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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 

ředitelka školy    Mgr. Halka Jánová 

zástupce ředitelky školy                Mgr. Jaroslava Dědková do 31. 1. 2022 

vedoucí učitelka MŠ    Zuzana Bohdalová 

vedoucí školní družiny                Iva Kotousová 

vedoucí školní jídelny   Naděžda Říčařová 

vedoucí provozních zaměstnanců           Zlatuše Němcová 

hlavní účetní    Marie Vysušilová 

 

1.3. školská rada  
V září proběhly volby a byla zvolena nová školská rada v tomto složení:  

Zástupci zákonných zástupců 

Zuzana Bohdalová     

Tomáš Kysela (zvolen 19. 10. 2021 místopředsedou ŠR)  

Jana Šoberová  

Zástupci pedagogických pracovníků 

Mgr. Ivana Temiaková  (zvolena 19. 10. 2021 předsedou ŠR)  

Mgr. Markéta Haasová   

Mgr. Jana Jakešová   
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Dne 1. 11. 2021 se vzdala svých práv a povinností vyplývajících z členství ve školské radě  

Mgr. Markéta Haasová. Dle výsledků volby pedagogických pracovníkům byla náhradníkem  

Mgr. Tereza Vojtíšková, která tuto funkci dodatečně převzala.  

Zástupci zřizovatele  

Bc. Šustrová Kateřina 

Homerová Lenka 

Bc. Radomír Sára 

Na základě školské rady ze dne 19. 10. 2021 byl jednomyslně a elektronicky (dne 5. 11. 2021) 

schválen jednací řád školské rady. Na druhém zasedání školské rady byl schválen dodatek ke 

školnímu řádu ohledně možnosti slovního hodnocení žáků.  

 

 

1.4. charakteristika školy 

Jsme plně organizovanou základní školou, paralelní třídy fungují s výjimkou 9. 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 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.  

 

 

2. přehled oborů vzdělávání 
 

2.1. 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 

http://www.zsamsvetrni.cz/
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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 

- rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků 

- rozvíjet digitální gramotnost pedagogických pracovníků 

 

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 sociálních 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, tematické 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. 

 

2.3. základní škola 

Základní škola je plně organizovaná, v současnosti má 17 tříd – 10 na prvním stupni, 7 na druhém; 

třídy jsou paralelní kromě 9. ročníku. 

Jsou realizována podpůrná opatření – máme zpracovány dle doporučení školským poradenských 

zařízení 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 
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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 

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 mezičlánkem mezi školou a výchovou v rodině. Jejím cílem je učit děti správnému 

chování, kázni a úctě k dospělým. Je bezpečným prostředím, kde se naučí spolupráci, samostatnosti, 

zbaví se ostychu a každý si v ní najde kamaráda. Odpoutává děti od virtuálního světa a poskytuje jim 

dostatečné množství volnočasových aktivit. Jednotlivá oddělení jsou vkusně vybavena. Byly 

zakoupeny nové pohovky, stavebnice a hry. Má 3 oddělení pro žáky prvního stupně, které vzdělávají 

3 vychovatelky s úvazkem 2,4. 

2.6. školní jídelna a výdejna 

Součástí školy na úseku stravování jsou školská zařízení: 

1) Školní jídelna ZŠ – zajišťuje v hlavní činnosti stravování žáků ZŠ a dětí MŠ, závodní stravování a 

v doplňkové činnosti stravování pro cizí strávníky. Průměrně vaří ŠJ asi 6600 obědů za měsíc, 

z toho cca 4400 obědů pro žáky ZŠ a MŠ, 800 pro zaměstnance a 1400 pro cizí strávníky.  

2) Školní výdejna MŠ – zajišťuje výdej obědů dovezených ze ŠJ ZŠ, dále přípravu a výdej doplňkové 

stravy pro MŠ. Převoz obědů je zajišťován prostřednictvím pečovatelské služby MěÚ Větřní.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

3. personální zabezpečení 

 
3.1. přehled zaměstnanců 

 

funkce     počet úvazků 

Ředitel     1,00 

Zástupce ředitele, koordinátor ICT 0,50 

 

Učitel, metodik prevence  1,00 

Učitel, výchovný poradce  2,00 

Učitel 1. stupeň   8,00 

Učitel 2. stupeň   8,81 

Školní psycholog   0,20  

Speciální pedagog   DPP 

 

Učitel MŠ    8,00  

 

Vychovatel    2,40 

 

Asistent pedagoga   7,55 

 

Vedoucí ŠJ    1,00 

Kuchařka    3,00 

Pomocná kuchařka   4,00 

 

Hospodář    1,00 

Administrativní pracovník  0,95 

Údržbář    1,00 

Školník    1,00 

Uklízeč    6,00  

 

Ve vynětí    8,00    

 

Fyzické osoby    64 

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

 

Základní a praktická škola  2 

Střední odborné – vyučen  12 

Úplné střední     19 

Bakalářské    3 

Vysokoškolské   28 

 

 

Věková struktura 
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3.2. personální změny 

Základní škola - v tomto školním roce byly přijaty 4 asistentky pedagoga na základní školu (nová 

doporučení ŠPZ), na konci školního roku byl dohodou ukončen 1 pracovní poměr AP z důvodu 

odstěhování žáka s doporučením, 1 učitelka nastoupila na rodičovskou dovolenou, 1 přestoupila na 

jinou školu, 2 učitelé ukončili pracovní poměr výpovědí – byla zajištěna kvalifikovaná náhrada (2 nové 

učitelky + 2 noví učitelé). 

Mateřská škola 1 učitelka odchod na RD, další prodloužena RD – přijaty 2 nové pracovnice. 

Školní jídelna – 1 pracovnice odchod na RD, 1 pracovnice odchod do důchodu (přijaté 2 nové  

                            pomocné kuchařky)  

K 31. 1. 2022 ukončila pracovní poměr zástupkyně ředitelky. 

 

4. zápis, přijímací řízení, počty žáků 
 
4.1. zápisy do základní školy pro školní rok 2020/2021 

Řádné zápisy proběhly prezenčně 27. dubna 2021, zapsáno bylo celkem 44 žáků do 1. ročníku, z toho 

8 po odkladu a 2 po dodatečném odkladu. Rozděleni byli do 2 tříd. 

1. července 2022 proběhl mimořádný zápis žáků prchajících před válkou na Ukrajině, zapsáno bylo 32 

žáků, kteří byli rozděleni do všech ročníků podle věku. 

 

4.2. odklady povinné školní docházky  

Zákonní zástupci podali celkem 17 žádostí, všem bylo vyhověno (z toho 1 dívka navštěvuje MŠ 
v Českém Krumlově). 
V průběhu 1. pololetí jsem povolila 1 dodatečný odklad povinné školní docházky.  
 
4.3. zápisy do mateřské školy 

Zápisy do mateřské školy proběhly ve dnech 9. a 10. května prezenčně.  K zápisu jsme 
obdrželi 38 žádostí, deset žádostí bylo zatím zamítnuto, jedná se o děti, které dosáhnou tří 
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let až v roce 2023 a na umístění nemají právní nárok. Naším zájmem bude umístit tyto děti 
v průběhu školního roku po nabití věku tří let. 
Dne 1. července 2022 proběhly v Základní škole společné zápisy do ZŠ i MŠ dětí z Ukrajiny. 
Do mateřské školy bylo podáno 5 žádostí, vyhověno bylo dvěma žádostem dětí s povinnou 
předškolní docházkou. 
 
 
4.4. počty žáků k 30.9.2021 

Základní škola k 30. 9. 2021 
Celkem žáků    
                                       264                             
1.stupeň  149 
2.stupeň  115 
 
Mateřská škola 
K tomuto datu bylo 99 dětí zapsaných v MŠ. 

Školní družina - počet přihlášených k 31. 9. 2021 - 70 dětí 

 
4.5. počty žáků k 30. 6. 2022  
Celkem žáků      
                                       274        
1.stupeň  149 
2.stupeň  125 
 
Mateřská škola 
K tomuto datu bylo celkem 102 zapsaných dětí v MŠ. 
 
Školní družina - počet přihlášených – 74 děti 
 
 
4.6. přehled přijetí a odchodů v průběhu školního roku – základní škola  

Žáci přecházející na jinou školu  9 

Žáci přicházející   11 

 

4.7. přehled přijetí a odchodů v průběhu školního roku – mateřská škola 

V průběhu školního roku bylo odhlášeno 8 dětí, nově přijatých 11, z toho v lednu jeden 

dodatečný odklad. 
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5. materiální podmínky 

 
5.1. učebny a jejich vybavení 

 

Kompletně jsme zrekonstruovali učebnu výtvarné výchovy – podlahy, kreslící sety. Ve školní 

družině jsme vybavili šatny novým nábytkem a zrekonstruovali podlahy. 

 

Mateřská škola 

Každoročně doplňujeme před začátkem školního roku třídy výtvarnými a pracovními 

materiály pro tvoření dětí. 

Průběžně vybavujeme jednotlivé třídy novými hračkami, pomůckami, didaktickými materiály 

a doplňky. Do tříd byly zakoupeny nové cvičební matrace.  Průběžně nakupujeme  v letošním 

roce z prostředků pro digitalizaci MŠMT digitální učební pomůcky určené pro rozvoj 

informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,  – robotická zvířátka, bee 

bot, vlak Intelino, bezdrátové mikroskopy, stavebnice Boffin, a další. 

Z projektu MAP II jsme zakoupili knihy pro děti v hodnotě 3 tisíce korun. 

 
5.2. Sportoviště 2021 

 
V objektu školy jsou pro výuku tělesné výchovy a sportovní účely k dispozici 2 tělocvičny, 

travnaté hřiště s tartanovým oválem o délce 200 m a multifunkční hřiště s umělým 

povrchem.  

V rámci možností dochází průběžně k údržbě zařízení a vybavení kabinetu tělesné výchovy.  

Pro povinnou výuku plavání a kroužku plavání využívá škola městský plavecký bazén. 

 
5.3. vybavení ICT 

Škola disponuje 2 počítačovými učebnami, z čehož PC učebna v pavilonu bude muset být 

modernizována (zastaralý hardware i software) – plánujeme získat prostředky z projektu MŠMT. 

Posílili jsme wifi síť z důvodu rozšíření PC techniky. V tomto roce jsme změnili IT technika, prodloužili 

jsme též licence pro různé typy výukových programů. V každé učebně i kabinetu je funkční PC, 

v  učebnách jsou interaktivní tabule nebo dataprojektory. 

Byl pořízen nový server a routery. Dále jsme zakoupili vizualizéry.  

5.4. vybavení MŠ 

Na začátku školního roku došlo k obměně postýlek ve 3. a 4. třídě za kvalitní odolné matrace. 

V chodbách  do patrových tříd byla vyměněna stará svítidla za moderní.  

Na školní zahradě jsme nově zasadili rybízy, kanadské borůvky a motýlí keře, nově máme svépomocí 

vybudované ohniště. Bývalé pískoviště poopravil pan školník a vybudovali jsme zde „dřeviště“. 

Starosti nám v létě dělali mravenci lesní, kteří se zabydleli až pod střechou školky. O prázdninách je 

naplánována výmalba spojovací chodby a ke kuchyni. 
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Dřeviště 

 

5.5. zlepšení materiálního prostředí  

Mateřská škola 

matrace a skříně  19000 

Televize a DVD                  7000 

Okenní sítě     6500 

 

Základní škola 

 Router    9800 

 Server     364000 

 Pračka    6200 

 Podlahy stará škola  46000 

 Nábytek sborovna stará škola 36000 

 Nábytek asistentovna SŠ 34000 

 Učebna Vv  - vybavení             139300 

  Podlaha  97000  

 Tiskárny   22000 

 Počítače   134000 

 Projektory   16500 

             Vizualizér   53000 

 Výmalba              223000 

 Osvětlení třídy stará škola 53000 

 Vybavení údržba  20000 

 Akuofukovače   44000 

Školní družina 

 Podlaha šatna    47000 

 Nábytek šatny   29000 

Školní jídelna 

 Kotel                164000 

 Servírovací vozíky   40000 

 Chladící zařízení    84000 

      

 



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

5.6. učebnice a didaktické pomůcky 

Učebnice i pomůcky se neustále obměňují a doplňují. Výběr učebnic a pomůcek je v kompetenci 

metodických komisí.  

Mateřská škola  

 Hry     3000 

 Houpačka    5600 

 Učební pomůcky   37000 

 Školní potřeby    31800 

 

Základní škola 

             Magnetické učební pomůcky  20000 

 Učebnice    132669 

 Učební pomůcky   50100 

 Výukové multilicence   28000 

 Školní potřeby    54500 

 Potřeby pro mimoškolní činnost 42000 

 Metodické příručky   9800 

 

Školní družina 

 Učební pomůcky    25200 

 Školní potřeby    15000 

 

 

5.7. školní žákovská knihovna 

Školní knihovnu jsme během tohoto školního roku rozšířili o tři sady knih pro společné čtení ve 
třídách na 1. stupni ZŠ. Nechyběl každoroční nárůst nových a zajímavých titulů. Nově jsme také 
pořídili společenské hry zaměřené na opakování učiva a konverzační kartičky do hodin anglického 
jazyka. Rozšířili jsme výpůjční dobu, aby knihy byly dětem více dostupné a to o první a třetí přestávku 
každý školní den.  Téměř v každé třídě na 1. stupni mají děti k dispozici třídní knihovničky.  V prvním 
patře nové budovy vznikl první čtenářský koutek umístěný na chodbě. Anglická knihovna byla 
přesunuta do učebny přírodopisu, kde je volně k dispozici při hodinách anglického jazyka jak dětem,  
tak i učitelům. Znovu jsme se zapojili do projektu Čtení pomáhá. Stále je dětem k dispozici 
KnihoBudka (bezplatné půjčování a výměna knih).  
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6. průběh a výsledky vzdělávání 
 

6.1. školní vzdělávací program, učební plány 

Škola učí podle ŠVP „Školní vzdělávací program pro základní vzdělání“ z roku 2007, který byl v letech 

2013 a 2016 novelizován. 
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6.2. volitelné předměty  

Podle platného ŠVP mají žáci 7. – 9. ročníku povinně volitelné předměty. V 7. ročníku je to pro 

všechny Informatika, v 8. a 9. ročníku si vybírají 2 ze 3 nabízených předmětů: Informatika, Sportovní 

hry a Pěstitelské práce v 8., Informatika, Sportovní hry a Etická výchova v 9. ročníku.  
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6.3. zájmové kroužky 

Ve školním roce 2021-2022 škola nabízela celkem 10 kroužků. Největší zájem dětí byl o plavání, 

rybářský, výtvarný. Rozjel se i kroužek tenisu, využívající nové tenisové kurty. 

 

 

 

6.4. kurzy 

 

6.4.1. plavecký kurz 

V tomto školním roce jsme kromě naplánovaných lekcí plavání doplňovali lekce, které jsme z důvodu 

koronavirové pandemie nemohli realizovat tak, aby bylo naplněno ŠVP základní školy. Tento cíl se 

povedlo realizovat. V rozmezí dubna až začátku června navštěvovaly děti předškolních tříd MŠ kurz 

plavání  pravidelně každý čtvrtek  s hodinovou dotací. 

6.4.2. kurz bruslení 

I v tomto školním roce se nám podařilo zrealizovat kurz bruslení pro žáky 1. ročníků, díky projektu 

zdarma – autobus hradila škola. 

Letošní kurz bruslení pro předškoláky proběhl v deseti plánovaných lekcích od 4. 10. 2022 – 6. 12. 

2022. Poslední hodinu na bruslích si děti užily v převlecích čertíků. 

 

název ročník vedoucí den čas místo 
Atletika 1 3-6 Šesták, Šimek pátek 15:00 – 

16:00 
Tělocvična 1 

Atletika II 7 - 9 Šesták pátek  17:00 - 
18:00 

Školní hřiště,  

Volejbal 6-9 Bicek úterý 15:00 - 
16:30 

Tělocvična 1 

Volejbal  6-9 Bicek čtvrtek 15:45 - 
17:15 

Tělocvična I 

Plavání neomezeno Gelnarová úterý 18:00 - 
19:00 

Bazén 

Plavání 3 -4 Fuchs středa 15:00 - 
16:00 

Bazén 

Rybáři neomezeno Soukup pondělí 15:00 - 
17:00 

Klubovna 

Stolní tenis neomezeno Lepeška středa 17:00 - 
19:00 

Tělocvična 1 

Tenis 6-9 Kolouch pondělí 15:00 - 
16:00 

Kurty,Tělocvična  

Výtvarný 1-5 Vojtíšková, 
Šimečková 

pondělí 16:00 - 
17:00 

učebna 

Dovedné ruce 1 Blažková úterý 12:15 -
13:00 

stará škola 
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6.4.3. lyžařský kurz  

Lyžařský kurz z důvodu protiepidemických opatření nemohl být v tomto školním roce realizován. 

Plánujeme pro žáky 9., případně nižších ročníků pro další školní rok. 

 

6. 5. přehled prospěchu 

Stručný přehled prospěchu  žáků školy: 

                    Prospěl s vyznam.     Prospěl        Neprospěl                        

            letos    loni letos  loni       letos  loni 

I. pololetí         126       130         118   117          19    34               

II. pololetí        119       125         135   125          16    28                  

 

6.6. výchovná opatření za 1. pololetí  

Byly uděleny dvě ředitelské pochvaly i ředitelské důtky. 

 
6.7. výchovná opatření za 2. pololetí  

Na konci školního roku bylo uděleno 15 pochval ředitele školy, nejvíce za vynikající studijní výsledky a 

reprezentaci školy. Snížený stupeň z chování (celkem 3) a ředitelské důtky (celkem 7) převážně za 

nevhodné chování ke spolužákům i vyučujícím, neomluvené hodiny a šíření nikotinových sáčků v 

prostorách školy. 

6.8. komisionální přezkoušení, neprospěch  za 1. pololetí  

V prvním pololetí  bylo dodatečně klasifikováno po zkoušce v náhradním termínu 14 žáků. 77 žáků 

bylo klasifikováno z různých předmětů nedostatečnou, celkem 26 žáků v 1. pololetí neprospělo.  

 

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

Na konci školního roku nebylo klasifikováno 16 žáků. Minimálně 1 opravnou zkoušku konalo 28 žáků. 

Opakovat ročník budou 4 žáci prvního stupně a 5 žáků 2. stupně. 

 

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

V prvním pololetí zameškali žáci školy celkem 23 801   hodin (průměrně 87,8      na žáka. V celé škole 

nebylo omluveno celkem 12 hodin. Takto vysoká absence byla dána karanténami tříd i jednotlivých 

žáků.   

 

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

Ve druhém pololetí zameškali žáci školy celkem 23 131  hodin (průměrně 85,7) na žáka. V celé škole 

nebylo omluveno celkem 61 hodin.  
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6.13. analýza plnění předškolní docházky 

Předškolní děti mají povinnou docházku do MŠ, rodiče je musí omlouvat, což se na výjimky daří. 

Některé třídy v období prosince a ledna postihly karantény jednotlivých kolektivů. Zde je přehled, jak 

z celkem 44 dětí ve dvou třídách docházelo k  průměrnému plnění docházky:  

Počty dětí s povinnou předškolní docházkou    

měsíc Průměr 3. tř. 18 dětí Průměr 4. tř. 25 dětí   

IX. 2021 12,09 17,38   

X. 2021 5,6 10,9   

XI. 2021 12,00 14,9   

XII. 2021 5,61 8,54   

I. 2022 11,77 16,71   

II. 2022 7,8 9,9   

III. 2022 8,60 12,74   

IV. 2022 11,44 16,84   

V. 2022 15,29 19,36   

VI. 2022 9,22 16,59   

celkem průměr za 

školní rok 9,94 14,38   

 

6.14. školní žákovská rada 

V tomto školním roce se členové školní žákovské rady scházeli mnohem častěji než v minulém 

školním roce. 

 Členy rady letos byli: 

Petr Kysela, Lucie Vysušilová 4. A 

Lukáš Křemen, Adéla Roháčková 4. B 

Adéla Halmichová, Nat. Opelková – 5. A 

Daniel Sivák, Robert Dumka – 5. B 
Jana Kuthanová, Barbora Slezáková 6. A 

Filip Kotlár, František Fošum 6. B 

Anežka Placerová, Matěj Votýpka 7. A 

Miriam Štindlová, Tadeáš Tureček 7. B 

Milan Pech, Jan Laštovka 8. A 

El. Smetanová, Martin Klenka 8. B 

Adéla Slezáková, Anna Ondřejová, ve 2. pol. Vít Halmich, Dan Bartůněk 9. A 

 

Docházka tříd na schůzky: 6. B, 7. B, 8. B- 9/9, 4. A - 8/9, 5. A, 6. A  - 7/9, 5. B, 7. A, 8. A, 9. A – 6/9,  4. 

B – 5/9. 

V letošním školním roce se členové sešli celkem 9 x a vymysleli následující akce 
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Říjen – Barevný týden 

Listopad – Turnaj ringo 

Prosinec – Den bláznů, Soutěž ve vánoční výzdobě 

Březen – vybíjená, florbal 

Duben- přehazovaná, basketbal 

Květen- výtvarná soutěž, fotbal 

Červen- atletika 

 

6.14. vzdělávání v době koronaviru 

Bohužel i tento školní rok byl poznamenán řadou opatření proti šíření koronaviru, která se navíc 

poměrně rychle měnila – zažili jsme tedy různé režimy, kdy např. školu mohly navštěvovat pouze děti 

z 1. stupně, střídavou výuku, hybridní výuku. Opatření se dotkla všech úseků – mateřské školy, 

základní školy, školní družiny, školní jídelny. 

Kromě prezenční výuky probíhaly v jistých obdobích online hodiny, pro žáky bez této možnosti byly 

přichystány materiály k vyzvednutí ve vestibulu školy. K dispozici byly pro žáky i rodiče asistentky 

pedagoga denně v určených časech. 

Výuku poznamenalo velké množství karantén – jak jednotlivých žáků, tříd i zaměstnanců školy. Byli 

jsme ve velmi intenzivním kontaktu s pracovištěm krajské hygienické služby. Náročné bylo i trasování 

a následné informování zákonných zástupců. 

K dispozici byla žákům i jejich rodinám v tomto obtížném období školní psycholožka. 

 

 

 

7. společné vzdělávání a prevence rizikového chování 
 
7.1  školní poradenské pracoviště 

 
ZŠ a MŠ Větřní zajišťuje vzdělávání pro děti s širokým rozsahem individuálních potřeb. Do školy 

docházejí žáci se specifickými poruchami učení a chování, žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

žáci s nějakým zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní. 

Aby měli učitelé zajištěnu dostatečnou metodickou podporu při práci s tak různorodou skupinou 

žáků, funguje na škole školní poradenské pracoviště. Snahou školy a všech učitelů je, aby každému 

žákovi byl nabídnut individuální přístup a taková forma podpory, kterou potřebuje. 

V rámci nastavení a poskytnutí  podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami spolupracujeme s PPP v Českém Krumlově, SPC s odloučeným pracovištěm v 

Českém Krumlově, se Speciálně pedagogickým centrem  ARPIDA a SPC České Budějovice pro 

sluchově postižené. Nastavená podpůrná opatření třídní učitel v průběhu roku sleduje a  

vyhodnocuje účinnost těchto opatření. K dispozici všem pedagogům je také odborná pomoc 

ze strany výchovné poradce, speciálního pedagoga či školního psychologa. Školní poradenské 

pracoviště zajišťovalo metodické podklady pro práci pedagogů, určovalo postupy, zajišťovalo 

konzultace s pedagogy, řešení aktuálních problémů a v případě potřeby by bylo připravené zajistit 

poskytnutí krizové intervence. 

  
 

Pracovníci školního poradenského pracoviště mají rozdělené základní kompetence a jejich úkolem je 

starat se o svěřenou oblast vzdělávací a výchovné problematiky školy.  
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V rámci školního poradenského pracoviště působí: 

ředitelka školy 

Mgr. Halka Jánová 

Působnost: koordinace činnosti ŠPP 

                  : personální zajištění  

                  : konzultace se ŠPZ  

 

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. Ivana Temiaková 

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 

 

školní speciální pedagog 

Mgr. Stanislava Čierna 
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Působnost: 

poruchy učení, poskytování předmětů speciálně pedagogické péče 

 

školní psycholog 

Mgr. Aneta Koubová 

Působnost: 

psychologické poradenství pro žáky a rodiče 

konzultace s pedagogickými pracovníky 

 

předsedkyně metodické komise asistentek pedagoga 

p. Jana Šoberová 

Působnost: 

koordinace práce asistentek pedagoga po stránce metodické 

zajištění služeb (přístup do bakalářů, vydávání materiálů apod.) 

 
7.2. společné vzdělávání – inkluze 

7.2.1. inkluze v MŠ 

Ve školce jsou zaměstnány na doporučení ŠPZ dvě asistentky pedagoga. Asistentka pedagoga ve třetí 

třídě je přiřazena z důvodu integrace chlapce s vrozenou těžkou sluchovou vadou. V této třídě je ještě 

další dítě s podpůrným opatřením 3. stupně bez IVP. Ve čtvrté třídě je asistentka pedagoga z důvodu 

integrace chlapce se 3. stupněm podpůrných opatření. S oběma dětmi se pracuje dle individuálního 

vzdělávacího plánu. Učitelky spolupracují se školní psycholožkou, paní logopedkou, SPC, s poradcem 

ranné péče z centra pro dětský sluch Tamtam o.p.s. Chlapci ze čtvrté třídy s odkladem školní 

docházky přes doporučení hodin speciální péče nemohly být poskytovány hodiny pro dlouhodobou 

nemoc a následnou rodičovskou dovolenou učitelky.  Třídní učitelky pracují individuálně také 

s nadanými dětmi na základě doporučení ŠPZ. Podpůrná opatření jsme zajišťovali pro 4 děti.  

7.2.2. inkluze v ZŠ 

Naše škola realizovala podpůrná opatření pro 35 žáků – opatření zahrnují předměty speciálně 

pedagogické péče, poskytování kompenzačních a jiných pomůcek.  Na naší škole těmto dětem 

pomáhá 9 pracovníků na pozici asistenta pedagoga.  

7.3. výchovné 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 a v jiných 
odborných předmětech. 

 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 a v jiných 
odborných předmětech. 

Žáky 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání tradičně navštívili ve škole zástupci Úřadu práce z 
Českého Krumlova, náboráři vybraných středních škol a učilišť a proběhla také oblíbená výstava 
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a tento školní rok se konala po roční pauze i Burza škol 
v Českém Krumlově.  
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Vzhledem k epidemiologické situaci ale neproběhly pravidelné exkurze žáků 7., 8. a 9. tříd na Střední 
odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně. Letos také nepokračovala výborná spolupráce 
s Jihočeskou hospodářskou komorou (v zastoupení pí Nekolové), díky které žáci 9. ročníků mají 
možnost mnoha exkurzí, ale doufáme, že zde navážeme opět v příštím školním roce. 

I v letošním školním roce pokračuje dobrá spolupráce s PPP v Českém Krumlově a se střediskem 
Spirála v Českém Krumlově.  

 

7.3.2. Přijímací řízení 

V letošním školním roce vycházelo z naší základní školy celkem 24 žáků:  
 z deváté třídy 17 žáků a z osmých tříd 7 žáků. 
I v tomto školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole dvě přihlášky, ve druhém kole byl 
počet přihlášek opět neomezený. Téměř všichni žáci byli přijati již v prvním kole přijímacího řízení, i 
když někteří až po odvolání. Pouze dva žáci se zúčastnili také druhého kola přijímacího řízení, ve 
kterém uspěli. 

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 pracovních 
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 byli na střední školu s maturitou přijati 4 žáci a na učňovský obor 10 žáků, 3 žáci se 
rozhodli ve studiu dále nepokračovat. Z 8. tříd byli 4 žáci přijati na učební obor, tři žáci se také 
rozhodli ve studiu dále nepokračovat. Na šestileté gymnázium byl ze 7. třídy přijat jeden žák a z 5. 
třídy se na osmileté gymnázium hlásila jedna žákyně, která neuspěla.   

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 povinně.  
Povinnou součástí přijímacího řízení zůstaly také na víceletých gymnáziích. Na učňovských oborech se 
přijímací zkoušky tradičně nedělaly, o přijetí rozhodoval pouze prospěch během základní školní 
docházky (konkrétně z 8. a pololetí 9. třídy). Přijímací řízení proběhlo standardně v dubnových 
termínech. 

 

7.4 prevence rizikového chování 

prevence rizikového chování 

Program MOJE ŠKOLA vytváří koncepci primární prevence v ZŠ a MŠ Větřní.   

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 
programu Moje škola probíhají.  

Cílem je zapojit žáky, učitele a rodiče do života školy, potlačovat projevy nežádoucího chování žáků, 
rozvíjet u žáků zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času, poskytnout žákům dostatek 
informací, aby sami sebe dokázali chránit před riziky návykových látek, nezdravých sociálních vztahů, 
různých forem zneužívání a vzbudit jejich zájem o spoluúčast na aktivním vytváření pěkného a 
kulturního prostředí ve škole a o budování pozitivních mezilidských vztahů mezi žáky, rodiči, učiteli a 
dalšími zaměstnanci školy.  

 

Působnost programu je vymezena činnostmi organizovanými školou. Podporuje vzdělávací a 
osvětové cíle školy. 
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Přehled preventivních akcí za období 25.8.2021 - 30.6.2022 školního roku 2021/2022 

Specifická i nespecifická prevence 

Měsíc Datum Akce 

Srpen 30.8. Úvodní schůzka školního poradenského pracoviště, stanovení priorit a 

úkolů 

Září 6.9. 

7.9. 

8.9. 

 

9.-10.9. 

 

15.9. 

20.9. 

 

 

 

 

21.9. 

27.9. 

 

29.9. 

 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová 

Třídní schůzky s novými učiteli - 1.A, 1.B, 2.A 

Planeta Země - Madagaskar - 6.B, 7.A, 8.A, Mgr. Achatzyová, Ing. 

Hlavatý 

Adaptační kurz 6. ročníků v  Zátoni - 6.A, 6.B, Mgr. Bicek, Mgr. Kubalák, 

p. Šoberová 

Princezna na hrášku - divadlo ve školní družině 

Práce s třídním kolektivem - 8.B Ing. Hlavatý 

Schůzka - financování preventivních aktivit - ředitelka, metodik 

prevence 

Knihovna - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Třídní schůzka - 6.B 

ŠŽR 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová 

Knihovna - 3.B, Mgr. Schwarzová, Rusfellová 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek 

Práce s třídním kolektivem - 9.A, Mgr. Haasová 

 

Říjen 1.10. 

4.10. 

 

 

7.10. 

8.10. 

 

11.10. 

13.10. 

 

 

 

14.10. 

14.-15.10. 

 

19.10. 

 

 

 

20.10. 

 

21.10. 

 

 

Prezentace středních škol v 9. ročníku - Trhové Sviny 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák 

Prevence v MŠ - schůzka - Jánová, Bohdalová, Škrabalová 

Spaní ve škole - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Knihovna - 1.A, Mgr. Temiaková, Cifreundová 

                  - 1.B, Mgr. Blažková 

Knihovna - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Praha - Národní muzeum exkurze 5.A, 5.B, Mgr. Vysušil, Bc. Vastlová, 

Hečková, Haislerová 

Praha - botanická zahrada - 7. roč., Ing. Pokorná, Tvrzníková 

Knihovna - 5.B, Hečková 

Konference primární prevence - České Budějovice, Mgr. Jánová, Mgr. 

Vysušil 

Burza škol Český Krumlov - Ing. Hlavatý, Mgr. Šimečková, Svobodová 

Divadlo pana Pohody - školní družina 

ZOO Hluboká nad/Vlt. - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, Mgr. Batíková, Mgr. Blažková, 

Mgr. Mrázová, Mgr. Temiaková, Cifreundová 

Dopravní výchova - DDM Český Krumlov - 3.A, 3.B, Mgr. Schwarzová, 

Mgr. Vojtíšková, Rusfellová 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 

Dopravní výchova - DDM Český Krumlov - 4.A, 4.B, Mgr. Jakešová, Mgr. 

Rampasová, Šoberová 
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22.10. 

 

 

26.10. 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Muzeum a medvědi - prohlídka Českého Krumlova, setkání s 

medvědářem - 1.A, Mgr. Temiaková, Cifreundová 

Práce s třídním kolektivem - 8.A, Ing. Hlavatý, Svobodová 

Listopad 2.11. 

 

 

 

3.11. 

 

 

4.11. 

5.11. 

 

8.11. 

9.11. 

 

 

 

10.11. 

11.11. 

 

12.11. 

15.11. 

16.11. 

 

18.11. 

 

 

 

22.11. 

 

23.11. 

 

25.11. 

 

 

 

 

26.11. 

Pasování na čtenáře - 2.A, Mgr. Batíková 

                                     - 2.B, Mgr. Mrázová 

ŠŽR 

Práce s třídním kolektivem - 5.A, Bc. Vastlová, Haislerová 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Schůzka rodičů 5.A - (konflikt mezi žáky ve třídě - rodiče žáků, kterých 

se to týká) 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Vzdělání a řemeslo, České Budějovice - 8.A, 8.B, 8.A, Mgr. Achatzyová, 

Mgr. Šimečková, Svobodová 

Čeština v knihovně - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Moje cesta na svět - 3.A, 3.B, Mgr. Vojtíšková, Mgr. Schwarzová, 

Rusfellová - lektor Petra Egnerová, Národní iniciativa pro život 

Nečekané těhotenství - 9.A, Sobolová - lektor Petra Egnerová, 

Národníiniciativa pro život 

Florball - družstvo dívek, družstvo chlapců, Mgr. Bicek, Mgr. Kubalák 

Seminář úřadu práce - 9.A 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 

Prezentace SŠ Velešín - 9.A 

Čeština v knihovně - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Nečekané těhotenství - 9. ročník, Mgr. Kubalák - lektor Petra Egnerová, 

Národní iniciativa pro život 

Práce s třídním kolektivem - 9.A, Mgr. Haasová 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 

Turnaj tříd RINGO - Mgr. Bicek 

Knihovna - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Do světa -  komunikace na sociálních sítích, identita a 

bezpečnost, kyberšikana - 6.A, 6.B, Mgr. Kubalák,  Mgr. Bicek 

Do světa -  komunikace na sociálních sítích, identita a 

bezpečnost, kyberšikana - 7.A, 7.B, Mgr. Achatzyová, Ing. Pokorná 

Dobrodružství dospívání - 5. ročník - lektor Petra Egnerová, Národní 

iniciativa pro život, 5.A Bc. Vastlová, Haislerová, 5.B Mgr. Vysušil, 

Hečková 

Projektový den  - vánoční tvoření a přírodní materiály, p. Bílková  - 2.B, 

4.A, Mgr. Mrázová, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Projektový den  - vánoční tvoření a přírodní materiály, p. Bílková  - 3.A, 

3.B, 5.A, Mgr. Vojtíšková, Rusfellová, Haislerová 

Prezentace SŠ automobilní - 9.A 

Prosinec 1.12. 

2.12. 

 

9.12 

 

17.12. 

ŠŽR - den bláznů 

Moje cesta na svět - 4. ročník- lektor Petra Egnerová, Národní iniciativa 

pro život - 4.B Hečková, 4.A Mgr. Jakešová 

Dobrodružství dospívání - 6. ročník- lektor Petra Egnerová, Národní 

iniciativa pro život 6.B, Pechová, 6.A, Mgr. Kubalák 

Vánoční besídky tříd 
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Leden 4.1. 

10.1. 

11.1. 

12.1. 

13.1. 

 

 

14.1. 

 

17.1. 

18.1. 

 

24.1. 

 

 

25.1. 

 

26.1. 

31.1. 

ŠŽR 

Bruslení - 1. ročníky, Cifreundová 

Práce s třídním kolektivem - MŠ Veverky 

Dějepisná olympiáda, Mgr. Bicek 

Práce s třídním kolektivem - MŠ Včelky 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Turnaj florbal dívky 2. stupeň - Mgr. Bicek 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

 1.-2. h 

Knihovna - práce s encyklopediemi - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Schůzka se školní psycholožkou - Mgr. Jánová, Mgr. Jakešová, Mgr. 

Koubová 

Knihovna - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Policie - vzdělávací akce - 7.A, 7.B, Mgr. Haasová, Mgr. Kolouch 

Masopust v ŠD - divadlo “Z bedny” 

Schůzka se školní psycholožkou - Mgr. Jánová, Mgr. Jakešová, Mgr. 

Koubová 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 1.-2. h 

Bruslení -1. třídy, Cifreundová 

Únor 1.2. 

7.2. 

8.2. 

14.2. 

 

21.2. 

22.2. 

 

24.2. 

ŠŽR 

Bruslení -1. třídy, Cifreundová 

Práce s třídním kolektivem - 8.B, Ing. Hlavatý, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová, Haislerová 1.-2.hod. 

Bruslení -1. třídy, Cifreundová 

Bruslení -1. třídy, Cifreundová 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 3.B,Mgr. Lenka Schwarzová, 3.-4. hod. 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková, 1.-2.hod. 

Březen 7.3. 

 

8.3. 

 

10.3. 

11.3. 

16.3. 

18.3. 

21.3. 

22.3. 

 

24.3. 

28.4. 

29.3. 

 

30.3. 

 

 

31.3. 

Polévka, která pomáhá - Český Krumlov: vybraní žáci 8.A 

Bruslení -1. třídy, Cifreundová 

ŠŽR 

Knihovna - 1.A, Mgr. Temiaková 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák - 4.-5.hodina 

Projektový den 4.A, Mgr. Rampasová - historie Větřní 

Turnaj vybíjená - 4.-5. třídy 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - VEVERKY, 9.00 HODIN 

Práce s třídním kolektivem - VČELIČKY,  9.00 HODIN 

Návštěva knihovny -  1.A, Mgr. Temiaková, Cifreundová 

Florbalový turnaj - dívky 2. stupeň 

Knihovna - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Schůzka s rodiči - Chmelík, 4.A: Jánová, Jakešová, Šoberová 

Schůzka s rodiči - Beneš, Kejla, 6.A: Kubalák, Vysušil 

Návštěva předškoláků 

Exkurze muzeum Český Krumlov - 7.A, 7.B, Mgr. Achatzyová, Mgr. 

Bicek, Tvrzníková 

Návštěva předškoláků 

Florbalový turnaj - chlapci 2. stupeň 
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Duben 4.4. 

 

5.4. 

 

 

 

12.4. 

 

13.4. 

25.4. 

27.4. 

28.4. 

Divadlo ve školní družině 

Hurá na základku - propagační akce pro budoucí prvňáčky 

Práce s třídním kolektivem - 3.B, Mgr . Schwarzová, 1.-2.hod. 

Exkurze výstava Český Krumlov - 7.A, 7.B, Mgr. Achatzyová, Mgr. Bicek, 

Tvrzníková 

ŠŽR 

Práce s třídním kolektivem - 8.B, Ing. Hlavatý, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková, 3.-4.hod. 

Turnaj ve stolním tenise 

Návštěva knihovny - Mgr. Šimečková, 8.B 

Turnaj ve stolním tenisu 

Turnaj v basketbalu - II. stupeň 

Květen 2.5. 

3.5. 

4.5. 

 

5.5. 

 

 

9.5. 

10.5. 

 

 

 

11.5. 

17.5. 

 

 

23.5. 

 

25.5. 

26.5. 

 

 

 

 

31.5.-3.6. 

Knihovna - 2.B, Mgr. Blažková 

ŠŽR 

Turnaj přehazovaná - 4.-5. ročník 

Mc Donalds Cup - výběr žáků 4.-5. roč., Mgr. Kubalák, Svobodová 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák - 3.-4.hodina 

Návštěva Fotoatelier Seidl - 1.A, Mgr. Temiaková, Cifreundová 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 3.-4. h 

Hasiči Vyšší Brod - projektový den: 4.B, 5.A, 5.B 

Mgr. Rampasová, Mgr. Vastlová, Mgr. Vysušil, Heislerová, Hečková 

Pohár rozhlasu - atletická akce Kaplice: 2. stupeň, Mgr. Kubalák, Mgr. 

Bicek 

Přehazovaná - 4.-5. ročník 

Práce s třídním kolektivem - 3.B,Mgr. Lenka Schwarzová, 1.-2.  

Hasiči Vyšší Brod - projektový den:  1.A, 1.B, 2.A, 2.B, Mgr. Blažková, 

Mgr. Mrázová, Mgr. Batíková, Mgr. Temiaková, Tvrzníková, 

Cifreundová 

Knihovna - 2.A, Mgr. Batíková 

Knihovna - 2.B, Mgr. Mrázová 

Turnaj fotbal, 1. stupeň 

Turnaj fotbal, 2. stupeň 

Den dětí Olšina - 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.B, 8.A: Mgr. Batíková, 

Mgr. Blažková, Mgr. Haasová, Hečková, Mgr. Mrázová, Ing. Pokorná, 

Mgr. Rampasová, Mgr. Šimečková, Bc. Vastlová, Mgr. Vojtíšková, Mgr. 

Vysušil 

Sportovní kurz - 7.A, 7.B, Mgr. Klabouch, Tvrzníková 

Červen 1.6. 

 

 

2.6. 

6.6. 

7.6. 

8.6. 

 

 

 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 1.-2. h 

Den dětí - od 16.00 na fotbalovém hřišti 

Návštěva Fotoatelier Seidl - 1.B, Mgr. Blažková 

Spaní ve škole - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Těšíme se do školy 1 - pro budoucí prvňáčky, Jánová, Batíková, 

Mrázová 

ŠŽR 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 3.-4. h 

Muzeum Český Krumlov, vzdělávací akce třídy - 1.A, Mgr. Temiaková, 

Cifreundová 
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10.6. 

 

13.6. 

 

14.6. 

 

15.6. 

 

16.6. 

 

17.6. 

 

 

20.6. 

 

20.-22.6. 

 

23.6. 

 

23.-24.6. 

24.6. 

 

 

27.6. 

28.6. 

 

 

29.6. 

 

30.6. 

Atletická olympiáda Kaplice, Výběr 2. stupeň - Pavel Kolouch, Martin 

Kubalák 

Spaní ve škole - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Školní výlet 6.A - České Budějovice, 20.00-22.00 opékání buřtů na 

školní zahradě, Mgr. Kubalák, Russfellová 

Těšíme se do školy 2 - pro budoucí prvňáčky, Batíková, Mrázová - stará 

tělocvična, zahrada 

Fokusní skupina - předčasné odchody žáků ze vzdělávání, Mgr. Vysušil - 

metodik prevence, Mgr. Achatzyová - výchovná a kariérní poradkyně 

Atletická olympiáda Kaplice, Výběr 2. stupeň - Tomáš Bicek, Martin 

Kubalák 

Den s technikou - České Budějovice, Mgr. Achatzyová, Mgr. Haasová, 

Sobolová, Mgr. Šimečková, Tvrzníková 

Školní výlet Dračí lodě České Budějovice - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Školní výlet Rožmberk nad Vltavou 3.B - Mgr. Schwarzová, Russfellová 

Školní výlet 4.B, 5.B - Hečková, Mgr. Rampasová, Mgr. Vysušil 

Vzdělávací akce třídy - Planetárium České Budějovice: 1.B, 2.A, 2.B, 

Mgr. Batíková, Mgr. Blažková, Mgr. Mrázová 

Vzdělávací akce třídy - Netolice, Kratochvíle: Mgr. Šimečková, 

Tvrzníková, Mgr. Vojtíšková, 3.A, 8.A 

Techmanie Plzeň - vzdělávací akce třídy, 5.A, 7.A, 7.B - Mgr. 

Achatzyová, Haislerová, Ing. Pokorná, Tvrzníková, Bc. Vastlová 

Školní výlet - voda: Haasová, Kolouch, Mikuška, 9.A 

Vzdělávací akce třídy - otáčivé hlediště v Českém Krumlově: 4.A, 5.A, 

6.B, výběr žáků, Jánová, Bicek, Haislerová, Jakešová, Pechová, 

Šoberová, Vastlová 

Spaní ve škole - 2.B, Mgr. Mrázová 

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1.A, 1.B, Mgr. Jánová, Cifreundová, 

Mgr. Temiaková, Mgr. Blažková 

Poslední zvonění - 9.A 

Vzdělávací akce - sladovna Písek, 1.A, 1.B, 4.A, Cifreundová, Mgr. 

Blažková, Mgr. Temiaková, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Rozloučení s vycházejícími žáky 

  

Rozlišení písma: 

font - nespecifická prevence 

font - specifická prevence 
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Přehled preventivních akcí za období 25.8.2021 - 30.6.2022 školního roku 2021/2022 

Pouze specifická prevence 

 

Měsíc Datum Akce 

Srpen   

Září 6.9. 

9.-10.9. 

 

20.9. 

27.9. 

29.9. 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová 

Adaptační kurz 6. ročníků v  Zátoni - 6.A, 6.B, Mgr. Bicek, Mgr. Kubalák, 

p. Šoberová 

Práce s třídním kolektivem - 8.B Ing. Hlavatý 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek 

Práce s třídním kolektivem - 9.A, Mgr. Haasová 

Říjen 4.10. 

 

 

13.10. 

14.-15.10. 

 

22.10. 

26.10. 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák 

Prevence v MŠ - schůzka - Jánová, Bohdalová, Škrabalová 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Konference primární prevence - České Budějovice, Mgr. Jánová, Mgr. 

Vysušil 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Práce s třídním kolektivem - 8.A, Ing. Hlavatý, Svobodová 

Listopad 2.11. 

3.11. 

4.11. 

9.11. 

 

 

 

11.11. 

16.11. 

 

18.11. 

 

22.11. 

 

23.11. 

 

25.11. 

 

 

Práce s třídním kolektivem - 5.A, Bc. Vastlová, Haislerová 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková 

Moje cesta na svět - 3.A, 3.B, Mgr. Vojtíšková, Mgr. Schwarzová, 

Rusfellová - lektor Petra Egnerová, Národní iniciativa pro život 

Nečekané těhotenství - 9.A, Sobolová - lektor Petra Egnerová, 

Národníiniciativa pro život 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 

Nečekané těhotenství - 9. ročník, Mgr. Kubalák - lektor Petra Egnerová, 

Národní iniciativa pro život 

Práce s třídním kolektivem - 9.A, Mgr. Haasová 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 

Do světa -  komunikace na sociálních sítích, identita a bezpečnost, 

kyberšikana - 6.A, 6.B, Mgr. Kubalák,  Mgr. Bicek 

Do světa -  komunikace na sociálních sítích, identita a bezpečnost, 

kyberšikana - 7.A, 7.B, Mgr. Achatzyová, Ing. Pokorná 

Dobrodružství dospívání - 5. ročník - lektor Petra Egnerová, Národní 

iniciativa pro život, 5.A Bc. Vastlová, Haislerová, 5.B Mgr. Vysušil, 

Hečková 

Prosinec 2.12. 

 

Moje cesta na svět - 4. ročník- lektor Petra Egnerová, Národní iniciativa 

pro život - 4.B Hečková, 4.A Mgr. Jakešová 
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9.12 

 

Dobrodružství dospívání - 6. ročník- lektor Petra Egnerová, Národní 

iniciativa pro život 6.B, Pechová, 6.A, Mgr. Kubalák 

Leden 11.1. 

13.1. 

 

14.1. 

 

24.1. 

26.1. 

Práce s třídním kolektivem - MŠ Veverky 

Práce s třídním kolektivem - MŠ Včelky 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová 

 1.-2. h 

Policie - vzdělávací akce - 7.A, 7.B, Mgr. Haasová, Mgr. Kolouch 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 1.-2. h 

Únor 8.2. 

14.2. 

22.2. 

 

24.2. 

Práce s třídním kolektivem - 8.B, Ing. Hlavatý, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Bc. Vastlová, Haislerová 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 3.B,Mgr. Lenka Schwarzová, 3.-4. hod. 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková, 1.-2.hod. 

Březen 10.3. 

18.3. 

21.3. 

22.3. 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák - 4.-5.hodina 

Práce s třídním kolektivem - 4.A, Mgr. Jakešová, Šoberová, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - VEVERKY, 9.00 HODIN 

Práce s třídním kolektivem - VČELIČKY,  9.00 HODIN 

Duben 5.4. 

12.4. 

Práce s třídním kolektivem - 3.B, Mgr . Schwarzová, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 8.B, Ing. Hlavatý, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 2.A, Mgr. Batíková, 3.-4.hod. 

Květen 5.5. 

 

9.5. 

17.5. 

Práce s třídním kolektivem - 3.A, Mgr. Vojtíšková, 1.-2.hod. 

Práce s třídním kolektivem - 6.A, Mgr. Kubalák - 3.-4.hodina 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 3.-4. h 

Práce s třídním kolektivem - 3.B,Mgr. Lenka Schwarzová, 1.-2.  

Červen 1.6. 

8.6. 

14.6. 

 

Práce s třídním kolektivem - 5.B, Mgr. Vysušil, Hečková 1.-2. h 

Práce s třídním kolektivem - 6.B, Mgr. Bicek, Pechová 3.-4. h 

Fokusní skupina - předčasné odchody žáků ze vzdělávání, Mgr. Vysušil - 

metodik prevence, Mgr. Achatzyová - výchovná a kariérní poradkyně 

 

 

7.5. práce školní psycholožky 

Školní psycholog Mgr. Aneta Koubová pracuje v naší škole s výší pracovního úvazku 0,2. Školní rok 
2021/2022 bylo v dlouhodobé péči celkem 9 klientů, převážně žáci 2. stupně. Jednalo se o problémy 
se začleněním v kolektivu a neshody s vrstevníky, agresivní projevy, úzkostné potíže, zábrany v 
komunikaci, problém s nižším sebevědomím. Průběžně probíhala krátkodobá sezení, konzultace s 
učiteli a rodiči. Celkový počet konzultací byl 110. Setkání v MŠ se uskutečnila na základě domluvy a 
aktuální situace. Jednalo se o náslechy a učitelé konzultovali agresivní projevy, specifika dětí 
(záchvaty vzteku, potíže s komunikací, neochota přijmout pravidla, prohru atd.) 

Školní psycholožka docházela na supervize v rámci sdružení MAP. 

 

7.6. začleňování ukrajinských žáků 

První děti – cizinci migrující z Ukrajiny přišli na počátku dubna – v plánu bylo zřídit adaptační skupinu, 

resp. dvě – jednu pro mladší děti (ve věku od mateřské školy po první stupeň) a druhou pro starší děti 

(od 12 let) výše. Podařilo se získat vysokoškolsky vzdělanou učitelku prchající před válečným 

konfliktem, která kromě pedagogických zkušeností výborně ovládá češtinu. Ta byla od dubna do 

června zaměstnána na poloviční úvazek jako vychovatelka v adaptační skupině.  Ředitelka školy 
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zajistila bezplatně slovníky a pracovní listy. Dětem dále byla poskytována podpora ve výuce českého 

jazyka v rozsahu 1 hodina denně. V adaptační skupině bylo zapsáno  23 dětí. Bylo jim umožněno 

postupně navštěvovat hodiny ve třídách. Do konce školního roku jsme přijali do ZŠ 4 žáky. Pro řešení 

traumatických zkušeností dětí, příp. jejich rodin, byla ve spolupráci s MAS Blanský les zajištěna 

ukrajinská psycholožka. 

Na začátku července a na konci srpna byly realizovány intenzivní kurzy českého jazyka – škola na 

jejich financování získala finance z projektu MŠMT Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny 2022. Výuka proběhla ve dvou skupinách – mladší žáci (6 – 12 let) a starší žáci (12 

– 17 let). 

1. července 2022 byl vyhlášen zápis do základní i mateřské školy – zapsáno bylo 32 žáků do základní 

školy, 1 žádost byla zamítnuta z důvodu přesáhnutí věku možného k účasti na základním vzdělávání; 

do mateřské školy bylo podáno 5 žádostí, vyhovět jsme mohli pouze 2 dětem s povinností 

předškolního vzdělávání, 3 žádosti byly odmítnuty z důvodu naplněné kapacity školky.  

V průběhu celého adaptačního procesu jsme využívali služeb ukrajinské vychovatelky, zejména pro 

komunikaci s rodiči, žáky, k překládání základních informací.   

 

Financování – adaptační skupina, vychovatelka na 0,5 úvazku ze zdrojů zřizovatele 

                      - výuka českého jazyka ve školním roce – plán obnovy MŠMT 

                      - výuka českého jazyka o prázdninách – projekt MŠMT letní kurzy  

                      

 

8. další vzdělávání pracovníků 
 

Další vzdělávání pracovníků probíhalo zejména prostřednictvím akreditovaných seminářů hrazených 

jednak z prostředků školy, jednak ze šablon; některé akce byly financovány z různých projektů. 

Celkem se pracovníci školy vzdělávali na 174 akcích.  

 

8.1. Vzdělávání vedení školy 

Ředitelka školy absolvovala semináře v oblasti čtenářské gramotnosti, kritického myšlení a 

leadershipu. Nezbytnou součástí vzdělávání byla oblast legislativních změn, protiepidemických 

opatření a začleňování ukrajinských uprchlíků.  

Vedoucí učitelka MŠ dokončila funkční studium pro vedoucí pracovníky, dále se vzdělávala 

v inovacích tvorby ŠVP a legislativním rámci. 

  
8.2. vzdělávání pedagogických pracovníků  

Pedagogičtí pracovníci absolvovali DVPP hrazené zejména ze šablon.  

 

Témata v základní škole: 

Diferencovaná výuka 

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti 

Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ 

logopedie 

Žáci s mentálním postižením 

Neklidné dítě – ADHD, ADD 

Interaktivní čtení 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce – webinář  

Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků 
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Autentické materiály při výuce cizích jazyků 

Jak hravě a kreativně na gramatiku v AJ 

Efektivní komunikace 

Užití počítačů ve výuce matematiky 

Řešení problémů ve třídě – inkluze 

Čtenářská gramotnost 

Propojení formálního a neformálního vzdělávání – Chaloupky 

Nové metody výuky na 1. stupni 

Začlenění žáků s OMJ 

 

témata v mateřské škole 

Řečová výchova u dětí   

Umělcem v předškolním věku     

Hejného metoda předmatematická  gramotnost 

Plánování, metodika a org. práce pedagoga  

Primární logopedická prevence  

Školní zralost 

  
8.3. vzdělávání provozních zaměstnanců 

Avesio mzdy  

Revize technické zařízení ve školách  

Pravidla o hospodaření FKSP  

Finanční bilance 

Nakládání s odpady v ŠJ   

Soubor školení Fenix   

Školení BOZP a PO  

 

8.4. prostředky vynaložené na vzdělávání 

prostředky vynaložené na vzdělávání       70 080 Kč  

(další prostředky byly hrazeny z projektů) 

 

Vedení školy          2 370 

Pedagogičtí pracovníci  ZŠ      23 780 

Pedagogičtí pracovníci MŠ      16 660 

Provozní zaměstnanci       27 270 
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9. akce školy 

9.1. akce základní školy 

Planeta Země – Madagaskar 
EKO farma 
návštěva představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
Den s technikou v Českých Budějovicích 
výtvarný podzim v Boudě v Českém Krumlově 
besedy o kyberšikaně, seminář o probační a mediační službě 
přednášky prevence 
projektové dny u hasičů 
Den dětí Olšina 
návštěvy dětí z mnoha ročníků s vyučujícími v místní městské knihovně, pasování dětí prvního ročníku na 
čtenáře v městské knihovně 
adaptační kurz šestého ročníku, vodácký kurz v sedmém ročníku, plavecký kurz 3. až 5. ročníku  
pořádání vzdělávacích akcí a exkurzí - do Okresního muzea, Národního muzea a Botanické zahrady v 
Praze, fotomuzea Seidl, Techmánie v Plzni, Planetária v Českých Budějovicích, Sladovny v Písku, v rámci 
dopravní výchovy dopravní hřiště v Českém Krumlově, ZOO Hlubo 
v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj -České Budějovice, Rožmberk 
n. Vltavou, Netolice, Kratochvíle, sjezd Vltavy 
kulturní vystoupení žáků na Slavnostech města Větřní 
akce Polévka pomáhá 
průběžná obměna vnitřní výzdoby školy  
 

9.2. akce mateřské školy 

Mateřská škola objednává minimálně každý měsíc divadlo pro děti, spolupracujeme s divadly Bedna, 

Bambiny, Luk, Okýnko, letos nově také s divadlem Na větvi. 16. 9. 2022 proběhlo fotografování dětí 

s podzimní tématikou. V květnu bylo rodičům umožněno vyšetření zraku dětí v MŠ tzv. oční 

screening.  Započali jsme projekt Šablony III. – různá projektová dopoledne jak v mateřské škole tak i 

mimo ni. Ve školce děti tvořily v projektových dnech s paní Frojdovou mýdla, balzámy a soli do 

koupele, dále se seznámily  s různými starými řemesly (tkaní, plotrový tisk, linoryt, krajka a 

paličkování.  Navštívili nás odborníci s programem o koze domácí. Záchranář  v naučném programu 

přiblížil hravou formou dětem náplň své práce, seznámil je s prevencí úrazů i poskytnutím první 

pomoci. Ze záchranné stanice z Třeboně k nám přijeli s programem o sovách, netopýrech a ptácích na 

krmítku. Z projektových dnů mimo školku děti navštívily např. JZD Třebonín, Semenec v Týně nad 

Vltavou s programem „Skotačivá cesta se zvířátky“, na Olšině s paní Frojdovou program „Cesta do 

pravěku“, Hoslovický Mlýn, V Chlumečku u Křemže program „Ze života žížal“, Safari v Hluboké u 

Borovan, hrad Pořešín a zde projektové dopoledne s divadelním představením. 

3. a 4. třída se zúčastnily na podzim 2021 kurzu bruslení a plaveckého kurzu na jaře 2022. Setkávání a 

tvoření s rodiči byla uskutečněna až na jaře vzhledem k podzimním a zimním covidovým opatřením. 

Návštěva Mikuláše, čerta a andílka a stejně tak vánoční nadílka je pro děti naplněním velkého 

každoročního očekávání. S dětmi držíme tradice a zvyky, starší děti seznamují mladší děti např. se 

zvyky Masopustu, velikonoc, stavění Máje nebo Tříkrálovou koledu.  Děti se se svými výrobky aktivně 

podílely na velikonoční a jarní výstavě v našem městě. Stateční předškoláci si mohli na konci května 

vyzkoušet a užít noční přespání ve školce. 

Celá MŠ oslavila Den dětí na plovárně za spolupráce pana Pauknera a města Větřní. Dobrovolníci 

z řad hasičů, zástupců policie, zásahové jednotky a myslivců  se svými ukázkami a technikou připravili 

dětem nezapomenutelné dopoledne. 
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V dubnu se předškoláci fotografovali na tabla, děti se vyfotily i ke dni matek, v červnu proběhlo 

fotografování jednotlivých tříd. 

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. Vám v rámci projektu „MAP II – ORP Český 

Krumlov“ nabídla ve spolupráci s paní Václavou Bílkovou – Od oveček z Chlumečku 

bezplatně ekovýchovné vzdělávací programy, zvolili jsme projekt O slepičce Matyldě a tvoření 

Velikonoční hnízdo z březového proutí. Oběma projekty byly děti nadšené. 

V květnu si děti ze Včelek připravily vystoupení  ke dni Matek pro seniorky ve Slávii. 

V dubnu jsme se s dětmi z MŠ opět účastnili celostátní výzvy „Kampaň obyčejného hrdinství“. Projekt 

vznikl díky Mezinárodnímu programu Ekoškola. Zajímavá pro děti byla vlastní výzva s názvem „Ukliď 

Větřní“, kdy jsme se vydali s odpadkovými pytli a ochrannými pomůckami uklízet okolí zahrádek a 

dále návštěva sběrného dvora ve Větřní. V teplých měsících organizujeme různé menší výlety po okolí 

- Čartův hrádek nebo na Dubík, hřiště či zámek v Českém Krumlově, dopravní hřiště. 

Na konci června proběhla rozloučení obou tříd s předškoláky a rodiči na zahradě MŠ. 

 

Cesta do pravěku – projektové dopoledne. Velikonoční hnízda z proutí. 
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Žížaliště Chlumeček 

 

9.3. Akce školní družiny 

Září - prosinec 

Pedagogická praxe V. Kunešové 

Říjen 

Divadlo pana Pohody s pohádkou Princezna na hrášku 

Listopad 

Hallooween – slavnost duchů 

Prosinec 

Návštěva Mikulášské družiny, Vánoce ve školní družině 

Leden 

Divadlo pana Pohody, Masopustní rej masek, pohádka O Otesánkovi 

Březen 

Výroba dárků k zápisu do 1. tříd naší školy 

Duben 

Dřevěné divadlo pana Hrubce – loutková pohádka Princezna na hrášku 

Pomoc při organizaci akce „Hurá do školy“ 

Květen – 

Divadlo pana Pohody – O zlaté rybce, soutěže 

Pedagogická praxe K. Sobolové 

Červen 

Den dětí ve školní družině – soutěže a oslava na školním hřišti 

Pedagogická praxe K. Sobolové 

Spolupráce s rodiči byla v letošním roce omezena z důvodu covidových opatřeních 

Spolupráce s odborníky probíhala za dodržování bezpečných opatřeních 

Divadlo z Bedny – pan Pohoda (Karlovy Vary) 

Dřevěné divadlo pana Hrubce (Brno) 
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9.4. sportovní akce 

V listopadu proběhl turnaj ve florbalu v Kaplici. Zúčastnili se žáci  i žákyně z 8. a 9. ročníků a uskutečnil 

se školní turnaj v ringu. V prosinci se z důvodu epidemie Covid 19 nemohla konat naplánovaná 

Mikuláška laťka pro oba stupně ZŠ.  Další akce se ze stejného důvodu konaly až od března. 

V tomto měsíci proběhly školní turnaje ve vybíjené 1. st. a florbalu dívek i hochů 2. st. V dubnu se 

konaly turnaje ve stolním tenise a basketbalu pro 2. stupeň. 

V květnu se uskutečnil  Pohár rozhlasu v atletice v Kaplici, zúčastnili se ho vybraní žáci 2. stupně ZŠ. 

Žáci 1. st. se zúčastnili okresního kola fotbalového McDonalds Cupu v Kaplici. Ve škole se konaly turnaje 

tříd v přehazované 1. st. a kopané pro první i druhý stupeň. 

V červnu se letos poprvé konal čtyřdenní sportovní vodácký kurz pro 7. třídy. Naši nejlepší atleti odjeli 

zabojovat o medaile na Okresní atletickou olympiádu do Kaplice. Měli jsme možnost změřit své síly 

v tabletenisovém turnaji pro zaměstnance. Zájemci z řad žáků mohli přijít na atletické soutěže 

Žáci prvních ročníků si užili bruslení v Českém Krumlově. Byly uskutečněny plavecké kurzy pro 3., 4., 5. 

i 6. ročníky. 

 

10. prezentace školy 

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.   

Využíváme i digitální platformy – máme facebookový profil školy a nové webové stránky.  

Většinu tradičních akcí  jsme bohužel z důvodu hygienických a protiepidemických nemohli v tomto 

školním roce zrealizovat. 

  

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, oslavy výročí školy a další. 

Velmi si ceníme příspěvků na zájmovou činnost, které umožňují všem žákům bez ohledu na sociální 

zázemí využívat např. kroužky. 

Významný je i příspěvek na školního psychologa – jsme jedna ze dvou škol na okrese Český Krumlov, 

která jeho služeb může využívat. 
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11. 2. Spolupráce s rodiči  

 

Spolupráce s rodiči ZŠ 

Několikrát do roka máme informační odpoledne (v září proběhly na půdě školy, další jsme museli 

realizovat telefonicky a online), kde poskytujeme informace o prospěchu a chování žáků; v případě 

větších akcí svoláváme mimořádné schůzky  - např. o lyžařském kurzu, adaptačním pobytu, škole 

v přírodě.  

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 52 jednání s rodiči se zápisem).  

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

pracovnice Města Větřní p. Jurašové. 

 

Spolupráce s rodiči MŠ 

Spolupráci s rodiči hodnotíme převážně jako velmi dobrou. V září probíhají v jednotlivých třídách 

informační schůzky, kde jsou rodiče seznámeni s plány, školním řádem, režimem apod. Rodiče jsou 

pravidelně informováni o veškerém dění mateřské školy a to prostřednictvím nástěnek v šatnách 

jednotlivých tříd a současně v příspěvcích zveřejňovaných na třídních facebookových skupinách. 

Všechny podstatné informace o školce jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, které se letos 

dočkaly výrazných změn. Mají možnost osobních konzultací plánovaně, ale i pokud to situace vyžaduje 

tak okamžitě. Rodiče nabízejí svou pomoc, dodávají nedostatkový materiál na požádání, přináší s dětmi 

zajímavé knihy k týdenním tématům. Rodiče předškoláků měli možnost se účastnit besedy v MŠ s 

odborníkem PPP Český Krumlov Mgr. At. Bc. Martinou Lietavcovou na téma školní zralosti. Pro rodiče 

předškoláků byl z projektu Šablony III připraven program „Těšíme se do školy“ a uskutečněno několik 

společných setkání před nástupem do ZŠ. Zde nás zklamala nízká účast. Setkávání s rodiči prohlubují 

vzájemné vztahy učitelek a rodičů.  

 

Spolupráce s rodiči ŠD 

Spolupráce s rodiči byla v letošním roce omezena z důvodu covidových opatření. 

 

11.3. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Nejvíce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v Českém Krumlově – jedná se 

zejména o řešení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak v mateřské, tak v základní 

škole. PPP po konzultaci se školou doporučuje podpůrná opatření  - pedagogickou intervenci, 

předměty speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga a pomůcky pro žáky s SVP. Probíhají též 

pravidelná metodická setkání pro výchovné poradce, metodiky prevence a asistenty pedagoga. 

Dále spolupracujeme s Centrem Arpida, SPC pro sluchově postižené, a s SPC pro žáky s mentálním 

postižením – poskytují metodická doporučení a přiznávají žákům s SVP podpůrná opatření. Dochází 

též k pravidelným pozorováním žáků/dětí při výuce.    
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11. 4.  realizace praxí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol 

 

V letošním školním roce ve školní družině absolvovali praxi 2 studentky vysokých škol. Na praxi 

v mateřské školy byli 2 studenti, na základní škole 22. 

 

 

11. 5. spolupráce s ostatními subjekty 

Mateřská škola v rámci aktivit spolupracuje se zaměstnanci základní školy, školní psycholožkou, 

s logopedkou PaedDr. Jiřinou Bártovou, spolupracuje s městskou knihovnou, s jihočeským muzeem, 

klubem seniorů, Městským úřadem, s terénní pracovnicí p. Jurašovou, s PPP, SPC, ICOS, s lesním 

hospodářem panem Pauknerem, s paní Cimlovou tvoříme keramiku..  

  

 
 

Na základní škole spolupracujeme s dalšími základními školami v rámci projektu Pomáháme školám 

k úspěchu a nově v rámci projektů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Velmi dobrá je spolupráce 

s místní akční skupinou Blanský les, pravidelně docházíme do místní knihovny. V součinnosti 

s Jihočeskou hospodářskou komorou se věnujeme kariérnímu poradenství.  
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12. Projekty 

 
12.1. Pomáháme školám k úspěchu 

Již třetím rokem patříme ke 112 školám, které se snaží rozvíjet zejména čtenářskou 

gramotnost a kritické myšlení žáků. Podporujeme společné profesní učení pedagogů jak 

v jedné škole, tak mezi školami – spolupracujeme s dalšími 12 školami z Jihočeského kraje. 

Několikrát ročně se uskutečňují výjezdní setkání, průběžně plánujeme společné hodiny ve 

škole i s kolegy z jiných škol, máme možnost využívat konzultací zkušených lektorů. Školní 

tým tvoří Mgr. Jánová, Mgr. Vojtíšková, Mgr. Temiaková, Mgr. Mrázová, Bc. Vastlová, Mgr. 

Šimečková, Mgr. Haasová a nově od dubna Mgr. Kubalák. 

 

12.2. Těšíme se do školy  

Již tradičně probíhá program pro kvalitní adaptaci dětí při přechodu do základní školy. 

  

12.3. Posilování kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti inkluze 

žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí  

 Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity realizujeme projekt, jehož cílem 

projektu je systematická podpora pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání, 

metodické vedení za účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro žáky ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, Romů, ale zároveň i ostatních žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jde tedy o podporu při zavádění a rozvoji inkluzivního 

vzdělávání v České republice prostřednictvím poradenského prostředí, individuálních 

konzultací, supervize a vzdělávání učitelů. Cílem těchto aktivit je posilování učitelových 

kompetencí pro práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, tedy s žáky s výukovými 

potížemi a s problémy v chování. Dále je podpora směřována na jednání s rodinou těchto 

žáků, kterou nelze opominout (posilování kompetence učitelů pro komunikaci s těmito 

rodiči, rozvoj jejich poradenské role a zaměřené na hledání cest podporujících učení těchto 

žáků). 

Všeobecným cílem projektu je umožnit transfer zkušeností odborníků z různých evropských 

zemí, které se zabývají problematikou začleňování cizinců, podobami inkluze, romskou 

minoritou. Půjde o nastartování spolupráce na tvorbě vzdělávacích a rozvojových programů 

v rámci multikulturní výchovy a dalšího vzdělávání učitelů (od mateřských škol po střední 

školy), sociálních, speciálních pedagogů a asistentů učitele. Smyslem projektu je spojit 

instituce a jejich experty, kteří se v jednotlivých zemích zabývají problematikou vzájemného 

kulturního obohacování a na základě toho vytvořit společný prostor pro transfer zkušeností 

z jedné země do druhé. 

Aktivně se v tomto školním roce účastní Mgr. Jánová, Mgr. Vojtíšková a Ing. Pokorná. 

 

 

12.4.Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ 

V rámci projektu byli proškoleni vybraní učitelé 1. stupně ZŠ  v metodách VIA, MBTI, Kops 

method. Následně budou tyto metody využívat v rámci pedagogické diagnostiky a jejich 

výstupy pro vlastní výuku ve svých třídách. Dále proběhne reflexe těchto metod za využití 

ohniskové skupiny. Výsledkem rozhovorů v rámci ohniskové skupiny bude porovnání 
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využitých metod, jejich zdokonalení a použitelnost v praxi, ale i zjištění možného shodného 

potenciálu u žáků ze znevýhodněného prostředí. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 

Jihočeské univerzity České Budějovice vytvoříme návrh způsobů, jak s výsledky dětí pracovat 

při běžné výuce. Učitel s pomocí pracovníků PF JČU bude metody v praxi využívat po celý 

školní rok, a žáci tak na projektu budou plně participovat během výuky. Bude nastaven 

dialog mezi učitelem a žáky, který bude otevřený zdokonalování metod díky neustálé zpětné 

vazbě zapojených znevýhodněných žáků. Učitelé budou využívat ve své praxi v dalším roce 

získaných znalostí a dovedností, aby identifikovali, co jim při poznání a rozvíjení dětí funguje  

– dochází k rozvoji především jejich diagnostických kompetencí. Na konci projektu proběhne 

reflexe – zhodnocení možnosti využití naučených metod. 

Do projektu je zapojena Mgr. Jánová, Mgr. Jakešová, Mgr. Vojtíšková  
  
12.5. Vylepši si školu 

Projekt ve spolupráci s Místní akční skupinou Blanský les - V rámci tohoto projektu byly 

zakoupeny sedací vaky, kterými byly vytvořeny relaxační koutky na každém patře, kde se nacházejí 

kmenové třídy. Na výběru vaků se podíleli členové školní žákovské rady. 

12.6. MAP II "Nákup knih do ZŠ a MŠ 

Využili jsme možnost nakoupit do školky ZDARMA knihy z projektu MAP II v hodnotě 3 tisíce 

Kč. Podmínkou tohoto projektu bylo vytvoření min. 1 pracovního listu v rámci sdílené praxe a 

zaslání realizátorovi, zaslali jsme 3 pracovní listy. 

 

12.7. Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v červnu 2022 výzvu Prázdninové jazykové 

kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny, které se konaly v 

období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Výzva byla určena na realizaci intenzivní podpory rozvoje 

dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Účelem poskytnuté dotace bylo 

zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce,  eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu 

nedostatečné znalosti českého jazyka a podpořit adaptaci na české školní prostředí. Realizovali jsme 

celkem 4 kurzy, 2 na začátku července a 2 na konci srpna. 

 

12.8. MAP II „Vzdělávací programy ve Fotoateliéru Seidl“  

Velmi úspěšný program realizovaný  rámci spolupráce s místní akční skupinou Projekt byl 

zaměřen na první seznámení s touto významnou památkou (1. a 2. třídy), setkání s podobou 

města Krumlova před 100 lety (3. a 4. třídy). Děti viděly a zčásti i zažily na vlastní kůži, jak se 

žilo dříve a seznámily se s dějinami fotografického řemesla a významnými krumlovskými 

fotoateliéry. Všechny děti si odnesly dobovou fotografii. 
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12.9. šablony 3 

V letošním školním roce pokračoval projekt Šablony 3, které bychom měli ukončit v červnu 

2023. Zapojeni byli pracovníci mateřské i základní školy, vzhledem k podmínkám tohoto 

projektu se školní družina nemohla účastnit. Realizovány byly na základní škole projektové 

dny ve výuce, projektové dny mimo školu, tandemová výuka, čtenářský a badatelský klub.  

Plánováno bylo i doučování, ale vzhledem k získání mimořádných finančních prostředků bylo 

v tomto školním roce realizováno z jiných zdrojů. 

12.10. Plán obnovy – doučování 

Doučování probíhalo individuální i skupinovou formou od ledna do června 2022.  

12.11. Plán obnovy – digitální rozvoj MŠ 

12.12 . Prevence digitální propasti 

Cílem projektu je pořízení mobilních digitálních technologií pro základní školy. 

 

12.14.plánované zapojení do projektů  

Šablony 3  

Projekt bude dokončen v červnu 2023. 

Šablony JAK 1 - šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský . Finance z evropských 

fondů půjdou především na podporu personálních pozic (pozice školního asistenta, školního 

speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta, 

které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako 

pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i 

na inovace ve vzdělávání. Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za 

ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny. 

Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta. 

 

 

2. B 15 dětí  

2. A 13 dětí  

4. A - 18 žáků  

1. A - 15 žáků  

1. B -15 žáků 

3. A - 16 dětí 

Mgr. Miroslava Mrázová 

 Mgr. Hana Batíková 

Mgr. Jana Jakešová  

Mgr. Ivana Temiaková  

Mgr.Blažková Jana 

Mgr.Vojtíšková Tereza 
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Plán obnovy – doučování 

V případě získání finančních prostředků z MŠMT chceme pokračovat v doučování žáků a 

výuce českého jazyka ukrajinských uprchlíků.  

Těšíme se do školy 

Pokračování tradičního projektu zaměřeného na úspěšný přechod žáků z mateřské školy na 

základní školu. 

Pomáháme školám k úspěchu 

Pokračování projektu z předchozích let. 

Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ – pokračování 

z předchozího školního roku, spolupráce s pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity 
 

Posilování kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti inkluze žáků ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí - pokračování z předchozího školního roku, 

spolupráce s pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity  

ukrajinský asistent pedagoga 

Nový projekt, realizovaný pravděpodobně po dobu dalšího školního roku. Hlavním cílem 

práce ukrajinského asistenta pedagoga je podpora úspěšného začleňování ukrajinských dětí 

a žáků do běžných tříd (předpokládáme konzultace a podporu žáků, spolupráci s pedagogy a 

komunikaci s rodiči, tlumočení, překlady, příprava materiálů). 

podpora žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem 

Nový projekt, plánovaný na 3 roky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na konci srpna 2022 

zveřejnilo dotační výzvu na podporu  žáků se sociálním znevýhodněním, pro podávání žádostí o 

poskytnutí dotace na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.2 

Podpora škol" prostřednictvím Národního plánu obnovy. Výzva je zaměřena na posílení školy jako 

instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a 

jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na 

podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i 

dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich 

motivace k učení a celkový well-being. 
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13. výkon státní správy 
 

13.1. rozhodnutí ředitelky školy 

Ředitelka školy ve správním řízení vydala tyto správní akty: 

rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ 

rozhodnutí o přijetí do dalších ročníků ZŠ 

rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

rozhodnutí o povolení 10. ročníku školní docházky 

rozhodnutí o povolení vzdělávání v zahraničí 

rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

rozhodnutí o dodatečném odkladu PŠD 

 

13.2. vyřizování stížností a žádostí o informace 

V tomto školním roce nebyla podána žádná žádost o informace dle zákona 106. 

Nebyla podána žádná písemná stížnost. 

 

 

14. kontrolní činnost, BOZP 
 

14.1. kontrolní činnost ČŠI 

V tomto školním roce neproběhlo v ZŠ a MŠ Větřní šetření ČŠI. 

14.2. kontrolní činnost dalších orgánů 

Hygiena ŠJ 

Pravidelné kontroly zřizovatele 

Veřejno – správní kontrola – KÚ 

VZP 

Neproběhla žádná kontrola z KHS. 

Dle Covid opatření byla v MŠ důsledně dodržována všechna nařízení a mimořádná opatření vlády. 

V červnu byla provedena revize prvků zahrady MŠ  a ZŠ.  

Ve školním roce 2021/2022 nebyly na úseku školní jídelny provedeny žádné kontroly. 

 

14.3. BOZP- žáci  

základní škola 

Děti jsou poučovány v rámci konkrétních aktivit na bezpečnost, zápis o provedení je evidován do 

třídních knih. Při plaveckém výcviku dodržují smluvená pravidla, střídají se po skupinkách. Zákonní 

zástupci jsou prokazatelně seznamováni na začátku školního roku se školním řádem. Před prázdninami 

seznamujeme děti s nebezpečnými situacemi a riziky.  

Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečném chování ve škole i mimo ni, o hlavních i vedlejších 

prázdninách. V každém školním roce je kladen mimořádný důraz na poučení o bezpečnosti v on-line 

prostoru. 
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V průběhu školního roku bylo zaznamenáno 85, převážně drobných úrazů – nejvíce naražené různé 

části končetin. Na poliklinice či v nemocnici v Českém Krumlově bylo ošetřeno sedm úrazů. Na 

chodbách školy nebo v učebnách došlo ke 45 úrazům, ostatní byly zaznamenány při sportovní činnosti. 

mateřská škola 

Děti jsou denně poučovány v rámci konkrétních aktivit na bezpečnost, zápis o provedení je evidován 

do třídních knih, např.: bruslení – děti jsou upozorněny na pravidla chování ve sportovní hale, na ledě, 

chování při cestování autobusem. Hřiště – neházet a nepřenášet kamínky, opatrnost na prolézačkách, 

klouzačkách, nepohybovat se v prostoru houpaček. Dále např. přecházení vozovky, chůze v zástupu ve 

dvojicích, na vycházkách využíváme bezpečnostní vesty a terče. Zákonní zástupci jsou prokazatelně 

seznamováni na začátku školního roku se školním řádem. Před mimořádnou aktivitou mimo MŠ 

podepisují svůj souhlas s účastí dítěte na akci (výlet autobusem apod.). Před prázdninami 

seznamujeme děti s nebezpečnými situacemi a riziky. Zaznamenány byly dva případy školního úrazu: 

rozseknuté pravé obočí při houpání na židli a krvácení z nosu po pádu z houpačky. Dítěti je vždy 

poskytnuta prvotní péče a rodiče ihned informováni. 

 

14.4. BOZP – zaměstnanci 

S pravidly bezpečnosti jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci na začátku školního roku 

nebo aktuálně při nástupu nového zaměstnance. Seznamováni jsou i s platnými opatřeními vůči 

nákaze Covid- 19. 

 

 

15. hospodaření školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Větřní je příspěvkovou organizací, jejímž 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   
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ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  A   MATEŘSKÁ   ŠKOLA VĚTŘNÍ                                                   

ŠKOLNÍ 232 
382 11  VĚTŘNÍ  

 
IČ: 00583642                                                       DIČ:CZ583642 

 
Příspěvková organizace 
Zřizovatel: Město Větřní 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

 
 

 
Předkládá :   Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy 

 
 

 
 

------------------------------------------ 
 

ve Větřní dne  11. 3. 2022 
 
 
Předloženo zřizovateli  dne : 11. 3. 2022 
Pedagogické radě   dne : zveřejněno ve společném prostředí  Samba Public  
      14.3.2022 on-line pedagog. rada 
Školské radě   dne :  bude předloženo na další plánovaném jednání 
 
 
 
Zpracovala :   Marie Vysušilová 
 
 
 
 

 

I. Všeobecné údaje  

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 Města Větřní  
- provozní 
- účelové  

   - dotace státní od Krajského úřadu Jihočeského kraje  
     - neinvestiční dotace na vzdělávání 
   - Rozvojový program – ve Větřní je nám spolu dobře 
   - projektu Šablony III: ZŠ a MŠ Větřní  
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Reg. č. projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022042 
 

 
b) Doplňková činnost, zde je hlavní předmětem podnikání hostinská činnost  ( cizí 

strávníci ve školní jídelně) a pronájem nebytových prostor, vč. tělocvičen. 
 

c) Dar „ Pomáháme školám k úspěchu „ 
 
Škola je rozdělena do středisek podle druhu vykonávané činnosti:  
   Základní škola 
   Mateřská škola  
   Školní družina 
   Školní jídelna   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Přehled o hospodaření školy za rok 2021 

Neinvestiční dotace Kraj 

 Poskytnuto 
k 31.12 

Použito k 31.12. vratka 

Přímé náklady na vzdělávání 34 588 308,00 34 519 877,00 38431,00 

 Z toho - platy 24 582 598,00 24 524 298,00 28300,00 

               OON 371 464,00 371 464,00 0 

- V tom doučování covid 121 464,00 121 464,00 0 

               Zák. odvody ,sociální náklady 8 874 330,00 8 864 199,00 10 131,00 

               Učebnice , učební pomůcky 759 916.00 759 916,00 0 

Hospodářský výsledek    0 

Pozn: vratka – ukončené podpůrné opatření 
 
Neinvestiční dotace Zřizovatel 

 Poskytnuto k 31.12 Použito  31.12.  

Provozní dotace  6 910 000,00 6 910 000,00  

Účelové dotace 110 000,00 110 000,00 0 

Příspěvek na obědy 55 834,00 55 834,00  

Dotace IF –  chladící box 310 000,00 3310 000,00  

Výsledek hospodaření   0 

 
RP ve Větřní je nám spolu dobře 

 poskytnuto čerpáno  

 20 000,00 20 000,00  
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Výsledek hospodaření   0 

 
 čerpání Šablony III 

 Poskytnuto  2021/2022 974 170,00 

 výnosy náklady  

 32 345,00   

Projektové dny   32 345,00  

 
Hospodářská činnost 

 výnosy náklady  

 935 980,41 856 397,33  

Výsledek hospodaření   4 415.21 

 
Pomáháme školám 

 poskytnuto 2021/2022 138 000,00 

 Výnosy  Náklady  

OON – odměny  98 250,00 98 250,00  

Výsledek hospodaření   0 

 
 

III. Stav fondů k 31.12.2020 

 
Fond rezervní             1 705 244,06 
Fond sociální   - FKSP                      680 858,48          
Fond reprodukce DHM              591 226,13 
Fond ze zl. hosp.výsledku             927 305,74 
Fond odměn              368 500,00 
 
 
IV. Provedené kontroly 

 
Zřizovatel  protokoly o pravidelné kontrole   

Krajský úřad       veřejno-správní kontrola 

VZP  

  
 
V. Počet zaměstnanců  - přepočtené osoby 
učitelé      21,53  
asistenti pedagoga, psycholog  8,09 
učitelé MŠ      8,00 
vychovatelé     2,4 
THP      2,5  
kuchaři, pomocní kuchaři   6,0 
školník a údržbář    2,0 
uklízečka     6,0 
 
   - 


