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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 

vedoucí učitelka MŠ    Zuzana Bohdalová 

vedoucí školní družiny                Iva Kotousová 

vedoucí školní jídelny   Naděžda Říčařová 

vedoucí provozních zaměstnanců           Zlatuše Dvořáková 

hlavní účetní    Marie Vysušilová 

 

 

1.3. školská rada  
 

V tomto školním roce byla situace velice složitá a téměř neumožňovala realizovat setkání školské 

rady.  Vzhledem k střídání krátkých období přítomností ve škole a pak dlouhých období, kdy byl 

vyhlášen nouzový stav. Na kontaktní e-mail sr.rodic@seznam.cz nepřišel žádný podmět ze strany 

zákonných zástupců k projednání. Aktuálně k 29. 10. 2020 MŠMT vydalo Opatření obecné povahy, 

které prodlužuje funkční období členů školské rady. Volby zákonných zástupců do školské rady 

proběhnou od 24. 6. 2021 do 28.6. 2021 elektronickou formou v gmail prostředí, doplněné o 

mailto:sr.rodic@seznam.cz
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listinnou formu voleb pro rodiče bez možnosti elektronického hlasování. Volby do školské rady 

musely být na základě stížnosti rodiče anulovány (TU předal informace fornou písemného sdělení, 

nikoli oficiálním informačním systémem), nová školská rada bude zvolena v září 2021. 

  

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 

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 

http://www.zsamsvetrni.cz/
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- 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 

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. 
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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. 

V důsledku coronavirových  opatření došlo v březnu 2020 k velkému omezení činnosti ŠJ, kdy 

se prakticky do 25. 5. vařilo pouze pro cizí strávníky. Toto krizové období jsme zvládli dobře, 

zavedli jsme náhradní výdej obědů přímo do ulice, ve spolupráci s MěÚ jsme zajistili výdej do 

plastových obalů zdarma, vše se pravidelně dezinfikovalo, dodržovali jsme všechna opatření 

nouzového stavu. K žádné nákaze zaměstnanců ani strávníků nedošlo. 

Od 25.5 přibyli děti MŠ a zaměstnanci, dále 6 žáků 9. třídy, od 1. 6. cca 16 žáků 1. stupně. 

Ceny stravného byly zachovány od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. 

Ve školním roce jsme se opět potýkali s dlouhodobou absencí zaměstnanců z důvodu nemoci, 

zajišťovali jsme buď vlastními silami, nebo s pomocí náhradních pracovníků. K žádným 

personálním změnám nedošlo. 

V prosinci 2019 byla zakoupena nová myčka nádobí, výměna za stávající, žádné další investiční 

akce neproběhly. 

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. 

V rámci nouzového stavu byla MŠ uzavřena 23. 3. a opět otevřena 25. 5. 2020, kdy nastoupilo 

pouze cca 25 dětí.  

 

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. 
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3. personální zabezpečení 

 
3.1. přehled zaměstnanců 

 

funkce     počet úvazků 

Ředitel     1,00 

Zástupce ředitele, , koordinátor ICT 1.00 

 

Učitel, metodik prevence  1,00 

Učitel, výchovný poradce  2,00 

Učitel 1. stupeň   8,31 

Učitel 2. stupeň   8,37 

Školní psycholog   0,20  

Speciální pedagog   DPP 

 

Učitel MŠ    8,00  

 

Vychovatel    2,40 

 

Asistent pedagoga   8,02 

 

Vedoucí ŠJ    1,00 

Kuchařka    3,00 

Pomocná kuchařka   3,00 

 

Hospodář    1,00 

Administrativní pracovník  0,50 

Údržbář    1,00 

Školník     1,00 

Uklízeč     6,00  

 

Ve vynětí    4,00    

 

Fyzické osoby    -bez dohod 62 

 

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

 

Základní a praktická škola  2 

Střední odborné – vyučen  12 

Úplné střední     19 

Bakalářské    4 

Vysokoškolské    25 
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Struktura zaměstnanců podle věku 

 

        Ženy  Muži 

Do 24 let       1  1 

25-29 let       6  0 

30-39 let       8  1 

40-49 let       16  5 

50-59 let       20  0 

60 let a více       3  1  

 

Celkové náklady na platy     25 186 655,00 Kč  

 
3.2. personální změny 

2 zaměstnanci odešli do důchodu, 1 se odstěhoval, 2 odchody na rodičovskou dovolenou. 

 

4. zápis, přijímací řízení, počty žáků 

 
4.1. zápisy do základní školy pro školní rok 2020/2021 

Celkem  přišlo 28 dětí, z toho po odkladu 12.  

 

4.2. odklady povinné školní docházky  

Zákonní zástupci podali celkem 8 žádostí, všem bylo vyhověno. 
V průběhu 1. pololetí jsem povolila 1 dodatečný odklad povinné školní docházky.  
 
4.3. zápisy do mateřské školy 

 
Ve dnech 4. a 5. května proběhly zápisy do mateřské školy, ve větší míře on-line, výjimečně osobní 
formou, dle možností zákonných zástupců.  K zápisu jsme obdrželi 42 žádostí, čtyři žádosti byly zatím 
zamítnuty, jedná se o děti, které dosáhnou tří let až v roce 2022. 

 
4.4. počty žáků k 30.9.2020 

 
K tomuto datu bylo 95 dětí zapsaných v MŠ. 
 
Na konci září bylo ve škole 283 žáků v 17 třídách ZŠ, tedy průměrně 16,6 žáka na třídu.  
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Počet přihlášených k 31. 9. 2020 -  65 dětí ŠD 

 
4.5. počty žáků k 30. 6. 2021 

K tomuto datu bylo celkem 95 zapsaných dětí v MŠ. 

Na konci června bylo ve škole 285 žáků v 17 třídách ZŠ, tedy průměrně 16,8 žáka na třídu.  

Počet přihlášených k 30. 6. 2021 – 62 dětí ŠD 

 
4.6. přehled přijetí a odchodů v průběhu školního roku – základní škola  

 

Od 1. září celkem odešlo 19 a přišlo 8 žáků.  Z toho byly 2 dodatečné odklady a 2 odchody do školy 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 11 žáků odešlo do škol v Českém Krumlově a blízkém 
okolí, 4 do vzdálenějších míst. Z příchozích žáků byly 2 ze zahraničí, 4 ze vzdálenějších škol a 2 
z Krumlova a okolí. Nejvíce žáků odešlo v průběhu září, ve zbytku školního roku celkově 2 žáci přibyli.  
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4.7. přehled přijetí a odchodů v průběhu školního roku – mateřská škola 

V průběhu školního roku bylo odhlášeno 6 dětí, nově přijatých 6, z toho jeden dodatečný odklad. 
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5. materiální podmínky 

 
5.1. učebny a jejich vybavení 

 
V minulých letech jsme zrekonstruovali učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a vybudovali novou 

počítačovou učebnu. V modernizaci stále pokračujeme. 

 

Dataprojektory, nábytek stará škola 

 

 

 
 
ŠD 

Materiální vybavení – 2 nové televizory, 1 DVD, 3 koberce do oddělení, věšáky do šatny, hry a 

stavebnice, pomůcky na kreativní tvoření 

Kancelářské potřeby- nové (laminátor, skartovačka, řezačka papírů) 
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5.2. Sportoviště 2021 

 
Součást obou školních budov tvoří i 2 tělocvičny. Ve školním roce 2011/2012 bylo do provozu 
začleněno i tzv. „Oranžové hřiště“ s multifunkčním hřištěm. V rámci možností je průběžně 
obnovováno zařízení a vybavení učeben i kabinetu.  
V roce 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. 

V rámci plaveckých kursů i kroužku plavání využívá škola městský plavecký bazén, což 

v letošním školní roce kvůli hrozbě onemocněním Covid nebylo možné. 

 

5.3. vybavení ICT 

Pro zlepšení vybavení školy ICT technikou byly využity mimořádné neinvestiční prostředky MŠMT ve 

výši 436360,-Kč určené především na mobilní zařízení a další HW a SW potřebný pro on-line výuku. Šlo 

především o notebooky, kamery, sluchátka s mikrofony.  Ze stejné dotace byly pořízeny také roční 

licence nástrojů pro on-line vzdělávání pro žáky školy jako je portál „https://www.umimeto.org/“ pro 

matematiku, český jazyk a cizí jazyky, aplikace „https://www.wocabee.app/“ pro angličtinu a 

„https://vyuka.edukavka.cz/“ pro fyziku, chemii, biologii a další školní předměty.  

Učební pomůcky a vybavení ICT –   distanční výuka 

     UZ 33353 zřizovatel  

     386 547,00 3557,00 

5.4. vybavení MŠ 

 

Ještě o prázdninách proběhla výměna koberců ve dvou třídách v předním pavilonu. Na školní zahradě 
máme nově dvoj houpačku a zahradní domek „Obchůdek u Myšáka.“ Ve všech třídách byly vyměněny 
shrnovací dveře k oddělení prostoru třídy a postýlek a ložního prádla. Šikovný pan školník nám na 
jaře 2021 vyrobil vyvýšené záhony, pro každou třídu jeden. 
Ve třídách mají děti k dispozici nové kočárky. Na zahradu jsme zakoupili dvě fotbalové branky, šest 
nových koloběžek, které jsou snadno přestavitelné na odrážedla. Pro letní radovánky mají děti k 
dispozici dva nové bazénky. Jeden kvalitní mikroskop, který užíváme k pozorování při 
environmentálních aktivitách. Při polytechnických aktivitách často využíváme zakoupené kufříky 
s dětským skutečným nářadím nebo kvalitní váhy. Knihovny ve třídách jsme obohatili o nové tituly 
dětských autorů. 
 

5.5. zlepšení materiálního prostředí  

 

Školní jídelna   elektrická sklopná pánev 

    Stoly židle, odkládací police 

    Termovárnice, vozíky 

    Mrazák 

    Gastronádoby 

 

Škola    LCD projektory, tiskárny 
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    Žákovské stoly a vybavení učeben  

    Nábytek – kabinet 

Podlahy – linoleum      

    Výmalba- chodba , třídy 

 

    Zahradní traktůrek, garáž 

MŠ     Koberce 

    Nábytek 

    televizory 

    Zahradní hrací prvky 

    Hračky a hrací koutky 

 

ŠD    koberce 

    Hračky-  stavebnice 

    Televizory 
 

5.6. učebnice a didaktické pomůcky 

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

metodických komisí. V letošním školním roce byly pořízeny čtečky čárového kódu a je v plánu zavést 

elektronický systém evidence školní knihovny.  

Učebnice a pracovní sešity 

     UZ 33353 zřizovatel šablony 

     201 082,00 Kč 

Učební pomůcky 

     UZ 33353 zřizovatel šablony 

     30 271,00 100 195,12 347 441,42 Kč 

  

 

Školní potřeby    0 63 226,00 Kč 49 891,52 Kč 

 

 

 

5.7. školní žákovská knihovna 

V letošním roce vznikla v naší škole malá anglická knihovnička. Je v ní asi sto knížek - pohádky, 
převyprávěné příběhy známých literárních děl, ale i knížky o historii, encyklopedie přírody a komiksy. 
Žáci sedmých tříd už některé knihy přečetli v hodinách angličtiny a všichni žáci si mohou knihy ze školní 
knihovny vypůjčit. Doufáme, že při čtení najdou naši žáci sebevědomí i chuť do dalšího studia angličtiny. 
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Do žákovské a učitelské knihovny taktéž přibyly nové tituly v řádově desítek knih. Snažili jsme se rozšířit 
nabídku školní knihovny o nové, kvalitní a zároveň čtenářsky lákavé tituly. Evidence knih ve všech třech 
knihovnách (učitelská, žákovská, anglická) byla zmodernizovaná a je vedena ve školním programu 
Bakaláři. Návštěvnost knihovny kopírovala fyzickou přítomnost žáků ve škole.  Nadále je ve škole 
umístěn knihot, abychom mohli vrátit nechtěné knihy do oběhu a umožnit přístup všem dětem k 
četbě.  
 

 

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.  

 

6.3. zájmové kroužky 

Ve školním roce 2020-2021 škola nabízela celkem 13 kroužků;  vzhledem k uzavření škol 

z důvodu pandemie COVID proběhly některé schůzky pouze na podzim .  

 

6.4. kurzy 

 

6.4.1. plavecký kurz 

Letos nedošlo k naplánovanému plaveckému výcviku v MŠ ani v ZŠ z důvodu koronavirových nařízení. 

Kurz plavání ZŠ bude realizován v příštím školním roce.  

 

6.4.2. kurz bruslení 

Letošní kurz bruslení pro předškoláky bohužel neproběhl v deseti plánovaných lekcích, ale z důvodu 

různých opatření a omezení ke Covid-19 pouze ve třech termínech a to: 5/10/2021, 7/12/2021 a 

14/12/2021. I za tyto tři lekce byly děti rády a byly pro ně přínosem a zpestřením sportovních aktivit 

v tomto školním roce. 

Základní škola se nemohla kurzu bruslení zúčastnit z důvodu protiepidemických opatření. 

 

6.4.3. lyžařský kurz  

Lyžařský kurz z důvodu protiepidemických opatření nemohl být v tomto školním roce realizován. 
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6.5.přehled prospěchu za 1. pololetí  
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6.6.  přehled prospěchu za 2. pololetí  

 

 
6.7. výchovná opatření za 1. pololetí  
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6.8. výchovná opatření za 2. pololetí  

Na konci školního roku byla udělena jedna trojka a tři dvojky z chování, 2 ředitelské  a 7 důtek 

třídního učitele. Napomenutí udělili třídní učitelé 29 žákům. Nejvíce ale chválili, celkem 101 žáků.  

 

6.9. komisionální přezkoušení, neprospěch  za 1. pololet í  

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.  

 

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

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

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

 

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

V prvním pololetí zameškali žáci školy celkem 10991 hodin (průměrně 38,4 na žáka. V celé škole 

nebylo omluveno celkem 12 hodin.  

 

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

Ve druhém pololetí zameškali žáci školy celkem 9385 hodin (průměrně 33,8 na žáka. V celé škole 

nebylo omluveno celkem 61 hodin.  

6.13. analýza plnění předškolní docházky 

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

Docházku v tomto školním roce velmi ovlivnily obavy z Covid -19, kdy rodiče nechávaly raději děti 

doma. Od 1.3.2021 do 9. 4. 2021 byly nařízením vlády uzavřeny všechny MŠ. Od 12. 4. 2021 byly 

otevřeny pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku a děti IZS v patnáctičlenných skupinách. 

Od 10. 5. 2021 byla MŠ otevřena v běžném provozu čtyř tříd. Zde je přehled, jak z celkem 43 dětí ve 

dvou třídách docházelo k jejímu plnění (průměr) : 

Počty dětí s povinnou předškolní 

docházkou    

měsíc 

Průměr 3. tř. 18-

19 dětí Průměr 4. tř. 25 dětí   

IX.2020 13,33 18,1   

X.2020 10,38 11,3   

XI.2020 7,35 12,8   

XII.2020 11 15,4   

I.2021 10,05 14,25   

II.2021 10,8 13,25   
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III.2021 15,39 25 

Distanční 

výuka  

IV.2021 11,86 16,9   

V.2021 14,33 14,9   

VI.2021 12,68 19,5   

celkem průměr šk. 

rok 11,7 16,14   

     

 

6.14. školní žákovská rada 

V letošním školním roce se členové školní žákovské rady sešli poprvé  1. října 2020. Další schůzky se 

kvůli omezením spojeným s Covid 19 konat nemohly. 

Členy rady v 2020/21 byli: 

Adéla Halmichová, Nat. Opelková – 4. A 

Jiří Šober, Anna Malypetrová – 4. B 

Jana Kuthanová, Matěj Mašek 5. A 

Filip Kotlár, Jaroslav Hamberger 5. B 

Natálie Kattengelová, Kat. Gondeková 6. A 

Miriam Štindlová, Eliška Jenšíková 6. B 

El. Smetanová, Miloslav Ferenc 7. B 

Tomáš Hrdlička, Mart. Gunarová 8. A 

Vít Halmich, Dan Bartůněk 8. B 

Matěj Kupčík, Jan Jareš 9. A 
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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. 

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 

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 
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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 

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 

druhé třídě je přiřazena z důvodu integrace chlapce s vrozenou těžkou sluchovou vadou. Ve třetí 

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. Dále jedna z kolegyň s oborem speciální pedagogika pracuje 1 x 

týdně jednu hodinu s chlapcem s povinnou předškolní docházkou a odkladem ŠD ze 4. třídy. Třídní 

učitelky pracují individuálně také s nadanými dětmi na základě doporučení ŠPZ. 

7.2.2. inkluze v ZŠ 

Naše škola realizovala podpůrná opatření pro 42 žáků – opatření zahrnují pedagogickou intervenci 
předměty speciálně pedagogické péče, poskytování kompenzačních a jiných pomůcek.  Na naší škole 
těmto dětem pomáhá 8 pracovníků na pozici asistenta pedagoga a ve školce najdeme tyto pracovní 
pozice dvě. 
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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. 

 Žáci 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání  bohužel letos nemohli vzhledem k epidemiologické 
situaci tradičně navštívit Úřad práce v Českém Krumlově, ani výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích a tento školní rok neproběhla ani Burza škol v Českém Krumlově.  

 V průběhu prvního pololetí byli žáci  informováni o konkrétních středních školách a učňovských 
oborech pouze na základě videí, protože náboráři daných zařízení na návštěvu osobně do škol přijet 
nemohli. 

 Neproběhly ani 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.    

 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 v Českém Krumlově a se střediskem 
Spirála v Českém Krumlově.  

 

7.4 prevence rizikového chování 

 

Koncepce primární prevence na ZŠ a MŠ Větřní je zpracována v dokumentu 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 programu 

Moje škola probíhají.  

Hlavní částí dokumentu jsou Minimální preventivní program MŠ a Minimální preventivní program ZŠ. 

Z dalšího obsahu jsou důležité Strategie prevence šikany, krizové plány pro řešení mimořádných 

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

rok 2020-2021, ve kterém jsou zahrnuty záměry a rozvoj aktivit školy zaměřených na prevenci 

rizikového chování. 

Vedení školy a zainteresovaní učitelé jsou v kontaktu s pracovníky PPP, SVP a OSPOD. 

Realizace preventivnch aktivit, které škola uskutečnila v roce 2020-2021, byla zásadně ovlivněna 

probíhající epidemií onemocnění covid-19 a s ním souvisejícím částečným nebo úplným uzavřením 

školy: 

 

Kurzy a semináře pro pracovníky školy 

Školní metodik prevence se zúčastnil pravidelné porady školních metodiků prevence.  

Pro všechny učitele se na konci srpna uskutečnilo DVPP s Mgr. Veselou. Téma: Obtížný rozhovor s 

rodiči 

Dalšího DVPP s Mgr. Veselou: Právní problematika nového školního roku, se zúčastnili Mgr. Jánová, 
Mgr. Mrázová, Mgr. Jakešová a Mgr. Vysušil. 
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Besedy a přednášky pro žáky 

Proběhla přednáška RADAMBUK, p. Brodský. Téma: Bezpečně v on-line prostoru. Zúčastnily se třídy 

4. A Mgr. Vastlová, 4. B Mgr. Vysušil, 5.A Mgr. Ďurišová, 5.B Mgr. Temiaková, 6.A Mgr. Pustovalov a 

6.B Mgr. Kubalák. 

 

Pobyty žáků 

Na začátku školního roku se adaptační pobyt žáků 6. ročníků neuskutečnil, protože epidemiologická 

situace v zemi byla nestabilní a nebylo možné garantovat řádný program a zdravotní bezpečnost. 

 

Práce s třídními kolektivy 

V uvedených třídách probíhala práce s kolektivem. Byla ale rovněž narušena uzavřením školy, takže 

ve třídách neproběhl plánovaný počet setkání. Týkalo se to tříd 4. A, 5. A, 8. A a 8. B.   

Práce školní psycholožky s jednotlivými žáky 

Ve škole pravidelně působí školní psycholožka Mgr. Aneta Koubová. 

 

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 by bylo 

připravené zajistit poskytnutí krizové intervence. 

 

Podrobný přehled preventivních akcí ve školním roce 2020-2021 v období od 25. srpna 2020 do 30. 

června 2021 zachycuje následující tabulka: 

 

Přehled preventivních akcí za období 25. 8. 2020 - 30. 6 .2021 školního roku 2020/2021 

Měsíc Datum Akce 

Srpen 25.8. 

 

31.8. 

DVPP Mgr. Veselá - pro všechny učitele 

Téma: Obtížný rozhovor s rodiči 

DVPP Mgr. Veselá: Právní problematika nového školního roku 

Mgr. Jánová, Mgr. Mrázová, Mgr. Jakešová, Mgr. Vysušil 

Září 15.9. 

 

 

 

 

 

 

 

21.9. 

Přednáška RADAMBUK, p. Brodský 

Téma: Bezpečně v on-line prostoru,  

4.A Mgr. Vastlová,  

4.B Mgr. Vysušil,  

5.A Mgr. Ďurišová,  

5.B Mgr. Temiaková,  

6.A Mgr. Pustovalov,  

6.B Mgr. Kubalák 

Práce s třídním kolektivem - 4.A Mgr. Vastlová, asist. Haislerová 
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24.-25.9. 

 

30.9. 

Projektpvý den Plzeň  - Mgr. Ďurišová, p. Šoberová, Mgr. Temiaková,  

5.A, 5.B 

Náslech PPP ve 4.B - chování a zvládání výuky u sledovaného žáka,  

Mgr. Polcarová 

Říjen 1.10. 

7.10. 

 

9.10. 

12.10. 

14.10. 

Schůzka školní žákovské rady 

Náslech SPC v 1.B 

Náslech PPP ve 4.A - Mgr. Polcarová 

Práce s třídním kolektivem - 8.B Mgr. Haasová 

Práce s třídním kolektivem - 5.A Mgr. Ďurišová  

Z rozhodnutí vlády ČR základní škola uzavřena pro prezenční výuku 

Listopad 18.11. 

30.11. 

Návrat 1. a 2. ročníků k prezenční výuce, ostatní ročníky distančně 

Výuka 1. stupeň prezenčně, 2. stupeň rotační výuka 

Prosinec 10.12. Práce s třídním kolektivem - 5.A Mgr. Ďurišová  

Leden 4.1. 

5.1. 

1. a 2. ročník prezenční výuka, ostatní ročníky distančně 

Školní psycholožka - setkání se žákem (7.B) 

Únor - - 

Březen 1.3. Všichni žáci distanční výuka 

Duben 12.4. 1. stupeň rotační výuka, 2. stupeň distanční výuka 

Květen 10.5. 

17.5. 

24.5. 

1. i 2. stupeň rotační výuka 

1. stupeň prezenční výuka, 2. stupeň rotační výuka 

Všechny ročníky přechod na prezenční výuku 

Červen 2.6. Schůzka výchovných poradkyň pro 1. a 2. stupeň s paní ředitelkou 

 
7.5. práce školní psycholožky 

Vzhledem k období distanční výuky je počet klientů za školní rok 2020/2021 nízký. 

V době distanční výuky byla rodičům nabízena podpora a možnost konzultací, rodiče ji nevyužili.  

V dlouhodobé péči (opakované individuální konzultace) bylo celkem 8 klientů. Dále se jednalo o 

krátkodobá sezení, náslechy ve třídách, konzultace s učiteli, pozorování v mateřské škole.  

Problémy nejčastěji vyvstaly u dětí prvního stupně, jednalo se převážně o osobnostní a výchovné 

problémy. 
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8. další vzdělávání pracovníků 
 

Další vzdělávání pracovníků probíhalo zejména prostřednictvím akreditovaných seminářů hrazených 

jednak z prostředků školy, jednak ze šablon; dále jsme pracovali pomocí vlastních zdrojů na zvládnutí 

distanční výuky vč. technických prostředků. Pouze některé semináře proběhly prezenčně, většina 

proběhla formou webinářů. 

 

8.1. Vzdělávání vedení školy 

Vedení školy absolvovalo semináře v oblasti ICT a jejího využití v oblasti distanční výuky, čtenářské 

gramotnosti a leadershipu. 

  
8.2. vzdělávání pedagogických pracovníků  

Pedagogičtí pracovníci absolvovali DVPP hrazené zejména ze šablon.  

Témata:  

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti 

Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ 

logopedie 

Žáci s mentálním postižením 

Neklidné dítě – ADHD, ADD 

Interaktivní čtení 

Letní škola pro vyučující 1. stupně 

Letní škola- činnostní učení ve 2. A 3. r. 

Cesty spolu – Spolupráce AP a učitele  

Efektivní řízení třídy v hodinách angl. 

Efektivní komunikace 

Užití počítačů ve výuce matematiky 

Řešení problémů ve třídě – inkluze 

Čtenářská gramotnost 

  
8.3. vzdělávání provozních zaměstnanců 

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhaly všechna školení on-line. 

Vedoucí školní jídelny se zúčastnila následujících webinářů: 

1) 18.2.2021 – Školní stravování – financování a právní předpisy 

2) 1.3.2021 – Hygienické minimum 

3) 9.4.2021 – HACCP 

4) 21.5.2021 – Řízení školního stravování 

8.4. prostředky vynaložené na vzdělávání 

prostředky vynaložené na vzdělávání       124 513 Kč  
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9.1. akce základní školy 

Ve školním roce 2020/21 proběhlo méně akcí než je běžné z důvodu koronavirových 

opatření. Škola o nich pravidelně informuje rodiče i veřejnost prostřednictvím informačního 

systému Bakaláři a na svém facebokovém profilu.  

V září proběhly přednášky pro žáky většiny tříd o bezpečném chování na internetu.  Místo na konci 

školního roku se třídy fotografovaly na jeho začátku. Probíhala práce s třídními kolektivy. Páťáci se 

vydali do Techmanie v Plzni na projektové dny.  
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V říjnu se poprvé v novém školním roce sešla školní žákovská rada a pokračovala práce s třídními 
kolektivy. Před podzimními prázdninami byly vyhlášeny na základě OPATŘENÍ MŠMT, Č. j.: MSMT-

39185/2020-1další 2 volné dny z důvodu postupující epidemie Covid.  
 
V listopadu mohly probíhat všechny akce jen na dálku. Učitelé se účastnili vzdělávacích akcí – 
webinářů a on-line setkání.  
 
V prosinci při střídavé výuce pokračovala práce s třídním kolektivem. Pokud to bylo jen trochu 
možné, uskutečňovaly se vzdělávací aktivity a žáky venku.   
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V lednu se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se účastnili i žáci naší školy.  
 
Únor byl ve znamení on-line výuky.  
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V březnu jsme se opět snažili akce směřovat do venkovního prostoru, před školou jsme začali zdobit 
KRASLICOVNÍK a přidala se i veřejnost.  

 
 
V dubnu se první stupeň učil prezenčně a střídavě po týdnech buď A nebo B třídy, 2. stupeň 
distančně.  
Začalo také hromadné testování učitelů a žáků na Covid.  
 
V květnu proběhlo on-line testování žáků školní inspekcí.  
 
Červen byl na akce nejbohatší.  
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Žáci prvního stupně navštívili místní knihovnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V DDM proběhla dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníků.  
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Jedna třída využila možnosti fotografování u Seidlů v Krumlově. 

 
 
 
Mohlo proběhnout setkání budoucích prvňáků, jejich rodičů a jejich učitelek.  

 
 
Šesťáci se vydali na ekologickou exkurzi pořádanou hospodářskou komorou na farmu u Jindřichova 
Hradce a uskutečnily se výlety tříd do blízkých i vzdálenějších míst.  
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Většina tříd se radovala z posledních teplých červnových dní na místní plovárně.  
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9.2. akce mateřské školy 

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

Bambiny, Luk, Okýnko. V letošním roce se opatření Covid – 19 částečně dotkla i zákazů divadelních 

vystoupení pro děti v MŠ, některá naobjednaná představení se povedlo uskutečnit.  

V půlce září proběhlo fotografování s vánoční tématikou. Rodičům bylo umožněno vyšetření zraku 

dětí v MŠ tzv. oční screening v říjnu 2020.  Dokončovali jsme aktivity z projektu Šablony II. např. 

odborník z praxe nebo projektový den mimo MŠ, kdy děti navštívily statek v Chlumečku u Křemže 

s programem Ze života ježků, ekocentrum Šípek s programem Lišáček hledá svoji rodinu, vyráběly 

výtvory z keramiky, účastnily se projektového dopoledne u vodních záchranářů v Dolní Vltavici. 

3. a 4. třída se zúčastnily tří hodin kurzu bruslení. Plavecký kurz nebylo vůbec možné letos uskutečnit. 

Tradiční setkávání a tvoření s rodiči letos nebylo možné uskutečňovat.  

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

každoročního očekávání, tak jako lednová návštěva místního kostela s prohlídkou vystaveného 

Betléma. S dětmi držíme tradice a zvyky, starší děti seznamují mladší děti např. se zvyky Masopustu 

nebo Tříkrálovou koledu. Velikonoce trávily děti doma, ale posílaly nám své výtvory přes třídní 

skupiny na facebooku.  

 

Jednotlivé třídy oslavily Den dětí karnevalem, předškoláci např. v rámci tematického týdne „Broučci a 

hmyz.“ 

Rozvolňování opatření nám na konci školního roku umožnilo dětem zpestřit činnosti o menší výlety 

např. do klášterů Českého Krumlova, na Slupenec se svezením na koni, na Čartův hrádek nebo na 

Dubík s opékáním buřtů. 

Na konec června je naplánováno rozloučení s předškoláky a rodiči na zahradě MŠ. V červnu ještě 

proběhlo fotografování tříd, v dubnu fotografování předškoláků na tabla. 

Bohužel letošní školní rok nám vzhledem k pandemii neumožnil podílet se na mnoha projektech, 

které jsme v minulosti automaticky chystali nebo se podíleli jako např. vítání občánků, vystoupení pro 

seniory. Malou útěchou byli seniorům předaní andílci, které děti vyrobily seniorům k vánocům, a za 

které na oplátku dostaly sladkou odměnu. Po celý rok se učitelky snažily pobyt dětem v MŠ 

zpestřovat a připravovaly bohatou nabídku týdenních plánů. Děti pracovaly s neobvyklými materiály 

a technikami (linoryt, vymývaná technika, špachtle…), měly možnost pracovat se skutečným dětským 

nářadím, mikroskopem, vyzkoušely si spoustu různých pokusů. Všímají si svého okolí a pomáhají 

s péčí o přírodu. Samozřejmostí je spousta pohybových aktivit, i takových, ke kterým se každý běžně 

nedostane (jízda na běžkách, základy padlleboardingu…). 

 

V dubnu jsme se týden s dětmi z MŠ účastnili celostátní výzvy nazvané „Kampaň obyčejného 

hrdinství“. Projekt vznikl díky Mezinárodnímu programu Ekoškola  a jeho hlavním cílem bylo vzbudit 
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zájem lidí o probíhajících klimatických změnách a co já, jako jedinec, mohu pro životní prostředí 

udělat prospěšného. Kampaň obsahovala 9 výzev, ovšem bylo na každém jedinci / týmu, zda je plnil 

všechny nebo ne. My jsme si z kampaně vybrali celkem 4 výzvy (Zasaď rostlinu, Vyrob látkovou tašku, 

Zastav letákovou epidemii, Šiř informace) + 1 vlastní (Ukliď Větřní). Na konci celého týdne jsme zaslali 

organizátorům akce své deníčky, které jsme obdrželi při registraci do kampaně a které obsahovaly 

naše zápisky z jednotlivých výzev. Za naši MŠ jsem dali dohromady 20 - ti členný tým. Dětem se výzvy 

velmi líbily, ale nejvíce vlastní výzva s názvem Ukliď Větřní, kdy jsme se vydali do lesa s odpadkovým 

pytlem a ochrannými pomůckami uklízet cvičák a les. Organizátoři všechny zúčastněné pravidelně 

informovali o průběhu výzvy, zasílali celostátní výsledky a na konci celé kampaně přizvali všechny 

absolventy programu k online zakončení.  

Z plánovaných 90 týmů, což byl prvotní odhad organizátorů, se přihlásilo celkem 188 týmů = 15000 

lidé = 134 tun ušetřeného CO2. Neuvěřitelné číslo a neuvěřitelný zážitek. Pro úplnou představu 

přínosu kampaně, přikládám certifikát, který jsme obdrželi a kde je celkové shrnutí.  Určitě se 

budeme chtít zapojit s dětmi i příští rok. 

 

 

 

 

 

U vodních záchranářů -  Dolní Vltavice 
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Program Ze života ježků – Chlumeček u Křemže 

 

Tříkrálová tradice 
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Běžkujeme – cvičák 

 Plovárna Větřní – základy padlleboardingu 

 

 

 

9.3. Akce školní družiny 

Září 

- projektový den mimo školu (Dobrovolní hasiči Vyšší Brod)- všechna oddělení 

- tandemy (Kimova hra, ubrousková technika, dopravní výchova) 

- zapojení odborníka z praxe (Mgr. V. Bílková- Ježci, V. Voborník – animace, tvorba scénáře, R. Pártl-

zaměstnání rodičů) 
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Říjen 

- spolupráce s odborníkem (M. Tomandlová – exotická zvířata, ICM Č. Krumlov – třídění 

odpadu, zdravé svačinky) 

- tandemy (výroba náušnic, dopravní výchova) 

Listopad 

- zapojení odborníka z praxe (B. Soukupová rybářka, Mgr. V. Bílková plstění z rouna, malování 

na porcelán) 

Prosinec 

- zapojení odborníka (Mgr. V. Bílková - drátkování a plstění, N. Říčařová- zdravá výživa) 

- Vánoce ve školní družině- tradice, besídky 

Červen 

- Mezinárodní den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží na školním hřišti (všechna 

oddělení) 

 

9.4. sportovní akce 

Žáci naší školy se letos nemohli zúčastnit žádných sportovních akcí z důvodu nebezpečí 

nemoci Covid. Ze stejného důvodu se nekonaly ani lyžařský kurs a kursy plavání 3. a 4. tříd.  

 
9.5. účast v  soutěžích  

V průběhu školního roku se kvůli pandemii COVID běžně vyhlašované soutěže většinou  

nekonaly. Naši žáci se úspěšně zúčastnili na dálku soutěží „Wocabee šampionát“ (angličtina, 

třída 8.B) ,  „Bobřík informatiky“ a  Okresního kola Dějepisné olympiády, které proběhlo také 

on-line. 
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Výroční zpráva za školní rok 2020/2021                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

Ve škole byla vyhlášena výtvarná soutěž, která měla jednu část v době distanční výuky (on-line část) a 

v druhou část v době prezenční výuky. 

Výtvarná soutěž 2021, ZŠ A MŠ VĚTŘNÍ 

Distanční výuka - 2. stupeň  

1. Místo – Jan Laštovka, 7. tř. –  JEŽEK - otisk 
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2. Místo – Gabriela Kolářová, 7. tř. –  TANEC – solený akvarel 

 

 

 

 

V tomto ne úplně standartním roce výuky výtvarné výchovy se zrodily v rámci distanční výuky velmi 

pěkné, nápadité a originální výtvory žáků naší školy. V těchto dílech se splnilo mé očekávání, jak 

některým žákům svědčí pohoda a klid rodinného zázemí a možnost naprosté koncentrovanosti na 

svůj výtvor. Při pohledu na vítězné práce,  z kterých čiší především uvolněnost, radost z práce, 

průchod fantazie a samostatnost se nabízí odpověď na otázku, že na každé škole se mohou rodit 

umělci a jejich díla.         
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3. Místo – Anna Vávrová, 9. tř. – KVĚT – plastika 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

 

 

3. Místo – Karel Pinc, 7. tř. – BODLÁČÍ HNÍZDO – monotyp 
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S návratem žáků do škol v polovině května se rozjela opět prezenční výuka i ve výtvarné výchově a 

v té se naopak ukázalo na rozdíl od distanční výuky jak je důležité zase jiné žáky vést a dovést 

k výsledkům (v mnoha případech je však důležitější cesta než cíl), kterým ani oni sami někdy nechtějí 

věřit. Jejich díla jsou naprosto vyrovnanými protějšky těm s distanční výuky a jen se potvrzuje moje 

dlouholetá zkušenost, že stačí drobet motivace, kreace a občas nějaká ta rada a dílo je na světě. 

1. Místo – Anna Ondřejová, 8. tř. –  LEV – linoryt 
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2. Místo – Veronika Bazalová, 6. tř. –  ZAHRADA – akvarel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

3. Místo – Eliška Jenšíková, 6. tř. –  LET – kombinovaná technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021                                                                                             Zpracovala Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy  

Skupinová práce 

Ve skupinové kategorii zvítězily práce žáků třídy 5 .B s názvem - MRAVENIŠTĚ A ÚL. 

 

 

 

 

 

 

Všechny vítězné práce byly ohodnoceny cenami a vy se na ně se můžete přijít podívat do naší 

školy, kde jsou s ostatními pracemi vystaveny a zdobí nejen třídy samotné, ale i společné 

prostory. 

Mgr. Martin Kubalák, DiS. 
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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. 

Podporu zřizovatele vnímáme kladně, i v letošním roce jsme obdrželi finanční prostředky na rozvoj 

školy. 

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. 

 

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. 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 
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tématům. Rodiče předškoláků měli možnost se zúčastnit v lednu individuálních schůzek s třídními 

učitelkami ohledně školní zralosti, rodičům byla doporučena případná návštěva pedagogicko-

psychologické poradny dítěte, nebo na co by se měli ještě s dítětem zaměřit, než půjde do školy.  

Setkávání s rodiči prohlubují vzájemné vztahy učitelek a rodičů, ta byla v důsledku epidemie koronaviru 

velmi omezená, což utužování vztahů rozhodně neprospívá. Přesto každá třída má svou uzavřenou 

skupinu na facebooku a spolupracovali často i rodiče dětí bez povinného předškolního vzdělávání. 

Učitelky jim nabízely podklady pro možné aktivity dle tematických bloků dle ŠVP. Zde vidíme velký 

přínos založení třídních skupin. 

Rodiče a děti hodnotí skupiny pozitivně a v hojné míře přispívají fotografiemi dětí a jejích prací v době 

karantény a uzavření mateřské školy, ale i v průběhu školního roku. Přes veškerou naši snahu 

komunikace s některými rodiči vázne. Jedná se ale spíše o výjimky ze sociálně slabších rodin. 

 

Spolupráce s rodiči ŠD 

Spolupráce s rodiči probíhala podle potřeby, zapojili se formou (zapojení odborníka z praxe -R. Pártl) 

 

 

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, SPC pro zrakově 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.    

 

11. 4.  realizace praxí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol 

 

V letošním školním roce ve školní družině neproběhla žádná praxe studentů. Na praxi v mateřské školy 

byli 2 studenti, na základní škole jeden. 

 

 

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, s paní Cimlovou tvoříme 

keramiku. Skvělá spolupráce je s lesním hospodářem panem Pauknerem, který si vždy udělá čas na 

poutavé dopoledne pro děti.  
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U krmelce, u pana Pauknera, úklid lesa 
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Školní družina spolupracovala s odborníky z praxe (viz akce ŠD), ICM Č. Krumlov. 

V letošním školním roce ve školní družině neproběhla žádná praxe studentů. 
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12. Projekty 

 
12.1. pomáháme školám k úspěchu 
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I v tomto školním roce pokračujeme v realizaci projektu Pomáháme školám k úspěchu, což je 

dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně 

financován Nadací The Kellner Family Foundation. Jeho vizí je škola, kde se každý žák učí naplno a s 

radostí a své učení si řídí; každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu; panuje kultura 

příznivá pro učení každého, dětí i dospělých. 

Vychází z toho, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad 

své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřuje se na společné profesní 

učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporuje také lídry škol při vytváření kultury 

příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. 

 

Obsahově se zaměřuje na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.  

Školní tým pracuje ve dvojicích, připravuje si společné hodiny. Do projektu se zapojila Mgr. Halka 

Jánová, Mgr. Tereza Vojtíšková, Mgr. Kristina Kolacia a Ing. Blanka Pokorná, dále spolupracují Mgr. 

Markéta Haasová, Mgr. Ivana Temiaková, Mgr. Miroslava Mrázová a Bc. Anna Šimečková. 

Své zkušenosti sdílíme pravidelných schůzkách školního týmu i na společných swetkáních zapojených 

škol. Zúčastnili jsme se též otevřených hodin ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím a ZŠ Frymburk. 

Tento projekt nám též umožňuje nákup knih, které pomáhají rozvíjet nejen čtenářství, ale i odborné 

znalosti žáků.  

 

12.2. Šablony 2 

V tomto školním roce jsme úspěšně zakončili projekt Šablony 2, jehož realizace byla bohužel 

v posledních dvou letech též poznamenaná Covidem. Z celkové částky na projekt 1 919 984 jsme 

nezrealizovali pouze minimální část šablon na doučování. 

Do šablon se zapojily všechny úseky – základní škola, mateřská škola i školní družina. Realizovali jsme 

DVPP, tandemovou výuku, sdílení zkušeností pedagogů, projektové dny ve škole i mimo školu, 

komunitně osvětová setkání, nové metody ve výuce, čtenářský a badatelský klub a doučování žáků ZŠ 

ohrožených školním neúspěchem. 

 

12.3. IKAP - podpora kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky  

Spolupráce spočívá zejména v realizaci workshopů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků ve výrobních firmách 

v regionu – naši žáci navštívili např. Jihostroj Velešín, Inotech Kaplice, Oknotherm Kaplice či Engel 

strojírenská spol. s.r.o. spojenou s návštěvou SOŠ Velešín. 

I tyto aktivity byly relizovány převážně ve virtuálním prostředí. 

 

12. 4. IKAP - spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového 

vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov 

Projekt je realizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a zaměřuje se na 

bezpečnost a dopravní výchovu. Z naší školy se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníků. Protože byl projekt 

naplánován na jarní měsíce, jeho realizace se posunula do dalšího školního roku. 

 

12.5.Těšíme se do školy  

Letos byl tento projekt limitován opatřeními – přesto se nám jej podařilo v červnu uskutečnit. 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 ve spolupráci s učitelkami předškoláků 
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z mateřské školy připravily pro předškoláky program ve spolupráci se svými současnými třídami – 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 

 

12.6. plánované zapojení do projektů 

V dalších letech budeme pokračovat v projektu Pomáháme školám k úspěchu, projektů IKAP, 

projektů dopravní výchovy, Těšíme se do školy a Šablony 3. Chtěli bychom prohloubit spolupráci mezi 

pedagogy a rodiči žáků základní a mateřské školy. Budeme realizovat i vybrané projekty se sociálním 

dopadem – např. Pomáháme čtením. 

Chceme se věnovat digitální bezpečnosti a formativnímu hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 byla podána 1 žádost o informace dle zákona 106, týkala se hospodaření 

s fondem kulturních a sociálních potřeb. Byla vyřízena v řádné 30denní lhůtě. 

Proběhlo na základě stížností rodičů dítěte z MŠ šetření ČŠI  - viz. bod 14.1. 

Řešili jsme 5 podnětů ze strany zákonných zástupců  - týkaly se zařazování dětí do tříd v mateřské 

škole, distanční výuky a informačního systému školy.  
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14. kontrolní činnost, BOZP 
 

14.1. kontrolní činnost ČŠI 

V roce 2020 neproběhlo v ZŠ a MŠ Větřní šetření ČŠI. 

V roce 2021 21. 4. proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti zákonných zástupců dítěte v mateřské 

škole.  Předmětem byla  stížnost na zařazení do třídy a vyšetření psychologa bez souhlasu rodičů. 

 Závěry ČŠI 

 – Nevyhovění žádosti zákonných zástupců o přeřazení dítěte do třídy nejstarších dětí – ČŠI hodnotí 

stížnost v tomto bodě jako nedůvodnou. 

- Netransparentní postup školy při rozdělování dětí do třídy nejstarších dětí - ČŠI hodnotí stížnost 

v tomto bodě jako nedůvodnou. 

- Neinformování zákonných zástupců o osobním setkání dítěte se školním psychologem, sdělení 

výsledků individuální aktivit s dítětem vedení školy bez souhlasu zákonných zástupců. Závěry ČŠI: 

„Škola vytvořeným formulářem doložila souhlas zákonných zástupců s poskytováním poradenských 

služeb. Podpisem zákonný zástupce dítěte potvrdil, že mu byly předány potřebné informace a že 

s poskytováním poradenských služeb souhlasí. Avšak pro realizované individuální aktivity souhlas 

zákonní zástupci škole neudělili.“ ČŠI hodnotí stížnost v tomto bodě jako důvodnou. 

Přijatá opatření: Škola kromě generálního souhlasu a individuálního souhlasu v případě práce školní 

psycholožky nebo speciální pedagožky bude proti podpisu písemně informovat rodiče o přesném 

průběhu práce. 

 

14.2. kontrolní činnost dalších orgánů 

Hygiena ŠJ 

Pravidelné kontroly zřizovatele 

Veřejno – správní kontrola – KÚ 

VZP 

14.3. BOZP- žáci  

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 prázdninami 

seznamujeme děti s nebezpečnými situacemi a riziky. Při koupání a vodních hrátkách doržují smulená 

pravidla, střídají se po skupinkách. Zaznamenán byl jeden případ školního úrazu –rozseknuté pravé 

ucho a ranka za uchem, po předání matce ošetření na chirurgii Č.K.. 

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

prázdninách. V letošním roce byl kladen mimořádný důraz na poučení o bezpečnosti v on-line 

prostoru, které proběhlo v rámci hodin Informatiky a navíc na začátku školního roku přišel do školy o 

bezpečí na internetu děti poučit odborník z Radambuku.  
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14.4. BOZP – zaměstnanci 

Vzhledem k nástupu 2 nových zaměstnankyň na úseku školní jídelny byly dne 1. 3. 2021 proškoleny dle 

dokumentace BOZP na úseku školní jídelny. 

Vzhledem k úrazu vedoucí kuchařky byly všechny zaměstnankyně opětovně upozorněny na zásady při 

práci se stroji. 

Pravidelného povinného školení BOZP se zaměstnanci školní jídelny zúčastňují v rámci školení 

pořádaného školou pro všechny zaměstnance. 

S pravidly bezpečnosti v MŠ jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci MŠ na začátku 

školního roku nebo aktuálně při nástupu nového zaměstnance. Seznamováni jsou i s 

platnými opatřeními vůči nákaze Covid- 19. 

 

 

14.5. finanční prostředky vynaložené na odškodňování 

 Roční pojistné                  22 125 Kč 

 Spoluúčast     4 000 Kč 
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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   

 

15.1. výsledky hospodaření za rok 2020  

Zlepšení hospodářský výsledek z hlavní činnosti  20 655,44 Kč 

z hospodářské činnosti   9 505,15 Kč 

Účetní uzávěrka byla Radě města Větřní předložena dne 18. 3.2 021 a byla schválena. 

Přílohy  Rozvaha 

  Výkaz zisku a ztráty 

                            Zpráva o hospodaření školy  

 

15.2. zaměstnanci a mzdové prostředky   

Celkové náklady na platy     25 186 655,00 Kč  

  

 

15.3. využívané zdroje financování  

 

1. Dotace Krajský  úřad 

a) Neinvestiční dotace – přímé náklady na vzdělávání, včetně podpůrných opatření 

c) Podpora ICT  - distanční výuka 

2. Šablony II - ZŠ a MŠ Větřní - podpora aktivit školy  

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010774    

3. Dotace od zřizovatele provozní a účelové 

4. Hospodářská činnost 

5. Vlastní zdroje: FKSP, Fond reprodukce investičního majetku 

6. Finanční dar – Pomáháme školám k úspěchu 
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