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1 Základní údaje o škole 

 

1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 
Základní škola a Montessori mateřská škola Prachatice, 
Národní 1018 (změna od května 2022) 

Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 
IČ 00 583 278 
Bankovní spojení 15334 -281/0100 
DIČ CZ 00583278 
Telefon/fax 388 385 922 
E-mail zsprachatice@narodka.cz 
Adresa internetové stránky www.prachatice.cz/narodka 
Právní forma Škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 12.3. 1996 zařazena do sítě škol, pod č.j. : 52/1996-01 
Název zřizovatele Město Prachatice 
Součásti školy Školní družina, školní jídelna 
IZO ředitelství  600062937 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitelka : Mgr. Hana Bolková 
Statutární zástupkyně : Mgr. Renata Sýkorová 
Zástupkyně ředitelky : Ing. Dagmar Kozlová, Ph.D. 
Účetní : Jana Fišerová 
Hospodářka : Jana Holčíková 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou a se 
školní jídelnou. Od května 2022 je její součástí mateřská 
škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
 
 
 

 
§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
 

1.2 Součásti školy 

 

součásti školy kapacita 
Základní škola 630 
Mateřská škola 20 

Školní družina 190 
Školní jídelna ZŠ 800 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok:  2021/ 2022 Zpracovatel: Mgr. Hana Bolková 



3 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje 

 

2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 2 5 7 8 

31 - 40 let 1 18 19 23 

41 - 50 let 0 24 24 29 

51 - 60 let 2 26 28 33 

61 a více let 2 4 6 7 

celkem 6 55 61 100 

% 8 92 100 x 
 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 3 3 3 

střední – výuční list  1 8 9 10 

střední  - maturitní zkouška 0 17 17 20 

úplné střední odborné 0 8 8 9 

vyšší odborné                             0 6 6 7 

vysokoškolské 6 35 41 51 

celkem 7 77 84 100 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

14 0 14 30 

učitel druhého stupně základní 
školy 

11 0 11 23 

učitel náboženství 1 0 1 2 
vychovatel 4 0 4 9 
pedagog volného času 0 0 0 0 
asistent pedagoga 17 0 17 36 
trenér 0 0 0 0 
celkem 47 0 47 100,0 
 

2.4 Aprobovanost výuky ( kvalifikovanost) 
a) 1. stupeň 
 

předmět % 
Český jazyk 100 
Cizí jazyk – Aj + Nj 80 
Matematika 100 
Prvouka 100 
Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 
Hudební výchova 100 
Výtvarná výchova 100 
Pracovní činnosti 100 
Tělesná výchova 100 
Volitelné předměty - 
Nepovinné předměty 100 
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 b) 2. stupeň 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
               - noví zaměstnanci, zaměstnanci na nových pozicích 
 
 

Nepovinné předměty 100 

předmět % 
Český jazyk 100 
Anglický jazyk 80 
Německý  jazyk 100 
Matematika 100 
Chemie 100 
Fyzika 100 
Přírodopis 100 
Zeměpis 100 
Dějepis 60 
Výchova k občanství 100 
Hudební výchova 100 
Výtvarná výchova 50 
Člověk a svět práce 50 
Tělesná výchova 100 
Pohybová výchova 0 
Výchova ke zdraví 0 
Inform. a kom.techn. 0 
Volitelné předměty 94 
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jméno a příjmení/věk.kateg. aprobace Funkce, učí ve školním roce 

Věra Batystová 3 1.st., Nj 1.st., Nj 

Hana Bolková5 1.st., Nj ředitelka,  NJ 
Lubomír Dvořák5 1.st. 1.st., koordinátor BOZP 
Jaroslav Frnoch6 Tv Tv, I.st.- Tv, Vkz, PoV, ČSP 
Božena Hronová 6 1.st. 1.st., Tv II.st., VP –SV, 
Jana Hronová 4 MA - CH MA - CH 

Nicholas Kašťák2 Aj - Tv Aj - Tv 

Jana Klímová5 R - Ov Školní preventistka ,VkZ, Aj, VkO 
Andrea Kopsová2 Hv Hv 

Dagmar Kozlová 4 EVVO, biologie, Aj Aj, zástupkyně ředitelky 

Zdeňka Kubičková 4 ČJ, VV Čj, Vv, Montessori 

Václav Kural5 Fy - Pč FY, ČSP, VP – Tč, PoV,D 
Iva Mikešová3 1.st. 1.st. 
Marie Mrázová4 M - Ch M, Ch,  
Veronika Nebeská4 Aj Aj 

Dana Pavličíková5 I.st., Aj, Nj I.st., Aj, Nj 

Lenka Rolínková5 1.st. 1.st. 
Jana Sitterová4 Mgr., uč. I.st. 1. st. 

Renata Sýkorová4 1.st. Zást. ředitelky, Vv, VP– Vv,  koo. ICT 
Martina Schneiderová4 1.st. učitelka Montessori tř. 

Hana Šimková5 Č - Hv Č, Hv, VP - DOM 
Eva Šťastná5 1.st. 1.st.,  Školní preventistka 
Alena Štěpánková3  1.st.; Aj Aj 
Barbora Tischlerová3 Čj- VKO Čj - Dě 
Lucie Váňová4 R - Ze výchovná poradkyně, Ze, Aj, VkZ 
Dana Vávrová6 NJ,ČJ Nj, Inform. 
Zdeněk Volf3 1.st. 1.st. 
Dana Zánová 4 Čj-VV učitelka Montessori tř. 

Iva Zíková4 Vv – ČJ učitelka Montessori tř. 
Martina Zíková4 HV – ČJ, Mont. kurz učitelka Montessori tř. 
Vladimíra Zimmermannová5 1.st. 1.st. 

 Tomáš Štěpánek  M- Ch M- Ch- F 

 Jana Třísková  Aj Aj 

 Hana Kaboňová  1.st. 1.st. 

Klára Kněžková  Spec. Ped. Spec. Ped. 

Jana Poláčková  SŠ Nj, as.pedagoga 

Veronika Veselovská  Čj- VV Čj, Vv, Montessori 

Markéta Zítková3 I.st. Asistentka pedagoga 
Eva Rathovská4 SPgš- vychovatelství ŠD 
Helena Brychová4 SPgš- vychovatelství. ŠD 
Lenka Škopková4 SPgš- vychovatelství. ŠD 
Veronika Vojtová3 Gymnázium,stud.as.ped Asistentka pedagoga 
Lenka Důrová SOŠ, st.as.ped. Asistent pedagoga 

Romana Frídová3 Soc.pedagogika,Bc Asistentka pedagoga 

Barbora Krumpová2 Gymn., Pedag.min. Asistentka pedagoga 
Kateřina Budišová3 VOŠ, studium as.ped. Asistentka pedagoga 
Tereza Budišová3 SPgŠ Asistentka pedagoga 

Pavla Bürgrová4 SPgŠ,  st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Zdeňka Seberová3 SOŠ Asistentka pedagoga 
Ludmila Rosová3 SPgŠ, Bc. Asistentka pedagoga 

Dana Reitingerová3 SOŠ, st.as.ped. Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD 

Petra Ondrišová3 SOŠ st.as.ped. Asistent pedagoga 

Vladimíra Kocumová3 SOŠ, st.as.ped. Asistent pedagoga 

Ilona Kunešová5 SPgŠ Asistentka pedagoga, ŠD 

Pavla Malá4 SPgŠ Asistentka pedagoga 
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2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 

 

platová třída počet zařazených pracovníků 
1 ----- 

2   8 

3 ----- 

4   4 

5   1 

6   1 

7 ---- 

8 15 

9 11 

10 --- 

11 ---- 

12 32 

13   3 

 
2.7 Trvání pracovního poměru pedagogů 

 

doba trvání počet % 
do 5 let 18 43 

do 10 let 10 12 

do 15 let  5 14 

do 20 let   3   3 

nad 20 let 14 28 

celkem 51 100 

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 
 
 
 
 

 

Chernova Kateryna  Asistentka pedagoga 

Ilková Veronika SOŠ, st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Jakešová Pavla   SOŠ, st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Kováříková Lenka  SOŠ, st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Kubincová Kristýna  SOŠ, st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Matějková Jitka VŠ Asistentka pedagoga, Aj 

Smolová Irena  SOŠ, st.as.ped. Asistentka pedagoga 

Klimešová Helena  VŠ Asistentka pedagoga, Aj 

Martina Janovská VŠ Asistentka pedagoga, Aj 

Dětská skupina, mateřská škola 

Petra Prixová SPgŠ, pečující 
osoba,uč. MŠ 

Dětská skupina, MŠ 

Kateřina Pěstová SŠ, pečující osoba Dětská skupina, odchod na MD 

Tereza Müllerová Ing., pečující osoba Dětská skupina, kroužek 

Lucie Jirsová SŠ, pečující osoba Dětská skupina, odchod na MD 

Monika Maťchová SŠ Dětská skupina, MŠ 

Růžena Sedláková SŠ MŠ 

nástupy a odchody počet 

nástupy  6 

odchody 4 
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3. Vzdělávací program školy 
 

3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠVP ZV - Přes duhový most za vzděláním   15 

ŠVP ZV pro Montessori třídy    8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komentář ředitele školy: 
Školní rok jsme zahájili s 37 učiteli, učitelkami, 4 vychovatelkami a  20 asistentkami a 19 provozními 
zaměstnanci.  
V průběhu školního roku docházelo k několika personálním změnám, několik kolegyň odešlo na mateřskou 
dovolenou, na rizikové těhotenství. 
Z důvodu nárustu Montessori tříd nastoupila na pozici zástupkyně ředitelky pro Montessori třídy Ing. Dagmar 
Kozlová Ph.D. 
Na II.stupni nastoupila na pozici vyučující českého jazyka a dějepisu Mgr. Barbora Tischlerová, která přešla 
z I.stupně a pro výuku českého jazyka je aprobovaná.  
Nárust Montessori tříd souvisí s nárustem učitelů, především pro Montessori třídy – nastoupili pan Štěpánek, 
paní Veselovská, slečna Třísková, paní Kaboňová a částečnou výuku německého jazyka převzala paní 
Poláčková. Pro výuku německého jazyka jsme inzercí poptávali aprobovaného a kvalifikovaného němčináře, 
bohužel se nepodařilo nikoho najít, museli jsme tedy 4 hodiny nechat vyučovat neaprobovaně. 
 
Na pozici asistentek pedagoga nastoupilo 5 nových kolegyň.  Ne všechny asistentky pedagoga v Montessori 
třídách mohou být financovány ze státního rozpočtu, proto jsme uvítali podporu zapsaného spolku Bezinka – 
Montessori třídy a podporu z programu MPSV Zaměstnanost. 
Jedna asistentka pedagoga nastoupila do běžných tříd za asistentku, která začátkem školního roku odešla. 
Jsme rádi, že na pozici  jazykových asistentek pedagoga mohly nastoupit místo rodilých mluvčích paní 
Helena Klimešová, paní Martina Janovská a později i paní Jitka Matějková. Asistentky doplňují běžnou 
výuku v Montessori třídách angličtinou a svým způsobem se jedná o clil metodu. 
 Jsme velmi rádi, že se po dlouhodobé nemoci vrátila paní vychovatelka Škopková.  
I v tomto školním roce jsme pokračovali  v  práci na projektu OP VVZ – „Šablony“  - díky němu ve škole 
pracovala speciální pedagožka, ta se ujala hodin speciálně pedagogické péče.  
Veškerá výuka v tomto školním roce byla vyučována na I.st. kvalifikovaně, pouze angličtina byla částečně 
vyučována neaprobovaně.  Výuka byla stejně jako vloni odučena na II.stupni kvalifikovanými pedagogy a 
většinou i aprobovaně. Výuka německého jazyka byla částečně odučena neaprobovaně.  Díky aprobačnímu 
složení pedagogického sboru a nutnému naplnění potřebných úvazků není možné docílit 100 % 
aprobovanosti. Neaprobovaně se ve škole vyučují předměty Výchova ke zdraví a Pohybová výchova, což 
jsou nově vzniklé předměty a pedagogové neměli možnost tyto předměty vystudovat. Je potěšitelné, že 
všechny hlavní předměty byly odučeny aprobovaně, také se zvedla aprobovanost anglického na jazyka na 
80 % a dějepis z 60 %. Tyto předměty učili kvalifikovaní učitelé II.st., kteří mají s výukou těchto předmětů 
dlouhodobé zkušenosti.. 
 V pedagogickém sboru převládají zkušení učitelé, na nové pozice přišli kolegové bez větší praxe, kterým byl 
přidělen uvádějící učitel. Všichni se dobře sžili s prostředím školy a poděkování patří všem kolegům, kteří jim 
začátek na naší škole ulehčili.  
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3.2 Učební plán školy 
 

3.2. 1 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- I. a II. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                       1.stupeň   2.stupeň     

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obory 

Vyučovací 

předmět 1 2 3 4 5 ∑ dčd 6 7 8 9 ∑ dčd ∑ 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace  

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk 8 8 8 7 8 39 6         0   39 

Český jazyk a 

literatura           0   5 4 5 4 18 3 18 

Cizí jazyk 
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11   3 3 3 3 12   23 

Další cizí jazyk           0     2 2 2 6 6 6 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace Matematika 4 5 5 4 4 22 2 5 4 4 5 18 3 40 

Informatika  Informatika  Informatika        1 1 2 1 1 1     2 1 4 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2     6           0   6 

Přírodověda       1,5 1,5 3           0   3 

Vlastivěda       1,5 1,5 3           0   3 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis           0   1 2 2 2 7   7 

Výchova k 

občanství 

Výchova k 

občanství           0   1 1 1 1 4   4 

Člověk a 

příroda 

Fyzika Fyzika           0   2 2 1 2 7 1 7 

Chemie Chemie           0       2 2 4 1 4 

Přírodopis Přírodopis           0   1 2 2 2 7 1 7 

Zeměpis Zeměpis           0   2 2 2 2 8 2 8 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1 5   1 1 1 1 4   9 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 7   2 2 1 2 7   14 

Člověk a 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví           0     1 1   2   2 

Tělesná 

výchova  

Tělesná 

výchova  2 2 2 2 2 10   2 2 2 2 8   18 

Pohybová 

výchova 

Pohybová 

výchova 1 1 1 1 1 5 5 1       1 1 6 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce           0   1   1 1 3   3 

  

  

Pracovní 

výchova 1 1 1 1 1 5               5 

                                

Povinně 

vol.předmět             0     1 2 1 4 5 4 

  Celkem   21 22 24 25 26 118 14 28 30 32 32 122 24 240 
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vzdělávací program zařazené třídy 

ŠVP ZV - Přes duhový most za vzděláním -  pro Montessori třídy  8 

 

 

I. stupeň - Montessori  

Oblast Obor RVP 
hodiny 

předmět ŠVP 
hodiny 
Min. + 
dispon. 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

Kontrola 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

33 Český jazyk 33 + 8D = 
41 

9 9 8 7 8 41 

Cizí jazyk 9 Cizí jazyk 9 0 0 3 3 3 9 

Matematika 
a její 

aplikace 

Matematika 
a její 

aplikace 

20 Matematika 20 + 2D = 
22 

4 5 5 4 4 22 

Inform. a 
komun. 

technologie 

Inform. a 
komunik. 

technologie 

1 Informatika 1 + 1D = 
2 

0 0 0 1 1 2 

Člověk a 
jeho svět 

Člověk a 
jeho svět 

12 Kosmická 
výchova 

12 + 2D = 
14 

2 2 2 4 4 44 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

5 5 1 1 1 1 1 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

12 5 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

7+3D=10 2 2 2 2 2 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

10 10 2 2 2 2 2 

Disponibilní 
hodinová 

dotace 

 16  102 + 
16D = 
118 

      

Celkem 
hodin v  
1. – 5- 

ročníku 

 118  118 21 22 24 25 26 118 

Ročníková 
maxima 

    22 22 26 26 26  

Nepovinné 
předměty 

          

Náboženství     1 1 1 1 1  

Atletika     2 2 2 2 2  
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II. stupeň -  Montessori 
Oblast Obor RVP 

hodiny 
předmět ŠVP 

hodiny 
Min. + 
dispon. 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kontrola 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

15 Český jazyk a 
literatura 

15 + 2D = 
17 

5 3 4 5 17 

Cizí jazyk 12 Cizí jazyk 12 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk 6 Další cizí jazyk 6 0 2 2 2 6 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika a 
její aplikace 

15 Matematika 15 + 2D = 
17 

4 4 4 5 17 

Inform. a 
komunik. 

technologie 

Inform. a 
komunik. 

technologie 

1 Informační a 
komunikační 
technologie 

1 1 0 0 0 1 

Člověk a 
příroda 

Fyzika 21 Člověk a příroda 5 1 1 1 2 21 

 Chemie 4 1 1 1 1 

 Přírodopis 6 2 1 1 2 

 Zeměpis 6 2 1 1 2 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 11 Člověk a 
společnost 

6 2 1 1 2 11 

 Výchova k 
občanství 

5 1 1 1 2 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

10 Umění a kultura 4 1 1 1 1 10 

 Výtvarná 
výchova 

6 2 1 1 2 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

3 Výchova k volbě 
povolání 

3 + 14D = 
17 

1 7 8 1 19 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

10 2 0 1 1 0 

Tělesná 
výchova 

Tělesná výchova 8 2 2 2 2 8 

Disponib. hod. 
dotace 

 18        

Celkem hodin 
v ročníku 

 122   28 30 32 32 122 

Ročníková 
maxima 

    30 30 32 32  
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3.3 Nepovinné předměty , volitelné předměty, zájmové kroužky 
 

Název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Náboženství 15 

Název volitelného předmětu počet zařazených žáků 

Praktika výtvarné výchovy 14 

Fyzikální praktika 12 

Technické činnosti Nebyly otevřeny 

Seminář matematiky            17 

Seminář českého jazyka 18 

Seminář přírodopisu Nebyl otevřen 

Sportovní výchova -fotbalová příprava 17 

Sportovní výchova –sportovní hry 9 

Informatika – základy programování 22 

Informatika – základy práce s PC 38 – 2 skupiny 

Komunikace v anglickém jazyce 7 

Domácnost 18 

Zdravotní tělesná výchova Nebyla otevřena 

Mediální výchova Nebyla otevřena 

 

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2021/ 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Počet dělených hodin 
 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 32 74 106 

 

název zájmového útvaru 
Dovedné ruce (út 15.00)  

Výtvarný  (čt -14.00) 

Sportovní hry (st 15.00) – dívky  

Sportovní hry (pondělí 13.30) - hoši 

Sportovní hry (st 13.00) - hoši  

Dopravní výchova  

Florbal 

Sbor  (út/st 13.30 nebo po 14.00 - dle domluvy zájemců) 

Čtenářský kroužek 

Velká Píšťalka – pokročilí  (st 13.30) 

Píšťalka – 2. a 3. ročník – pokročilí (po 13.00) 

Píšťalka pro začátečníky (čt – 13.00)  

MMGang (Montessori kapela) (čt13.00-14.00) 

Malý zpěváček 

Dramatický kroužek (út 14.00) 

Ruční práce (šití, háčkování, pletení,..) 

Německý jazyk pro začátečníky 

Rybolovná technika (út 17.00-19.00) 

Rybářský kroužek - začátečníci (st 16.00) 

Rybářský kroužek – pokročílí (st 17.00) 

Bezinka pro nejmenší  

Atletika I.stupně (po 13.40) 

Řečové dovednosti 1 - logopedická cvičení (Po 14.00) 

Řečové dovednosti 2 - logopedická cvičení (St 14.00) 
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Komentář ředitele školy 

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo podle vlastního ŠVP, který jsme nazvali Přes duhový most za 

vzděláním, v 15 třídách. V 8 třídách se vyučovalo dle ŠVP pro Montessori třídy. Tyto dokumenty, na 

jehož vzniku se podílí celý pedagogický sbor, je závazným materiálem pro naplňování úkolů daných 

RVP. Tento školní program není však neměnným dogmatem, ale je přizpůsobován potřebám a 

podmínkám školy. Je tedy každoročně aktualizován. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel 

co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový 

vzdělávací program. Za jednu z nejdůležitějších podmínek pro úspěšné vzdělávání považujeme příznivou 

vnitřní atmosféru školy. Snažíme se vytvářet atmosféru důvěry, partnerských vztahů, respektu a tolerance 

nejen mezi zákonnými zástupci a pedagogy, ale především mezi pedagogy a žáky, což se nám i dle závěrů 

šetření ČŠI a další externí evaluace daří. Z pravidelné evaluace školního vzdělávacího programu, kterou 

dlouhodobě systematicky provádíme pomocí interních i externích nástrojů, vyplývá, že organizační i 

materiální podmínky pro jeho realizaci jsou na dobré úrovni. Školní vzdělávací program je jako živý 

dokument stále přizpůsobován potřebám školy, optimalizován podle potřeb vzdělávání žáků školy a na 

základě evaluace výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Je také upravován v souladu se změnami 

RVP ZV. Žáci jsou ve škole cíleně vedeni k samostatnému nebo týmovému řešení modelových i reálných 

problémových situací vztahujících se k probíranému učivu. V rámci jednotlivých předmětů a 

vzdělávacích oblastí jsou zařazovány dílčí i komplexní projekty. Vzdělávání touto formou umožňuje 

aplikovat práci s chybou, ve výuce se pak více uplatňují moderní metody a způsoby práce se třídou a 

důraz je kladen na sebehodnocení žáků i formativní hodnocení. Snažíme se všestranně rozvíjet každého 

žáka a důsledně uplatňovat individuální přístup. V rámci všestrannosti vzdělávání klademe důraz na 

získání jazykové a osobnostní (občanské a sociální) gramotnosti. Pozornost věnujeme formování 

osobnosti žáků v oblasti společenských norem. Dlouhodobě a systematicky se v rámci ŠVP zabýváme 

rozvojem všech gramotností, s důrazem na čtenářskou, finanční a informační, a to mimo jiné i formou 

projektového vyučování a zařazováním projektových dnů a různých besed a akcí pro žáky. V našem ŠVP 

je tak zapracována oblast dopravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a ochrany člověka za 

mimořádných situací. Povinně se druhý cizí jazyk vyučuje v ročníku 7. až 9. Specializace vzdělávání se 

projevuje i v přístupu k informačním a digitálním technologiím, a to nejen zařazením příslušných 

předmětů (informatika je vyučována od 4. ročníku jako povinný předmět), ale zejména využíváním těchto 

technických prostředků v ostatních předmětech již od prvního ročníku. Proto pro nás není problémem 

úprava ŠVP, kterou jsme v letošním školním roce prováděli tak, abychom plnili požadavky nového 

Revidovaného RVP ZV v oblasti výuky informačních technologií. Výuku jsme zahájili od září 2021. 

Efektivitě vzdělávacího procesu napomáhá využívání techniky – personální výpočetní techniky, 

dataprojektorů, interaktivních tabulí, audiovizuální techniky. Technické možnosti školy a dovednosti v 

používání ICT se žákům i pedagogům hodily už při online výuce v souvislosti pandemií Covid-19, 

zúročíme je i při výuce informatiky a rozvoji digitálních kompetencí žáků. 4 Díky stálé práci na našem 

ŠVP a díky práci na rozvoji funkčních gramotností jsme neměli v říjnu 2020 problémy v oblasti vybavení 

školy, znalostí a dovedností žáků i pedagogů při přechodu na distanční a online výuku, v letošním 

školním roce jsme byli schopni rychle reagovat na to, že jednotlivé třídy odcházely do karantény. 

Dosavadní zkušenosti Z pravidelné evaluace, vyhodnocování práce dle ŠVP i zjištění ČŠI vyplývá, že náš 

školní vzdělávací program je nastaven optimálně, zohledňuje doporučené učební osnovy předmětů ČJL, 

AJ a M a Standardy pro základní vzdělávání v 5. a 9. ročníku včetně očekávaných výstupů, stanovené cíle 

se daří naplňovat. Komplexní autoevaluaci ŠVP jsme provedli v rámci předmětových komisí a 

metodických sdružení v souvislosti se změnami podle Revidovaného RVP ZV (výuka informatiky, 

digitální gramotnosti a další). ŠVP obsahuje  dodatek č.2, který stanovuje způsob inkluzivního vzdělávání 

ve škole, definuje způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  a vzdělávání žáků 

nadaných a mimořádně nadaných. Dále jsou zde popsána podpůrná opatření, která škola v rámci 

inkluzivního vzdělávání poskytuje. 

Ve škole se v tomto školním roce vyučovaly dva cizí jazyky jako 1.cizí jazyk  – anglický ( 3. – 9. třída = 

332 - 23 skupin) německý (6. -9. tř.=  32 žáků – 3 skupiny). Bohužel se ve 3. třídě pro malý zájem 

nepodařilo otevřít skupinu německého jazyka jako 1.cizí jazyk. Škola by v budoucnosti ráda žáky více 

motivovala pro výuku německého jazyka.  

Již 9. rokem se vyučoval povinně druhý cizí jazyk – v 7., 8. a 9.tř. ve dvouhodinové dotaci.  V 9 

skupinách se učilo 114 žáků německý jazyk, byly také vytvořeny skupiny anglického jazyka jako 2.cizího 

jazyka – 32 žáků ve 3 skupinách. Výuka 2.CZJ je zaměřena na konverzaci, na jejímž základě je probírána 

gramatika. I nadále se snažíme zachovat trend menší naplněnosti jazykových skupin, což významně 
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napomáhá větší kvalitě výuky, především pak s důrazem na komunikaci v cizím jazyce. Průměrný počet 

žáků v anglických  skupinách byl – 14,4. V německých pak 11,25, v německých (2.cizí jazyk – 14,4),  

Hodiny informatiky byly děleny pouze v 5.ročníku, kdy jedna skupina měla matematiku, 2.informatiku a 

pak se vystřídaly. Pro ostatní třídy byla kapacita 23 míst dostačující. V učebně informatiky se dále dělí 

hodiny volitelného předmětu – v tomto roce byl velký zájem o základy informatiky a programování – 

otevřely se 4  skupiny.   

V učebním plánu školy byl v tomto šk.roce pouze 1 nepovinný předmět -  náboženství. I v tomto školním 

roce si žáci, kteří chtěli pomoci s přípravou na přijímací zkoušky, mohli zvolit seminář z českého jazyka a 

matematiky. Škola nabídla tyto dva předměty i formou zájmového kroužku 

Bylo otevřeno 10 skupin volitelných předmětů. Z důvodu zavedení povinného 2.cizího jazyka mají žáci 

7.-9. ročníku dle učebního plánu menší možnost zvolit více volitelných předmětů. Díky profilaci školy na 

sport si žáci již tradičně vybrali předměty sportovního zaměření –zaměřených především na sportovní hry 

a fotbal. Škola se snaží žáky motivovat pro studium technických oborů – nabízíme tedy předměty 

technické činnosti a fyzikální praktika, technické činnosti nebyly pro malý zájem otevřeny. Zaznamenali 

jsme větší zájem o informatiku, byly otevřeny 3 skupiny informatiky – jedna zaměřena na základy práce 

s PC, dvě  byly zaměřeny na programování. V tomto školním roce pokračovala také komunikace 

v anglickém jazyce a domácnost. 

 Jedním z cílů našeho ŠVP je naplňovat profilaci školy na sport, zdravý životní styl a díky předmětům 

Výchova ke zdraví, Pohybová výchova a právě volitelným předmětům se daří tento cíl plnit.  Již určitou 

tradicí se stalo začlenění hodin jógy do učebního plánu školy na I.stupni. Toto cvičení děti velmi baví a 

díky vlastnímu ŠVP ho můžeme zařazovat do profilového předmětu Pohybová výchova. 

Tradičně škola nabízela zájmové útvary.  V tomto školním roce 24, což bylo  o osm skupin více než 

v minulém školním roce.  

 



14 

 

 

 

 

 

Vzdělávání  2021-2022  -  Montessori 

Již devátým školním  rokem fungují pod ZŠ Národní Montessori třídy a vzdělávání obecně. Tento 

rok byl pro nás v mnohém přelomový. Na střední školy jsme vyslali první deváťáky a v dubnu se 

dětská skupina po dlouhých vyjednáváních s městem stala státní mateřskou školou. Tím se změnil 

nejen název, ale i organizace celé naší školy. 

Snažili jsme se vyjít vstříc rodičům, jejichž děti se nedostali do dětské skupiny a od září jsme 

vybudovali nové prostory a otevřeli jsme tzv. Klubík. Zařízení pro předškolní děti s celotýdenním 

provozem. Začínalo v něm 16 dětí, ale již během podzimu byla jeho kapacita naplněna na 100 %, 

tedy 20 dětí. V Klubíku působily dvě průvodkyně – Mgr. Blanka Dvořáková a Ing. Tereza 

Müllerová. Děti měly učebnu zařízenou stejně jako DS, mohly se tedy podílet na přípravě svačin, 

často chodily ven, vyráběly, cvičily, ale především pracovaly s Montessori pomůckami a 

diskutovaly na elipse. 

Dětská skupina ukončila svou činnost k 31.3.2022. Hned 1.4.2022 ale vznikla státní mateřská škola. 

Pro děti a jejich rodiče se tedy nic nezměnilo, zásadní změna to ale byla pro školu. Na místa 

průvodkyň musely nastoupit osoby s požadovaným vzděláním, celý provoz se začal řídit jinými 

pravidly, dětem jsou mj. poskytovány svačiny apod. Také jsme absolvovali první zápis do mateřské 

školy. K němu se dostavilo 28 dětí se svými zákonnými zástupci, přijmout jsme ale mohli jen 13. 

To bylo pro řadu rodičů velkým zklamáním a především ti mimoprachatičtí, kteří s námi dlouho 

spolupracují a mají u nás děti ve škole, to považovali za velké bezpráví. Činnost dětí to ale nijak 

nenarušilo, tak mohly dále pracovat s Montessori pomůckami. Na jaře dokonce i navštívily klienty 

Domova Matky Vojtěchy a my pevně věříme, že se naše spolupráce opět obnoví. Jako každoročně 

se účastnily celomontessori projektu, tentokrát na téma DUHA. Vystupovaly na benefičním 

koncertu pro Ukrajinu, účinkovaly v živém Betlému, navštívily MEVPIS Vodňany a mnoho času 

trávily venku. Společně s dětmi s Klubíku strávily několik hodin týdně s „rodilou mluvčí“. Vedoucí 

pečující osobou a později vedoucí učitelkou MŠ byla Bc. Petra Prixová, na pozicích pečujících osob 

a učitelek se postupně vystřídalo více osob – Lucie Jirsová, Dis., Petra Ondrišová, Dis., Jitka 

Ondoková, Dis., Mgr. Růžena Sedláková a Monika Maťchová. 

Výuka angličtiny pokračovala v nižších ročnících a u předškolních dětí podle metodiky Watts 

English. Děti si Steva a Maggie velmi oblíbili. Naše „rodilé mluvčí“ Mgr. Helena Klimešová a Bc. 

Martina Janovská navštěvovaly během školního roku všechny třídy i mimo povinné hodiny 

angličtiny a zároveň vedly odpolední kroužky. Nejstarší děti se v rámci kroužky připravovaly na 

zkoušku KET for Schools, kterou také v květnu úspěšně absolvovaly. Naše žákyně zároveň vyhrály 

obě kategorie školního kola anglické olympiády, jedna postoupila až do krajského kola, druhá se 

umístila v okresním kole na skvělém 2. místě.  

Úspěchy ale naši žáci slavili i v dalších jazykových soutěžích – německé a češtinářské olympiádě – 

postup do krajského kola a 2. místo v kraji v německé. Pozadu nezůstali ani v soutěžích sportovních 

– OVOV, LAO, Pohár Rozhlasu či přírodovědných – biologická olympiáda, soutěž NP Příroda ve 

školních lavicích. Také přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se povedly a obě žákyně, které je 

absolvovaly, na gymnázium odcházejí. 

Novinkou ve školních třídách je třetí třída prvního trojorčí. Přivítali jsme mezi sebe třídu Vlčat pod 

vedením Mgr. Hany Kaboňové, asistentkou byla nejprve Lenka Kováříková, později Pavla 

Jakešová. Ve své práci pokračovali Kulíšci s Mgr. Martinou Schneiderovou a Kateřinou Budišovou, 

později i Ing. Jitkou Matějkovou, dále Čtyřlístek s Mgr. Evou Šťastnou a Terezou Budišovou. 

Druhé trojročí reprezentuje Nirvána pod vedení Mgr. Ivy Zíkové a asistentek Jany Poláčkové a 

Veroniky Ilková a Chameleoni s Mgr. Zdenkou Kubičkovou a asistentkami Lenkou Důrovou a 

Irenou Smolovou. Třetí trojročí se rozrostlo o deváťáky. Ti si pro svou třídu zvolili název Mount 

Everest a ke konci školní docházky je od prvního ročníku dovedla Mgr. Martina Zíková. Ve své 

činnosti pokračovali Osmáci s Mgr. Veronikou Veselovskou a asistentkami Pavlou Malou a později 
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Lenkou Kováříkovou. Dětem z prvního stupně byly k dispozici dvě oddělení Montessori družiny, 

jedno vedla Dana Reitingerová, Dis., druhé Ilona Kunešová. 

Měli jsme velké štěstí, protože covidové karantény se našim třídám většinou vyhýbaly. Pokud už 

k nějaké došlo, trvala pouze den či dva. Děti se tedy konečně mohly užívat společně strávený čas ve 

škole, i když byl narušován testováním. Po jarních prázdninách jsme i v našich třídách přivítali 

několik ukrajinských dětí, které se většinou velmi rychle adaptovaly, především žáci 9. ročníku. 

Děti tedy prožily téměř běžný školní rok. Pracovaly s pomůckami, na projektech, navštěvovaly 

divadelní i filmová představení, muzea. Chodily na plavání, do terénu, vyjížděly na výlety, exkurze 

i již tradiční adaptační pobyty. Osmáci absolvovali cyklistickoturistický kurz a Mount Everest 

vyrazil na kurz vodácký. Výše zmíněné třídy také v rámci projektu ŠUŽ absolvovaly třídenní pobyt 

na SEVERu v Horním Maršově. Environmentálnímu projektu PLACE se věnovala i třída Nirvána. 

Všechny děti se zapojily do celomontessori projektu DUHA. Někdo vařil, někdo vyšíval, jiný 

připravoval divadlo, baletní vystoupení, nebo třeba pokusy. To vše potom děti představily 

v kinosále. Naše děti se také zapojily do benefičního koncertu pro Ukrajinu. Kromě několika 

vystoupení také vyrobily mnoho voňavých balíčků, které si mohli příchozí zaplatit, připravily 

koláče a popcorn.  

V plné míře se také mohl opět rozběhnout předmět výchova k volbě povolání určený žákům 7. a 8. 

ročníku. Začátkem školního roku jsme od firmy VAVI dostali darem profesionální šicí stroje. Děti 

tak vaření, práci na zahradě a v dílnách rozšířily o šití čepic, zástěr a dalších potřebných věcí. 

Mohly také navštěvovat různá povolání, což někdy samostatně, jindy za přispění Jihočeské 

hospodářské komory dělaly pravidelně téměř každý týden. 

Montessori parlament se scházel s Martinou Zíkovou jednou za týden a připravoval pro děti různé 

akce, řešil, co děti trápí, komunikoval s vedením Montessori i celé školy. Po rozpačitém začátku se 

nakonec rozběhl i časopis Velryba na souši, za což patří velký dík především Veronice Veselovské. 

Během školního roku vyšlo hned 10 čísel. Svoji činnost naplno rozjel také Ekotým. Děti pod 

vedením žákyně Mount Everestu Ludmily Kozlové trávily společně dvě velké přestávky týdně. 

Pracovaly na mnoha projektech. Uspořádaly výstavu o znečištění a ochraně vod, swap oblečení, 

zařídily možnost používání vlastních sáčků nebo krabiček ve školním bufetu, jednaly s vedoucí 

školné jídelny i s vedením školy. Za všechny tyto aktivity si Ludmila Kozlová vysloužila nominaci 

na cenu Josefa Vavrouška a stala se i její laureátkou. 

Spolupracovali jsme také s prachatickými seniory. Připravili jsme pro ně projekt Montessori 

vzdělávání v každém věku. Jednou za měsíc od září do června si třída připravila práci s pomůckami. 

Jednalo se o pomůcky na matematiku, český jazyk. Děti ale představily i kosmické příběhy a život a 

dílo Marie Montessori. Docházka v některých měsících byla sice poznamenána covidovou situací, 

přesto si „výuku“ užili malí i velcí. 

Závěr školního roku patřil již tradičně prezentaci ročníkových prací a zahradní slavnosti. Letos 

poprvé se jednalo i o práce absolventské. 12 žáků 9. ročníku je předneslo v kinosále. Jejich mladší 

spolužáci od 5. ročníku ve svých třídách nebo tamtéž. Témata byla opravdu velmi pestrá. Od 

historie výroby hraček přes elektrárny až po bicí nástroje. Všechny děti svou práci prezentovaly na 

vysoké úrovni a děkovné listy si zasloužily.  

V rámci zahradní slavnosti jsme předali pomůcky pro Afriku, které naše děti navrhly a vyrobily na 

3D tiskárně, kterou nám věnovala firma Průša. Také jsme již podruhé vyhlašovali literární soutěž 

Duha. Sice chyběl jeden z porotců spisovatel Hynek Klimek, zastoupili ho ale další dva Zdenka 

Kubičková a Milan Zíka.  

I zahradní slavnost byla ovlivněna tím, že jsme do světa vyprovázeli naše první deváťáky. Všichni 

žáci třídy Mount Everest se dostali na střední školu či učiliště. Věříme, že jim Montessori 

vzdělávání dalo to, co budou v životě potřebovat. Teď už bude jen na nich, jak toho využijí. 
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4. Počty žáků 
 

4.1 Počty žáků školy  
 

třída počet žáků 
 

výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne) 
1.A 23 NE 
1.M 21 NE 
2.A 19 NE 
2.B 19 NE 
2.M 18 NE 
3.A 18 NE 
3.B 20 NE 
3.M 18 NE 
4.A 24 NE 
4.B 24 NE 
5.A 28 NE 
5.M 25 NE 
6.A 18 NE 
6.B 19 NE 
6.M 23 NE 
7.A 19 NE 
7.B 21 NE 
7.M 12 NE 
8.A 22 NE 
8.B 24 NE 
8.M 7 NE 
9.A 30 NE 
9.M 12 NE 

Včetně žáků plnící povinnou školní docházku v zahraničí a individuální vzd. 
 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

1+ 3 Montessori 44   

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy  
ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 2 1 2 6 5 3 4  5 6 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium      2 

čtyřleté gymnázium    10 

střední odborná škola    21 

střední odborné učiliště      9 

konzervatoř      1 

Škola v zahraničí       0 
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 4.5 Žáci – cizinci 
kategorie cizinců občané 

EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

Počet žáků v ZŠ 0 33 

počet žáků ve ŠD 0 0 

počet žáků ve ŠJ 0 0 

počet žáků celkem 0 33 

  

 
 
 

 

5. Hodnocení žáků 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

třída počet prospěli 

s vyznamenáním/ 

samé jedničky 

prospěli Neprospěli 

(opakují ze 

zdr.dův.) 

 I.pol.    II.pol. I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 

1.A 20+1 21+2 20/20 22/20 20 21 0 0 

1.M 19+1 19+1 11/19 10/1 19 19 0 0 

2.A 19 19 18/12 15/11 19 19 0 1 

2.B 19 18 19/10 18/8 19 18 0 1 

2.M 19 17 19/11 12/8 19 17 0 0 

3.A 18 19 15/9 15/4 18 19 0 0 

3.B 17+1 19+1 12/9 11/6 17 19 0 0 

3.M 18 18 18/15 15/10 18 18 0 1 

4.A 22+1 23+1 18/5 18/4 22 23 0 0 

4.B 20 21+2 20/13 16/10 20 21 0 1 

Komentář ředitele školy 

Školní rok jsme zahájili se  428 žáky. K tomuto počtu 10 žáků plní povinnou školní docházku 
v zahraničí nebo mají povoleno individuální vzdělávání, což je stejný počet jako v roce 
předchozím. V průběhu roku přišlo 43 žáků, 10 jich odešlo. Na konci školního roku bylo tedy 
ve škole 461 žáků. Nárust 31 žáků tvoří žáci z Ukrajiny. 
 Na I.st. bylo 257 žáků ve 12 třídách, tedy 21,4 žáků na třídu . Na II. stupni bylo 204 žáků 
v 11 třídách, tedy 19  žáků na třídu. Průměr žáků na třídu se proti předchozímu roku zvýšil. 
Počet tříd se zvýšil - na II.st. o jednu třídu. 10 žáků se vzdělává individuálně nebo plní 
povinnou školní docházku v zahraničí. Jeden žák školy je veden v evidenci, ze školy odešel, 
zřejmě do zahraničí, bohužel neznáme místo jeho pobytu, ani školu. Ředitelka školy 
požádala o spolupráci OSPOD, ani tento úřad nezná místo jeho pobytu. 
Do prvních tříd nastoupilo 44 žáků, byla otevřena jen jedna klasická třída, a vznikla nová 
montessori třída ( 1.trojročí) 21 dětí tedy nastoupilo do 3 Montessori tříd, kde spolu s 2. a 3. 
ročníkem vytvořily tři trojročí. 
Nejnaplněnější třídami  byla třída 5.A s 28 žáky.  
Základní docházku ukončilo 43 žáků. 42 žáků z 9.ročníku a 1 žák z 8. třídy. V tomto roce 
odcházela většina žáků na střední odborné školy – 21, nárust byl o studium na gymnázium, 
tam nastoupilo 10 žáků, jedna žákyně se dostala na konzervatoř a pouze 9 žáků šlo na  
střední odborné učiliště. Do primy na gymnázium se hlásily pouze 2 žákyně, obě byly přijaty. 
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5.A 25 28 21/9 

 

20/9 

 

25 28 0 0 

5.M 32 34+1 32/3 15/5 32 34 0 0 

VI.A 15 18 6/2 5/2 14 18 1 0 

VI.B 17+2 17+2 3/0 2/0 17 17 0 0 

VI.M 12 12+1 4/0 3/1 12 12 0 0 

VII.A 17 19 5/0 6/2 17 19 0 0 

VII.B 19 21 5/0 6/2 19 21 0 0 

VII.M 12 12 3/0 3/0 12 12 0 0 

VIII.A 21 22 5/0 4/0 19 19 2 3 

VIII.B 20 24 5/1 6/1 20 24 0 0 

VIII.M 7 7 0 1/0 7 7 0 0 

IX.A 26 29 7/1 4/1 24 29 2 0 

IX.M 10 12 6/1 3/2 10 12 0 0 

         

Celkem   424+6 449 + 11 251/152 322/98 419 446 5 3 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

 
 
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, 

kombinací obou způsobů) 

Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

 I.pol II.pol. I.pol II.pol. 

1.A 0 0 0 0 

1.M 0 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

2.B 0 0 0 0 

2.M 0 0 0 0 

3.A 0 1 0 0 

3.B 1 1 0 0 

3.M 0 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 

4.B 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 

5.M 0 0 0 0 

VI.A 0 0 0 0 

VI.B 0 0 0 0 

VI.M 0 0 0 0 

VII.A 0 0 0 0 

VII.B 0 0 0 0 

VII.M 0 0 0 0 

VIII.A 0 0 0 0 

VIII.B 0 0 0 0 

VIII.M 0 0 0 0 

IX.A 1 1 0 0 

IX.M 0 0 0 0 

 2 3 0 0 
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Způsob vyjádření hodnocení výsledků vzdělávání je ve všech případech klasifikačním stupněm. 

Slovně byly hodnoceny všechny předměty v Montessori třídách. 

 

 5.4 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí a důtky 

 

třída Pochvala 

třídního učitele 

Pochvala 

ředitelky školy 

Pochvala na 

vysvědčení 

 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. 

1.A 7 7 0 0 0 0 

1.M 0 0 0 0 0 0 

2.A 0 7 0 0 0 0 

2.B 0 5 0 0 0 0 

2.M 0 0 0 0 0 0 

3.A 5 7 0 0 0 0 

3.B 0 22 0 0 0 0 

3.M 0 0 0 0 0 0 

4.A 0 5 0 0 0 0 

4.B 5 11 0 0 0 0 

5.A 0 26 0 1 0 0 

5.M 0 0 0 0 0 0 

VI.A 0 3 0 0 0 0 

VI.B 2 4 0 0 0 0 

VI.M 0 0 0 0 0 0 

VII.A 0 3 0 0 0 0 

VII.B 5 8 0 0 0 0 

VII.M 0 0 0 0 0 0 

VIII.A 0 12 0 1 0 0 

VIII.B 0 7 0 0 0 0 

VIII.M 0 0 0 0 0 0 

IX.A 0 7 0 0 1 2 

IX.M 0 0 0 0 0 0 

celkem 24 134 0 2 1 2 

 

třída Napomenutí třídního 

učitele 

Důtka třídního 

učitele 

Důtka ředitele školy 

 I.pol. II.pol. I.pol. II. pol. I.pol. II. pol. 

I.A 0 0 0 0 0 0 

I.B 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 1 0 0 0 0 

II.B 0 0 0 0 0 0 

II.M 0 0 0 0 0 0 

III.A 5 2 0 1 0 0 

III.B 4 1 2 1 0 0 

III.M 0 0 0 0 0 0 

IV.A 1 1 0 0 0 0 

V.A 0 0 0 0 0 0 

V.B 2 4 0 0 0 0 

V.M 0 0 0 0 0 0 
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5.5 Výchovná opatření –  

5.6 Komisionální přezkoušení žáků 

O komisionální přezkoušení na základě žádosti zákonných zástupců podle odstavce 4) §52 zákona 

561/2004 nebylo v tomto školním roce požádáno.  

 

5.7 Opakování ročníku  
Na konci II.pololetí neprospěli na II.stupni 3 žáci – dva žáci neprospěli ze tří předmětů, jeden žák 

neudělal opravné zkoušky a všichni tři opakují ročník. 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

třída Počet 

žáků 

I.pol. 

Počet 

žáků 

II.pol. 

počet  

omluvených 

 hodin 

průměr 

na žáka 

třídy 

I.pololetí 

průměr 

na žáka 

třídy 

II.pololetí 

počet 

neomluvených 

hodin  

průměr 

na žáka 

třídy 

I.pol. 

průměr 

na žáka 

třídy 

II.pol. 

   I.pol. II.pol I.pol. II.pol I.pol. II.pol I.pol. II.pol 

1.A 20+1 18 913 903 45.65 68,05 0 0 0 0 

1.M 19+1 17 1388 1314 69,40 77,90 0 0 0 0 

2.A 19 19 1186 1163 62,42 61,21 0 0 0 0 

2.B 19 17+1 1519 938 79,947 55,17 0 0 0 0 

2.M 19 22 + 1 1220 685 64,211 31,13 0 0 0 0 

3.A 18 19+1 819 1016 45 53,47 0 11 0 0,61 

3.B 17+1 20 1027 969 62,18 48,45 30 5 1,76 0,29 

3.M 18 20+1 1251 917 69,5 45,85 0 0 0 0 

4.A 22+1 26 977 1373 46,52 52,80 0 0 0 0 

4.B 20 20+1 729 1140 36,45 57 0 0 0 0 

5.A 25 18+2 1509 1470 60,63 81,66 0 0 0 0 

5.M 32 28 2989 2211 93,41 78,96 0 0 0 0 

VI.A 15 18 1058 888 75,57 52,24 0 0 0 0 

VI.B 17+2 20 920 920 54,12 54,12 0 0 0 0 

VI.M 12 12 1074 797 90 66 0 0 0 0 

VII.A 17 21 862 1734 50,71 91,26 0 0 0 0 

VII.B 19 20 1054 1153 55,47 54,9 0 0 0 0 

VII.M 12 7 1109 1436 92,41 119,67 0 0 0 0 

VIII.A 21 27 1289 1844 61,381 83,81 0 0 0 0 

VIII.B 20 10 1395 1480 69,75 61,66 0 0 0 0 

VIII.M 7 27+1 568 444 81,14 63,43 0 0 0 0 

IX.A 26 27 1403 2617 56,16 90,24 1 0 0,04 0 

IX.M 10  1207 1207 120,7 120,7 0 0 0 0 

celkem 424+6 449+11  9365 8076 21,62 18,66 31 16 0,015 1,46 

VI.A 3 2 0 0 0 0 

VI.B 3 7 1 2 1 1 

VI.M 0 0 0 0 0 0 

VII.A 2 0 3 1 0 1 

VII.B 0 2 0 0 0 0 

VII.M 0 0 0 0 0 0 

VIII.A 10 7 4 5 4 3 

VIII.M 0 0 0 1 0 0 

IX.A 0 0 0 0 0 0 

IX.B 1 0 2 0 1 0 

celkem 31 27 12 11 6 5 
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Komentář ředitele školy: 

 

V tomto školním roce jsme při hodnocení brali v úvahu uplynulý školní rok, kdy probíhala velmi 

dlouho distanční výuka a dá se říci, že ne všichni měli dobře osvojené učivo. Učitelé věnovali začátek 

školního roku opakování a upevňování učiva. Žákům velmi pomáhal program NPO -  Covid – 

doučování. 

Při hodnocení se přihlíží k celé osobnosti žáka, jeho eventuálním poruchám učení, individuálním 

zvláštnostem, snaze, píli, přihlíží se k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Kromě písemných prací, 

ústního zkoušení, testů, menších prověrek do závěrečného hodnocení počítáme také aktivitu a práci 

v hodině, práci ve skupinách, na projektech a domácí přípravu, na kterou výuka navazuje. Do hodno-

cení některých předmětů zařazujeme referáty na daná témata, účasti na soutěžích. Do každého 

předmětu se promítají jiné způsoby a oblasti hodnocení – v jazykových předmětech přidáváme slo-

hové práce, porozumění audionahrávce, schopnost komunikace, ale i znalosti reálií daných zemí. 

V ICT hodnotíme aktivitu žáků během hodin a schopnost aplikace v praktickém životě. Toto je třeba 

posilovat a tím utvářet kladný vztah k výuce a ke škole.  

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v oblasti hodnocení opíráme 

o hodnocení i dílčích postupů, tolerantní hodnocení, hodnocení pouze obsahové stránky, při písemném 

ověřování znalostí je možné nabídnout alternativní variantu, např. test s výběrem odpovědí či ústní 

zkoušení, shovívavější hodnocení práce s textem, kvůli nepřesnostem vzniklým nedokonalostí čtení.  

V období od března do června prošla škola zatěžkávací zkouškou při přijímání a organizování výuky 

ukrajinských dětí, průběžně přicházejících kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Děti se postupně 

adaptovaly na nové prostředí. Byly zařazeny do kmenových tříd, kam chodily zejména na výuku 

předmětů, které nekladly jazykovou bariéru: tělocvik, hudební a výtvarná výchova, pracovní činnosti, 

informatika, angličtina. Na ostatní předměty odcházely děti na výuku ČDJ, kde se potkávaly se svými 

krajany. V kmenové třídě měly ukrajinské děti svého “průvodce” z řad stávajících žáků. Ti jim 

pomáhali s orientací po škole a v rozvrhu hodin. Výuka ČDJ probíhala v oddělených skupinách pro I. 

a II. stupeň. U těchto dětí jsme využili možnost slovního hodnocení. Toto hodnocení vypracoval učitel 

za svůj předmět – dotknul se všech oblastí daného předmětu. Hodnocení jsme adresovali žákovi, proto 

ho oslovujeme. Součástí hodnocení bývá doporučení vyučujícího, jak by žák měl, mohl postupovat 

dál, aby dosáhl svého maxima. 

Při výuce žáků z Ukrajiny škola využila možnosti Národního plánu obnovy pro výuku českého jazyka, 

zřizovatel financoval cizojazyčnou asistentku – děti byly rozděleny dle věku a část jejich výuky 

probíhala v Ukrajinštině. Byl upraven jejich učební plán. 

Na konci II.pololetí neprospěli na II.stupni 3 žáci – dva žáci neprospěli ze tří předmětů, jeden žák 

neudělal opravné zkoušky a všichni tři opakují ročník. 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 
6.1 Hospitační činnost 
 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy    10 

Zástupce ředitele školy     5 

Ostatní pracovníci     0 

celkem     15 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 
 

 +  
(objevuje se 
ve všech 
hodinách) 

+ - 
(objevuje se 
pouze 
v některých 

-  
(v hodinách se 
neobjevuje) 
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hodinách) 

Plnění cílů vzdělávání    

soulad výuky s cíli základního vzdělávání 
(školním vzdělávacím programem) 

+   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů 
výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce  +  

návaznost probíraného učiva na 
předcházející témata 

+   

Materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

+   

účelnost využití pomůcek, učebnic, 
didaktické techniky 

 + Online 
programy 

Vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin  +  

sledování a plnění stanovených cílů  +  

podpora osobnostního a sociálního rozvoje 
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 
vzájemného respektování a tolerance 

 +  

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního 
a emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností 

 +  

využívání metod aktivního, prožitkového 
učení, experimentování, manipulování, 
objevování, práce s chybou 

 +  

účelnost výuky frontální, skupinové a 
individuální 

 +  

vyváženost rolí učitele jako organizátora 
výuky a jako zdroje informací 

 + Často 
převažuje role 
učitele 

účelnost aplikovaných metod  +  

respektování individuálního tempa, možnost 
relaxace žáků 

+   

vhodná forma kladení otázek  +  

Motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  +  

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)   + 

využívání zkušeností žáků  +  

vliv hodnocení na motivaci žáků   + 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace  +  

osobní příklad pedagoga  +  

Interakce a komunikace    

klima třídy  +  

akceptování stanovených pravidel 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 
žáky navzájem 

+   

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 
argumentace, diskuse 

 +  

vzájemné respektování, výchova k toleranci  +  

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků 

 +  

Hodnocení žáků    
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věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení  +  

respektování individuálních schopností žáků  +  

využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

  + 

ocenění pokroku  +  

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem   + 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků 
učitelem 

 +  

využití pravidel hodnocení +   

 
Komentář ředitelky školy:  

Nejsilnější stránkou je plánování hodiny, komunikace a interakce se žáky. Slabým místem je 

hodnocení. Stále převládá sumativní nad formativním. K pozitivním závěrům hospitací patří příprava 

vyučujících na vyučování, dodržování tematických plánů, práce s didaktickou technikou, střídání 

metod a forem v hodinách, práce se žáky s individuálně vzdělávacími potřebami, příjemná pracovní 

atmosféra a klima ve třídách.  

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

 Studium pro ředitele škol 
v rámci vzdělávacího programu v projektu 
ČŠI  Kompetence III 

0 

Studium pro ředitele škol a školských 
zařízení 

0 

 

2.Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

0 

 Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

0 

Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

0 

 

3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Téma, organizátor Forma vzdělávání, počet pedagogů 

Obtížná jednání s rodiči - NPI W -1 

Jak pracovat s výuk.mater. 

Česky raz dva ( pro děti cizince) - KVIC 

W- 1 

Tělocvik hravě, atraktivně, kreativně - 

Descartes 

P -  1 

Oblastní workshop CJL – přij.zk.ČJ - 

NPI 

P - 1 
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Konference o vzdělávání - MAS 

Šumavsko – celodenní – 8 témat 

P - 40 

Veletrh ekologické výchovy – 

Chaloupky o.p.s. 

P -2 

Krajská konference primární prevence 

rizikového chování  - Jihočeský kraj 

P -2 

Inovativní  metody výuky cizích jaz. - 

Infra 

W -2 

Začlenění dětí z UK do ZŠ W-1 

Metodika výuky AJ pro žáky ml.šk.věku W-3 

Líný učitel – R. Čapek  W -40 

Formativní hodnocení ve škole P-30 

Montessori kurz P-10 

Wellbeeing W -30 

Digitální a robotické pomůcky P-1 

Watts English – nová výuka AJ P-8 

Třídním učitelem v postcovidové době – 

život bez závislostí . Dr. Vrbková – III. 

A IV. část 

W - 30 

Cítím únavu a co s tím mohu dělat W-4 

Úvod do pedagogiky F. Ketta P + W -1 

Hygienické minimum pro zam.ŠJ P-8 

W = webinář  

P = prezenčně  

 
 
4. Tvorba ŠVP 
 

Téma, počet kurzů Zaměstnanec  

Tvorba ŠVP- aktualizace Průběžně všichni 
pedagogové 

 

 
 
5. Samostudium 
 

Datum Počet dní  Ředitelské volno/ prázdniny  Samostudium, školení 

27. 10. 2021 1 Prázdniny Školení, konference 

29. 10. 2020 1 Prázdniny dovolená 

23. 12. 2021– 2.1. 2022 5 Prázdniny samostudium 

4.2.2022 1 Prázdniny práce související- školení 

21.2. –27.2. 2022 5 Prázdniny samostudium  

14.4. (15.4.2022 st.sv.) 1 Prázdniny samostudium 

18. – 19.11. 2021 2 Volný den  pro žáky Práce související - školení 

27.9.2021 1 Volný den  pro žáky samostudium 
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Komentář ředitelky školy k dalšímu vzdělávání pedagogů : 
 

Vzdělávání v oblasti pedagogiky je celoživotním úkolem a procesem, učitelé se na základě plánu 

dalšího vzdělávání zdokonalují v přípravě na své náročné povolání. Celý pedagogický sbor se 

několikrát v průběhu školního roku účastní různých (i výjezdních) vzdělávacích akcí, kdy lektoři 

pracují se sborem jako s týmem. Pro každý školní rok je vypracován, resp. aktualizován Plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24, a vyhláškou č. 

17/2005. Tento plán vychází z potřeb školy (zejména potřeb, související s koncepcí rozvoje školy), 

zájmů jednotlivých pedagogických pracovníků a rozpočtových možností školy. Škola využívá nabídky 

různých vzdělávacích agentur, pro vzdělávací semináře jednotlivých pedagogů preferuje osvědčená 

vzdělávací střediska. Učitelé si navzájem předávají informace z absolvovaných vzdělávacích akcí, a to 

v rámci pracovního týmu či celého pedagogického sboru. Vzdělávání je rovněž samozřejmou úvodní 

přípravou na realizaci různých projektů. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků je individuální sebevzdělávání – samostudium.  

V tomto školním roce pedagogové hojně využili nabídku webinářů, prezenční forma byla využívána 

pro proškolení všech pedagogů. 

 

 

 

 

 

8. ICT – standard a plán 
8.1 Pracovní stanice – počet 
 

Počet standard 
ICT 

skutečnost plán 

Počet žáků  433  

Počet pedagogických pracovníků  51  

Pracovní stanice umístěné v počítačových 
učebnách 

4,10.5=20,5 24 24 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách – kmenové třídy 

4,10.2=8,20 30 32 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách – odborné učebny 

 16 17 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách – ŠD, klub 

 4 6 

Pracovní stanice sloužící k přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho 
vzdělávání 

4,10.4=16,4 18 19 

Počet pracovních stanic celkem 44 92  98 

Počet stanic pro administrativu    6    7 

CELKEM  PC  98 106 

 

 
 
8.2 Pracovní stanice – technické parametry 
 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 47 

Novější – nevyhovuje standardu ICT   0 

Novější – vyhovuje standardu ICT 51 
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8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 
ICT 

skutečnost plán 

Počet přípojných míst  70 82 

Sdílení dat Ano Ano Ano 

Sdílení prostředků Ano Ano Ano 

Připojení do internetu Ano Ano Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano 

Bezpečnost dat Ano Ano Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 

8.4 Připojení k internetu 
služba hodnota standard 

ICT 
skutečnost plán 

Rychlost 1024/256 512 1024 2048 

Agregace Nejvýše 1:10 Nejvýše 1:10 Nejvýše 1:10 Nejvýše 1:10 

Veřejné IP adresy ANO ANO ANO ANO 

Neomezený přístup na 
internet 

ANO ANO ANO ANO 

Oddělení VLAN (pedagog, 
žák) 

ANO ANO ANO ANO 

QoS (vzdálená správa) ANO ANO ANO ANO 

Filtrace obsahu ANO ANO ANO ANO 

Antispam ANO ANO ANO ANO 

Antivir ANO ANO ANO ANO 

 

8.5 Prezentační a grafická technika 
 
technika standard 

ICT 
skutečnost plán 

Druh    

Datový projektor 3,91.1= 
3,91 

23 28 

Interaktivní  tabule Aktiv board neurčeno   1(mimo 
provoz) 

1 

Interaktivní tabule Smart board neurčeno   14 15 

Tiskárny  neurčeno   12 12 

Kopírovací stroj neurčeno   6 6 

Notebook    32  

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení standard 
ICT 

skutečnost plán 

Operační systém  WXP  

Antivirový program  AVG, ESET  

Textový editor  WORD  

Tabulkový editor  EXCEL  

Editor prezentací  PowerPoint  

Grafický editor - rastrová grafika  Zoner  

Grafický editor - vektorová grafika  Zoner 
Callisto 

 

Webový prohlížeč  Explorer Mozilla 

Editor webových stránek    
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Klient elektronické pošty  Outlook 
Express 

 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

   

Programy odborného zaměření: 
     -     Silcom 

- Terasoft 
- Didakta 
- Lang Master 

(programy jsou obsahově zaměřeny téměř na 
všechny předměty) 

   

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán 

Z – Základní uživatelské znalosti 75% 100%  

P – Vzdělávání poučených uživatelů 25% 60% 65% 

S – Specifické vzdělávání neurčeno Využití tabletů pro 
výuku  

 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů  neurčeno 0 0 

Skill Drill neurčeno   

 
Komentář ředitele školy: 
 

Sledování ICT vybavenosti škol ministerstvem školství proběhlo naposledy v roce 2006. 
Naše škola se i nadále řídí určitými standardy, které byly vytýčeny pro vybavení škol dříve.  
Škola se stále snaží obnovovat techniku ICT a také způsob výuky klade čím dál větší  
nároky na ICT techniku – prezentace, využití multimédií, atd. Snažíme se získávat finanční 
zdroje z mimorozpočtových zdrojů, protože prostředky přidělené na pomůcky jsou 
nedostačující. Ve školním roce 2020 -21 byly prostředky na pořízení IT techniky čerpány 
z mimořádného příspěvku MŠMT na pořízení notebooků pro učitele a žáky, Celkem jsme 
nakoupili  26 nových notebooků pro učitele a 19 pro žáky. 
Počítačová učebna s 24 pracovními místy, vysokorychlostním připojením na internet, 
tiskárnou, splňuje všechny požadavky na PC učebnu, je využívána především pro výuku 
informatiky ve 4. – 7. ročníku a pro výuku cizích jazyků, rezervy spatřuji ve větším využívání 
této učebny v ostatních předmětech. 
Ve všech kmenových třídách je počítač, i dataprojektor. Dataprojektor je také ve všech 
odborných učebnách. Pro přípravu všech pedagogů je ve škole k dispozici PC a notebook a 
po celé škole je možnost  wifi připojení. Pedagogové mohou využívat 12 tiskáren a 6 
kopírovacích strojů. Toto vybavení je velmi často využíváno a škola musí řešit časté 
poruchy.  
K dispozici je 14 interaktivních tabulí.  Počítače v současné době vyměňujeme za novější 
typy a zvyšujeme tedy kvalitu, ne kvantitu. V příštím školním roce bude novým IT 
technologiím  věnována velká finanční částka z Investičního a rozvojového programu.  
Pedagogové mohou využívat pro výuku i pro tvorbu vlastních  výukových materiálů dva 
druhy softwaru –  Smartnotebook, nově také SW pro tvorbu výukových materiálů Skill Drill, 
FRED. Distanční výuka přinesla škole nové vybavení, a to jak v oblasti SW , tak i HW. Škola 
se především zaměřila na využívání výukového SW Microsoft TEAMS. 
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Školní rok: 2021/2022 Zpracovatel:,vychovatelky ŠD 

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 
 
9.1 Školní družina – stav na konci školního roku 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet 
vychovatelek 

1 26 0 1  

2 20 0 1  

3 26 0 1 

4 30 0 1 

5 23 0 1 

celkem 99 0 5 
 

9.2 Školní klub 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet 
vychovatelek 

 0 0 0 

celkem    
 

9.3 Materiálně technické vybavení 

Prostory školní družiny, školního 
klubu 

5 oddělení – 1 v přízemí, 1 v 1. patře,  
2 v 2. patře, 1 v pavilonu vedení 

Vybavení školní družiny, školního 
klubu 

            
I v tomto školním roce byly průběžně 
dokupovány nové hračky a další 
sportovní vybavení. 
 

 

Komentář ředitele školy: 

Činnost ŠD byla i v tomto školním roce v souladu s cíli vzdělávání školy a 
vychovatelky při svých činnostech uplatňovaly strategie, které vedly k naplňování 
klíčových kompetencí - viz 
hodnocení celoročního plánu školní družiny. 
 

 

Hodnocení činnosti školní družiny, naplnění tematického plánu-            

„ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ“ 
Ve školním roce 2021/2022 bylo otevřeno ve školní družině 5 oddělení. Pracovalo v nich 5 

vychovatelek. 

Do ŠD bylo zapsáno 128 dětí. Provoz školní družiny byl zajištěn pro žáky 1. – 5. třídy, a to v 

ranním bloku od 6.30 – 7.40 hodin a v bloku odpoledním od 11.40 – 16.30 hodin. 

Činnost školní družiny vychází z celoročního plánu ŠD, je přizpůsobena ročním obdobím, svátkům 

a významným událostem.  
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Letošním rokem nás provázel tematický plán s názvem – Čtyři roční období. Ten se odrážel v celé 

činnosti školní družiny. Pořádali jsme různé soutěže, karneval, spolupracovali jsme s pobočkou 

místní knihovny. 

 

ŠD poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné i zajímavé využití volnočasových aktivit všech 

účastníků. Děti měly k dispozici hračky pro chlapce i děvčata - knihy, časopisy, stolní hry, 

sportovní potřeby, ale také zabezpečení pro výtvarné, pracovní, rekreační, hudební a odpočinkové 

činnosti. Družina využívala nejen své třídy, ale také tělocvičnu, kinosál, zahradu a školní hřiště. Zde 

děti využívaly hřiště s basketbalovým košem a fotbalové hřiště. 

Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé techniky 

malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s papírem. 

V hudební činnosti jsme si připomněli známé i méně známé písničky nebo koledy za doprovodu hry 

na klávesy nebo hudby z Youtube. Ke sportovní činnosti děti využívaly tělocvičnu a chodbu školy. 

Prioritně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám sloužila zahrada a hřiště, 

a louky s lesíkem nedaleko školy. Zde si děti hrály hry podle svého zájmu. Také poznávaly květiny, 

stromy, rostliny a zvířata. 

 

 Dodržovali zásady správného mytí a dezinfekce rukou, dodržování rozestupů v jídelně, nošení 

roušek. 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Při školní družině pracovaly zájmové kroužky: Rybolovná technika, rybářský kroužek – 

začátečníci, sportovní hry 1-3.ročník, sportovní hry 4-5.ročník, řečové dovednosti, řečové 

dovednosti – montessori, řečové dovednosti – dětská skupina, dramatický kroužek, vaření, atletika 

I.stupně, florbal, AJ pro 1 a 2. třídu, kroužek ranní ŠD, MMGANG, německý jazyk pro 

začátečníky, sbor, píšťalka pro pokročilé. 

 

OBLAST ORGANIZAČNÍ 

- Příprava a organizace činností ve školní družině. 

- Podíl na činnostech školy. 

- Příspěvky do školního časopisu a na webové stránky školy. 

- Nákup vybavení, pomůcek a hraček do školní družiny. 

                

                               Tématický plán ŠD 2021/2022 

Září  - Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh 

 

 - Seznamujeme se s pravidly a řádem ŠD 

- Poznáváme nové kamarády, nové prostředí 

- Orientujeme se ve škole a školní družině 

- Vyrábění náramku přátelství 

- Nacvičení pozdravu s kamarády 

- Kontrolujeme běžnou hygienu, mytí rukou 

- Pohybové hry na hřišti – PH – živé pexeso 

- Vycházky do přírody – orientace v blízkém okolí 

 

Říjen - Podzim začal, hrušky zrají, jablka se červenají 

 

 - Vycházky do podzimní přírody – poznávání přírodnin 

- Ochutnávka podzimního ovoce, smyslové poznávání 
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- Výrobky z podzimního materiálu 

- Pozorujeme změny v přírodě – zbarvení stromů, dozrávání ovoce 

- Malujeme podzimní ovoce 

- Hra – poznej kamaráda po hlase 

- Halloween – malování dýní, výroba strašidýlek, malba strašidelného hradu 

- Hrajeme míčové a závodivé hry, učíme se pravidla vybíjené 

- Zdobení hnětýnek 

 

Listopad - Lísteček mi na dlaň spadne 

            -Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, opadávání listů          

- Povídáme si o zvířatech 

- Leporelo z listí 

- Rozvíjíme slovní zásobu – didaktické hry, kvíz, jazykolamy 

- Vysvětlení pojmu Dušičky, pranostiky sv. Martina 

- Výroba a malování lampiónů 

- Malba počasí, meluzíny – nácvik písně 

- Hra venku - Padák 

 

Prosinec - Cukroví v talíři a světla svíce, vánoční koledy a salát v míse 

- Vnímáme začínající atmosféru Vánoc 

- Vysvětlujeme si, co znamená advent, sv. Barbora, sv. Lucie 

- Vyrábíme čerty a Mikuláše 

- Vaříme čertovský guláš – didaktická hra 

- Zpíváme vánoční koledy, vyrábíme přání, ozdoby a dárky 

- Připomínáme si vánoční tradice 

- Vycházka do přírody – krmení ptáčků 

- Posilujeme své tělo v tělocvičně 

- Vánoční besídka s nadílkou a ochutnávkou cukroví 

- Výroba adventního kalendáře 

 

Leden – Vločka jednoočka 

            - Mráz maluje na okna sněhové vločky 

- Vytváříme obrázky se zimní tématikou 

- Zimní hry, bobování 

- Soutěž o nejzdařilejší stavbu iglú 

- Zásady bezpečnosti při hrách a zimních sportech 

- Výroba eskymáka a iglú – využití různých materiálů 

- Rozlišujeme stopy zvířat 

  - Střídání zimních období – jak se správně oblékat 

- Seznamujeme se s novou technikou – zapouštění barev do soli, klovatiny 

 

Únor - Pojďte rychle všichni k nám, máme tady karneval 

            - Seznamujeme se s masopustními zvyky 

- Výroba masopustních koláčů z papíru 

- Vyrábíme karnevalové masky 

- Kreslíme maškarní rej  

- Stínové obrázky 

- Sv. Valentýn – vyrábíme valentýnská přáníčka 

- Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu 

- Sněhová bitva, pobyt v zimní přírodě 

- Karneval – soutěžíme a tancujeme 
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Březen – Jak voní jaro 

 

- Vytváříme obrázky s jarní tématikou 

- Mapa jara – kresba jarních květin,  

- Jaro se probouzí – změny v přírodě, prodlužování dne 

- Tvorba družinového herbáře 

- Pojmenováváme zvířátka a jejich mláďata 

- Den vody 22. 3. – koloběh vody, písně o vodě 

- 8. 3. MDŽ – přání pro maminky a babičky, básničky o mamince 

- Vystoupení benefičním koncertu na podporu Ukrajiny 

  - Vycházky do jarní přírody 

- Vymýšlíme rýmy, rytmizace slov 

 

Duben - Velikonoční veselí začíná 

 

- Velikonoční tradice, říkadla 

- Dubnové pranostiky 

- Pozorujeme změny počasí, změny v oblékání 

- Den Země – 22. 4. – ochrana přírody, čistíme les 

- Porozumět vtipu, vymyslet hádanku 

- Základní pravidla silničního provozu, správné chování chodce a cyklisty 

- Výroba dopravních značek 

- Vycházky do lesa 

- Pálení čarodějnic – soutěže 

  

 

Květen - Vstávej mami, už je svátek, užiješ si ten Den matek 

 

- Malujeme portrét maminky 

-Vyrábíme květiny pro maminku, zdobíme šaty pro maminku 

- Pozorujeme jarní přírodu 

- Poznáváme jarní květiny 

- Pleteme věneček z pampelišek 

- Čteme pohádky a říkanky o jaru 

- Hrajeme míčové hry 

- Soutěžíme v piškvorkách 

- Vystoupení na školním posezení ke Dni matek 

 

Červen - Život v trávě 

 

- MDD – zábavné odpoledne, soutěže, kreslení křídou na chodník 

- Vycházky na louku – pozorování broučků v trávě (i s lupou) 

- Těšíme se na prázdniny, plány na léto 

- Sportujeme, soutěžíme, závodíme, dodržujeme pitný režim 

- Čteme pohádky a říkadla 

- Hledání krále Šumifouse – po vyznačené cestě plníme úkoly, luštíme hádanky 
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021 -2022: 

 

Datum Akce ŠD Místo konání Počet dětí    

15.9. PŘESPOLNÍ BĚH ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, 
LOUKA 

51 

13. 10. DRAKIÁDA LOUKA U ŠKOLY 25 

16. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA  1. 2. a 3.ODDĚLENÍ ŠD 55 

1.2. POHÁDKA "O ČTYŘECH 
PRASÁTKÁCH!" 

KINOSÁL 47 

15.2. DĚTSKÝ KARNEVAL KINOSÁL 52 

8.3. VÝROBA PŘÁNÍ K MDŽ-
DD NETOLICE 

TŘÍDY ŠD 55 

8.3. POHÁDKA "O ČTYŘECH 
PRASÁTKÁCH" 

KINOSÁL 33 

28.3. BENEFIČNÍ KONCERT NA 
PODPORU UKRAJINY 

KINOSÁL 13 

19.4. ŠÁTKOVÉ ODPOLEDNE TĚLOCVIČNA 25 

27.4. ČARODĚJNICKÉ 
ODPOLEDNE 

3. ODDĚLENÍ ŠD 23 

29.4. ČARODĚJNICKÉ 
ODPOLEDNE 

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 26 

11.5. VYSTOUPENÍ KE DNI 
MATEK 

KINOSÁL 9 

31.5. POHÁDKA "ŠÍPKOVÁ 
RŮŽENKA" 

KINOSÁL 30 

1.6. MDD ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 35 

23.6.  CESTA ZA POKLADEM OKOLÍ ŠKOLY 35 

 

 

 
; 

Školní rok:2021/2022 Zpracovatel:Mgr. Dana Vávrová 

  

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 
nadaní žáci 
 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 ŠZ) 

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků 

Individuální vzdělávací plán 26 

Podpůrná opatření 1. stupně 9 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 55 

Zařazení žáka do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 0 

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci  

 

nadaní žáci počet žáků 

Rozšířená výuka předmětů 0 



33 

 

Individuální vzdělávací plán 1 

Přeřazení do vyššího ročníku 0 

 

 10.3 Podmínky k zajištění podpůrných opatření 

 

Podmínky k zajištění podpůrných opatření PLPP, konzultace, 

doporučení ŠPZ, materiální 

podpora, intervence, 

předmět speciální 

pedagogické péče, asistenti 

pedagoga – 20, 

pomůcky 

 

Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení Vzájemná, fungující 

spolupráce 

Normovaná finanční náročnost Viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb., 

V44 

Forma vzdělávání denní 

Východiska pro poskytování podpůrných opatření Viz vyhláška č. 27/ 2016 Sb 

Příklady podpůrných opatření Viz doporučení ŠPZ 

 

Komentář ředitele školy: 

Velký počet rodičů využívá možnosti konzultovat výchovné a vzdělávací problémy svých 

dětí s výchovnou poradkyní školy. Smyslem těchto poradenských služeb je spolupráce při 

vytváření vhodných podmínek pro rozvoj schopností a dovedností dětí doma i ve škole a 

prevence či řešení výukových a výchovných obtíží. Důležité rady a praktické informace jsou 

rodičům a jejich dětem poskytovány také v oblasti kariérového poradenství a volby povolání. 

Vycházející žáci měli možnost navštívit okolní střední školy v rámci jejich dnů otevřených 

dveří a byly realizovány tradiční zajímavé exkurze v místních  firmách. 

Ve školním roce 2021/22 pracovalo s dětmi 20 asistentů pedagoga.  6 žáků bylo zařazeno do 

předmětu PSPP. Stále narůstá počet žáků s podpůrnými opatřeními, v matrice je vedeno 64 

žáků s PO. A opět to samé, že s  inkluzí  neúměrně stoupá administrativa především 

výchovnému poradci, a  také učitelům, kteří by strávený čas nad formuláři mohli využít ke 

smysluplnější práci s dětmi. Především se velmi navýšila práce výchovnému poradci, který 

by nemusel dělat celé dny nic jiného, než se zabývat vyhláškou č. 27 a povinnostmi z ní 

plynoucími. Skutečností však zůstává, že kromě výše zmíněné byrokracie mu zůstaly 

všechny původní povinnosti vyplývající z jeho funkce a že je zároveň učitelem. Vzhledem k 

 nárůstu  práce ve všech tzv. kolonkách, práce VP není pouze pro jednoho člověka. 

Výchovná poradkyně zvládá všechny náročné úkoly i díky podpoře speciální pedagožky a 

preventistek. Možná je třeba se zamyslet, zda by nebylo vhodné, aby vznikla pozice 

výchovného poradce pro Montessori vzdělávání.  

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož cílem je poskytovat žákům a jejich 

zákonným zástupcům poradenské služby v těchto oblastech: 

  prevence školní neúspěšnosti  

 primární prevence sociálně patologických jevů  

 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění  

 odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním  

 péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků  

 průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 
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snižování  

 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Tyto poradenské služby ve škole 

zajišťují hlavně, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista ve spolupráci s vedením 

školy a s ostatními pedagogy.  

  

§ 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadqaných 

 

VII. VÝSLEDEK   PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

9.třídy ŠKOLA, OBOR M/VL 

       
  SŠ Trhové Sviny, zemědělec - farmář VL 
 

 

VOŠ,SPŠ automobilní a technická 

CB,- diag. motor. vozidel M 
 

 

VOŠ,SPŠ automobilní a technická 

CB,- diag. motor. vozidel M 
  SŠ – OA , CB – Jeronýmova M 
  SPgŠ PT , Pedagogické lyceum M 
 

 

SOŠ strojní a elektro. 

Velešín,elektrotechnik (Počítačové 

sys.)  M 
  SOŠ a SOU Písek VL 
  truhlář   
  SŠ a ZŠ Vimperk, Kuchař -číšník VL 
 

 

VOŠ,SPŠ automobilní a technická 

CB, Konstrukce a design vozidel M 
  VOŠ, SPŠ ST, obalová technika M 
 

 

SŠ obchodní, CB, mechanik 

seřizovač M 
 

 

SŠ a VOŠ cestovního ruchu, CB, 

hotelnictví a turismus M 
  Gymnázium PT M 
  VOŠ, SPŠ ST, strojírenství,  M 
 

 

SUMPRUM Bechyně, Multimediální 

tvorba M 
 

 

SŠ obchodu…Tábor, veřejnosprávní 

činnost M 
  SŠ a ZŠ Vimperk, kadeřník VL 
  Gymnázium J.V. Jirsíka CB,  M 
  Gymnázium PT M 
  SPŠ Volyně - design interiérů, M M  

 Hotelová škola Mariánské Lázně  M  

 Anežka ČK - kresba, malba  M  

 konzervatoř Praha  M  

 ČAG ČB  M  

 SŠ Dukelská ČB – elektro  M  
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 SPŠ Volyně – navrhování nábytku a 

dřevěných konstrukcí  

M 

 

 SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267 – 

elektromechanik  

VL 

 

 SOU automechanik – ČB  VL  

 Gymnázium PT M  

Ukrajinští žáci, žákyně SŠ a ZŠ Vimperk-kuchař, číšník VL  

 odmítnul podat přihlášku   

 Gymnázium PT  M  

 Gymnázium PT  M  

 Gymnázium Vimperk  M  

 Gymnázium Vimperk  M  

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 

11.1 Akce školy 
 

Typ akce Počet zúčastněných 
tříd 

Počet 
zúčastněných 
žáků 

Poznámka (název akce, 
výsledek) 

Výuka plavání Výuka proběhla ve všech třídách I.st. 

Lyžařský výcvik   V lednu se uskutečnily 2 kursy pro 5. a7.třídu 

                               

Cykloturistický 
kurz 

červen – 8.ročník 

Vodácký kurz červen – 9.ročník 

Adaptačníí kurz 
(pobyt v přírodě) 
Montessori tříd 

V.M,VI.M 
1.trojročí 
 

 
 

Adaptační kurz Stožec 
 

Adaptační kurz 6.A 
6.B  

  

Mezinárodní 
spolupráce 

VS Prackenbach – červen 
On line setkání – gruzínská škola 

Exkurze Terezín -7.-9.tř. 
Planetárium ČB 
Prima Agri 
Kompostárna Weihofen 
Spalovna odpadu- ZEVO Plzeň 
Praha – 2.trojročí, 8.a9.roč. 

Školní výlety Všechny třídy 

Divadlo, kino, 
koncerty 

Velká dobrodružství malého brouka 
Městské divadlo Prachatice 
Otáčivé hlediště Český Krumlov 
Fimové vánoční představení 

Žákovská 
vystoupení 

 

Vystoupení k MDŽ Dramatický kroužek 

Rozloučení s 9.tř. 9.A + 9.B pedagogové šk. 
25 

Vystoupení ke Dnu 
matek 

sbory 

Benefiční koncert pro 
Ukrajinu 

Všichni žáci školy 
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Noc kostelů sbor 

  

Soutěže a 
olympiády 
vědomostní 

Biologická 
Soutěž v anglickém jazyce 
Soutěž v německém jazyce 
Klokan 
Pythágoriáda 
Jihočeský zvonek 
Recitační soutěž 

Jiné akce školy Běh pro zdraví 

 Den Země 

 Světový den 1.pomoci 

 Tříkrálová sbírka 

 Setkání s předškoláky – 3x 

 Pasování na čtenáře 

 Lampiónový průvod 

 Rozloučení se s 9.třídami 

 Obhajoba absolventských prací 

 Charitativní akce – Tříkrálová sbírka, Sbírka školních pomůcek, Benefiční 
koncert 

 Akce Montessori – dravci 

 Obhajoba ročníkových prací - Montessori 

 Zahradní slavnost Montessori 

 Konference o vzdělávání 

 Vzdělávání a řemeslo 

 Den bez batohů - MDD 

 Pojď si vybrat, co tě baví 

Sportovní akce  

 Plavání – I.st. 

 Přespolní běh – 1.-5.roč. 

 Překážková dráha 

 Basketbal – OK 6.-7.r. 
Basketbal - KK 

 Bruslení 

 Turnaj v kopané – pořadatel naše škola 

 Štafetový pohár 

 Vybíjená 

 Mc Donald cup 

 Malá kopaná 

 LAO I.st. 
Mladý zdravotník 

Besedy Finanční gramotnost 

 O Karnevalmédiích – p. Vandlíčková 

 Ukázka dravců 

 Historie knihy – MěK 

 Povídání o koncentračních táborech – p. Hanžlová 

 Jan Hus – MěK 

 Řemeslné pohádky 

 O Indii 

Akce ŠD Karneval 

Akce školního 
parlamentu 

Mikulášská nadílka 

 Valentýnská pošta 
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12. Prevence rizikového chování 
 
12.1 Prevence rizikového chování 

 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence 

Mgr. Jana Klímová 

 

 

 

 

Mgr. Iva Mikešová 

 

 

 

 

 

 

14.10.- 15.10.  Krajská konference prevence  

20.10. Třídním učitelem v postcovidové době 

– Duševní zdraví, PhDr. Vrbková 

 

26.11. Setkání ŠMP – Dobronauti 

 

1.12.  Třídním učitelem v postcovidové době -

- Cítím únavu, co s tím mohu dělat, 

 PhDr. Vrbková 

 

31.1. Líný učitel Mgr. Robert Čapek 

 

1.2. Dobronauti školení 

 

1.4. Jak vhodně pracovat se „zlobivým“ 

dítětem M. Prokeš 

 

7.4. Jak nastavovat pravidla ve školství pro 

„zlobivé“ děti M. Prokeš 

 

15.4 Jak na „zlobivé“ dítě? Funkční analýzou 

chování! 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

 

 

 20.10. Třídním učitelem v postcovidové době 

– Duševní zdraví, PhDr. Vrbková 

 

1.12.  Třídním učitelem v postcovidové době  

- Cítím únavu, co s tím mohu dělat, 

 PhDr. Vrbková 

 

31.1. Líný učitel Mgr. Robert Čapek 

 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Emoce – v rámci výuky VKO  

Výchova ke zdravému životnímu stylu V rámci výuky VKZ 

 

Běh pro zdraví  

Světový den první pomoci (některé třídy) 

T – mobile běh 

Ukázky 1. pomoci  9.A 

OVOV – školní  a okresní kolo 

Školní rok: 2021/2022 Zpracovatel: Mgr. Jana Klímová, Mgr. Iva Mikešová 
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Překážková dráha 

Bruslení  

Cykloturistický kurz 

Vodácký kurz 

Atletická olympiáda a další sportovní akce 

Preventivní programy a besedy Už chodím do školy sám 1.A 

Branný závod 6.A,B 

Intervenční programy 7.B, 8.A, 8.B., 3.A 

Jurtcamap Montessori 5.M 

Adaptační kurzy Montessori, 6.A, 6.B 

Exkurze do klubu IP 8. A 

Preventivní programy Phénix – Ruku v ruce 

6.B, Bezpečně po vlnách – 7.A, 7.B, 

Sexfaktor 8.A, 8.B., 9.A  

Preventivní programy PČR – Bezpečně po 

internetu 3.A, 3.B, Vím, co smím? 3.B 

Beseda PČR Tvoje cesta načisto – 8.A, 8.B, 

9.A 

Preventivní program Dobronauti – 3.B 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Besedy, řízené rozhovory, dramatizace, 

krizová intervence, komunitní kruhy, 

adaptační kurzy, Jurt camp, diskuze, 

interaktivní programy, třídnické hodiny,  

přespávání ve škole, školní projekty, exkurze, 

konzultace pro žáky a rodiče,  

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Preventivní programy jsou zaměřené na různé 

cílové skupiny - všechny žáky školy, rodiče a 

pedagogy. 

Vybrané preventivní a intervenční programy a 

besedy reagují na nejčastější negativní jevy, se 

kterými se setkáváme na naší škole. Zvláštní 

pozornost věnujeme dětem s výchovnými a 

výukovými problémy i potencionálním 

obětem šikany.   

Naším cílem je zabraňovat vzniku negativních 

jevů, poznávat sami sebe a stmelit žáky 

v nově vzniklých kolektivech, zlepšit 

komunikaci mezi třídou a pedagogem. Naši 

pozornost zaměřujeme na předcházení 

rizikového chování nejen v době vyučování, 

ale zejména v době přestávek, v době mezi 

dopolední a odpolední výukou.  

Během distanční výuky a posléze i prezenční 

výuky přibylo případů kyberšikany. Některé 

děti měly po návratu do školy problém se 

začleněním do třídního kolektivu, snížila se 

jejich schopnost samostatně pracovat. Často 

reagují výbušně až agresivně. Mají problém 

s dodržováním pravidel.   

Využití volného času žáků  Akce školní družiny, exkurze a výlety, letní 

tábor na Lipně, návštěva knihovny,  
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přespávání ve škole, škola v přírodě, adaptační 

kurz, setkání s předškoláky, sportovní soutěže, 

volnočasové akce – karneval, diskotéka, 

akademie,…. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu rizikového 

chování 

Průběžné sledování vztahů ve třídách, aktuální 

řešení rizikového chování. Ovlivňování 

klimatu ve třídách systematickým působením 

v rámci TH. Spolupráce s rodiči. Zapojení 

školy do projektu Prevence šikany (včasné 

odhalování šikany).  

Nejvíce se preventivně působilo na kolektiv 

žáků třídy 8.A a 8.B, které se jeví jako 

nejrizikovější.  

V letošním roce přišlo do školy více 

ukrajinských žáků, bylo nutné dohlédnout na 

jejich začlenění do třídních kolektivů.   

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Pravidelná péče o žáky s SPU- speciální 

pedagogické pracoviště -  péče školního 

speciálního pedagoga, řešení výchovných 

problémů, hodiny intervence, konzultace pro 

integrované žáky, podchycení dětí 

s výukovými nebo výchovnými problémy a 

využití aktivit získaných na školeních, 

výchovné komise, konzultace s rodiči a žáky, 

spolupráce s odborníky-PPP (Edita Tobi 

Mečířová), SPC České Budějovice, OSPOD, 

Portus, APPLA, Mgr. Modlitbová, dětský 

psycholog a psychiatr, individuální schůzky 

s rodiči a žáky    

Poradenská služba školního metodika 

prevence 

Konzultační hodiny dle potřeb žáků a rodičů. 

Spolupráce s TU, VP a odborníky-PPP, 

OSPOD, PČR, dětský psycholog a psychiatr, 

školní psycholog a speciální pedagog. 

Schůzka metodiků prevence, spolupráce 

s okresní metodičkou prevence Editou 

Mečířovou zejména při intervenčních 

programech. 

 

Poradenská služba výchovného poradce V rámci potřeby po celý školní rok. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

PPP,  OSPOD, SPC, PČR, dětský psycholog a 

psychiatr, KreBul, Portus, Krizové centrum, 

psychoterapeut Mgr. Modlitbová, školní 

poradenské pracoviště  

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Časopis Prevence, časopis Třídní učitel, 

odborná literatura, videotéka, internet. 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 

Tuto problematiku řeší ŘŠ, Pravidla 

hodnocení žáků, Školní program proti šikaně, 

Školní preventivní strategie, Směrnice 

rizikového chování, Krizový plán školy a 

Krizový plán pro případ vniknutí ozbrojeného 

útočníka. Veškeré materiály se průběžně 

aktualizují.  
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Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 

chování 

Viz Besedy, preventivní programy a další 

akce a yyužití volného času žáků 

Akce pro rodiče charitativní sbírka pro Ukrajinu, akce pro 

předškoláky, vystoupení ke Dni matek, 

rozloučení s žáky 9.A, 9.M, Odpoledne na 

školní zahradě    

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 

 

rizikové chování počet 

Drogová závislost 1 

Alkohol 1 

Kouření, elektr. cigarety, nikotinové sáčky 5 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 3 

Projevy šikany 3 

Kyberšikana 3 

Vandalismus 1 

Násilné chování – slovní napadení spolužáka 4 

Násilné chování – fyzické napadení 

spolužáka 

1 

Pohlavní zneužití 0 

Sexuální obtěžování 0 

Rodinné problémy – domácí násilí, 

zanedbání péče 

1 

Xenofobie 1 

Krize identity 1 

Rasismus 0 

Ohrožení zdraví a bezpečnosti 1 

Sebedestruktivní chování 3 

Poruchy příjmu potravy 3 

Nošení nebezpečných předmětů do školy 1 

Nevhodné chování k pedagogům a 

zaměstnancům školy 

6 

 

 

 

Komentář ředitele školy: 

Školní metodičky prevence zajišťují metodické a koordinační činnosti (realizace preventivní-

ho programu školy, záškoláctví, multikulturní prvky, spolupráce s orgány státní správy, 

shromažďování odborných zpráv a informací), informační činnost (předávání odborných 

informací, prezentace výsledků preventivní činnosti školy, databáze spolupracovníků školy), 

poradenské činnosti (poskytování poradenských služeb, spolupráce s třídními učiteli). Rodiče 

a žáci mají možnost konzultovat s metodikem primární prevence problémy a otázky z oblasti 

prevence sociálně patologických jevů, lze využívat rovněž schránky důvěry. Se svými 

názory, dotazy či připomínkami mají žáci možnost vystoupit v rámci žákovského 

parlamentu. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme navázali na osvědčené 

formy prevence a současně jsme v tomto školním roce navázali spolupráci s platformou 

Dobronauti, kteří nabízejí inovativní hry pro děti a učitele, aby si dokázali poradit s 
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konflikty, agresí i jinakostí kolem sebe. 

Základním principem prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a 

minimalizaci rizikových projevů chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 

pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací 

osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi žáky. Ze základních projevů rizikového chování bychom se 

chtěli zaměřit hlavně na vandalismus, jehož negativní úroveň a rozsah se zvyšuje napříč 

všemi věkovými skupinami. Příčin tohoto chování žáků je více. Od nezájmu o kvalitu a 

úroveň svého okolí (školy), přes neznalost finanční stránky věci až po potřeby zviditelnit se. 

I když jednotlivé činy dětí nejsou extrémně závažné, jde o hrubé porušení ŠŘ a v souhrnu 

může jít o znatelné poškození pověsti naší školy. Je potřeba, aby si žáci uvědomili nejen 

závažnost svého jednání, ale i fakt, že školu náprava škod stojí energii, čas a peníze. Je 

potřeba, aby se žáci naučili vážit si věcí, které nejsou jejich nebo o ně jen nestojí. Je nutné, 

aby si děti uvědomily, že i „věci denní potřeby“ jsou součástí určitého životního standardu, 

který může být jeho vstupenkou do budoucna. Je důležité, aby znali materiální a finanční 

hodnotu věcí i svých činů. Vlivem rozvíjejících se sociálních sítí a jejich dostupností všem 

věkovým kategoriím vznikl otevřený problém ohrožení soukromí, autonomie, nerespektování 

autorit, trestných činů a různých podob kyberšikany. Proto jsme se věnovali různým formám 

kyberšikany, možnostmi řešení, prevencí, etiketou na sociálních sítích, schopnostmi žáků 

zvládat krizové a zátěžové situace, i jak se nedostat pod negativní vliv médií.  

 

 

 

Školní rok: 2021 / 2022 Zpracovatel: Lenka Rolínková 

  

13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
  

13.1 Program environmentálního vzdělávání 
 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik environmentálního 
vzdělávání 

Lenka Rolínková 

Pedagogičtí pracovníci školy  

Školní vzdělávací program  

Problematika environmentálního vzdělávání 
je zapracována v jednotlivých předmětech 
ŠVP 

Ano 

Samostatný předmět environmentálního 
vzdělávání 

Ne 
II. stupeň Montessori se učí přírodopis podle 
ekologického přírodopisu. 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný 
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při 
naplňování klíčových kompetencí 

Ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině a 
školním klubu je také zaměřena na 
environmentální vzdělávání 

Ano 

Organizace environmentálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

Ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 
podnikovou sférou, ostatními subjekty 

-  Centrum Jóga v denním životě – v rámci 
předmětu pohybová výchova se na I.st. 
vyučovala měsíčně jedna hodina jógy. 
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- Budování další části školní zahrady – 
rodiče s dětmi, učitelé. 
- Projekty s environmentální tématikou ve 
třídách Montessori (celoročně). 

Organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na environmentální vzdělávání 

 
- Den Země 22. 6. projektový den. 
- „Ukliďme Česko“ 22. 6. zapojení 

školy do celorepublikové akce 
v rámci Dne Země (úklid okolí školy, 
sídliště). 

- Sběrová akce (papír) se 
neuskutečnila z důvodu nezájmu 
příslušných firem o výkup. 

- Celoroční sběr hliníku. 
- Zapojení tříd do přírodovědné 

soutěže NP a CHKO Šumava ve 
školních lavicích (pěkná umístění 
některých žáků i ve II. kole). 

 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

Letos ne. 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

CEV Dřípatka – nabídku programů po 
rekonstrukci střediska využily třídy I. i II. 
stupně (17 programů). 
MEVPIS Vodňany – programy pro MŠ, 
Klubík a třídy druhého trojročí Montessori (2 
pobytoví a 1 jednodenní program), 8.třídy 
NPS Šumava – program pro třídu druhého 
trojročí Montessori 
SEVER – programy pro třídy třetího trojročí 
Montessori, (2 pobytové, 1 on-line) 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

 Ano - SEVER 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

Ano. 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

Ano, třídíme papír, sklo, plasty, hliník.  

 
  
Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízeních č.j.: 32 338/2000-22 
 
 

Komentář ředitele školy: 

 

Environmentální aktivity byly opět nastartovány a jsme rádi, že jsme po omezení činnosti 

školy kvůli epidemiologické situaci mohli opět realizovat akce zaměřené na environmentální 

výchovu. Proběhly tradiční akce jako Den Země, Ukliďme Česko. Škola spolupracuje 

s centrem ekologické výchovy Dřípatka, ale zároveň využívá také nabídky programů 

MEVPIS Vodňany, kam jezdí několik tříd. Toto středisko funguje jako součást Fakulty 

rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zaměřuje se na 

vzdělávání, výchovu a osvětu zejména v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného 

vodního hospodářství. Hlavním cílem snah střediska je ochrana životního prostředí, zvyšování 

jeho kvality a podpora udržitelného rozvoje. Montessori třídy se zapojily do projektu ŠUŽ, 

v rámci projektu ŠUŽ některé třídy absolvovaly třídenní pobyt na SEVERu v Horním 



43 

 

Maršově. Toto středisko ekologické výchovy usiluje o prohloubení odpovědného jednání 

vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu 

Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“: 

 prožitku 

 praktické činnosti 

 participaci 

 přímém kontaktu se světem okolo nás 

 propojení různých oborů 

 Environmentálnímu projektu PLACE se věnovala také jedna třída Montessori.  

Největším úspěchem naší žákyně Ludmily Kozlové z 9.M v oblasti environmentální výchovy 

bylo získání ceny Josefa Vavrouška. Slavnostní předání proběhlo v hlavním sále 

Valdštejnského paláce 1.6.2022. Již 26. ročník udílení cen pořádal Výbor pro územní rozvoj, 

veřejnou zprávu a životní prostředí za účasti místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové ve 

spolupráci s Nadací Partnerství. Lída získala prestižní ocenění spolu s plastikou od skláře 

Vladimira Kleina. Lída se do řešení nejen environmentálních problémů ve svém okolí se 

zapojuje aktivněji než mnozí dospělí. Založila EKOtým, kde vede děti k samostatnosti a víře 

ve vlastní schopnosti. 

Citace z rozhovoru s Lídou : „Velká změna nenastane tak, že ji někdo velký udělá. Ač se 

nám zdá, že jednotlivec nemá sílu, tak právě od jednotlivců pramení změna, a když se spojí, 

tak teprve vytvoří velkou sílu, která změnu může udělat. Naše budoucnost je na každém z 

nás!“ 

Škola si velmi váží toho, co Lída na tomto poli dokázala a doufáme, že bude mít i své 

následovníky.  

 
 

  

Školní rok: 2021 / 2022 Zpracovatel: Marie Mrázová 

  

14. Prevence rizik a školní úrazy 
 

14.1 Počet úrazů 
 

Počet záznamů v knize úrazů 104 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 3 

 

14.2 Vyhodnocení úrazů 
 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy    43 

Ve třídách    13 

Výlety a exkurze a ostatní akce školy    5 

Lyžařské kurzy    4 

Zahrada    16 

Chodby a schodiště    11 

Školní družina a klub a kroužky ŠD    0 

Sportovní akce školy (mimo TV)    6 

Jídelna    5 

 

14.3 Prevence rizik 
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Počet  školních úrazů letos v porovnání s loňským školním rokem vzrostl, což bylo 
dáno covidovým režimem školy. Počet registrovaných úrazů (odeslaný Záznam) byl 
pouze 3.. V letošním školním roce výrazně nevzrostl počet úrazů v hodinách TV  ani 
během přestávek . V hodinách TV dochází opakovaně k poraněním prstů horních 
končetin, příčinou často bývá chybné zpracování míče při míčových hrách. Z tohoto 
důvodu je třeba dbát na soustavné rozvíjení celkové pohybové zdatnosti a obratnosti 
žáků a na správný metodický nácvik konkrétních činností v hodinách Tv. Bohužel se 
děti zraňují i při běžné chůzi, zakopnou a upadnou. 
 

 

 

 

15. Spolupráce školy s rodiči, propagace školy, prezentace 
školy na veřejnosti 
 
Formy spolupráce komentář 

Školská rada 
 
 
 

Šestičlenná školská rada je složena ze dvou 
zástupců města, dvou zástupců školy a 
dvou zástupců z řad rodičů : Bc. V.Nebeská, 
V. Škorpil – za rodiče, Mgr. B. Tischlerová a 
Mgr. L. Dvořák – za pedagogy, Mgr. J. 
Machart a M. Lorenc – za zřizovatele 

Občanské sdružení při škole – 
nově -  zapsaný spolek Sdružení 
při škole ZŠ Národní Prachatice 

Sdružení rodičů při ZŠ Národní – zástupci 
tříd se schází  pravidelně 5x do roka, 
vedením školy jsou informováni o dění ve 
škole, jsou zde vznášeny připomínky a 
náměty k činnosti školy, jednou za rok 
zorganizuje Sdružení společenský večer 
s tombolou, jehož výtěžek se vrací žákům 
školy dle schválených návrhů ze strany 
učitelů, Sdružení vybírá roční poplatek 300,- 
Kč. 
Sdružení rodičů je možné předkládat žádosti 
pedagogů o finanční pomoc pro žáky ( např. 
doprava na plavání, příspěvek na školní 
výlet), nebo žádosti na nákup zařízení pro 
výuku. Rodiče přispěli především na 
dopravu na sportovní akce. Rodiče jako 
každoročně spoluorganizují Setkání na 
školní zahradě . 

Bezinka – Montessori škola,z.s. 
Zapsaný spolek podporuje především výuku 
v Montessori třídách – formou sponzorské 
smlouvy podporuje personální zajištění 
asistentů pedagoga, práci jazykové lektorky 
– rodilé mluvčí,  podporuje nákup pomůcek a 
pro školu je velkou podporou. 

Třídní schůzky, konzultace pro 
rodiče 

 1. setkání rodičů v tomto šk.roce bylo 
formou třídních schůzek, plenární zasedání 
se z důvodu protiepidemiologických opatření 
nekonalo. Rodiče byli seznámeni s výroční 
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zprávou na třídních schůzkách. Dále 
probíhaly konzultace v běžném režimu a na 
konci školního roku třídní schůzky. Snažíme 
se o konzultace za přítomnosti dětí. Žák – 
učitel – rodič. 

Školní akce pro rodiče a 
veřejnost 

Ani v tomto školním roce se nekonal 

společenský školní večer a školní akademie. 

Místo toho se konal benefiční koncert. Také 

se obnovila akce Setkání na školní zahradě a 

Montessori třídy uspořádaly slavnost na 

školní zahradě, kde byly slavnostně předány 

pomůcky pro africké děti. 

Charitativní akce  
Hlavními charitativními akcemi byla pomoc 

rodinám ukrajinských uprchlíků formou 

sbírky školních pomůcek pro děti a 

benefičního koncertu. 

Na začátku válečného konfliktu na Ukrajině 

přišlo zděšení, strach a obavy a určitě i pocit 

bezmoci. S žáky ve škole jsme mluvili o tom, 

co také my můžeme udělat. Věděli jsme, že 

do naší školy budou přicházet ukrajinské 

děti, které budou potřebovat školní pomůcky 

a vybavení do školy. Uspořádali jsme sbírku 

a díky rodičům máme pro naše ukrajinské 

žáky, ale i pro další prachatické školáky z 

Ukrajiny dostatek školních potřeb. Další 

formou pomoci byl charitativní koncert, 

jehož výtěžek poputuje prostřednictvím 

charitativní organizace na Ukrajinu. Během 

krátké doby se zapojila většina žáků a učitelů 

a podařilo se uskutečnit dva koncerty před 

plným hledištěm kinosálu. Potvrdili jsme si, 

že máme ve škole mnoho talentovaných a 

šikovných dětí. Zapojila se i ukrajinská 

děvčata a vystoupení se nezalekli ani 

pedagogové. Koncerty se povedly a 

PODAŘILO SE VYBRAT NEUVĚŘITEL-
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16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů, ČŠI 
 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

 0 0  

    

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0   

    

NÝCH  45 600,- Kč. 

 V tomto školním roce jsme se zapojili do 

pomoci africkým dětem, kdy především děti 

z Montessori tříd navrhly pomůcky vyrobené 

na 3D tiskárně. 
 

Školní časopis 

Školní webové stránky 

Větrník – školní zpravodaj, vychází jednou 
za měsíc, jeho úroveň se zlepšila, jsou zde 
především zveřejňovány informace o dění ve 
škole, ale i rozhovory se žáky, učiteli, 
plánované akce. Do tvorby školního 
časopisu se zapojily všechny třídy. V tomto 
roce pokračovaly v  tvorbě časopisu dvě 
pedagožky – p. Bolková a p. Sitterová, které 
se velmi zodpovědně staraly o to, aby každý 
měsíc vyšlo nové číslo. Webové stránky 
prošly zásadní obměnou tak, aby v co 
nejširší míře vyhovovaly škole o podávání 
nejrozmanitějších informací ze života školy.  
I díky distanční výuce se žáci a učitelé 
naučili využívat  

Komentář ředitele školy: 

Ráda bych především vyzdvihla výbornou spolupráci se Sdružením rodičů a rodičovskou 
veřejností. Rodiče se snaží škole pomoci a velmi oceňujeme jejich finanční podporu pro 
různé školní akce a nákup zařízení. 
V letošním školním roce byla spolupráce ovlivněna především pomocí ukrajinským 
uprchlíkům, kdy rodiče úžasně podpořili školu při sbírce pomůcek a při charitativním 
koncertě. 
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16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

        0   

    

    

    

 

16.4 Stížnosti šetřené ČŠI, kontrola ČŠI 
ČŠI v tomto školní roce neřešila žádnou stížnost.  
V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 
 
 
Rok:   2021/2022 Zpracovala: Jana Fišerová 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 

17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 
v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 
úpravách) 

Stav 
k 31.12.2021 

Z
á
v
a
z
n
é
 

u
k
a
z
a
te

le
 

Přímé NIV celkem 38 712 261 38 712 261 

z toho 
- Platy 27 374 628 27 374 628 

- OON                 401 659 401 659 

Limit počtu zaměstnanců       58,43 58,43 

O
ri
e
n
ta

č
n
í 

u
k
a
z
a
te

le
 Odvody 9 303 322 9 303 322 

FKSP 547 494 547 494 

ONIV 1 085 158 1 085 158 

Prostředky poskytnuté a stanovené 
zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k  
31.12.2021 

Z
á
v
a

z
n
é
 

u
k
a
z
a

te
le

 Příspěvek NIV 5 228 823 5 228 823 

Příspěvek na investice 2 572 466 2 572 466 

 vrácené odpisy 35 767 35 767 

 Projekt –Vybudování dětské skupiny 5 243 316 5 243 316 

 Grant – Inkluze v praxi III. 823 541 823 541 

 Projekt Vzděláváme společně 857 063 857 063 

 Projekt – Zaměstnanost 3 094 171 3 094 171 

    

 

17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
v tis. Kč 

Prostředky Stanoveno rozpočtem Stav 
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(konečný stav po 
úpravách) 

k 31.12.2021 

Peněžní fondy 

Fond odměn - 613 417,05 

Fond rezervní - 1 689 243,92 

Fond investiční -    393 716,83 

Fond kulturních a sociálních potřeb -    1 085 641,94 

Školní vybavení pro žáky 1. tříd           12 535,36 

 

 

Rok: 2021/2022 Zpracovala: Jana Fišerová 

 

18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších 
prostředků 
 
Obsah: 
A Finanční vypořádání dotací 
B Vyúčtování prostředků NIV 
C Použití dalších prostředků rozpočtu 
D Hospodářský výsledek 
 
A Finanční vypořádání dotací 
18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
551/2004 Sb. 

v tis. Kč 

Účelový 
znak 

1. Ukazatel  
Poskytnuto 

k  
31.12.2021 

Použito 
k 31.12.2021 

Vratka při 
finančním 
vypořádá

ní 

33353 

Přímé NIV celkem 38 712 601 38 712 601  

z 
toho 
  

- Platy 27 374 628 27 374 628  

- OON     401 659     401 659  

- Ostatní (pojistné + FKSP 

+ ONIV) 
10 935 974 10 935 974  

- Neinvestiční dotace celkem 38 712 601 38 712 601  

 
 
18.2 Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 
Sb.)      

v tis. Kč 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet 
Stav k  

31.12.2021 
Rozpočet 

Stav 
k 31.12.2021 
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Náklady celkem 52 669 000 52 669 108,65 857 900 857 987,97 

Příjmy (výnosy) 

celkem 
52 190 000 52 190 243,61 876 400 876 498,80 

 

 

 

 -478 865,04  18 510,83 

 
 
18.3 Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona 
č. 561/2004 Sb.) 
 
Vyúčtování roku 2021 – hlavní činnost 

Hlavní činnost účet Kč 
 PHM 501300 6 083,00  

čistící prostředky 501322 137 542,02  

Antigenní testy - žáci 501703 176 057,86  

materiál 501700 315 521,83  

materiál - kroužky 501701 51 160 80  

materiál - ŠD 501720 39 222,00  

POE 501721 92 412,82  

odměny pro děti 501802 3 408,00  

potraviny 501800 1 265 645,79  

předplatné a knihy 501801 19 940,35  

učební pomůcky  501805 284 971,79  

učební pomůcky – 1.třída 501806 12 535 ,36  

učební pomůcky – podpůr. 
opatření 501807 14 637,00  

učební pomůcky -  POE 501815 197 821,63  

Učební pomůcky - DDNM 501808 10 980,00  

 spotřeba materiálu   2 627 940,25  

teplo 502310 1 213 532,42  

elektřina 502300 410 276,79  

voda 502320 286 323,00  

spotřeba energií    1 910 132,21  

materiál ( hradí děti ) 504700 54 165,80  

zboží VV 504300 5 400,00  

učební pomůcky + prac. sešity 504710 214 257,76  

prodané zboží  273 823,56  

nepravidelné opravy 511400 379 976,99  

malování 511310 287 154,00   
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 Oprava a udržování   667 130,99  

cestovné 512300 41 301,00  

 cestovné   41 301,00  

náklady na reprezentaci 513300 812,00  

náklady na reprezentaci    812,00 
 letní tábor 518300 120 702,00  

pronájem 518320 22 835,40  

adaptační kurz 518402 93 732,00 
 plavání 518500 21 960,00  

programy 518600 21 496,85 
 licence 518610 101 074,25  

zpracování mezd 518700 130 750,00 
 audit, poradenství 518701 35 780,00  

aktualizace 518710 1 578,30  

poštovné 518800 8 040,00  

startovné, doprava soutěže 518802 210,00  

besedy, výstavy 518806 8 550,00  

doprava, exkurze 518807 64 138,40  

ubytování, strava - žáci 518809 160 550,00  

telefony 518810 56 094,65  

 
bankovní poplatky KB 518820 6 075,00  

bankovní poplatky FKSP 518822 1 260,00  

revize a odborné dozory 518850 90 086,50  

internet 518860 42 000,00  

ostatní 518900 427 160,86  

odvoz odpadu 518910 25 618,96  

 ostatní služby   1 439 693,17  

mzdové náklady 521 31 583 003,00  

zákonné pojištění 524 10 343 646,00  

zákonné pojištění Kooperativa 525 128 537,00  

zákonné soc. náklady - FKSP 527 611 416,00  

zákonné soc. náklady-ochr.pom. 527400+401+402 290 184,72  

školení 527301+302 81 173,90  

lékařské prohlídky 527403 11 900,00  

 mzdy + sociální náklady   42 921 323,62  

převod DPH do nákladů dle 
koeficientu 549310 404 693,56  

HČ zaokrouhlení 549330 0,46  

pojištění žáků - úraz, ztráta 549600 3500,00 
  ostatní náklady z činnosti   408 194,02  

odpisy 551 1 634 447,20 
 odpisy dlouhodobého majetku  1 64 447,20  
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náklady z DDM 558 615 694,49 
 náklady z drobného dl. majetku   615 694,49  

srážková daň z úroků 591  79,14  

daně z příjmů  79,14  

NÁKLADY CELKEM   52 669 108,65  

  
  

  
 

 Hlavní činnost účet Kč 
 exkurze 602801 37 586,00  

cyklistický kurz 602402 189 034,00  

adaptační kurz 602403 93 515,00  

letní tábor 602500 148 200,00  

ŠD 602600 127 269,00  

kroužky 602700 37 186,25  

školkovné – dětská skupina 602701 73 350,00   

kroužek MS školička 602702 321 100,00  

stravné žáci 602911 1 159 579,00  

Stravné - zaměstnanci 602913 328 694,77  

ostatní služby 602915 12 889,00  

neodhlášené obědy 602945 23 227,83  

 výnosy z prodeje služeb   2 551 630,85  

PS + sešity 604710 213 868,00  

materiál - hradí děti 604700 64 888,00  

výnosy z prodaného zboží  278 756,00  

čerpání darů 648 884 404,00  

čerpání fondů  884 404,00  

poškozené učebnice 649501 353,00  

poškozené a ztracené věci 649502 739,00  

bezúplatný příjem respirátorů 649401 405 639,70  

přijaté dary 649996 20 000,00  

 besedy 649601 8 650,00  

zápisové lístky 649997 430,00  

poplatek za prodej boxu 649301 2 750,00  

manipulační poplatek 649998 3 860,00  

 ostatní výnosy z činnosti   442 421,70  

úroky 662 841,70  

úroky  841,70  

dotace na provoz 672300 5 228 823,00  

dotace mzdy - SR 672301 38 712 261,00  

Dotace – rouškovné 672311 48 000,00  

vybudování dětské skup. 672310 2 083 187,40  

grant - Zaměstnanost 672312 1 096 728,00  
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grant -  Vzděláváme společně 672318 108 327,89  

projekt – MAS záj. kroužky 672320 3 000,00  

projekt – MAS záj. kroužky 21 672321 23 627,00  

mzdový příspěvek - ÚP 672316 15 000,00  

grant – Šablony III 672420 360 817,00  

čas. rozlišení invest. transferů 672750 352 418,07  

výnosy z transferů  48 032 189,36  

 VÝNOSY CELKEM   52 190 243,61  

    

 HV   -478 865,04  

  
  

    

    
 

 

Vyúčtování roku 2021 – doplňková činnost 

Doplňková činnost účet Kč 

potraviny 501100 288  659,70 

spotřeba materiálu 501200 404,66 

spotřeba materiálu    289 064,36 

teplo 502110 26 255,00 

elektřina 502100 74 565,00 

voda 502120 16 376,00 

 spotřeba energie   117 196,00 

zboží - bufet 504200 76 783,07 

ŠJ – karty, čipy,zboží - Bufet 504202+220 9 907,20 

 prodané zboží   86 690,27 

bankovní popl. 518220 5 770,00 

 služby   5 770,00 

mzdové náklady 521 250 203,00 

zdravotní a sociální pojištění 524 79 842,00 

zákonné soc. náklady - FKSP 527 4 719,00 

 mzdové náklady   334 764,00 

kooperativa  5250001-2 991,00 

převod DPH do nákladů dle 
koeficientu 549210 3 879,54 

ostatní náklady z činnosti   3 879,54 

odpisy 551 19 632,80 

 odpisy dlouhodobého majetku   19 632,80 

NÁKLADY CELKEM   857 987,97 

  
 

  
  

Doplňková činnost účet Kč 

zájmový útvar - Montessori 602100 5 600,00 

stravné 15% 602215 26 939,11 
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stravné 15% 602219 619 268,37 

 výnosy z prodeje služeb   651 807,48 

výnosy z pronájmu 603 133 250,00 

 výnosy z pronájmu   133 250,00   

prodaní zboží - bufet 604100 81 260,95   

karty a čipy 604200+400 9 764,37 

 výnosy z prodaného zboží   91 025,32 

ostatní výnosy 649200 416,00 

 Ostatní výnosy   416,00 

 VÝNOSY CELKEM   876 498,80 

  
 

 HV   18 510,83 

 
 
 
 
18.4 Použití peněžních fondů v roce 2021 
    

 FKSP rozpočet čerpání  

 Čerpání celkem : 423 000,00 353 542,56  

 z toho :    

 stravování 165 000,00 141 940,00  

dovolená + dětský tábor     5 000,00     5 000,00  

 kultura a tělovýchova   70 000,00   66 959,56  

 dary   23 000,00  19 692,00  

sociální výpomoc    

vybavení kuchyňky    32 905,00  

vitamíny, masáže 160 000,00   87 046,00  

   

    

 stav účtu FKSP k 1.1.2021 823 049,50   

    

     

 Příjmy celkem : 616 135,00   

   

   

2% odvod z mezd 562 000,00   

   

   

 stav účtu  v KB 31.12.2021 1 085 641,94   

 
 
 
18.5 Použití dalších zdrojů 

 v . Kč 

 
 

Rozpočet Použito k 31. 12.2021 

Finanční dary - účelové 764 000,00 668 854,00 



54 

 

 
18.6 Použití investic 

v  Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.2021 

Úprava rozvodů teplé vody  5 575 333,27 

Univerzální robot    307 823,15 

Interaktivní tabule    101 774,21 

 
 
18.7 Upravený hospodářský výsledek 

v Kč 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -478 865,04 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti     18 510,83 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2020 (před 
zdaněním) 

 

Předpokládané zdanění  

Celkem po zdanění -460 354,21 

Dodatečné odvody a vratky  

Úhrada ztráty z minulých let  

Další položky upravující hospodářský výsledek  

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) -460 354,21 

 
18.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 

v Kč 

Ukazatel Kč 

Ztráta z hospodaření celkem  

 
Krytí ztráty 

na vrub rezervního fondu  

z rozpočtu zřizovatele  

ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím 
roce 

-460 354,21 

jiným způsobem*  

 
 

Rok:  2021/2022 Zpracovala: Jana Fišerová 

 

19. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 
  
Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT 
čj. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou částí: 
- rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto, použito, 
vratka), 
- údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy. 
 

19.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 

Účelový 
znak 

2. Ukazatel  Poskytnuto 
k  31.12.2021 

Použito k  
31.12.2021 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 38 712 261 38 712 261 0 

z - Platy 27 374 628 27 374 628 0 
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toho 
  

- OON 401 659 401 659 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 
10 935 974 10 935 974 0 

- Neinvestiční dotace celkem 38 712 261 38 712 261 0 

 
v tis. Kč 

19.2a Ukazatele nákladovosti 
 
Součást školy: ZŠ  
 

Ukazatel 
Řádek 
číslo 

Skutečné 
náklady 

k 31. 12. 2021 
Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 37 627 103 Kč 

z 
toho: 

mzdové prostředky 2 27 626 286 Kč 

v tom: 
na pedagogické pracovníky 2a 23 355 371 Kč 

na nepedagogické pracovníky 2b   4 270 915 Kč 

ONIV celkem 3   1 085 158 Kč 

z toho: 
na učebnice, učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a       715 252 Kč 

 na DVPP 3b         20 400  Kč 

 
3. Skutečné výdaje na jednotku 

výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 421 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 89 375,54 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 65 620,63 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4   2 577,57 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4   1 698,94 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4        48,50 Kč/osoba 

 
4. Skutečné náklady na 

zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5        58,43 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a         41,37 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 17,06 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 643 954,92 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 564 548,31 Kč/osoba 
Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 250 346,72 
Kč/osoba 

    

 
Z toho Školní družina 

Ukazatel 
Řádek 
číslo 

Skutečné 
náklady 

k 31. 12. 2021 
Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 1 590 035,00 Kč 

z 
toho: 

mzdové prostředky 2 1 590 035,00 Kč 

v tom: 
na pedagogické pracovníky 2a 1 590 035,00 Kč 

na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč 

ONIV celkem 3 0 Kč 
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z toho: 
na učebnice, učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a 0 Kč 

 na DVPP 3b 0 Kč 

 
5. Skutečné výdaje na jednotku 

výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 138 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 11 521,99  

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 11 521,99 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 0 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 0 Kč/osoba 

 
6. Skutečné náklady na 

zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 3,84 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a 3,84 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 414 071,62 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 414 071,62 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba 

 
Školní jídelna 

Ukazatel 
Řádek 
číslo 

Skutečné 
náklady 

k 31. 12.2021 
Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 1 614 816,00 Kč 

z 
toho: 

mzdové prostředky 2 1 614 816,00 Kč 

v tom: 
na pedagogické pracovníky 2a 0 Kč 

na nepedagogické pracovníky 2b 1 614 816,00 Kč 

ONIV celkem 3 0 Kč 

z toho: 
na učebnice, učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a 0 Kč 

 na DVPP 3b 0 Kč 

 
7. Skutečné výdaje na jednotku 

výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 570 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4  Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 2 833,01 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 0 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 0 Kč/osoba 

 
8. Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 7,78 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a 0 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b  osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 207 559,89 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 0 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 207 559,89 Kč/osoba 

19.3 Počet výkonů ( žáků) 
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Součást Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 

školy 2020/2021 2021/2022 počet výkonů 

1 2 3  

Základní škola 431 421 426 
Poznámka: 
 

19.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka  
 
Přepočtený počet žáků  v tis. Kč 426 

Nákladové položky  2021 Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) 

materiál 327  

voda,paliva,energie                 1 700  

opravy a udržování 491  

služby 412  

programy   22  

ostatní náklady 886  

Náklady celkem                  3 838  

  

 

Komentář ředitele školy: 

V tabulkách č. 1 a 2 jsou uvedeny prostředky ze Státního rozpočtu. 
V tabulce č. 4 jsou uvedeny provozní náklady, které hradí zřizovatel. Není zde však 
počítáno s odpisy majetku 
Provozní náklady na jednoho žáka za rok činí : 9 009, 

 
 
 
 
 

20. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

20. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

 
Škola byla uvedena do provozu v září 
1990 , je to moderní panelová škola pro 
22 kmenových tříd s odbornými učebna-
mi. Její členění umožňuje umístění I. a 
II. stupně zcela samostatně, odděleně. 
Jedna rozsáhlá budova je tvořena 5 
pavilony. Kmenovými třídami bylo obsa-
zeno 17 tříd / 11+7/, pro školu je velmi 
výhodné, že většina odborných učeben 
není zároveň kmenovými - přírodopis, 
fyzika, chemie, hudební výchova, 
výtvarná výchova, učebny cizích jazyků,  
mediální výchova. 
Velmi se zlepšila estetická úroveň tříd – 
byly nově vymalovány, vyzdobeny a 
dovybaveny novým nábytkem – každý 
žák II.st. zde má svoji skříňku. 
 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

 
Umístění I. a II. stupně je oddělené. 
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Školní jídelna je v samostatném 
pavilonu. Oddělení školní družiny jsou 
v pavilonu I.stupně . Tělocvičny a 
některé odborné učebny jsou v pavilonu 
nad školní jídelnou. 
 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

Škola disponuje odbornými učebnami, 
které nejsou kmenovými třídami, každý 
učitel II. st. má svoji pracovnu. Učitelé I. 
stupně mají tři pracovny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Z důvodu nutnosti dělení více skupin na 
výuku cizích jazyků byla upravena tzv. 
malá sborovna na učebnu s interaktivní 
tabulí s přístupem na internet. Další 
pracovní místnost pro učitele je 
sborovna, kde je také počítač pro práci 
učitele, velký kopírovací stroj, jsou zde  
k dispozici směrnice, právní předpisy, 
veškeré informace, atd. 
Každý učitel má také možnost pracovat 
na PC ve svém kabinetě. 
V pracovnách pedagogů je 18 počítačů 
s připojením na internet. Pro pedagogy 
jsou k dispozici 8 notebooků. 
20 pedagogů má pro přípravu na výuku 
k dispozici dotykový tablet. 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště Pokračuje budování školní zahrady, 
sloužící nejen k výuce, ale i k odpočinku 
žáků. Byly instalovány nové výchovně 
vzdělávací prvky, které využívají nejen 
děti z Montessori tříd, ale také děti ze 
ŠD. 
Byly vybudovány 4 pergoly, které 
navazují na Montessori třídy a byly tak 
vytvořeny venkovní přírodovědné 
učebny sloužící pro badatelskou výuku. 

koncertní sály - kinosál Hojně využíváno pro celoškolní akce. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 
nářadím apod. 

Během celého roku jsou pomůcky 
dokupovány průběžné a jako 
každoročně byly dokoupeny nové 
hračky do školní družiny. Pomůckami a 
nábytkem byla vybavena nová 
Montessori třída. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Žáci mají učebnice zapůjčeny od školy, 
některé učební texty jsou žákům 
kopírovány. Postupně jsou dokupovány 
nové učebnice stejné řady – přírodopis, 
fyzika, matematika. Velmi nákladný byl 
nákup nových učebnic pro výuku cizích 
jazyků. 
 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Nevyužívaný prostor, který byl dříve 
využíván jako pronájem pro masáže byl 
přebudován na čtenářský klub. 
 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních Odborné učebny jsou vybaveny 
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zdrojů a studijního materiálu počítačem, dataprojektorem a všechny 
přírodovědné a 1 jazyková interaktivní 
tabulí. 
 

 

Komentář ředitele školy: 

V tomto školním roce proběhla jedna z největších investičních akcí školy v hodnotě  
5 250 000,- Kč- Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody, regulace topení 
v pavilonu II.stupně – II.etapa. Rekonstrukce probíhala od května do srpna 2021. 
Byly vytvořeny nové prostory (posunutím příček) na místě ŠD, ty byly posunuty o patro výš, 
další ŠD byla vytvořena na místě školního klubu, ten stávající byl přestěhován na chodbu  
ke školní jídelně. Zde byl rozšířen prostor z kabinetu a učebny. V suterénu I.st. jsou nově 3 
třídy 1.trojročí a předškoláci. V provizorním prostoru je bohužel jedna třída Montessori – 2. 
dvojročí – je třeba hledat další prostory pro vybudování prostor pro Montessori. Ve škole 
byla ve větší míře uskutečněna údržba – malování tříd a tělocvičny. Díky sponzorskému 
daru byl nově vybaven jeden kabinet učitelů. V prostorách pracovny učitelů – v tzv. malé 
sborovně byla vybudována jazyková učebna – zde se instalovala interaktivní tabule a byly 
zakoupeny žákovské stoly.  
K velkému zlepšení materiálně – technických podmínek vzdělávání došlo i díky nákupu 41 
notebooků pro práci učitelů a na pomoc distanční výuky pro žáky. Učitelé velmi zdatně 
začali využívat SW Microsoft Teams a postupem času na tento způsob distanční výuky 
přešli bez problému také žáci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Školní rok:  2021/2022 Zpracovala: Jana Fišerová 

 
21. Výsledky inventarizace majetku 
  
 

21.1 Inventarizovaný majetek 
 

Druh majetku  poznámka Celková 
hodnota v Kč 
k 31.12.2021 

Nehmotný investiční majetek od 60.000,--Kč    60 000,00 

Pozemky   659 590,00 

Stavby   102 025 834,58 

Dlouhodobý hmotný majetek od 40.000,--Kč 
DHM 

  5 907 490,37 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDHM 
3.000,--Kč- 39.999,-- Kč 

  9 069 496,72 

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
DDNM  3.000,--Kč-59.999,--Kč 

  483 318,68 

Drobný inventář DI 1.000,--Kč-2.999,--Kč    4 298 956,99 

Drobný inventář DI 1,-- Kč až 2999,-- Kč   90 956,81 

UP-od 40.000,- Kč DHM   107 000,00 

UP-DDHM  3.000,--Kč-39.999,--Kč   1 988 964,20 
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UP-DDNM  3.000,--Kč-59.999,--Kč   114 388,41 

UP-DI 1.000,--Kč-2.999,--Kč   775 771,53 

UP-DI  1.--Kč-2.999,--Kč   118 067,00 

Potraviny – školní jídelna    137 360,95 

Sklad UP-pracovní sešity a sešity   52 268,57 

Karty a čipy ŠJ, zboží - Bufet   14 967,00 

Ceniny    114,00 

Pokladní hotovost    33 504,00 
  

21.2 Závěry inventarizace 
inventarizace komentář 

Inventarizován byl majetek umístěný 
(upřesnění objektu) 
 

Základní škola Prachatice, Národní 1018 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý 
majetek a způsob jak by s ním mohlo být 
naloženo 

0 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), 
návrh na jejich vypořádání, postih 
 

0 

Zjištěné nedostatky a závady při 
inventarizaci, zajištění majetku, jeho ochrana 
před poškozením, odcizením 

Nebyly 

Návrh inventarizační komise na vypořádání 
inventarizačních rozdílů 
 

Nebyly 

Inventarizační komise 
 
 

Mgr.Hana Bolková, Mgr.Renata Sýkorová, 
Mgr. Barbora Tischlerová, Irena Zoubková, 
Jana Holčíková 

 

 
22. Údaje školy o zapojení  do rozvojových a mezinárodních 
projektů 
 
22.1 Mezinárodní projekty 
 

  

Mezinárodní partnerství 

Za finanční podpory Evropské unie z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 škola získala dotaci ve výši 148 000,- na setkávání v rámci 
příhraniční spolupráce s partnerskou školou v Tittlingu. – požádali jsme o prodloužení projektu o 
jeden rok – žádosti bylo vyhověno.V rámci prohlubování jazykových kompetencí naše škola 
navázala kontakt se školou v Prackenbachu, se školou jsme byli v online kontaktu. 

V rámci projektu Společný jazyk, společná budoucnost se uskutečnilo v červnu setkání s žáky a 
pedagogy partnerské školy v Prackenbachu. Projekt byl podpořen z programu příhraniční spolupráce 
Česká republika– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, Euregiem, VŠTE České 
Budějovice. 

Online propojením jsme navázali partnerství se školou St.Dimitri Kipiani Boarding School ve městě 
Khashuri v Gruzii. Žáci si procvičili komunikaci v anglickém jazyce. Doufáme, že tato spolupráce 
bude pokračovat i v budoucnu. 
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V tomto školním roce škola navázala kontakty s představiteli nového partnerského města Prachatic  
Pont du Chateau. Místostarostové města navštívili školu a domluvili jsme se na možném navázání 
kontaktů s francouzskými školami. 

 

 
23. Údaje školy o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů (přehled projektů, 
které se realizují i v rámci udržitelnosti) 
 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017017 
12.výzva MAS Šumavsko-IROP-Vybavení a modernizace učeben -Zkvalitnění výuky 
přírodovědných předmětů  
Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek výuky na Základní škole Prachatice, 
Národní 1018, a to pořízením vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, zejména fyziky na II. 
stupni školy, včetně pořízení výukového IT vybavení a softwaru. 
Projekt je realizován s cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních 
věd a práce s digitálními technologiemi. 
Celkové náklady – 257 220,- Kč 
 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018704 
Šablony III - Inkluze v praxi Základní školy Prachatice, Národní 1018 
Celkové náklady – 823 451,- Kč 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora 
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 
dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 
 
 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011093 
Vytvoření nových pracovních pozic na ZŠ Národní, Prachatice 
Celkové náklady – 3 094 171,25 Kč 
Národka – zaměstnanost 
Výzva č. 7 MAS Šumavsko – Zaměstnanost 
Cílem projektu je podpořit zaměstnanost v regionu Prachatic vytvořením pracovních příležitostí pro 
vybrané osoby ze znevýhodněných skupin místního obyvatelstva (uchazeči/zájemci o zaměstnání, 
zejm. vracející se po mateřské/rodičovské dovolené, osoby ve věku nad 50 aj.). 
Budou vytvořena 4 pracovní místa v rámci ZŠ Prachatice, Národní 1018, a to pozice 3 asistentů 
pedagoga a 1 učitele na I.stupni Montessori tříd. Pracovníci si v projektu zvýší či nově získají 
odpovídající kvalifikaci. 
 
 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011622 
Vybudování přírodovědné učebny na I. st 
Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek výuky na Základní škole Prachatice, 
Národní 1018, a to vybudováním odborné učebny přírodovědných předmětů zejména pro I. stupeň 
školy včetně pořízení výukového IT vybavení, mikroskopů a vybavení pro badatelskou výuku v 
terénu a souvisejícími drobnými stavebními úpravami. 
Projekt je realizován s cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních 
věd a práce s digitálními technologiemi. 
Celkové náklady – 495 361,- Kč 
 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007890 
Modernizace odborné učebny pro badatelskou výuku 
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Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího procesu ve škole, a to komplexní 
modernizací odborné učebny přírodovědných předmětů - pořízením výukového vybavení, zejména 
IT technologií a výukového softwaru, souvisejícími drobnými stavebními úpravami učebny a dále 
zpřístupněním prostor budovy školy pro žáky s SVP pořízením schodolezu. Projekt je realizován s 
cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s 
digitálními technologiemi. 
Celkové náklady – 1 823 029,- Kč 
 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525 
Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti 
Nebyli jsme příjemci dotace 
Naše pedagožky byly seznámeny s metodami rozvíjejícími čtenářskou gramotnost, např. T-graf, V-
CH-D, podvojný deník, alfabox, filozofie pro děti... V průběhu jejího zapojení do projektu došlo k 
častějšímu zařazování těchto metod do vyučování na naší škole. Pedagožky přinesly do školy 
zpestření a do určité míry nové pojetí výuky. 
Celkově tedy hodnotíme zapojení do projektu pro naši organizaci jako přínosné. Díky materiální 
podpoře jsme získali knihy a hry, které pomáhají našim učitelům vést děti k četbě a rozvíjet u nich 
čtenářské kompetence. Bylo zajištěno vzdělávání zapojených pedagogů prostřednictvím 
pravidelných setkání CKP a blended-learningu 
 
 
„Rekonstrukce povrchů atletického oválu a hřiště ve sportovním areálu při ZŠ Národní“ 
Národní sportovní agentura 
„Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024“  
Celková cena nově zrekonstruovaného sportoviště je 6 664 784,- Kč, z toho je 4 341 753,- Kč 
dotace od Národní sportovní agentury. Stavbu na výbornou realizovala firma Swietelsky stavební 
s.r.o. 

 
 

24. Závěr 
COVID-19 Školní rok 2021/2022 byl v novodobé historii školy třetím školník rokem 

poznamenaným virovou epidemií. Průběh školního roku byl ovlivněn nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením 

SARS-Cov-2. Celá společnost včetně školství se musela s touto výjimečnou situací vypořádat. Bylo 

to velmi náročné období, a to pro všechny zúčastněné - pro pedagogy, žáky, ale i jejich rodiče. Na 

rozdíl od minulých dvou školních roků naštěstí nedošlo k úplnému uzavření všech škol. Hlavně v 

podzimním a zimním období však docházelo k tomu, že pro některé třídy byla ze strany Krajské 

hygienické stanice nařízena karanténa a zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. V takovém případě 

pak byla prezenční forma vzdělávání v dané třídě nahrazena distanční. Učitelé i žáci však měli 

možnost využít zkušeností z distanční výuky z minulého školního roku, a tak tato forma vzdělávání 

již nečinila žádné závažnější problémy. Období distanční výuky vždy trvalo v rámci dané třídy jen 

několik dnů. Velmi náročné pro vedení školy bylo sledování neustále se měnících hygienických a 

organizačních opatření a komunikace s pracovníky Krajské hygienické stanice CB Složité bylo i 

zajištění výuky a provozu školy personálně, protože v průběhu školního roku nastalo období se 

zvýšenou nemocností zaměstnanců školy. Dle mého názoru se i v této mimořádné a nelehké době 

podařilo zabezpečit vzdělávání žáků prezenční a distanční formou na dobré úrovni.  

 
Národní plán doučování - projekt MŠMT na doučování žáků Pandemie COVID-19 zasáhla do 

režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má 

výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, jehož cílem 

je pomoci zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Tento projekt probíhal ve školním 

roce 2021/2022 dvou vlnách, a to v podzimním a jarním období. O doučování byl zájem jak ze 
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strany žáků, tak i ze strany rodičů a dle našich zkušeností se díky tomuto projektu podařilo zmírnit 

negativní dopady virové epidemie na vzdělávací výsledky žáků. Je předpoklad, že projekt na 

doučování žáků bude pokračovat i v příštím školním roce. Národní plán obnovy - výuka ICT 

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next 

Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje 

pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci MŠMT v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ 

je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. MŠMT se zaměřilo na finanční a 

metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory školy 

obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Školy si tak budou 

moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních 

kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D tiskárny a pera, zařízení pro využití rozšířené či 

virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky, chromebooky apod., pokud těmito základními 

digitálními technologiemi ještě nejsou školy vybaveny. Zároveň školy obdrží finanční prostředky na 

mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky za účelem prevence vzniku digitální propasti. 

Formou bezplatné zápůjčky tak budou moci žáci využívat základní mobilní digitální zařízení, např. 

notebook, chromebook, tablet nebo software, aby se mohli zapojit v běžné výuce nebo distančním 

způsobem. Naše škola se do tohoto projektu zapojila tím, že od 1. 9. 2021 upravila ŠVP v oblasti 

výuky informatiky, výuka probíhala zcela novým způsobem se změněným vzdělávacím obsahem a 

očekávánými výstupy. Tím pádem jsme mohli získat finanční prostředky na pořízení pokročilých 

digitálních technologií, tak jak je popsáno výše. 

 Válečný konflikt na Ukrajině  
V únoru 2022 začal válečný konflikt na Ukrajině, jehož důsledkem byl příliv velkého počtu 

ukrajinských uprchlíků do České republiky včetně dětí školou povinných. České školství tak po 

vlně virové epidemie stálo před další náročnou výzvou, a to zajistit vzdělávání pro ukrajinské děti. 

K docházce do naší školy se v tomto přihlásilo 35 dětí (stav ke konci školního roku). V červnu 2022 

se konal zvláštní zápis pro ukrajinské děti, k tomuto zápisu se dostavily 4 ukrajinské děti. 


