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1. základní údaje o škole 
 

Základní škola Větřní byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. 1. 1993 ve znění 

zřizovací listiny. 

 

1. 1. název  Základní škola a Mateřská škola Větřní 

         sídlo  Školní 232,  382 11 Větřní 

         IČO            00 583 642 

         IZO            600 059 103 

         zřizovatel  Město Větřní, Na Žofíně 191,  382 11 Větřní 

 

Kontakty 

základní škola telefon, fax 380 732 352 

                          mobil 724 244 935, 

      e-mail  reditelka@zsamsvetrni.cz 

jídelna   380 732 100 

družina  607 401 321 

mateřská škola 380 732 122, 721 913 935 

 

 

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 

 

 

1.2. vedení školy 

 

K 1. 8. 2017 došlo ke změně vedení školy – ředitelka školy a zástupce ředitelky pro základní 

školu. Paní ředitelka Mgr. Dagmar Kopačková ukončila ze zdravotních důvodů pracovní 

poměr a paní zástupkyně Mgr. Václava Ilkóová odešla po vyplacení odstupného pracovat na 

jinou školu. 

 

Současné vedení školy: 

 

ředitelka školy    Mgr. Halka Jánová 

zástupce ředitelky školy   Mgr. Jiří Mikuška 

vedoucí učitelka MŠ    Běla Šinková 

vedoucí školní družiny  Iva Kotousová 

vedoucí školní jídelny   Naděžda Říčařová 

vedoucí provozních zaměstnanců     Zlatuše Dvořáková 

hlavní účetní    Marie Vysušilová 
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1. 3. školská rada 

 

Do prosince 2017 pracovala školská rada v tomto složení: 

Cifreundová Věra, zástupce rodičů 

Fuchs Petr, zástupce rodičů 

Pospíšil Roman, zástupce rodičů 

 

Klabouchová Pavla, zástupce zřizovatele 

Homerová Lenka, zástupce zřizovatele 

Pfeferle Jaroslav, zástupce zřizovatele 

 

Mgr. Jana Jakešová, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Renata Achatzyová, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Jiří Mikuška, zástupce pedagogických pracovníků 

 

Jako předseda pracoval Mgr. Jiří Mikuška 

 

Nová školská rada poprvé zasedla 7. 12. 2017 v tomto složení: 
Martina Haláčková, zástupce rodičů  

Hanka Čepová, zástupce rodičů 

Lenka Gráfková, zástupce rodičů 

 

Klabouchová Pavla, zástupce zřizovatele 

Homerová Lenka, zástupce zřizovatele 

Pfeferle Jaroslav, zástupce zřizovatele 

 

Mgr. Jana Jakešová, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Ivana Temiaková, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Tomáš Bicek, zástupce pedagogických pracovníků 

 

Jako předsedkyni zvolila Mgr. Ivanu Temiakovou. 

 

 

1.4. Charakteristika školy 

 

Jsme plně organizovanou základní školou, paralelní třídy fungují s výjimkou 7. a 8. ročníku. 

Součástí je i 4třídní mateřská škola s celodenním provozem a školní družina se 3 třídami žáků 

z prvního stupně. Stravování žáků, zaměstnanců i cizích strávníků zajišťuje školní jídelna, 

svačinky pro děti z mateřské školy školní výdejna.  

Výuka probíhá dle platných školních vzdělávacích programů pro základní školu, mateřskou 

školu i školní družinu, je na velmi dobré úrovni. Máme řadu úspěšných žáků jak ve 

vědomostních soutěžích, tak sportovních (podrobněji v kapitole 9 – akce školy). Od ostatních 

škol se lišíme ve vyšším podílu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, k jejichž 

naplňování máme vytvořený velmi kvalitní systém péče o tyto žáky – uplatňujeme všechna 

podpůrná opatření (asistenti pedagoga, pedagogická intervence, individuální vzdělávací 
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plány, individuální výchovné plány, předměty speciálně pedagogické péče a kompenzační 

pomůcky, specifické formy výuky) s výjimkou školního psychologa, jehož se dlouhodobě 

snažíme zajistit. Vysoké nároky na pedagogické pracovníky klade i poměrně vysoká migrace 

žáků, kteří přicházejí a odcházejí v průběhu školního roku, a to i do/z ciziny – náročná je 

proto nejen výuka, ale i fungování třídních kolektivů. Proto dlouhodobě a cíleně pracujeme 

se třídami a to i ve spolupráci s externími odborníky. (podrobněji kapitola 7 – společné 

vzdělávání a prevence rizikového chování)   

Řada našich žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, snažíme se tyto děti 

začleňovat do třídních kolektivů i do komunity; aby se mohly účastnit smysluplných aktivit a 

vzdělávacích akcí, nabízíme bezplatně řadu zájmových kroužků; bezplatné je též předškolní 

vzdělávání. Zajišťujeme z projektu například i bezplatné bruslení, nově kromě dětí z mateřské 

školy i pro žáčky z prvních tříd; dále mají žáci základní školy ve 3. a 4. ročníku bezplatné 

plavání. Plavat chodí i mateřská škola, kde kromě rodičů na tento kurz přispívá i škola.  

 

1.5. cíle školy 

Cíle školy vycházejí ze strategie rozvoje ZŠ a MŠ Větřní (dostupné na webu školy 

www.zsamsvetrni.cz), ze SWOT analýzy vypracované pedagogickými pracovníky školy v srpnu 

2017 a z dotazníkového šetření, jehož se na podzim 2017 účastnili rodiče všech žáků 

mateřské i základní školy.  

Mezi současné priority patří zasíťování školy, které je podmínkou pro zavedení elektronické 

třídní knihy, nová počítačová učebna, rekonstrukce odborných učeben fyziky a chemie. 

V delším časovém horizontu bychom chtěli vytvořit venkovní učebny pro výuku nejen 

odborných předmětů – zastřešenou venkovní učebnu a amfiteátr, který bude využíván pro 

výuku, ale i kulturní vystoupení žáků a akce pro veřejnost. Dále bychom chtěli využívat půdní 

prostory staré školy, které mohou sloužit i veřejnosti v odpoledních hodinách a o víkendech. 

Vše je otázkou získání finančních prostředků. 

V oblasti vztahů bychom rádi zachovali stabilizovaný tým zaměstnanců, podporovat 

bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy, prohlubovat identifikaci se školou. 

 

Z analýzy získaných informací vyplývají následující skutečnosti: 

a) dotazníkové šetření rodičů – základní škola 

- rodiče kladně hodnotí zejména: partnerský přístup učitelů k žákům i k rodičům, žáci jsou 

vedeni ke spolupráci, nikoli k rivalitě, ve třídě převládají partnerské vztahy 

- rodiče negativně hodnotí zejména: nižší úroveň vybavení pro výuku (počítače, interaktivní 

tabule), technický stav budov a inkluzivní vzdělávání 

- rodiče by si přáli zejména: aby škola učila děti vzájemné spolupráci a podpoře, aby mu 

dokázala vštípit pravidla slušného chování a dbala na pozitivní vztahy učitelů k žákům. 

Poněkud překvapivě si rodiče velmi často přejí, aby „škola fungovala tak, jako když jsem do ní 

chodil já“  

 

b) dotazníkové šetření rodičů – mateřská škola 

- rodiče kladně hodnotí zejména: žáci jsou vedeni ke spolupráci, nikoli k rivalitě, škola vítá a 

podporuje aktivitu rodičů i žáků, učitelé se chovají partnersky, ve třídě převládají mezi dětmi 

přátelské vztahy, ve škole je respektována osobnost dítěte 

http://www.zsamsvetrni.cz/
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- rodiče záporně hodnotí zejména: technický stav a vybavení budovy 

- rodiče by si přáli zejména: aby škola dokázala dítěti vštípit pravidla slušného chování, aby 

měla pozitivní klima, aby učitel dokázal objevit a podporovat silné stránky dítěte 

 

c) SWOT analýza – učitelé ZŠ 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

- kvalitní ped. sbor    

- dobrý kolektiv                                                    

- výběr kroužků, družina, školka zdarma                     

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

- problematická nebo špatná spolupráce s rodiči        

- vnější i vnitřní vybavení školy a okolí                           

- tmelení kolektivu tříd, učitelů i s rodiči (málo akcí)    

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- spolupráce s rodiči                                                          

- podpora výborných žáků                                               

- nové pracovní postupy a vzdělávací programy                        

 

HROZBY 

- odliv žáků                                                                         

- odliv učitelů  

- vybavení školy 

   

d) SWOT analýza – učitelé MŠ 

 SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

- dobrý kolektiv zaměstnanců 

- kvalitní pedagogický sbor    

- dodržování tradic školy                                                  

 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

- vnější i vnitřní vybavení školy a okolí                           

- spolupráce se zřizovatelem                                           

- problematická nebo špatná spolupráce s rodiči   

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- ředitelské volno pro všechny                                                  

- nastavení a dodržování jasných pravidel                    

- užší spolupráce ZŠ a MŠ  

 

HROZBY 

- negativní přístup rodičů ke škole                              

- havarijní stav vodoinstalace 

- zahlcení papíry, byrokracie      
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2. přehled oborů vzdělávání 
 

Naše škola realizuje vzdělávání dle platných školních vzdělávacích programů vycházejících 

z rámcových vzdělávacích programů pro základní školu, školní družinu a mateřskou školu. Jsou 

dostupné na www.zsamsvetrni.cz. 

  

2.1.1. základní škola 

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 a další vzhledem k inkluzi k 1. 9. 2016. 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 

 

2.1.2. školní družina 

Školní vzdělávací program školní družiny je vytvořen jako součást ŠVP ZV 01092007 ZŠ A MŠ Větřní, 

Školní 232, 382 11 Větřní, IČ: 00583642  

Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj 

osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci 

výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a 

preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy. Školní družina je 

důležitý výchovný partner rodiny a školy; plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí má 

důležitou roli v prevenci negativních sociální jevů rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence 

Uplatňujeme společný přístup, nové formy učení s využitím modelových situací. Náměty jsou 

sdružovány do bloků. Nezbytnou součástí ŠVP jsou i očekávané výsledky - kompetence - znalosti, 

dovednosti, postoje a schopnosti. Mají význam pro individuální i společenský rozvoj dítěte a silně 

ovlivňují všechny stránky jeho osobnosti.  

 

2.1.3. mateřská škola 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV Č.J. 32405/2004 

– 22. Náš vzdělávací program a výuka odráží potřeby a zájmy všech dětí. Klademe velký důraz na 

celkové klima nejen ve třídě, ale i v rámci celé MŠ. Každodenně se zaměřujeme na vytváření 

příznivých podmínek a rozvoj správných charakterových vlastností, smyslu pro kamarádství, 

soucítění, vzájemné spolupráci, respektování pravidel. Nadále obohacujeme vzdělávací nabídku o 

různé vzdělávací projekty, exkurze, tématické vycházky, výstavy apod. Předškolní vzdělávání je 

prováděno celostně, aby pokrývalo všechny oblasti rozvoje: biologickou, psychickou, interpersonální, 

sociálně kulturní, environmentální. Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo maximálně 

rozvinuto po stránce sociální, fyzické, psychické i sociální. 

 

2.2. školský obvod 

Školský obvod tvoří území Města Větřní, vzděláváme i děti z bližšího okolí – Bohdalovic, Světlíka, 

Českého Krumlova. 

 

 

 

http://www.zsamsvetrni.cz/
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2.3. základní škola 

Základní škola je plně organizovaná, v současnosti má 16 tříd – 10 na prvním stupni, 6 na druhém; 

třídy jsou paralelní kromě 8. a 9. ročníku. 

Jsou realizována podpůrná opatření – máme zpracovány dle doporučení individuální vzdělávací 

plány, asistenty pedagoga, různé typy kompenzačních pomůcek, zajišťujeme pedagogickou intervenci 

i realizaci předmětů speciálně pedagogické péče. 

 

2.4. mateřská škola 

Vzdělávání  v MŠ má charakter hry, experimentování a zábavy. Uskutečňujeme jej ve všech  

činnostech a situacích v průběhu celého dne a snažíme se poskytovat dětem vyvážený poměr 

spontánních a řízených činností, s tím že v předškolních třídách se postupně zvyšují nároky v řízených 

aktivitách tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do ZŠ. Zaměřujeme se na rozvoj 

matematických představ, jazykových, výtvarných, pracovních a hudebních dovedností. 

Snažíme se zajistit ty nejlepší podmínky pro fyzický, psychický a sociální rozvoj, zprostředkovat jim 

zákl. znalosti a zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. 

 

Průběh vzdělávání v mateřské škole 

V MŠ zůstalo 12 dětí s OŠD, 2 děti pracovaly s dopomocí asistentky pedagoga. V tomto šk. roce byl 

potvrzen odklad 4 dětem. 

Výsledky vzdělávání konzultujeme při pololetním a závěrečném hodnocení vých. práce, v případě 

potřeby častěji. Pracujeme podle TVP, který si p. učitelky zpracovávají v souladu s ŠVP s předstihem a 

po vzájemné konzultaci. Z kontrolní činnosti vyplývá, že p. uč. pracují  velmi tvořivě, zodpovědně, 

mají přehled  o schopnostech i nedostatcích u dětí. Často jim věnují individuální péči a mají na zřeteli 

klíčové kompetence vyplývající ze ŠVP. Na dětech jsou brzy vidět velké pokroky – zejména u dětí ze 

znevýhodněného sociokulturního prostředí. 

 

2.5. školní družina 

Školní družina je součástí školy. Spolupracuje s ostatními pedagogy. V zájmových a rekreačních 

činnostech navazujeme na výuku a rozvíjíme u dětí jejich dovednosti a zájem o všechny činnosti, 

kterými se snažíme cíleně děti zaujmout. Paní vychovatelky dbají i na aktivní odpočinek dětí. 

Vhodnými činnostmi u dětí rozvíjíme smysl pro přátelství a respekt. Naším cílem je, aby se děti cítily 

ve školní družině dobře a hlavně bezpečně. 

 

2.6. školní jídelna a výdejna 

Na úseku školní jídelny v současné době pracuje 7 pracovnic – vedoucí ŠJ, 3 kuchařky a 2 

pomocné kuchařky v hlavní a doplňkové činnosti, dále 1 pomocná kuchařka ve výdejně MŠ. 

Při dlouhodobější nepřítomnosti pracovnic zastupovala brigádnice, důchodkyně, která dřive 

ve školní jídelně pracovala. 

Ve školní jídelně se stále vaří jak v hlavní činnosti, tedy pro žáky ZŠ a MŠ, závodní stravování 

pro zaměstnance školy, tak v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. I v letošním školním roce 

se u nás stravovalo asi 80 cizích strávníků, pro které se vařilo i o prázdninách v době provozu 

MŠ.  

Hlavní jídlo se do výdejny MŠ dováží prostřednictvím pečovatelské služby. Činnost ve výdejně 

MŠ po celkové rekonstrukci jídelny i výdejny a po výměně kuchařky lze hodnotit velice 

kladně, zvýšila se tak úroveň stravování dětí. 

V letošním školním roce neproběhly v jídelně žádné větší investiční akce. 
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2.7. provozní úsek 

Provozní zaměstnanci zajišťují ekonomický provoz školy, stravování, úklid a údržbu. 

Ekonomický úsek zajišťuje hospodaření školy, pracuje zde hlavní účetní na plný úvazek a  

administrativní pracovnice na 1/2 úvazku.  

Stravování žáků, pracovníků školy a cizích strávníků zajišťuje  vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky  a 2 

pomocné pracovnice v základní škole. V mateřské škole je pouze výdejna, obědy se dováží ze školní 

jídelny ZŠ, výdej obědů a dopolední a odpolední svačinu zajišťuje pomocná kuchařka.   

O úklid a hezké prostředí se stará celkem 8 zaměstnanců: školnice, 4 uklízečky v základní škole a 

družině,  2 uklízečky v MŠ a opravy a údržbu zajišťuje pro všechny součásti školy 1 údržbář. 

 

3. personální zabezpečení 
3.1. přehled zaměstnanců 

Přehled zaměstnanců za  rok 2017 

 

Zdroj financování: státní rozpočet  
    UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 

    UZ 33052 Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických prac. 

    UZ 33073  Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických prac. 

    UZ 33457 Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním 
   Dotace zřizovatele 

   Hospodářská činnost 

  
1 

Přehled funkcí v organizaci     

      

Název funkce 
Fyzické 
osoby 

Přepočtené 
osoby 

Ředitel základní školy s 1. a 2.stupněm            1 1 

Vedoucí školní jídelny                             1 1 

Zástupce ředitele zákl.školy                       1 1 

Učitel základní školy pro 1.stupeň                 10 9,55 

Učitel všeob.vzděl.př.pro 2.st.a 1.st.HTŠ          11 9,859 

Učitelka mateřské školy                            8 8 

Vedoucí vychovatel v mimoškolském 
zařízení         1 0,8259 

Vychovatel v domově 
mládeže_družině_klubu          2 1,6 

Asistent pedagoga                                  6 5,5 

Účetní samost.ref. /školy-škol.zařízení/           1 1 

Administrativní pracovník /škola-škol.zaříz        1 0,5 

Šéfkuchař                                          1 1 

Kuchař                                             2 2 

Pomocný pracovník obchod.provozu-
pomocný ku        3 3 

Uklízečka ve vzdělávacím zařízení                  6 6 

Údržbář školy                                      1 1 

Školník                                      1 1 

  57 53,8349 
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Přepočtené počty zaměstnanců dle tarifních tabulek 

Tarifní tabulka základní       

 
 

přepočtené 
osoby 

fyzické 
osoby 

průměrný počet  
fyzických osob 

Platová třída: 2       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 6 6 6 

Celkem: 6 6 6 

        

Platová třída: 3       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 3 3 3 

Celkem: 3 3 3 

        

Platová třída: 5       

Muži: 1 1 1 

Ženy: 3 3 3 

Celkem: 4 4 4 

        

Platová třída: 6       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 1 1 1 

Celkem: 1 1 1 

        

Platová třída: 8       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 1,5 2 2 

Celkem: 1,5 2 2 

        

Platová třída: 10       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 1 1 1 

Celkem: 1 1 1 

 
      

Tarifní tabulka:  
Platový tarif pedagogů 
s kvalifikací       

Platová třída: 8       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 9,4259 10 10 

Celkem: 9,4259 10 10 

        

Platová třída: 10       

Muži: 0 0 0 

Ženy: 1 1 1 

Celkem: 1 1 1 
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Platová třída: 12       

Muži: 6,45 7 7 

Ženy: 11,959 13 13 

Celkem: 18,409 20 20 

        

Platová třída: 13       

Muži: 1 1 1 

Ženy: 2 2 2 

Celkem: 3 3 3 

        

Muži: 8,95 10 10 

Ženy: 44,8849 47 47 

Celkem organizace: 53,8349 57 57 

 

 

 

 

Zaměstnanci pracující na kratší úvazek 
 
 

přepočtené 
osoby 

fyzické 
osoby 

Muži: 1,5 3 

Ženy: 8,469 11 

Celkem: 9,969 14 

  

Zaměstnanci - důchodci 
 
 

přepočtené 
osoby 

fyzické 
osoby 

Muži: 0,5 1 

Ženy: 2,05 3 

Celkem: 2,55 4 

 

Zaměstnanci ve vynětí – rodičovská dovolená 
 
 

přepočtené 
osoby 

fyzické 
osoby 

Muži: 0 0 

Ženy: 2,25 3 

Celkem: 2,25 3 
   

 

 Věková struktura zaměstnanců k období 12.2017  

                    
                    Celý soubor   muži ženy celkem  muži % ženy % celkem % 

                                        do 24       0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

                    od 25 do 29 2,00 2,00 4,00  3,39 3,39 6,78 

                    od 30 do 34 0,00 4,00 4,00  0,00 6,78 6,78 

                    od 35 do 39 0,00 4,00 4,00  0,00 6,78 6,78 
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od 40 do 44 5,00 6,00 11,00  8,47 10,17 18,64 

                    od 45 do 49 1,00 7,00 8,00  1,69 11,86 13,56 

                    od 50 do 54 0,00 13,00 13,00  0,00 22,03 22,03 

                    od 55 do 59 1,00 7,00 8,00  1,69 11,86 13,56 

                    od 60       2,00 5,00 7,00  3,39 8,47 11,86 

                                        Celkem:   11,00 48,00 59,00  18,64 81,36 100,00 
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 Struktura doby zaměstnání k období 12.2017  

                                      Celý soubor   muži ženy celkem  muži % ženy % celkem %  
                                      do 5 let 6 21 27 8,82 30,88 39,71   
                   do 10 let 0 10 10 0,00 14,71 14,71   
                   do 15 let 1 6 7 1,47 8,82 10,29   
                   do 20 let 2 6 8 2,94 8,82 11,76   
                   do 25 let 1 7 8 1,47 10,29 11,76   
                   do 30 let 1 7 8 1,47 10,29 11,76   
                   do 35 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00   
                   do 40 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00   
                   nad 40 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00   
                                      Celkem: 11 57 68  16,18 83,82 100,00  
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3.2. personální změny 

V průběhu léta 2017 došlo v naší škole k mnoha personálním změnám – z různých důvodů odešlo 7 

zaměstnanců – paní kuchařka, vyměnilo se vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky) a odešlo 

několik pedagogů z prvního i druhého stupně. Obtížnou situaci se podařilo s nasazením značného úsilí 

vyřešit tak, že nový školní rok mohl být úspěšně zahájen.  

 

zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr 

Mgr. Kopačková, ředitelka školy – ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 7. 2017 

Mgr. Stoklasová Ludvika, učitelka – ukončení PP výpovědí k  31. 7. 2017 

Mgr. Sejková Jana, učitelka - ukončení PP výpovědí k  31. 7. 2017 

Mgr. Batíková Hana, učitelka - ukončení PP dohodou k 31. 7. 2017 

Mgr. Tesařová Vendula, učitelka - ukončení PP dohodou k 16. 8. 2017 

Mgr. Pešková Miluše, učitelka - ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 7. 2017 

Hana Dominová, kuchařka - ukončení PP výpovědí k  30. 6. 2017 

Marcela Martinovská, uklízečka - ukončení PP dohodou k 31. 5. 2017 

 

nově nastupující zaměstnanci  

Mgr. Jánová Halka, ředitelka školy, učitelka 2. stupně 

Mgr. Jana Blažková, učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1. B 

Mgr. Jiří Brom, učitel 2. stupně 

Mgr. František Jech, učitel 2. stupně 

Ing. Blanka Pokorná, učitelka 2. stupně, třídní 6. B 

Mgr. Procházková Radka, učitelka 2. stupně 

Mgr. Temiaková Ivana, změna z asistentky pedagoga na učitelku 1. stupně, třídní 2. B 

Mgr. Vlášková Marta, učitelka 1. stupně 

 

4. zápis, přijímací řízení, počty žáků 
4.1. zápisy do základní školy  pro školní rok 2018/2019 

Zápis byl určen pro děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a děti  s odkladem povinné školní 

docházky ve školním roce 2017/2018. Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 byl 

stanoven na  úterý 3. dubna 2018 od 14:00 do 18.00 hodin v budově staré školy. Zápisu se zúčastnila 

ředitelka školy, zástupce ředitelky školy a všichni vyučující prvního stupně. Při zápisu každé dítě 

obdrželo registrační a pořadové číslo. Pod tímto číslem byla vedena žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání. O přijatých žácích škola vystavila „Rozhodnutí o přijetí“, které nabývá právní moci 

uplynutím 15 dnů od vyvěšení na úřední desce a webových stránkách školy.  

Jsme připraveni otevřít dvě 1. třídy, každou v počtu 25 žáků s třídními učitelkami v 1. A  

Mgr. Janou Jakešovou a v 1. B Mgr. Miroslavou Mrázovou. 

K zápisu se mělo na základě údajů z matriky dostavit 61 dětí, o odklad povinné školní docházky 

požádalo 8 rodičů;  bez omluvy ve stanoveném termínu nedostavilo 12 dětí, o této skutečnosti byl 

informován dle zákona zřizovatel.  

V současnosti je do prvních tříd zapsáno celkem 38 žáků, rozdělených do dvou tříd po 19 žácích. 

 

4.2. odklady povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí rodič požádat do 30. 4. příslušného roku a doložit ji 

kladným vyjádření školního poradenského pracoviště a dětského lékaře. Rodiče při zápisech byli též o 

možnostech a náležitostech odkladu poučeni. 

Odklad PŠD byl povolen 7 žákům. Žádná žádost o přijetí do ZŠ nebyla zamítnuta, všichni žadatelé byli 

přijati. 
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4.3. zápisy do mateřské školy 

Zápis do MŠ proběhl ve dnech 14. a 15. 5. 2018. K zápisu se dostavilo 31 rodičů, všechny děti byly 

přijaty. Po zápisu podalo žádost ještě 5 rodičů, tyto děti byly dodatečně přijaty. 

 

4.4. počty žáků k 31. 9. 2017 

základní škola k 31. 9. 2017  

                celkem  332  dívky 150 

                 z toho 1.stupeň  204 dívky 90 
mateřská škola k 31. 9. 2017 bylo zapsáno 104 dětí. 

 

4.5. počty žáků k 30. 6. 2018 
mateřská škola 

k 30. 6. 2018 navštěvovalo MŠ 106 dětí. 

 
družina 

stav k 31. 9. 2017 -74 dětí /39 chlapců, 35 dívek/      

        k 30. 9. 2018 -74 dětí /39 chlapců, 35 dívek/ 

 

základní škola 

počty žáků k 30. 6. 2018  

                 celkem  325  dívky 147 

  z toho 3 žákyně uvolněny z výuky, plní školní docházku v zahraničí 

  z toho 1.stupeň  199 dívky 88 

 

4.6. přehled přijetí a odchodů v průběhu školního roku 

 

základní škola  

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem 

příchod 0 1 2 1 1 1 0 0 1 7 

odchod 4 1 2 2 1 2 2 0 0 14 

 
mateřská škola 

V průběhu roku odešlo 6 dětí a nově bylo přijato 8 dětí. 

 

4.7. žáci, kteří se nedostavili v řádném termínu k zápisu do základní školy a povinného 

předškolního vzdělávání 

Bez omluvy se ve stanoveném termínu k zápisu k povinné školní docházce nedostavilo 12 dětí, o této 

skutečnosti byl informován dle zákona zřizovatel. 

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání se ve stanovených termínech nedostavilo 13 dětí, 

jejich seznam byl též předán zřizovateli. 
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5. materiální podmínky 
5.1. učebny a jejich vybavení,  materiální vybavení MŠ, družiny 

základní škola 

Ve škole je 16 kmenových tříd, z nichž ve 3 je interaktivní tabule. Dále jsou ve škole odborné 

učebny fyziky (chemie), přírodopisu, Aj, Nj, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna PC, 

cvičná kuchyňka a školní dílny. 
 

 mateřská škola 

Vybavení MŠ je vyhovující. Byly zakoupeny nové regály do pracovních kabinetů a skladů uklízeček, 

věšáky na ručníky do koupelen, nástěnky do šaten. V rámci zajištění bezpečnosti byl pořízen 

kamerový systém. MŠ bude dovybavena novými šatnovými bloky v průběhu září. 

Materiál krátkodobé spotřeby byl doplňován průběžně, metodický materiál a hračky byly 

dokupovány podle potřeb MŠ. Byla vypracována studie na zařízení zahrady. 

Dále plánujeme dovybavit školní zahradu herními prvky, do zbývajících tříd dokoupit nové stolečky a 

židličky, do kanceláře nový sedací nábytek. 

 

družina - vybavení všech oddělení je vkusné a účelné-v roce 2017 byl obměněn nábytek. 
 

 

 

5.2. sportoviště, tělocvičny 

Materiální vybavení tělesné výchovy 

Součást  školních budov tvoří i 2 tělocvičny, venkovní školní hřiště, škola má možnost využívat i 

tělocvičnu v bývalém internátu a využívá i plavecký bazén v areálu Bazén - sauna Větřní. Ve školním 

roce 2011/2012 bylo do provozu začleněno i tzv. „Oranžové hřiště“ s umělou trávou. V rámci 

možností je průběžně obnovováno zařízení a vybavení tělocvičen i kabinetu.  

V období 2007-2011 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště a vybudování multifunkčního hřiště z 

nadace ČEZ „Oranžové hřiště“. Škola tím získala odpovídající zázemí pro sportovní aktivity dětí na 

vysoké úrovni. Využívání hřiště je určeno nejen pro školu, ale i zájemce z řad občanů Větřní.  

Škola disponuje jednou velkou a jednou malou tělocvičnou. Dále pak velmi pěkným venkovním 

areálem s tartanovým 200 m oválem, travnatým hřištěm a hřištěm s umělým povrchem, na kterém se 

dají hrát prakticky všechny kolektivní míčové sporty. Součástí areálu je rovněž sektor na skok daleký a 

vrh koulí. Tělocvičny jsou vybaveny na slušné úrovni, aby mohly být plněny učební osnovy žáků na 

prvním i druhém stupni. Velmi kladně hodnotím přístup ředitelství školy ke zmodernizování, nákupu 

a obnově zastaralých pomůcek, které vede ke zkvalitnění výuky a reprezentaci školy na sportovních 

akcích. Škola má možnost navštěvovat i sportovní halu města, kterou občas využívá v rámci 

sportovních her pro 8. a 9. třídy. Dále je k dispozici městský bazén ke konání plaveckého výcviku a 

nové venkovní koupaliště, které lze též po domluvě využít. 

 

 

5.3. vybavení ICT  
Na naší škole jsou žákům počítače k dispozici zejména v odborné PC učebně v 2. pochodí tzv. 

pavilonu. Učebna je vybavena 15 žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory ve stáří sedmi let. 

Počítačová síť se serverem se systémem Linux a s připojením k Internetu umožňuje výuku informatiky 

od 4. třídy. Učitelé ostatních předmětů využívají se žáky v učebně zejména velké množství výukových 

programů hlavně od firmy Terasof a Didakta. V současné době máme osm interaktivních tabulí. Jedná 

se o dvě specializované učebny. Další tabule jsou v odborné učebně přírodopisu a hudební výchovy. 
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V učebně angličtiny mohou učitelé kromě interaktivní tabule používat i jazykovou laboratoř. Pouze tři 

kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. V dalších letech bychom měli rozšířit IT i v běžných 

třídách.  

Učebny s dataprojektorem a počítačem připojených k Internetu jsou dvě. Jedná se o učebnu výtvarné 

výchovy a fyziky. Ve všech odděleních ŠD mohou děti pracovat na starších PC s internetem. V dalších 

letech by mělo dojít k obměně těchto počítačů. Všechny kabinety, sborovny a kanceláře vedení školy 

jsou vybaveny PC, které jsou spojeny do sítě. Pro školní agendu používáme program Bakaláři. V MŠ 

jsou 3 oddělení též vybavena PC. Internetové připojení nám zabezpečuje firma NECOSS.s.r.o. 

Internetová doména školy je www.zsamsvetrni.cz.  
 

 

5.4. obnova sociálního zařízení v mateřské škole  

V období od 1. června 2018 do 14. srpna 2018 probíhala obnova sociálních zařízení, rozvodů vody a 

kanalizace v hodnotě 3 386 969 Kč bez DPH, dodatkem ze dne 31. 7. 2018 uzavřeným mezi 

dodavatelem a Městem Větřní navýšená o 264 159 Kč  bez DPH – tyto částky hradil zřizovatel Město 

Větřní. Z vlastních prostředků školy (fond investic) jsme financovali projektovou dokumentaci ve výši 

100 000 Kč, vybavení šaten ve výši 118 000 Kč, nové regály v částce 22 000 Kč a výmalbu ve výši 

45 000 Kč. 

 

 

stav před opravou     

   
 

 

stav po opravě 
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5.5. zlepšení materiálního prostředí ZŠ 

Projekty  projekt vodoinstalace v MŠ   100.000,- předepsaný odvod zřizovateli 
Architektonická studie zahrada MŠ   24.000,- 

Bezpečnost dětí a žáků školy 
  Zlepšení kamerového systému 
  Uzamykaní škol - zvonky  84.000,- 
Údržba okolí pravidelné sekání trávy, údržba terénu 136.704,- 
Údržba interiéru 
  Výmalba tříd a chodeb ZŠ  60.000,- 
  Výmalba MŠ    40.000,- 
  Výměna podlahové krytiny  55.000,- 
  Nábytek – žákovské soupravy  111.000,- 
  TV žíněnky a dresy   30.000,- 
  Školní kuchyně – nerez stoly, opravy 20.000,- 
Technické vybavení 
  Televize MŠ + ŠD   13.500,- 
  Interaktivní tabule   121.000,- 
  Počítače a příslušenství   40.000,- 
  Motorový vysavač   20.000,- 
  Rotační kartáč    24.000,- 
Svépomocí odčerpání dešťové vody ze suterénu 
  Pročištění kanálů   5.400,- 
  
5.6. učebnice a didaktické pomůcky 

Žáci jsou plně vybaveni učebnicemi, jsou poskytovány bezplatně na 1. i 2. stupni. Všechny 

učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Učebnice jsou vybírány dle potřeb žáků z různých 

nakladatelství.  

Na1. stupni je složení učebnic rozmanité, dle výběru vyučujících, metod výuky apod. Na 2. 

stupni se využívají učebnice v ucelených řadách. Předpokládaná životnost učebnic je 5 let a 

jsou pravidelně obměňovány s ohledem na fyzickou i morální opotřebovanost. Vyučující 

sledují nové trendy ve výuce a zohledňují je při výběru učebnic.  Mnohé z učebnic jsou i 

doprovázeny tzv., interaktivní učenicí, což zefektivňuje výuku. 

Každý žák má v naší škole nárok na jeden pracovní sešit z českého jazyka a jeden 

z matematiky zdarma. Ostatní pracovní sešity si žáci hradí, ale jsou nakupovány jednotně a 

žákům se poskytují za nákupní ceny. Žáci 1. tříd jsou až na výjimky (např. Písmenkové 

pohádky) zcela vybaveni prostřednictvím školy. 

Učební pomůcky jsou postupně obměňovány, modernizovány a jejich výběr se zcela řídí 

výběrem kvalifikovaných učitelů a možnosti rozpočtu školy V roce 2017 bylo  pořízeny 

učebnice 300.464,- Kč a učební pomůcky za 79.872,- Kč. 

 

5.7. žákovská knihovna 
Školní knihovna obsahuje cca 2 500 knih. Čítá knihy pro žáky naší školy i pro potřeby učitelů (učitelská 

knihovna). Je rozdělena na knihy pro 1. a 2. stupeň. Máme k dispozici celé sady knih hlavně pro 1. 

stupeň, které slouží především pro dílny čtení. Žáci si mohou knihy půjčovat i samostatně domů. 

Obzvláště, když potřebují zaplnit svůj čtenářský deník nebo si udělat povinný referát ze své četby. 

Knihy jsou členěny podle žánrů. Knihovna je pro žáky naší školy k dispozici zcela zdarma a nachází se 

v nové budově školy v přízemí.  
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6. průběh a výsledky vzdělávání 
6.1. školní vzdělávací program, učební plány  

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 

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 8 
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 14 

 

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 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 19 
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Volitelné předměty:  výběr 2       
Informatika  1 1 1 3 3 
Sportovní hry   1 1 

2 2 Etická výchova    1 
Pěstitelské práce   1  Součet 28 30 32 32 122 24 

 

6.2. volitelné předměty  

7.ročník – Informatika 

8.ročník – Informatika, Pěstitelské práce, Sportovní hry 

9.ročník – Etická výchova, Sportovní hry 

 

6.3. zájmové kroužky  

Zájmové kroužky jsou na naší škole poskytovány bezplatně, takže je mohou využívat všichni 

žáci bez ohledu na sociální a ekonomickou situaci rodiny. Tímto děkujeme všem vedoucím 

kroužků, že věnují svůj čas a energii smysluplnému trávení volného času žáků.  

 

Název Vedoucí kroužku Ročník Počet žáků 

Atletika p. B.Šesták  
pí.E.Cieslarová 

2. - 9. 
 

30 

Čtenářský 
klub 

Mgr. Vojtíšková 5. - 9. 
9 

Plavání p. Petr Fuchs 3. - 4. 
23 

Plavání Dráčci pí.M. Gelnarová 1. - 9. 
23 

Flétničky Mgr. V. Vysušil 1. - 5. 
5 

Herní kroužek Mgr. I. Temiaková 1. - 9. 
25 

Rybáři p. M.Hladík 
 

1. - 5. 
12 

Rybáři p.  F.Soukup  6. - 9. 
13 

Tvoření 
Dráčci 

pí. M. Gelnarová 1. - 9. 
9 

Výtvarný 
kroužek 

Mgr. T. Vojtíšková 1. - 5. 
16 

Stolní tenis p. A. Lepeška 2. - 9. 
13 

Aerobic Mgr. Jana Jakešová 3. -  4. 
10 

Volejbal Mgr. Tomáš Bicek 6. -  9. 
17 

Dovedné ruce Mgr.  J.Blažková 1. 
18 

Logopedie Mgr. J.Šebestová 1. 
8 
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6.4.1. Plavecký kurz v ZŠ 

Kurz probíhal v průběhu 2. pololetí s obsahem 10 lekcí pro každou třídu. 

Výuky plavání se letos účastnily jedna třetí třída a dvě čtvrté, které úspěšně navázaly na 

předchozí rok, kdy s výukou plavání začínaly. 

Ve třetí třídě děti začínaly od úplného začátku od seznamování se s vodou, bezpečností 

pohybu v budově bazénu a ve sprchách, zbavení se strachu z vody a dýcháním pod vodou, 

kterým začínaly. 

Poté pokračovaly zvládáním techniky splývání, nadechování se nad vodou s výdechem pod 

vodou, pohybem dolních končetin a přípravou na plavecké techniky prsa, kraul a znak. 

Účinným pomocníkem se jim stala plovací deska a brýle. 

Po zvládnutí techniky splývání se začaly učit techniku znaku, poté kraulu a nakonec  prsou 

s velkým důrazem  na poskytnutí dostatečného množství času neboť je čeká plavání i ve 

čtvrté třídě. 

Celý kurz byl doprovázen různými hrami napomáhajícími zvládnout výše zmíněné úkoly a 

zakončen závody v různých vodních disciplínách, jako potápění a sbírání předmětů, skoky do 

vody a samozřejmě plavání s důrazem ne na rychlost, ale techniku plavání. Děti byly 

odměněny diplomy a drobnými cenami a pochváleni za vše co se během kurzu naučily. 

Ve čtvrtých třídách pak parádně navázaly na to, co se již naučily v loňském roce a pracovaly 

na zdokonalení všech plaveckých technik, což vedlo k tomu, že kurz byl zakončen 

opravdovými závody měřenými na čas. Vítězové byly odměněni a všem dětem byl předán 

diplom a pochvala za absolvování kurzu. 

Všechny tři kurzy lze hodnotit pozitivně a kladně, poněvadž pokrok, který děti udělaly byl 

opravdu znatelný.  

Lektor  kurzu: Mgr. Martin Kubalák 

Asistenti: Mgr. Bohumil Šimek, Veronika Tesařová  
 

6.4.2. plavecký kurz v MŠ 

Pod vedením učitelek z mateřské školy probíhá též plavecký kurz pro děti v předškolním vzděláváním 

– realizuje se též v místním bazénu. 

 

6.4.3. kurz bruslení v ZŠ 

V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit výuku bruslení i pro žáky prvních ročníků a navázat tak na 

dobré zkušenosti z předškolního bruslení. Kurz probíhá pod vedením lektorů bruslařské školy 

v Českém Krumlově. 

 
6.4.4. kurz bruslení v MŠ 

Již druhým rokem děti absolvovaly Školičku bruslení v Českém Krumlově, výsledky v nových 

dovednostech jsou až překvapivé. Několik rodičů (ze sociálně slabých rodin) však děti omlouvalo, 

přesto, že byl kurz zdarma. 

 

6.4.5. lyžařský kurz 

Kurz by měl proběhnout v letošním školním roce neproběhl, příští rok bude realizován při 

dostatečném množství zájemců na sjezdovkách Lipenského areálu, který je pro žáky naší školy 

ideálním řešením nejen co do vzdálenosti a nabídnuté ceny, ale především náročnosti sjezdových 

tratí a podmínkami pro výcvik. Ubytování se stravou je zajištěno na chatě Lanovka přímo v srdci 

areálu. 
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Termín byl zajištěn ředitelstvím školy. Materiální podmínky pro zapůjčení lyžařské výzbroje a výstroje 

jsou na škole velmi špatné, prakticky žádné, což ale v současné době není zase až tak velkým 

problémem, poněvadž jsou k dispozici půjčovny tohoto vybavení s velmi přijatelnými cenami, které 

budou žákům samozřejmě nabídnuty. Dle zájmu bude současně probíhat i snowboardový výcvik.              

Lektory výcviku by měli být učitelé školy, popřípadě instruktoři najmutí přímo v areálu Lipno. 
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6.5. přehled prospěchu za 1. pololetí 
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6. 6.  přehled prospěchu za 2. pololetí 
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6.7. výchovná opatření za 1. pololetí  

               pochvala ředitele školy  - 4 

               pochvala třídního učitele - 89 

               napomenutí třídního učitele - 63 

               důtka třídního učitele  -18 

               důtka ředitele školy - 11                

 

6.8. výchovná opatření za 2. pololetí  

                pochvala ředitele školy  - 24 

               pochvala třídního učitele  - 140 

               napomenutí třídního učitele - 44 

               důtka třídního učitele  29 

               důtka ředitele školy  - 8                

 

6.9. komisionální přezkoušení, neprospěch  za 1. pololetí  

               přezkoušení – 3  

                neprospěch 29 

 

6.10. komisionální přezkoušení, neprospěch a opakování ročníku za 2. pololetí  

              přezkoušení 6 

              neprospěch    18    

              opakování ročníku    10 

 

6.11. absence (omluvené/neomluvené hodiny) za 1. pololetí  

               omluvené hodiny       14 760,  průměr na žáka 44,7 

               neomluvené hodiny        361,  průměr na žáka 1,01 

 

6.12. absence (omluvené/neomluvené hodiny) za 2. pololetí  

               omluvené hodiny       19 175 ,  průměr na žáka 59,4 

               neomluvené hodiny       1 658,  průměr na žáka 5,1 

 
 

6.13. plnění povinné školní docházky v MŠ 

Analýza plnění povinné šk .docházky - děti do MŠ chodily vcelku pravidelně, ale u  děti romských 

rodin byla docházka slabší, byly často omlouvány, někdy i dlouhodoběji (i s potvrzením od lékaře). 

Často byly omluveny např. na plavání, bruslení popř. jiné akce, někdy zřejmě i z finančních důvodů        

(akce placené). 
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7. společné vzdělávání a prevence rizikového chování 
 

7.1. školní poradenské pracoviště 

Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště, které tvoří metodik prevence Mgr. Václav 

Vysušil, výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Miroslava Mrázová, výchovná poradkyně 

pro 2. stupeň Mgr. Renata Achatzyová, koordinátorka inkluze Mgr. Tereza Vojtíšková a 

ředitelka školy Mgr. Halka Jánová. 

K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření 

oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 

197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. 

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány 

žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro 

poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho 

zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo 

duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o 

psychologické vyšetření žáka. 

 

Cíle: 

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

•    prevenci školní neúspěšnosti, 

•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné  

      volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a  

      s odlišnými životními podmínkami, 

•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  

      vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve  

      škole a školském  zařízení, 

•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a  

      diskriminace, 

•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům 

•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými  

       zařízeními 
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Činnosti: 

 poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 

situaci; 

 spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků mimořádně nadaných,  

 reedukace dětí s SPU 

 evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření; 

 práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 

spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních 

dovedností); 

 anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 

vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 

vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 

učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 

účastnili; 

 opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte; 

 opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole; 

 preventivní programy pro žáky 

 

 

Vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ Větřní zajišťuje příznivé podmínky pro děti s širokým rozsahem 

individuálních potřeb od žáků se zdravotním postižením, žáků se specifickými poruchami 

učení a chování, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáky cizince až po žáky 

mimořádně nadané.  

 

7.2. společné vzdělávání – inkluze 

Škola poskytuje všechna podpůrná opatření – máme v současnosti 7 asistentek pedagoga, na 

0,2 úvazku speciální pedagožku, poskytujeme pedagogickou intervenci, předměty speciálně 

pedagogické péče i kompenzační pomůcky pro žáky vč. výukových programů. 

V roce 2017-2018 byla podpůrná opatření poskytována celkem 17 žákům. 

V ZŠ a MŠ Větřní  ve školním roce 2017/ 2018  bylo pro podporu vzdělání žáků vytvořeno 13 

plánů pedagogické podpory, na základě doporučení poradenských zařízení pracovalo podle 

individuálního vzdělávacího programu 17 žáků, 2 děti z MŠ, 6 žáků na 1. stupni ZŠ a 7 na 2. 

stupni ZŠ. 

Za problematickou považujeme zejména inkluzi žáků s mentálním postižením, která 

v podmínkách školy neumožňuje maximální možný rozvoj těchto žáků, a zároveň velmi 

ztěžuje práci se žáky intaktními. Kromě žáků s mentálním postižením vzděláváme i žáky 

s poruchami chování, s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, se sluchovým postižením a 

s kombinovaným tělesným postižením. 

Nadstandartně poskytujeme služby speciálního pedagoga, logopedky a etopedky ze střediska 

výchovné péče Český Krumlov.  
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Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které tyto 

vysoké nároky učitelům pomáhá zvládat a zároveň zajištuje, že každému žákovi bude 

nabídnut individuální přístup a taková forma podpory, kterou potřebuje. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště mají rozdělené základní kompetence a jejich 

úkolem je starat se o svěřenou oblast vzdělávací a výchovné problematiky školy.  

V rámci školního poradenského pracoviště působí: 

ředitelka školy 

Mgr. Halka Jánová 

výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

Mgr. Miroslava Mrázová 

Působnost: 

výchovné komise 

sledování záškoláctví, školního neprospěchu a výchovných problémů na 1. stupni 

zápis dětí do 1. ročníku, konzultace řešení odkladu školní docházky 

výchovná poradkyně pro 2. stupeň 

Mgr. Renata Achatzyová 

Působnost: 

výchovné komise 

sledování záškoláctví, školního neprospěchu a výchovných problémů na 2. stupni 

kariérové poradenství 

zajištění přihlášek na SŠ 

metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Václav Vysušil 

Působnost: 

příprava Minimálního preventivního programu a začlenění cílů a témat prevence rizikového 

chování do ŠVP 

pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky 

poskytování odborných informací z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům 

ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sleduje projevy rizikového chování, podílí se na 

řešení takových situací 

spolupráce s okresním metodikem prevence a s krajským koordinátorem prevence 

vyhodnocuje Minimální preventivní program 

 

koordinátorka inkluze 

Mgr. Tereza Vojtíšková 

Působnost: 

koordinuje společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede o nich 

přehledy, navrhuje a vyhodnocuje úpravy a kontroluje termíny vyhodnocení 

zajišťuje podpůrná opatření, kontroluje termíny vyhodnocení podpůrných opatření 

zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským 

zařízením 

zajišťuje komunikaci týkající se žáků se SVP v rámci pedagogického sboru 

vede záznamy z jednání se žáky se SVP a s jejich zákonnými zástupci 
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školní speciální pedagog 

Mgr. Stanislava Čierna 

Působnost: 

poruchy učení 

předsedkyně metodické komise asistentů pedagoga 

p. Michaela Kellingerová 

 

7.3. výchovné poradenství 

 

7.3.1. Oblast kariérního poradenství  

Příprava na volbu povolání je jako předmět zařazena do 9. ročníku, ale správné volbě 

povolání  se žáci nižších ročníků  věnují i v hodinách výchovy k občanství, 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, tento 

školní rok proběhla poprvé Burza škol v Českém Krumlově, které se naši žáci také zúčastnili.  

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.  

 
7.3.2. Přijímací řízení na střední školy 
V letošním školním roce vycházelo z naší základní školy celkem 35 žáků:  

 z 9. třídy 33 žáků a z 8. třídy 2 žáci. 

I v tomto školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole dvě přihlášky, ve druhém 

kole byl počet přihlášek opět neomezený. Pouze jedna žákyně nebyla přijata již v prvním  

kole, ale bez problému uspěla v druhém kole přijímacího řízení. 

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 s maturitou přijato 18 a na učňovský obor 15 žáků.               

Z 8. třídy byli 2 žáci přijati na učební obor. Na osmileté gymnázium byl z 5. třídy přijat jeden 

žák a ze 7. třídy na šestileté gymnázium dvě žákyně. Na středních školách s maturitou 

zřizovaných krajem i na soukromých středních školách se letos opět konaly jednotné 

přijímací zkoušky formou didaktického testu z českého jazyka a matematiky, na učňovských 

oborech se přijímací zkoušky tradičně nedělaly, o přijetí rozhodoval pouze prospěch během 

základní školní docházky. 
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7.4 prevence rizikového chování 

Koncepci primární prevence na ZŠ a MŠ Větřní obsahuje projekt Moje škola. Zahrnuje odkazy 

na prevenci realizovanou v rámci školního vyučování, na volnočasové aktivity a zájmové 

kroužky organizované školou, soutěže, besedy, přednášky a další činnosti, které v rámci 

projektu Moje škola probíhají.  

Jeho hlavní částí jsou Minimální preventivní program MŠ a Minimální preventivní program 

ZŠ. Z dalšího obsahu jsou důležité Strategie prevence šikany, manuály řešení krizových situací 

a seznam kontaktů na krizovou intervenci. Obsahuje rovněž Plán práce v oblasti prevence na 

rok 2017-2018, ve kterém jsou zahrnuty záměry a rozvoj aktivit školy zaměřených na 

prevenci rizikového chování. 

Preventivní aktivity, které škola uskutečnila v roce 2017-2018, představují několik oblastí 

činnosti: 

 

Kurzy a semináře pro pracovníky školy 

Školní metodik prevence se zúčastnil semináře školních metodiků prevence. Dále proběhlo 

setkání vedení školy s pracovníky PPP, SVP a OSPOD – kvůli harmonizaci postupu při řešení 

problémových žáků. Ředitelka školy Mgr. Jánová a Mgr. Mrázová absolvovaly kurz prevence 

šikanování. 

 

Besedy a přednášky pro žáky 

Proběhla přednáška o drogách – organizátor CPDM. Proběhl Čas proměn – beseda o 

dospívání pro dívky ze 7. ročníků. Uskutečnil se cyklus besed s lékařem o první pomoci, 

resuscitaci, těhotenství, potratové problematice a plánovaném rodičovství. 

 

Pobyty žáků 

Na začátku školního roku absolvovali adaptační pobyt žáci 6. ročníků. Uskutečnilo se spaní ve 

škole 4.A, 4.B a 2.A. Žáci 4. ročníků se zúčastnili pobytu v Hořicích na Šumavě. 

Práce s třídními kolektivy 

V uvedených třídách probíhala práce s kolektivem. Naprostá většina měla preventivní 

charakter, několik proběhlo intervenčně. 

Práce s kolektivem probíhala v následujících třídách: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 

8.A a 9.B. 

Všechny plánované intervenční programy byly dokončeny a plánované termíny byly 

realizovány. 

 

Práce etopedky s jednotlivými žáky 

Do školy pravidelně docházela pracovnice střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov - 

etopedka Mgr. Viktorie Kušnirenková. Věnovala se individuální práci se žáky. 

 

Metodické schůzky školního poradenského pracoviště 

Školní poradenské pracoviště zajišťovalo metodické podklady pro práci pedagogů, určovalo 

postupy, zajišťovalo konzultace s pedagogy, řešení aktuálních problémů a v případě potřeby 

poskytnutí krizové intervence. 
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Podrobný přehled preventivních akcí ve školním roce 2017-2018 v období od 29. srpna 2017 

do 29. června 2018 zachycuje následující tabulka: 
 

Měsíc Datum Akce 

Srpen 29.8. 
31.8. 

Schůzka paní ředitelky s metodikem prevence 
Odevzdání SWOT analýzy 

Září 6.-7.9. 
30.9. 

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků (Mgr. Bicek, Ing. Pokorná, P. Tesařová) 
Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 – projekt 
Moje škola 

Říjen 5.10. 
 

11.10. 
 
 
 
 

13.10. 
 

20.10. 
 

23.10. 
24.10. 

TU doporučí děti vytipované pro práci s etopedkou 
- vhodný den, čas a důvod 

konzultace SVP a PPP s třídními učiteli: 
Mgr. Blažková 
Mgr. Temiaková 
Mgr. Sitta 
Ing. Pokorná 
Seminář školních metodiků prevence v Českém Krumlově  
– ŠMP Mgr. Vysušil 
Odeslání Hodnocení MPP 2016/2017 a MPP 2017/2018 okresnímu 
metodikovi prevence 
Práce se třídním kolektivem 4.B Mgr. Vojtíšková 
Setkání vedení školy s PPP, SVP a OSPOD – postupy u problémových 
žáků 

Listopad 6.11. 
 

8.-9.11. 
 

10.11. 
14.11. 
15.11. 

 
24.11. 
27.11. 
28.11. 

 
30.11. 

Práce s třídním kolektivem 4.A Mgr. Vysušil 
Práce s třídním kolektivem 2.B Mgr. Temiaková 
Kurz prevence šikanování Praha  
- Mgr. Jánová, Mgr. Mrázová 
Odevzdat návrhy a připomínky učitelů k strategii prevence p. ředitelce 
Etopedka Mgr. Kušnirenková 
Kurz prevence šikanování Praha  
- Mgr. Jánová, Mgr. Mrázová 
Práce s třídním kolektivem 2.B Mgr. Temiaková, 
Práce s třídním kolektivem 1.A Mgr. Šebestová 
Práce s třídním kolektivem 2.A Mgr. Sitta 
Práce s třídním kolektivem 6.A Mgr. Bicek 
Aktualizace Minimálního preventivního programu - projekt Moje škola 

Prosinec 1.-2.12. 
5.12. 

 
 
 
 

11.12. 
 
 

15.12. 
22.12. 

Spaní ve škole + práce s třídním kolektivem – Mgr. Vysušil, p. Svetová 
Konzultace SVP a PPP s třídními učiteli: 
Mgr. Temiaková 
Ing. Pokorná 
Mgr. Bicek 
 
Schůzka školního poradenského pracoviště 
Mgr. Jánová, Mgr. Vojtíšková, Mgr. Vysušil, Mgr. Mrázová,  
Mgr. Achatzyová 
Práce s třídním kolektivem 9.B Mgr. Vávrová 
Práce s třídním kolektivem 4.A Mgr. Vysušil 

Leden 15.1. 
16.1. 
17.1. 

Práce s třídním kolektivem 2.A Mgr. Sitta 
Práce s třídním kolektivem 1.A Mgr. Šebestová 
Práce s třídním kolektivem 6.B Ing. Pokorná 
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18.1. 
 

22.1. 
24.1. 
29.1. 
30.1. 

Práce s třídním kolektivem 4.A Mgr. Vysušil 
Práce s třídním kolektivem 9.B Mgr. Vávrová 
Práce s třídním kolektivem 6.A Mgr. Bicek 
Práce s třídním kolektivem 8.A Mgr. Mikuška 
Práce s třídním kolektivem 2.A Mgr. Sitta 
Práce s třídním kolektivem 4.B Mgr. Vojtíšková 

Únor 1.2. 
8.2. 

13.2. 
15.2. 
20.2. 
23.2. 
26.2. 

Beseda o trestní odpovědnosti 9.A, 9.B – neuskutečnila se 
Práce s kolektivem třídy 9.B Mgr. Vávrová 
Práce s kolektivem třídy 6.B Ing. Pokorná 
Práce s kolektivem 8.A Mgr. Mikuška 
Přednáška drogy 7.A CPDM 
Práce s třídním kolektivem 2.A Mgr. Sitta 
Práce s třídním kolektivem 4.A Mgr. Vysušil 

Březen 9.3. 
19.3. 

 
21.3. 
23.3. 

 
 

26.3. 

Čas proměn – beseda 7.A dívky 
Práce s třídním kolektivem 1.A Mgr. Šebestová 
Schůzka paní ředitelky a školního metodika prevence 
Práce s třídním kolektivem 8.A Mgr. Mikuška 
Program Moje cesta na svět 
5.A 
5.B 
Práce s třídním kolektivem 6.A Mgr. Bicek 

Duben 3.4. 
 

12.4. 
19.4. 
24.4. 

26.-27.4 
 

30.4. 

Práce s třídním kolektivem 2.A Mgr. Sitta 
- následně schůzka s vedením školy a s lektory 

Práce s kolektivem 8.A Mgr. Mikuška 
Práce s třídním kolektivem 6.B Ing. Pokorná 
Práce etopeda – Mgr. Kušnirenková 
Spaní ve škole 4.B – Mgr. Tereza Vojtíšková, Jaroslava Svetová, ředitelka 
školy Mgr. Halka Jánová 
DVPP vzdělávání učitelů – poskytování první pomoci 

Květen 3.5. 
 
 

11.5. 
14.5. 

 
22.5. 
23.5. 
29.5. 

Školní družina - beseda s Policií ČR – zástupci obvodního oddělení 
Policie ČR ve Větřní a Preventivně-informační skupiny okresního 
oddělení Policie ČR v Českém Krumlově 
Práce etopeda – Mgr. Kušnirenková 
Práce s kolektivem 1.B Mgr. Blažková 
Práce s kolektivem 6.A Mgr. Bicek 
Beseda s lékařem prní pomoc a resuscitace – 7.A Mgr. Szabová 
Práce etopeda – Mgr. Kušnirenková 
Práce etopeda – Mgr. Kušnirenková 

Červen 5.6. 
 

6.6. 
8.6. 

 
11.-15.6. 

 
15.6. 

 
22.-23.6. 

26.6. 

Práce s třídním kolektivem 5.B Mgr. Mrázová, Mgr. Vávrová 
Práce s třídním kolektivem 6.B Ing. Pokorná 
Zahradní slavnost 
Přednáška zdravověda potraty, těhotenství - 9.A a 9.B 
Pobyt v Hořicích na Šumavě 4.A + 4.B Mgr. Vysušil, Mgr. Vojtíšková, 
asistentka Svetová, praktikantky Janotová, Hummlerová 
Práce s kolektivem 1.B Mgr. Blažková 
Beseda zdravověda plánované rodičovství - 9.A + 9.B 
Spaní ve škole 2.B Mgr. Temiaková 
Ples 9.A a 9.B + učitelé a rodiče 
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7.5. péče o žáky mimořádně nadané 
Existují tři základní možnosti práce s mimořádně nadaným žákem, které vycházejí z jeho 

individuálních potřeb a opírají se o vyjádření pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, školy a 

rodiny dítěte. Jde o: 

1. vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (na základě schválení ředitele školy a s písemným  

     doporučením školského poradenského zařízení) 

2. obohacování učiva (spočívá na principech individualizace a vnitřní diferenciace výuky)  

3. akceleraci vzdělávání žáka, čímž se rozumějí především dvě varianty urychlení procesu vzdělávání 

mimořádně nadaného žáka: předčasný vstup do vzdělávacího procesu daného stupně vzdělávání 

nebo urychlení procesu vzdělávání nadaného žáka 

Pro výuku podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořádného nadání je vždy nutné 

doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-

pedagogického centra; Pokud má tedy rodič zájem o takové doporučení, musí svoje dítě nejprve objednat 

k psychologickému vyšetření v poradně. Přínos takového vyšetření bude obvykle největší především u 

mladších dětí. Čím je totiž žák starší, tím pravděpodobněji by se mělo jeho nadání projevit nejen výkonem 

ve standardním inteligenčním testu, ale i v dosažených studijních výsledcích, výsledcích v zájmových 

aktivitách a podobně. 

V současné době nemáme identifikovány mimořádně nadané žáky (tak, jak je definuje školská legislativa), 

přesto se snažíme individuálním přístupem v rámci základního i zájmového vzdělávání rozvíjet talent 

každého dítěte, dle jeho zájmu a možností. Tuto oblast nicméně chceme do budoucna rozvíjet, jak ve 

schopnostech identifikovat nadané žáky, tak v metodách výuky.   

 

8. další vzdělávání pracovníků 
8.1. Vzdělávání vedení školy 
Kvalifikační studium Mgr. Jánová        10800,- 
Účetnictví příspěvkových organizací – nejčastější chyby Mgr. Jánová, Vysušilová  3100,- 
Seminář ke zvládnutí GDPR Mgr. Mikuška      1900,- 
 
Aktuální novinky a problémy v DPH Vysušilová      1500,- 
Daň právnických osob seminář  Vysušilová      353,- 
novinky ve stravování  ŠJ        1200,- 
BOZP všichni          5200,- 
 

8.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Letní škola matematiky Mrázová Jakešová       12500,- 
Hudební dary podzimu Šebestová        500,- 
Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků Mgr Vávrová  3700,- 
Dramatická výchova Mgr. Jakešová Mgr. Vojtíšková     960,- 
Seminář ke zvládnutí GDPR Mgr. Mikuška      1900,- 
Cesty spolu učební typy a styly Mgr. Procházková     690,- 
Osobně-sociální rozvoj pedagogů MŠ Mgr. Bednářová    3500,- 
O dětech pozorných a nepozorných Šoberová      550,- 
 

8.3. vzdělávání provozních zaměstnanců 
Provozní zaměstnanci byli proškoleni v ekonomické oblasti a oblasti BOZP – viz. výše. 
 
8. 4. Prostředky vynaložené na vzdělávání      46.453,- 
 

 



Výroční zpráva za školní rok 2017/2018                                                                                                 Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

9. akce školy 

 
9.1. Přehled akcí základní školy 

  

 
 

 
 

  
 Datum Účastníci Program Typ akce 

6.9 - 7.9. 6.A,6.B Adaptační pobyt žáků Zátoň výchovně vzdělávací 

13.9. výběr 2.stupeň Planeta Země Brazilie filmová projekce 

19.9. výběr 8.A, 9.A,9B Exkurze Rožmberk nad Vltavou výukový program - fyzika 

27.9. 3.- 9.ročník Sférické kino v tělocvičně filmová projekce 

3.10. 4. A, 4. B exkurze   Zoo Hluboká n. Vltavou výukový program  

10.10. 8.A exkurze  kláštery Český krumlov výukový program -dějepis 

12.10. 4.B Výtvarný podzim Bouda Český Krumlov výukový program -Vv 

23.10. 9. A + 9. B Úřad práce Český Krumlov    přednáška - volba povolání 

24.10.  9. A, 9. B, část 8. A Burza škol v Český Krumlov  prezentace SOU, SŠ a SOŠ 

6.11.  4. B, 5. A, 5. B  projekt Zdraví dětem  výukový program  

10.11.  7.A,8.A Gastro České Budějovice výstava 

10.11. 6.A,6.B Program Pravěk  výukový program  

10.11. 2.B,3.A  Voda, voděnka - hry a pokusy s vodou výukový program  

22.11.  výběr 6.A,6.B,7.A  Amundsen Český Krumlov divadlo 

23.11. 5.B ateliér Tvor  výukový program - Vv 

23.11. 5. A, 5. B, 6. B. 9. A, 9. B  Romeo a Julie  divadlo 

24.11. 9.A,9.B,část 8.A Vzdělání a řemeslo České Budějovice prezentace SOU, SŠ a SOŠ 

24.11. výběr od 3.ročníku  cestovatel Kubeš přednáška  

28.11. 1.-3.ročník pohádka O Lesíčkovi  divadlo 

29.11. 8.-9.ročník školní kolo dějepisné olympiády soutěž 

1.12. 4. A  spaní ve škole výchovně vzdělávací 

4.12. 2.stupeň  Mikulášská laťka  sportovní soutěž 

5.12. 9.ročník  Mikuláš ve škole výchovně vzdělávací 

6.12. 1.stupeň  Mikulášská minilaťka  sportovní soutěž 

7.12.  3. A, 3. B, 4. A Projekt Zdraví dětem výukový program  

8.12. 5.B Lidské stopy - České Budějovice výstava 

11.12. 2.stupeň školní kolo olympiády z Aj soutěž 

12.12. herní kroužek vystoupení dětí  ve Slavii recitace, zpěv 

13.12. výběr 2.stupeň florbal Český Krumlov sportovní soutěž 

14.12. výběr 9.ročník Den řemesel SOU Český Krumlov prezentace SOU, SŠ a SOŠ 

14,12. výběr ZŠ Jarmark prezentace ZŠ 

19.12. 3. B, 5. B  Anděl páně, adventní Český Krumlov výstava 

20.12. výběr 1.stupeň florbal Kaplice sportovní soutěž 

21.12. 8.A adventní Český Krumlov výchovně vzdělávací 

5.1. 8.A,9.A,9.B školní kolo olympiády z Nj soutěž 

7.2. Kysela,Čermáková okresní kolo konverzační soutěže v Nj soutěž 

9.2. 1.-9. ročník Masopust výchovně vzdělávací 
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20.2. Baštýř, Vávra, Gráfek okresní kolo zeměpisné olympiády  soutěž 

20.2. 7.A  Drogy  přednaška 

22.2. výběr 5. 6. 7. ročník malá kopaná - Kaplice sportovní soutěž 

26.2. školní družina  divadélko KOS divadlo 

 

 

28.2. výběr 8.A projekt Parťáci - SOU ČK soutěž 

1.3. 7.A - dívky  čas proměn beseda 

5.3. 4. B, 3. A, 2. B  O Balynce - Český Krumlov divadlo 

12.3. 2. - 9.ročník Matematický Klokan soutěž 

23.3. 5.ročník  Moje cesta na svět přednáška 

27.3. 9.ročník energetická gramotnost přednáška 

28.3.  Gráfek krajské kolo zeměpisné olympiády soutěž 

5.4. výběr 5. 6. 7. ročník krajské kolo malá kopaná sportovní soutěž 

17.4. výběr -starší žáci fotbal Kaplice  sportovní soutěž 

24.4. výběr -starší žáci Mc Donald Cup - Dolní Dvořiště - kopaná sportovní soutěž 

25.4. výběr -starší žáci minikopaná - krajské kolo - Strakonice  sportovní soutěž 

26.4. 4. B  spaní ve škole  výchovně vzdělávací 

2.5. 5.- 9.ročník fyzikální skupina ÚDIF  výukový program  

3.5. školní družina beseda s Policií  ČR beseda 

9.5. školní družina  Plackohraní  výukový program  

10.5. výběr 2.stupeň pohár Rozhlasu v atletice Kaplice  sportovní soutěž 

10.5. herní kroužek Den Matek - vystoupení recitace, zpěv 

14.5. - 
16.5. 4.A,6.B,8.A projekt Sochy - Bouda Český Krumlov výchovně vzdělávací 

17.5. Baštýř krajské kolo biologické olympiády  soutěž 

21.5. školní družina beseda s lesníkem beseda 

23.5. výběr 6.B kresní kolo dopravní olympiády - ČK soutěž 

24.5. 3. B, 4. A, 5. B  den Dětí na Olšině  výchovně vzdělávací 

29.5. 1.stupeň - výběr atletika Kaplice sportovní soutěž 

29.5.  Křížek Pythagoriáda - okresní kolo ČK soutěž 

29.5. 2.stupeň - výběr atletika Kaplice sportovní soutěž 

4.6. 2.stupeň - výběr exkurze Terezín výchovně vzdělávací 

6.6. 1.- 9.ročník zahradní slavnost prezentace ZŠ 

6.6. - 8.6. volejbalový kroužek volejbalové soustředění sport 

7.6. 1.stupeň výběr čtenářská soutěž soutěž 

8.6. výběr od 3.ročníku  cestovatel Kubeš přednáška  

8.6. 9.A,9.B přednáška zdravověda výukový program  

11.6. - 
15.6. 4.A,4.B škola v přírodě  4.A, 4B  výchovně vzdělávací 

21.6. 3. - 5. ročník - výběr otáčivé hlediště ČK divadlo 

22.06. 2. B  spaní ve škole výchovně vzdělávací 

26.6. 9.ročník ples 9. tříd  společenská 
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9.2. Akce mateřské školy ve šk .roce 2017/2018  

 

Akce společné v MŠ 

Fotografování 

Divadelní představení 5x 

Kouzelnické představení 2x 

Hudební pořad 1x 

Screening očí 

Mikulášská besídka 

Vánoční nadílka (každá třída zvlášť) 

Schůzky s rodiči a tvořivá odpoledne 

 

Akce 4. třídy 

Vystoupení dětí na Dnech Větřní 

Návštěva muzea 3D fotografie 

Tvořivé odpoledne s rodiči 3x 

Školička bruslení 

Vítání občánků 3x 

Vystoupení pro důchodce – vánoční posezení ve Slávii 

Návštěva vánočních trhů v Č. K 

Návštěva výstavy Anděl páně 2 

Pohádka pro rodiče „ Krtek a kalhotky“ 

Plavecký výcvik 

Spaní v MŠ – čarodějnice 

Exkurze u hasičů v Č. K 

Návštěva Č. K – vyprávění o historii zámku 

Výlet vlakem z Č. K do Kájova – pěšky zpět 

Den v ZŠ 

 Oslava dne dětí 

Společný výlet s rodiči do Černé v Pošumaví 

Výlet vlakem do ČB návštěva hřiště Bosonoha 

Návštěva Č. K – vyprávění o historii zámku 

Výlet vlakem z Č. K do Kájova – pěšky zpět 

Slavnostní rozloučení s MŠ 

 

Akce 3.třída 

Pohádka v Městském divadle v Č. K 2x 

Beseda v místní knihovně 2x 

Školička bruslení 

Tvořivé odpoledne s rodiči 2x 

Návštěva výstavy Anděl páně 2 

Velikonoční výstava v Č. K v galerii „R“ (vystavené i naše výtv. práce) a muzea obchodu 

Návštěva místního kostela v době Adventu 

Návštěva velikonoční výstavy v zasedací síni MÚ 

Plavecký výcvik 

Poznávací výlet na Křížovou horu v Č. K 

Výlet na Ptačí hrádek v Č. K 

Den v ZŠ 
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Návštěva Č. K – vyprávění o historii zámku 

Výlet vlakem z Č. K do Kájova – pěšky zpět 

Oslava MDD  

Vystoupení dětí ke Dni matek ve Slávii 

Školní výlet – ZOO Hluboká nad Vltavou 

 

Akce 2.třída 

Návštěva divadelního představení v ČK 3x 

Vánoční beseda v knihovně 

 Návštěva výstavy Anděl páně 2 

Tvořivá dílnička v regionálním muzeu v Č. K 2x 

Návštěva velikonoční výstavy ve Větřní 

  

Akce 1. třída 

Vánoční vystoupení pro rodiče 

Návštěva velikonoční výstavy ve Větřní 

Velikonoční tvoření s rodiči 

Vystoupení ke Dni matek 

Oslava MDD s opékáním buřtíků a soutěžemi 

 

9. 3. akce školní družiny 

listopad-divadlo Kos-O selce Lakomce /68 dětí/ 

listopad-vánoční trh v knihovně /24 dětí/ 

prosinec-Mikulášská nadílka /74 dětí/ 

prosinec-vánoční jarmark 

únor-divadlo Kos-Poslední loupežník /63 dětí / 

březen-knihovna-výstava Nazaret /20 dětí/ 

květen-beseda s policií ČR-prevence, ochrana zdraví a bezpečnost v silničním provozu-/70 

dětí/ 

květen-plackohraní-ruční výroba drobných předmětů /70 dětí/ 

květen-beseda se správcem lesa-ochrana přírody /70 dětí/ 

 

9.4. sportovní akce 

Sportovní úspěchy 

Úspěšní jsme byli ve sportovních soutěžích. Největších úspěchů dosahovali letos naši 

fotbalisté. Starší hoši suverénně ovládli okresní finále v minifotbale v Kaplici, a probojovali se 

tak do finále krajského, které se konalo ve Strakonicích. Zde skončili na skvělém druhém 

místě. Zdatně jim sekundovali i mladší žáci, kteří opanovali okresní finále v halové kopané v 

Kaplici a v kraji vybojovali hezké 4. místo.  

Slušných výsledků jsme dosáhli také v atletice. V poháru rozhlasu, což je týmová soutěž škol, 

jsme po letech vybojovali více umístění na stupních vítězů. Mladší žáci, starší žákyně i starší 

žáci se shodně umístili na 3. místech. Na atletické olympiádě jednotlivců pak získal 2. místo 

Jakub Pfeferle, na 3. místech pak skončili Alex Ferenci, Matěj Pfeferle, Marcel Trapl a Marek 

Sivák, který navíc přidal ještě 4. místo.  
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Na 4. místo v okrese pak dosáhli i florbalisté v kategorii mladších žáků. Ještě o stupínek lepší 

umístění – 3. místo – pak přidalo i družstvo mladých cyklistů na dopravní olympiádě v 

Českém Krumlově. Rovněž 3. místo pak získali i nejmladší fotbalisté na Mc Donald Cupu v 

Kaplici.  

A dvě vítězství jsme přivezli i ze závodů v přespolním běhu, kde se i z prvních míst radovala 

družstva starších i mladších žáků.  

 

9.5. účast v soutěžích  

Uskutečnily se školní kola níže uvedených předmětových olympiád a soutěží: 

              český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis 

              matematický Klokan, Pythagoriáda (matematika), čtenářská soutěž   

Do okresních kol jsme postoupili v následujících předmětových olympiádách a soutěžích: 

                zeměpis, biologie, konverzační soutěž v NJ, dopravní soutěž, Pythagoriáda 

Do krajského kola se dostali Baštýř (biologická olympiáda), Gráfek (zeměpisná   

                 olympiáda)   

 

9.6. nové akce 

V letošním roce jsme zrealizovali několik úspěšných novinek - dne 26. 6. 2018 se uskutečnil 

absolventský ples v jídelně Základní a mateřské školy ve Větřní. Hosté mohli vidět předtančení, 

šerpování absolventů i třídních učitelek, ale třeba i karate, šermování, fotky z dětství absolventů, 

dokonce i ohňostroj.  

 
 

 

Žáci některých tříd  zjistili, jaké je to ve škole nejen ve dne, ale i v noci. Třídní učitelka 2. B Mgr. Ivana 

Temiaková připravila bohatý program plný poznávání, her a soutěží, Mgr. Tereza Vojtíšková obohatila 

program o stezku odvahu vedoucí různými zákoutími školy – pomohli i rodiče v pohádkových 

převlecích. Mgr. Václav Vysušil  s paní asistentkou Jaroslavou Svetovou a Veronikou Haislerovou 

spaní ve škole zaměřili na vytvoření pozitivních vztahů a imaginární program. 
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V září proběhl adaptační pobyt 6. ročníků na Zátoni, kteří žáci zhodnotili takto: 

„Na začátku školního  roku jsme společně se 6. B absolvovali adaptační pobyt. Do Zátoně 

jsme z Větřní došli pěšky. Když jsme přišli do budovy bývalé školy, učitelé nám v jídelně 
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vysvětlili, co budeme dělat a rozdělili nás na skupiny. Dvě skupiny začaly vařit oběd a ostatní 

se šli ubytovat. 

Po obědě – byl velmi poživatelný  - holky umyly nádobí a kluci v nedalekém lese sbírali 

dřevo na večerní táborák. Odpoledne jsme hráli hry. Potom jsme rozdělali oheň, abychom si 

mohli opékat špekáčky. Večer byla stezka odvahy. Někdo se bál hodně, někdo jenom trochu 

nebo vůbec. Okolo desáté večer jsme šli spát, ale povídali jsme si, dokud jsme neusnuli. 

Druhý den jsme vstávali v sedm ráno, připravili snídani a začal nám dopolední program. 

Přijeli lidé ze Spirály a hráli s námi hry na upevnění kolektivu. Např. čísla, přetahovanou, 

piškvorky, hodiny atd. Na závěr jsme si sedli do kruhu a povídali si, co se nám líbilo a co ne. 

Pak jsme uvařili oběd, sbalili si věci, uklidili pokoje, jídelnu a kuchyni a vyrazili na autobus 

domů do Větřní. Na výletě se nám velmi líbilo. 

 

                                                      Andrea Pavezová, Filip Gráfek, 6.A, ZŠ a MŠ Větřní 

Další krátké postřehy dětí: 

„Půl hodiny jsme čekali, než přijede paní učitelka, abychom si mohli dát věci do auta.“  ( 

Jakub Šober, 6.B) 

„Při stezce odvahy se některý holky bály, až brečely…“ ( Jana Štrancová, 6.B) 

„Stezka odvahy byla moc krátká, ale super!“ ( Vítek Papšo, 6.B) 

„Pobyt byl jen dva dny, ale vzpomínka je napořád. Doufám, že se tam i ostatním dětem taky 

líbilo.“ ( Marie Kucynová, 6.A)“ 

 

Vyhlásili jsme též soutěž o nové logo školy – návrhy tvořili žáci od 4. do 9. ročníku, 

hlasováním z 10 nejlepších návrhů vybírali všichni žáci školy. Vítězné logo je užíváno na 

dokumentech školy, žákovských knížkách i dalších materiálech. 

 

10. prezentace školy 
Prezentace školy probíhá kromě účasti na soutěžích i na akcích pro veřejnost – vystoupení na 

Dni matek, Slavnostech města Větřní, Vítání občánků a další, na akcích pro rodiče – např. 

jarmark či zahradní slavnost školy nebo ples devátých ročníků. Svou činnost prezentujeme 

též na webových stránkách školy, které by v budoucnu měly projít rekonstrukcí. Pravidelně 

informujeme o činnosti ve Větrníku i dalších tištěných médiích, jako je Českokrumlovský 

deník. Fotografie a zprávy máme též na vývěsce před městským úřadem a ve školním 

občasníku Školáček.    
 

11. spolupráce s dalšími subjekty 

 
11.1. spolupráce se zřizovatelem 

Vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky) se pravidelně 1 x za měsíc setkává s vedením Města 

Větřní (pan starosta, místostarosta, tajemník) – vzájemně se informujeme o činnosti a plánech obou 

subjektů, spolupracujeme při plánování rozpočtu školy a akcích, kde vystupují naši žáci. Zástupci 

Města Větřní navštěvují školní akce – např. vítání prvňáčků, rozloučení s absolventy základní školy, 

jarmark, závěrečná porada a další. 
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11. 2. Spolupráce s rodiči 

základní škola 

Rodiče jsou důležitými partnery života školy. Spolupráci s nimi lze hodnotit převážně jako dobrou. 

Několikrát do roka máme informační odpoledne, kde poskytujeme informace o prospěchu a chování 

žáků; v případě větších akcí svoláváme mimořádné schůzky  - např. o lyžařském kurzu, adaptačním 

pobytu, škole v přírodě. Někteří rodiče se aktivně účastní našich aktivit – např. vypomáhali při spaní 

ve škole, školních výletech, potěšila nás hojná účast rodinných příslušníků na předvánočním jarmarku 

i zahradní slavnosti. 

Pokud se vyskytnou problémy s prospěchem, chováním či absencí žáků, jedná s rodiči obvykle třídní 

učitel, případně výchovný poradce a ředitelka školy, z čehož je učiněn zápis popisující situaci a 

obsahující nápravná opatření (v tomto školním roce  šlo o 64 jednání s rodiči se zápisem).  

Pokud se nám nedaří kontaktovat rodiče běžným způsobem, velkou pomocí je nám práce terénní 

pracovnice Města Větřní p. Jurašové. 

 

mateřská škola 

Na začátku září každá třída uspořádala informační schůzku s rodiči. V každé třídě p. učitelky pro 

rodiče několikrát do roka připravují společné schůzky, besídky a vystoupení, tvořivá odpoledne 

s rodiči, rodiče se mohou podílet či účastnit různých výletů, oslav či exkurzí (viz akce tříd).  Spolupráce 

je v posledních letech na dobré úrovni. 

školní družina 

Jsme zařízení, kde jsme denně v kontaktu s většinou rodičů. A tak není problém se na všem 

potřebném domluvit. Mohou se kdykoli informovat na provoz, chování dětí i na kulturní akce pro 

děti. 

 

11.3. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Nejvíce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v Českém Krumlově, ať už se jedná 

o problematiku školní zralosti dětí, poruch učení či chování či nastavení podpůrných opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracují též výchovní poradci či se účastníme setkání 

pro asistenty pedagoga. 

Dále jsou našimi partnery v problematice inkluze – kromě PPP Český Krumlov je to Centrum 

sociálních služeb Arpida, Apla České Budějovice, Speciálně pedagogické centrum pro sluchově 

postižené či Speciálně pedagogické centrum pro děti s kombinovaným a mentálním postižením České 

Budějovice. Konzultujeme navrhovaná podpůrná opatření pro žáky základní i mateřské školy a 

vyhodnocujeme jejich efektivnost. 

  

11. 4. realizace praxí 

V letošním roce jsme spolupracovali s Vyšší odbornou školou sociální a Střední pedagogickou 

školou v Prachaticích a Střední odbornou školou zdravotnickou v Českém Krumlově. Dvě 

studentky této školy u nás absolvovaly svou praxi ve školní družině, další 3 studentky u nás 

vykonávaly praxi na základní škole a v mateřské škole. 

Umožnily jsme též výkon praxe 4 studentkám studia pro asistenty pedagoga. 

Bohužel na praxi se nepřihlásil nikdo ze studentů vysokých škol, a to i přesto, že jsme fakultní 

školou Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. 

 

11.5. fakultní škola 
V říjnu 2017 jsem se s vedením pedagogické fakulty v Českých Budějovicích domluvila na možnosti, 
aby studenti mohli na naší škole vykonávat praxi. Pedagogické fakulty se často zaměřovaly především 
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na odbornou přípravu v aprobačních předmětech, ale absolventům chyběly některé dovednosti – jak 
pracovat ve třídě s převahou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak řešit konflikty  mezi dětmi 
a učiteli, ale také jak jednat s rodiči... Po nástupu do škol se tak často představy o roli učitele střetávaly 
s realitou. 
Přestože v loňském školním roce k nám fakulta nevyslala žádného studenta na praxi, jsem 
přesvědčena, že škola má dostatek kvalitních učitelů, kteří jsou schopni praktikanty úspěšně vést. 
Doufám, že naše spolupráce se bude prohlubovat. 
 
11. 6. spolupráce s ostatními subjekty 

další školy 

S dalšími základními školami konzultujeme především běžné školní problémy a jejich řešením. 

Ze středních škol zajišťujeme jejich studentům praxi (Střední odborná škola zdravotnická Český 

Krumlov, Střední pedagogická škola Prachatice..). Ve spolupráci se Střední odbornou školou 

zdravotnickou a Středním odborným učilištěm Český Krumlov jsme realizovali projekt Parťáci 

Smyslem soutěže bylo seznámit žáky osmých tříd s řemeslnými obory. V každém oboru 

spolupracovalo pět učňů ve dvojici se žáky ZŠ. Konkrétně soutěžili čtyři obory: zedník, truhlář, 

instalatér a klempíř. Žáci ZŠ Větřní spolupracovali se skupinou zedníků, kromě uměleckého dojmu se 

hodnotila i rychlost a přesnost práce s pilou. Vyráběla se mozaika.  
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místní akční skupina Blanský les 

Přestože nejsme členem žádné místní akční skupiny, navázali jsme spolupráci s MAS Blanský les – 

účastnili jsme se dotazníkového šetření, dáváme návrhy na aktivity pro základní školy v regionu, 

konzultujeme možnosti získání externích finančních prostředků a realizaci projektů. 

 

knihovna 

Do knihovny chodí na besedy zejména třídy prvního stupně, probíhá zde též pasování na čtenáře. 

 

odborníci z praxe 

Především formou zážitkové pedagogy využíváme i odborných dovedností např. pracovníků lesní 

správy, truhláře, kováře, pracovníky Policie České republiky a dalšími. 
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středisko výchovné péče Český Krumlov  

Středisko výchovné péče Český Krumlov nám umožňuje práci s etopedkou zařízení přímo v naší škole, 

což je výhodné zejména pro děti a rodiny, které do Českého Krumlova obtížně dojíždějí. Výhodou je 

možnost následné práce nejen s jednotlivci, ale i se třídními kolektivy a naopak. Péče o děti je tímto 

kontinuální a systematická. 

 

orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

Intenzivně spolupracujeme s OSPOD Český Krumlov – jak s kurátory pro děti a mládež, tak s kurátory 

pro dospělé. Pravidelně se informujeme o vývoji situace rodin se sociálně znevýhodněného prostředí 

a konzultujeme možnosti nápravy. 

 

klub seniorů Větřní 

Dlouhodobě spolupracujeme s klubem seniorů Větřní – účastníme se jejich akcí, jako je např. vánoční 

výstava, velikonoční výstava, na některých akcích vystupují naši žáci – např. Den matek, vánoční 

setkání seniorů. 

 

12. Projekty 
V letošním školním roce jsme zapojeni do projektů BOS – Bez obav spolu, KIPR - Kvalita-Inkluze-

Poradenství-Rozvoj, projekt naší školy pro budoucí prvňáčky Těšíme se do školy, Bovys – ovoce do 

škol a Mléko do škol. 

 

12.1. Bez obav spolu 

Cílem projektu financovaného z OPVV je podpora učitele při administrativní a organizační činnosti ve 

vyučování i mimo vyučování, pomoc v překonávání bariér mezi školou a rodinou, podpora žáka při 

přípravě na výuku, pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Naší škole to umožnilo 

mít školní asistentku Bc. Miluši Lacinovou. 

 

12. 2. KIPR 

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se 

zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením 

podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat 

podmínky pro jejich vzdělávání. Naší škole, kde máme poměrně vysoký počet žáků s podpůrnými 

opatřeními, umožňuje mít koordinátorku inkluze – Mgr. Terezu Vojtíškovou. 

 

12.3. Těšíme se do školy  

Tento projekt má co nejvíce usnadnit přechod z předškolního do základního vzdělávání – skládá se 

z několika částí, určených pro rodiče, žáky i společné akce pro rodiče a žáky. Každoročně zveme na 

setkání pracovnici pedagogicko psychologické poradny Český Krumlov, kde se věnujeme 

problematice školní zralosti, adaptace na přechod do ZŠ. Letos budoucí třídní učitelky Mgr. Jana 

Jakešová a Mgr. Miroslava Mrázová připravily pro předškoláky program ve spolupráci se svými 

současnými třídami 3. A a 5. B – děti přímo navštívily výuku, kde si budoucí spolužáci nachystali 

zábavné hry a soutěže i výtvarné tvoření; též si vyzkoušeli oběd ve školní jídelně a podívaly se do 

družiny. Pro rodiče a jejich děti bylo též připravené zábavné odpoledne na školní zahradě. 

   

12.4. Bovys – Ovoce do škol  

V letošním školním roce jsme se opět účastnili akce Ovoce do škol, byla uzavřena smlouva s firmou 

Bovys, která nám zboží dodávala 1x týdně. Letos došlo k výrazné změně podmínek této celostátní 

akce, neboť byla rozšířena i pro 2. stupeň základních škol, což žáci přivítali.  I přes občasné reklamace 
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špatné kvality ovoce lze spolupráci s firmou Bovys hodnotit kladně, zboží bylo vždy nahrazeno, bylo 

perfektně připraveno v bedýnkách pro každou třídu zvlášť.  

 

12.5. Mléko do škol  

Rovněž jsme se zapojili do akce Mléko a mléčné výrobky do škol, smlouva byla uzavřena se 

společností  Laktea a zboží nám bylo dodáváno prostřednictvím Madety České Budějovice 1x týdně. I 

zde došlo k rozšíření i pro 2. stupeň. 

 

12.6. plánované zapojení do projektů 

V dalších letech bychom se chtěli zapojit do programu MŠMT -  zjednodušených projektů z programu 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. šablon.  

Dalším plánovaným projektem je projekt NIDV Strategické řízení školy, který vytváří podmínky pro 

efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení 

(leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře 

kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke 

zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími 

aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje 

metodickou a koordinační podporu. 

Dále bychom chtěli realizovat projekt Pomáháme čtením, který podporuje čtenářství u žáků a 

zároveň jejich sociální cítění. Dítě si vybere knihu, po jejím přečtení vyplní test- každý školák, který se 

zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z 

nominovaných dobročinných projektů. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. 

Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední škola). V 

každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru. 

 

13. výkon státní správy 
Státní správu ve školství vykonává dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon statutární orgán, tzn. 

ředitelka školy. Řídí se především zákonem 500/2004 Sb. správním řádem. Výkonem státní správy je 

ředitel školy pověřen v těchto případech: 

- přijímání žáků k plnění povinné školní docházky 

- přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

- povolování odkladu povinné školní docházky 

- převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ 

- povolování žádosti o pokračování v základním vzdělávání 

- povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka 

- povolování individuálního vzdělávacího plánu podle § 18  

- žádost o dodatečný odklad 

- žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí 

 

13.1. rozhodnutí ředitelky školy 

Ředitelka školy rozhodovala ve školním roce 2017/2018 takto: 

- přijímání žáků k plnění povinné školní docházky (viz. předchozí body) 

- přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. předchozí body) 

- povolování odkladu povinné školní docházky (viz. předchozí body) 

- převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ (nežádáno – nevydáno rozhodnutí) 

- povolování žádosti o pokračování v základním vzdělávání (nežádáno – nevydáno rozhodnutí) 

- povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka (nežádáno – nevydáno rozhodnutí) 
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- povolování individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 (nežádáno – nevydáno rozhodnutí) 

- žádost o dodatečný odklad (1 – vyřízena kladně) 

- žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí (2 – vyřízena kladně) 

 

13.2. vyřizování stížností a žádostí o informace 

Škola ve školním roce 2017-2018 neobdržela žádnou oficiální stížnost či žádost o informace. Rodiče 

mohou podávat podněty vedení školy osobně, telefonicky i elektronickou komunikací; podnět je vždy 

projednán, v závažných případech provádíme zápis jednání s rodiči (celkem 87 zápisů). 

 

 

14. kontrolní činnost, BOZP 
 

14.1. kontrolní činnost ČŠI 

Ve školním roce 2017-2018 neproběhla žádná kontrolní činnost ze strany české školní inspekce. 

 

14.2. kontrolní činnost dalších orgánů   

Dne 2. 5. 2018 provedla kontrolu školní jídelny Krajská hygienická stanice, nebyly shledány žádné 

závady jak ve školní jídelně ZŠ, tak ve výdejně MŠ. 

Kontrola účetnictví od zřizovatele  průběžně 

ČNZP kontrola formou předání dokladů k jednotlivým pojištěncům 

 

Předepsané revize 

Revize výtahy      11.500,- 

Revize TV nářadí a školních sportovišť  10.188,- 

Revize EZS      1.572,- 

Revize PO      9.604,- 

Revize elektrospotřebičů     25.176,- 

Celkem revize                                                                 58.040,- 

 

14. 3. kontrolní činnost vedení školy 

Kontrolní činnost se zaměřuje na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, ekonomické záležitosti, 

oblast BOZP, požární ochrany a hospitační činnost. Revize zařízení probíhají v zákonných intervalech. 

Kontrolní činnost provádějí vedoucí jednotlivých úseků ve svěřených oblastech, zástupce ředitelky a 

ředitelka školy. Kontrolní činnost zástupce ředitele školy se převážně zaměřila na hospitace u 

začínajících učitelů. Probíhala pravidelná kontrola úplnosti pedagogické dokumentace (třídní knihy a 

výkazy).  

 

 

14.4. BOZP žáci  

MŠ 

BOZP- děti jsou seznamovány s různými nebezpečenstvími, se kterými se mohou setkat jak v životě, 

tak v přírodě zejména formou řízených činností nebo exkurzí. Dále jsou předem poučeny před každou 

mimořádnou událostí o správném chování a předcházením úrazů (na průlezkách, odrážedlech, při 

bobování, při cestování MHD, přecházení vozovky, návštěvě lesa apod.) O poučeních je pořízen 

záznam do třídních knih. Přesto jsme v tomto šk. roce řešily 2 úrazy. 
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ZŠ 

 Žáci jsou s  předpisy BOZP, protipožární ochrany ,s provozním řádem školy, školním řádem a řádem 

odborných učeben  seznamováni vždy na počátku  školního roku, při změně pracoviště či zaměstnání, 

při školních akcích /exkurze, výlety, plavání, lyžování/, před prázdninami. Proškolení a důležitá 

upozornění jsou zaznamenána v třídních knihách. 

 

 

14.5. BOZP – zaměstnanci  

 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne 31. 8. 2017  Ing. Pavlem Svobodou, OZO 

(způsobilost) s požadavky právních a ostatní předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s pravidly bezpečné práce. Znalosti byly prověřeny s výsledkem „prospěl“. 

 

 

 

14.6. finanční prostředky vynaložené na odškodňování  

 

pojistné události 

 počet Částka  spoluúčast 

odškodnění úrazů 13 74490 6500 

Evidované 
neodškodněné 

1   

Odškodnění ztrát 2 2372 1000 

Pracovní úraz – v řízení 1   

Celkem  76863 7500 
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15. hospodaření školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Větřní je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Město Větřní. 

Hospodaření a účtování  probíhá v těchto rovinách 

a) hlavní činnost, kde jsou zdrojem příjmů 

 - dotace od zřizovatele Obce Větřní  

- provozní 

- účelové 

- dotace státní od Krajského úřadu České Budějovice  

- neinvestiční dotace na vzdělávání 

- rozvojové programy 

 

b) hospodářská činnost  

Zde je hlavní předmětem podnikání hostinská činnost (cizí strávníci ve školní jídelně) a pronájem 

nebytových prostor, vč. tělocvičen. 

Škola je rozdělena do středisek podle druhu vykonávané činnosti:  

   Základní škola 

   Mateřská škola  

   Školní družina 

   Školní jídelna   

 

přehled o hospodaření školy za rok 2017 

 

H l a v n í   č i n n o s t  

            

Dotace ze státního rozpočtu 

                       

                                              čerpáno                 dotace 

- Celkem 20 609 812 20 609 812,00 

Z toho   -  -  

UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání  19 894 698 19 894 698,00 

UZ 33052 Zvýšení platů ped. a neped.pracovníků  421 373 421 373,00 

UZ33073 Zvýšení platů neped pracovníků 148 825 148 825,00 

UZ 33457 Asistent pedagoga pro žáky se soc. 

znevýhodněním 

144 916 144 916,00 

 

Dotace od zřizovatele 

          

                                                  čerpáno                  dotace  

- Celkem 5 628 696 5 805 435,50 

Z toho   -  -  

Přímé náklady na provoz  5 308 000 5 484 739,50 

Účelové dotace 190 696 190 696,00 

Dotace na mimoškolní činnost 130 000 130 000,00 

 

Hospodářský  výsledek          -

176 739,50 
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 H o s p o d á ř s k á   č i n n o s t  

            

                                                                       náklady                                výnosy 

-  827 694.64 827 554,05 

 

Hospodářský  výsledek          

   140,59 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 rozvaha 

 

Příloha č. 2 výsledovka 
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