zaujalo např. vystoupení kouzelníka, beseda a promítání o Africe cestovatele pana 

Kubeše. Zážitky této besedy mohly děti ztvárnit výtvarně v soutěži, které se zúčastnily téměř 

všechny děti a jejich práce pak ozdobily chodbu družiny. Další úspěšná akce bylo divadelní 

představení divadla KOS, na přání dětí proběhla další měsíc ještě jiná pohádka, do které se 

děti mohly přímo zapojit a radit hlavnímu hrdinovi, jak se má zachovat.  

 Přímo v rámci obecních nabídek družina využila pozvání do obecní knihovny, kde si 

nejen vyslechly pohádku knihovnice- paní Mgr. Marie Kalistové, ale také se seznámily 

s možností půjčovat si knihy. Zájem o čtení pak zakončují děti z prvních tříd osvědčenou 

dlouholetou tradicí Pasováním na čtenáře. 

 V prosinci připravily paní vychovatelky mikulášskou nadílku, v březnu některé z nich 

zhlédly výstavku krásných kraslic, obrázků a výrobku, každoročně pořádanou obcí Větřní. 

 

12. Provozní zaměstnanci 

  Ekonomický úsek zajišťuje hospodaření školy, 1 hlavní účetní + 1 administrativní 

pracovnice na 1/2 úvazku.  

Stravování žáků, pracovníků školy a cizích strávníků zajišťuje 1 vedoucí školní jídelny 

+3 kuchařky +2 pomocné pracovnice v základní škole. V mateřské škole je pouze výdejna, 

obědy se dováží ze školní jídelny ZŠ. V letošním roce došlo k rozsáhlé rekonstrukci jídelny, 

která splňuje odpovídající hygienické normy a dětem zajišťuje kulturní a příjemné prostředí 

ke stravování. Ve výdejně pracuje 1 kuchařka, která připravuje svačiny a vydává obědy.  

Před zahájením výuky mají děti možnost nákupu dotovaných mléčných výrobků na 

svačinu. Opět pokračoval projekt Ovoce do škol, kdy je dětem prvního stupně pravidelně 1x 

každý týden zdarma dodávána zásilka jednoho kusu ovoce na žáka.   

O úklid a hezké prostředí se stará celkem 9 zaměstnanců: 1 školnice, 4 uklizečky, 1 

údržbář na 1/2 úvazku v ZŠ, 2 uklizečky v MŠ a opravy zajišťuje na dohodu 1 údržbář. 
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2015/2016 proběhly dvě inspekční šetření 

 

1) Kontrola zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání podle 

ustanovení §9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění účinném v kontrolovaném období. 

Závěr: zařazování probíhá v souladu s ustanoveními uvedeného právního předpisu. 

Inspekční činnost proběhla dne 5. října 2015 

 

2) Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona 

Inspekční činnost proběhla na základě vnějšího podnětu, v období 18.4.2016 - 22.4. 2016. 

  Byly zjištěny určité nedostatky v dokumentaci školy. Formální nedostatky byly 

odstraněny ihned v průběhu inspekce, ostatní byly odstraněny dle dohody při závěrečném 

ústním hodnocení v termínu do 31.8.2016. 
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14. Bezpečnost a hygiena práce na pracovišti a při vyučování 

 

Provedené předepsané revize: 
 Revize tělovýchovného nářadí    26.04.2016 1x rok 

 Kontrola hasících přístrojů a hydrantů   03.12. 2015 1x rok 

 Revize plynového rozvodu    září 2005 – nepoužívá se  

 Revize elektrospotřebičů  a prodlužovacích kabelů provádí se 

 Revize elektrického zařízení    provádí se, další /2018/ 

 Revize hromosvodů     provádí se 

 Revize výtahů na základě smlouvy   pravidelné čtvrtletní revize   

 Revize vzduchotechniky     pravidelné měsíční revize 

 Revize tabulí       pravidelná samokontrola 

 Víceúčelové hřiště     26.04.2016 
 

Školení pracovníků ZŠ a MŠ Větřní o BOZP a protipožární ochraně a 

hygienických předpisech 
 Zaměstnanci byli seznámeni dne 26.8.015 panem Vladimírem Němcem a Ing. Pavlem 

Svobodou, OZO (způsobilost)s požadavky právních a ostatní předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, s pravidly bezpečné práce, se zpracovanou 

dokumentací BOZP a PO, s místními podmínkami na pracovišti a s nařízením, že se bude se 

řídit stanovenými bezpečnostními požadavky a pokyny zaměstnavatele, resp. nadřízeného 

vedoucího zaměstnance. Znalosti byly prověřeny s výsledkem „prospěl“ 

 Vedoucí zaměstnanci se zúčastnili školení vedoucích zaměstnanců a obdrželi 

“Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o BOZP A PO.“ 

 Zaměstnanci školící, kontrolující či pracující na odborných pracovištích jsou vysíláni 

na školení pořádané odbornými pracovišti vyšší úrovně. /ředitel školy, požární preventista, 

učitelé F, Ch, technických prací, údržbář, vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka.  

 Pracovnice školní kuchyně se zúčastnily semináře o hygienickém minimu – únor 

2016. 
 Předpisy protipožární ochrany sleduje pololetně požární preventista, výsledky kontrol 

zapisuje do požární knihy. Poslední zápis 3.11.2015. 

Kontrola HZS Jihočeského kraje, ÚO Český Krumlov  2.12.2015. Zápis proveden v požární 

knize.  

 Každoročně ředitelka školy vyhlašuje tzv. branný den, kdy žáci i zaměstnanci 

nacvičují chování v krizových situacích.   

 Zaměstnanci se pravidelně podrobují preventivním lékařským prohlídkám. 

Preventivní, vstupní i mimořádné zdravotní prohlídky zajišťuje smluvně MUDr. Iveta 

Brožová.    

 Organizace poskytuje zaměstnancům osobní ochranné prostředky v předepsaném 

množství, kontroluje jejich využívání, evidenci a hospodaření s nimi. Kontroluje též 

dodržování pořádku na pracovišti a případné nedostatky projednává okamžitě se 

zodpovědným pracovníkem. 
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Proškolení žáků ZŠ Větřní o BOZP, protipožární ochraně a 

seznámení s provozním řádem školy, školním řádem  a řádem 

odborných učeben 
 Žáci jsou s těmito předpisy seznamováni vždy na počátku a na konci školního roku, 

při změně pracoviště či zaměstnání, při školních akcích /exkurze, výlety, plavání, lyžování/. 

Proškolení a důležitá upozornění jsou zaznamenána v třídních knihách. 

 

Školní a pracovní úrazy 
 Školní úrazy jsou ihned evidovány v knize úrazů. Úrazy, které vyžadují domácí léčení 

více než dva dny jsou zasílány elektronicky na ČŠI.  Zápisy jsou pravidelně kontrolovány 

ředitelkou školy. Odškodnění úrazů je řešeno pojištěním organizace u pojišťovny 

Kooperativa a.s. 

V roce 2015 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. 

Počet školních úrazů  zaznamenaných v knize úrazů 56 

odškodněných     17 

 

 

 Vybavení učeben se opírá hlavně o Vyhlášku č. 410/2005 Sb. ze dne 4. října 2005 

o  hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění:  

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 

Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108    odst.  2  zákona  č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č.  274/2003  Sb.  a  zákona  č.  362/2003  Sb.,  (dále  jen "zákon") 

k provedení § 7 odst. 1 zákona: 

 

Velikosti typů nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě 

Tabulka ČSN PENV 1729 
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15. Přehled o hospodaření školy za rok 2015 

 

Přehled o hospodaření školy za rok 2015 
H la v n í   č i n n o s t 

Státní  dotace      Krajský úřad 

Náklady výnosy 
Celkem náklady 17 233 000 Celkem výnosy           17 233 000 

 

Rozvojový program – zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství v roce 2015 
Celkem náklady 524 281 Celkem výnosy               524 281 

 

Rozvojový program – zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 
Celkem náklady 87 348 Celkem výnosy             87 348 

 

Asistent pedagoga pro děti, žáky se sociálním znevýhodněním 
Celkem náklady              137 025  Celkem výnosy               137 025 

 

 

Dotace od zřizovatele  
  Provozní dotace  5 397 000,00 

  Vlastní zdroje 1 708 660,51 

  Grant mládeže 130 000,00  

Celkem náklady 7 235 660,51 Celkem výnosy         7 235 660,51 

    

 

  

  

Hospodářský výsledek        0 
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 D o p l ň k o v á    č i n n o s t 

náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 684220,24 Stravné 1053816,42 

Energie 25501,00 Pronájem tělocvičny 75579,50 

Osobní náklady 255132   

Celkem náklady 964 853,24 Celkem výnosy  1 129 395,92 

Hospodářský výsledek       164542,68 
 

I. Stav fondů k 31.12.2015 
  

Fond rezervní    571 791,52 

Fond sociální   - FKSP              36 251,41   

Fond reprodukce DHM  815 603,36 

Fond ze zl. hosp.výsledku   309 960,67 

Fond odměn    278 500,00 

  

 

II. Provedené kontroly 
 

- Zřizovatel - protokoly o pravidelné kontrole   

- VZP – přihlášky a odhlášky zaměstnanců, hlášení změn, odvody na zdravotní 

pojištění, měsíční hlášení  

 - Úřad práce – plnění počtu pracovníků se zdravotním postižením 

 -  ČSSZ – ELDP, přehled o platbách na sociální zabezpečení 

  

 

 

 


