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Tato zpráva je zpracována na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku,
s výjimkou základních údajů o hospodaření školy a do 15. října se předkládá školské radě ke
schválení. Po schválení školskou radou se zpráva zasílá do 14 dnů zřizovateli a zveřejní se na
přístupném místě.

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 26. 8. 2015

……………………………………………………………………………
Mgr. Ilona Vránková, řed. školy
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Sídlo školy:
Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zřizovatel školy:
Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, IČO
00253081
Charakteristika školy:
Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, s celkovým počtem tříd 9 z toho 5 na 1. stupni a 4 na 2.
stupni. Ve školním roce 2014/2015 začalo navštěvovat školu na základě zahajovacího výkazu ke dni
30. 9. 2014 185 žáků, z toho 116 na 1. stupni a 69 na 2. stupni.
Ve školní družině pracovala dvě oddělení se zapsanými 72 žáky, dozor byl posílen asistentkou
pedagoga. Provozní doba ŠD je stanovena od 6:00 do 7:35 a od 11:30 do 16:30 hodin.
Právní forma školy:
příspěvková organizace
Součásti školy:
základní škola: kapacita 300 žáků – IZO 000 582 701
školní družina: kapacita 100 žáků – IZO 114 900 078
IČO: 70 89 08 38
Vedení školy:
ředitelka školy - Mgr. Ilona Vránková
zástupce ředitele školy - Mgr. Karel Novotný
Kontakty:
telefon: 389 501 209 (kancelář) mobil: 603 524 560
e.mail: vrankova@2zsveseli.cz, novotny@2zsveseli.cz
webové stránky: www.2zsveseli.cz
datová schránka: es7bwm
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Žáci 1. – 9. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola v Mezimostí – Škola mezi mosty“, č.j.
2889/07-21.
V každém ročníku byla zařazena tématika „Ochrany člověka za mimořádných situací“ a dopravní
výchova, k 1. 9. 2013 došlo ke změnám ŠVP v těchto oblastech:
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Dopravní výchova
Finanční gramotnost
Zdraví a bezpečí, sexuální výchova
Výuka druhého jazyka (německý jazyk)
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Počet pracovníků

fyzických

přepočtených

Učitelé + vedení školy 13, 0

13, 0

vychovatelky ŠD

2

1, 9

pedagogický asistent

2

1, 2

nepedagogičtí zam.

4

3, 3

mateřská dovolená

1

1

Plnou kvalifikovanost měli všichni pedagogičtí pracovníci, jeden pedagog dokončuje vysokoškolské
studium.

DÉLKA PRAXE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Počet let

0-5

Základní škola 2

6-10

11-20

21-30

31 a více

3

1

4

5

1

1

Školní družina
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Věk

Do 30 let

Základní škola 2

31 – 40 let

41 – 50 let

51 a více let

3

1

7

1

1

Školní družina
As. pedagoga

2

4.ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Při zápisu do prvních tříd bylo přítomno 41 dětí. Z tohoto počtu byl udělen odklad školní
docházky o jeden rok 8 dětem. Do prvního ročníku nastoupilo k plnění povinné školní docházky
k 1. září 2015 33 žáků, žáci byli rozděleni do dvou tříd.
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ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Přihlášky ke
studiu
podávány
z ročníku:
9.
9.
9.
8.
7.
7.
5.

Škola:

Gymnázia
Střední školy
s maturitou,
3 leté učební
obory
3 leté učební
obory
Gymnázium
šestileté
3 leté učební
obory
Gymnázium
osmileté

Počet
přihlášených
žáků:
1

Přijato:

Nepřijato:

1

0

7

7

0

3

3

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

V minulém školním roce opustilo školu 13 žáků.
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PROSPĚCH ŽÁKŮ NA KONCI 2. POLOLETÍ (PO KONÁNÍ OPRAVNÝCH
ZKOUŠEK)

třída

počet
žáků

prospělo s vyzn.

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

1.

18

16

2

0

0

2.

30

25

5

0

0

3.

25

19

6

0

0

4.

21

13

8

0

0

5.

22

7

13

2

1 (Tv)

1. stupeň
celkem

116

80

34

2

1

6.

24

7

17

0

0

7.

17

4

12

1

0

8.

17

4

11

1

0

9.

11

2

9

0

0

2. stupeň
celkem

69

18

49

2

0

Celkem

185

98

83

4

1 (z Tv)
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PŘEHLED O CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Tř.

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
3.
stupeň stupeň

1.

18

0

0

0

0

0

1

0

2.

30

2

0

0

0

0

1

0

3.

25

3

0

1

0

0

0

0

4.

21

0

0

0

1

0

1

0

5.

22

2

0

4

1

1

1

0

1.
stupeň
celkem

116

7

0

5

2

1

4

0

6.

24

3

1

0

0

0

0

0

7.

17

3

0

0

1

1

0

0

8.

17

4

0

0

1

0

0

0

9.

11

10

1

0

1

0

0

0

2.
stupeň
celkem

69

20

2

0

3

1

0

0

Celkem

185

27

2

5

5

2

4

0

Pochvaly byly žákům uděleny za vzorné plnění školních povinností, vzornou reprezentaci školy na
soutěžích, olympiádách a při sběrových akcích.
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Kárná opatření z chování byla žákům udělována za porušování školního řádu; nevhodné chování ke
spolužákům, nekázeň při vyučování, neplnění školních povinností.
Sníženou známku z chování (2. stupeň) dostali ve druhém pololetí 4 žáci z prvního stupně za
neomluvenou absenci a neplnění školních povinností.
Výchovná komise řešila na svých setkáních jednotlivé závažné nedostatky v chování žáků a špatnou
přípravu na vyučování ve spolupráci s rodiči žáků, ředitelkou školy, výchovným poradcem a
třídními učiteli. Údajné projevy šikany byly řešeny včas po upozornění se žáky, ve spolupráci
s rodinami žáků, metodikem prevence sociálně patologických jevů, sociální pracovnicí pro péči o
děti a mládež a Střediskem výchovné péče z Českých Budějovic.
Neomluvené hodiny – celkový počet neomluvených hodin: 236

VÝSTUPY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce byli žáci průběžně hodnoceni dle pravidel hodnocení. Byli zapojeni do
testování SCIO v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk a studijní předpoklady. Jednotlivé
výstupy testování byly žákům předloženy, zjištěna byla i celková úroveň znalostí testovaných žáků
v rámci celorepublikového poměřování znalostí. Výsledky byly použity pro interní záležitosti školy.


3. ročník – Stonožka – český jazyk, matematika, prvouka



4. ročník – Čtenář – čtení, čtenářská gramotnost



5. ročník – Stonožka – český jazyk, matematika, anglický jazyk



6. ročník – učební styly



7. ročník – studiní předpoklady



8. ročník – dovednosti pro život



9. ročník – Stonožka – český jazyk, matematika, anglický jazyk/německý jazyk

V rámci práce třídních kolektivů byly provedeny výstupy v podobě kontrolních prací
z hlavních výukových předmětů, zhodnoceny procentuelně, byl vytvořen výčet znalostí
v jednotlivých předmětech dle splnění požadavků daných ŠVP.

11

ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH

Ve školním roce 2014/2015 byli zařazeni mezi žáky plně integrované tři žáci. Jeden z 3.
ročníku a dva žáci ze 6. ročníku, z nich jeden nově od 2. pololetí školního roku. Dvěma žákům byly
přiděleny pedagogické asistentky. Žáci měli ve spolupráci s poradnou vypracovány individuálně
vzdělávací plány s ohledem na závěry vyšetření pedagogicko psychologické poradny. Dohled nad
žáky byl svěřen výchovnému poradci spolu s ředitelkou školy, který spolupracoval při sestavování
plánu IVP, kontroloval termíny návštěv poradny a platnost posudků poradny, spolupracoval se
zákonnými zástupci žáků. Plány se sestavují na začátku školního roku, případně v průběhu školního
roku a předkládají se poradně ke kontrole po jejich vypracování a na začátku 2. pololetí školního
roku. Na pokyn ředitelky školy byly dále zpracovány také individuální vzdělávací plány pro další
žáky, a to jednoho žáka z 2. třídy, dvou ze 3.třídy, dvou ze 4. třídy a dvou žáků z 5. třídy.
Integrace žáků se zdravotním postižením: 3 (2 žáci měli podporu pedagogického asistenta)

PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ
Reedukace byla zařazena v době mimo vyučování pro žáky 1. stupně, kteří navštívili
pedagogicko - psychologickou poradnu a měli doporučení poradny k reedukaci a písemný souhlas
rodičů.
Nápravná péče probíhala po vyučování se zapsanými dětmi bez přítomnosti rodičů, na
požadavcích reedukace se podíleli i učitelé jednotlivých předmětů, nejčastěji českého jazyka a
matematiky.
Spec. pedagog pracoval s dětmi podle konkrétních doporučení poradny nebo speciálně
pedagogického centra a individuálního vzdělávacího plánu. Pedag. činnost spočívala v práci s dětmi
pomocí výukových programů pro žáky s poruchami učení a speciálně pedagogických metod, které
byly zaměřeny na zmírnění nežádoucích jevů vývojových poruch učení.
Na nižším stupni bylo učivo zaměřeno na osvojování čtení, psaní a počítání, na rozvoj dílčích
funkcí ve vyjmenovaných oblastech. K reedukaci byly využívány doporučené učebnice a pracovní
sešity pro žáky se specifickými poruchami učení. Potřeby žáků byly konzultovány s učiteli
jednotlivých předmětů, péče speciálního pedagoga spočívala především v nutnosti setkávat se
s dětmi s poruchami učení, konzultovat případné problémy v učení s vyučujícími pedagogy,
rodičům poskytovat odbornou metodickou pomoc.

12

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU
Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Tábor, odloučeným
pracovištěm v Soběslavi. Rodiče navštěvují se žáky i Pedagogicko psychologickou poradnu
v Českých Budějovicích nebo Speciálně pedagogické centrum Strakonice, s odloučeným
pracovištěm v Táboře.
Ve spolupráci s poradnami řešíme výchovné a vzdělávací problémy žáků školy, nejčastěji
problémy spojené s poruchami učení a chování. Poradna zajišťuje také posuzování otázky školní
zralosti žáků při žádostech rodičů o odklad školní docházky, vypracovává materiály pro zařazování
žáků mezi integrované žáky a zajišťuje následná kontrolní vyšetření a také kontroly IVP
integrovaných žáků.
Velmi dobrých výsledků dosahuje škola ve spolupráci se Střediskem výchovné péče
v Českých Budějovicích při realizaci intervenčních programů. Velmi dobrá byla i spolupráce
s kurátorkou OSPOD ze Soběslavi při řešení výchovných problémů žáků.
Výchovné problémy byly řešeny na pravidelných setkáních se zástupci z ostatních
základních škol ORP.

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Petra Nováková
Základem prevence sociálně patologických jevů byla snaha zaměstnanců školy o vytvoření
příznivého a přátelského školního prostředí založená na dobrých mezilidských vztazích
vycházejících ze vzájemného respektování, tolerance, snahy o poznání individuality každého žáka,
jeho problémů a rodinného prostředí. I letos jsme pokračovali v plnění dlouhodobého cíle a tím je
nastolení klimatu spolupráce a bezpečí ve škole a podpora vzájemné neagresivní komunikace mezi
žáky.
Důležitým nástrojem v ovlivňování myšlení žáků v této oblasti bylo rovněž vytváření jejich
vzájemné sounáležitosti, vědomí, že každý je jedinečná osobnost vynikající v nějakém druhu školní
nebo jiné činnosti a která má proto svoji nezastupitelnou roli. Naší výhodou bylo, že jsme škola
středně velká, ve které se všichni navzájem velmi dobře znají a schází prostor pro anonymitu, která
se může stát živnou půdou pro vznik sociálně patologických jevů. Škola celý rok plnila úkoly
stanovené v „Minimálním preventivním programu“.
Prevence problémového chování je zahájena již u žáků 1. třídy a návazně pokračuje až do
skončení povinné školní docházky. Je zaměřena na osvětu všech žáků školy, respektuje jejich věk a
osobnostní zvláštnosti. Vytváří se pozitivní klima tříd tak, aby žáci dovedli hovořit otevřeně a s
důvěrou.
V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se riziko sociálně patologických jevů
minimalizovalo (práce s třídním kolektivem, spolupráce s rodiči – třídní schůzky, individuální
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pohovory, konzultační odpoledne, problematika sociálně patologických jevů byla pravidelně
projednávána na pedagogických radách).
V rámci vyučování byli žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využití
volného času. Cílem bylo zapojení dětí do volnočasových aktivit. Během školního roku byly
zařazovány takové aktivity, které napomáhaly ke stmelení kolektivů tříd, ke zlepšení schopnosti
žáků komunikovat a spolupracovat. Cílem bylo vytvořit v třídních kolektivech takové vztahy, které
by snížily riziko vzniku problémového chování. Přínosná byla i spoupráce se Střediskem výchovné
péče v Českých Budějovicích.
V rámci výuky byly kromě tradičních metod práce využívány i další metody – besedy, diskuse,
sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, práce ve dvojicích i skupinách, projektové vyučování.
Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí:
Ov 6: Denní rytmus, volný čas, Manželství a rodičovství
Ov 7: Náboženské sekty
Ov 8: Asertivní a agresivní chování
Rv 6: Osobní bezpečí, Sexuální výchova
Rv 7: Životní styl a zdraví člověka, Zdravá výživa, Bezpečnost dětí, krizová centra, linka důvěry,
šikana
Rv 8: Dospívání a hygiena, Plánované rodičovství a antikoncepce, Pohlavně přenosné nemoci,
Volba partnera
Rv 9: Plánované rodičovství, Péče o dítě
Na 1. stupni probíhala prevence v rámci Zdravé výživy a Zdravého životního stylu v hodinách
prvouky a přírodovědy.

REALIZOVANÉ PROJEKTY:
Projekt partnerství žáků 9. ročníku a 1. ročníku - celoroční
Halloween
Mikulášská nadílka, návštěva žáků 9. ročníku v MŠ Mezimostí
Vánoční jarmark spojený s návštěvou veřejnosti a rodičů
Advent - čas vánoční (tvořivé dílny)
Ochrana člověka za mimořádných situací
Den Země s názvem “Světlo”
Dějepisný projekt s názvem „Atentáty jako hybatelé dějin”
Sportovní den

REALIZOVANÉ BESEDY PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPNĚ – PREVENCE SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Nadační fond Albert
1. stupeň: Škola Zdravé pětky
2. stupeň: Párty se Zdravou pětkou
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Přednášky z oblasti sexuální výchovy
4. a 5. třída: Z housenky motýlem
6. a 7. třída: Adam a Eva aneb nejsme stejní
8. a 9. třída: Holky z Venuše, Kluci z Marsu
Přednášky z oblasti finanční gramotnosti pro žáky 8. a 9. třídy
Mgr. Tomáš Maruška

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Vánoční jarmark – akce v prostorách školy i před školou v době adventu (zvyky, tradice)
Společné setkání žáků, jejich rodičů a pedagogů, v duchu staročeského jarmarku se před školou
podával staročeský punč, čaj, vánočka i cukroví, žáci i učitelé vystoupili v krátké kulturním
programu, v přízemí školy byl tradiční jarmark spojený s prodejem výrobků, část výtěžku byla
věnována DD Radenín, akce byla ukončena vytvořením světelného řetězu kolem školy.
Spolupráce s Radou rodičů – příspěvky na dotaci jízdného poznávacích výletů v rámci učiva,
sportovních akcí, vybavení školy a školní družiny

VZDĚLÁVÁNÍ
Je relizováno ve spolupráci se střediskem NIDV v Českých Budějovicích. Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků využívali pedagogové i aktuálních informací z časopisu Řízení školy a
Učitelské noviny a na internetových portálech.
Pedagogové byli zapojeni do vzdělávací činnosti v rámci projektu Výzva 51 „Moderní technologie
přináší užitek a radost”: Práce s dotykovými zařízeními, Cloudové nástroje, Inovativní přístupy ve
výuce apod.

Spolupráce metodika prevence:






s vedením školy
s výchovným poradcem
s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky
s OSPOD pracoviště Soběslav (Jaroslava Brožová)
s SVP České Budějovice (Mgr. Milan Habrda)

Návrhy práce pro školní rok 2015/2016:
-

pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací
dbát na stmelování třídního kolektivu
prevence záškoláctví
konzultace a spolupráce s rodiči
vytváření prezentací
návštěvy seminářů, výchovných pořadů
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Řešení prohřešků:

Během školního roku bylo řešeno několik kázeňských prohřešků žáků výchovnou komisí.
Většinou se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům o přestávkách, nerespektování pokynů
vyučujících, řešení náznaků šikany, vztahových problémů mezi žáky, řešení krádeže a záškoláctví.
Výchovná komise řešila prohřešky na svých pravidelných setkáních, vždy byl proveden zápis a
chování žáků bylo projednáno s rodiči žáků.
V letošním školním roce bylo řešeno problémové chování žáků 3. třídy, v této třídě proběhl
intervenční program pracovníka Sřediska výchovné péče z Českých Budějovic. Problémy byly
řešeny ve spolupráci s ředitelkou školy, výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických
jevů, kurátorkou sociálně právní ochrany dětí a s rodiči žáků. Z jednání byly pořízeny zápisy, které
jsou uloženy u výchovného porace školy a metodika prevence.
Způsoby chování na veřejnosti nejsou ve škole hodnoceny, žáci jsou na vhodnost chování
na veřejnosti pravidelně upozorňováni.
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7. DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Ekologická výchova na naší škole

Koordinátor EVVO Ing. Alena Zejdová
Znalosti a dovednosti z oblasti environmentální výchovy si žáci osvojují průběžně
přirozenou cestou v rámci učiva v jednotlivých předmětech s důrazem na využití
mezipředmětových vztahů, na chápání souvislostí, se zařazováním řešení problémových úloh a her
pro globální výchovu. Získané poznatky jsou uplatňovány a prohlubovány ve školních akcích
(projektech, soutěžích).

PROBĚHLÉ AKCE





postupná ekologizace provozu školy (šetření energií a materiály, hospodaření s odpady)
Zdravá výživa – školní mléko, mléčné a celozrnné výrobky
Den Země - 30. dubna 2015 proběhl celoškolní projekt “Světlo a světelné zdroje”
účast žáků v přírodopisných a ekologických soutěžích a olympiádách:

Žákovská ekologická konfererence v Jihočeském kraji – pořádané KEV
Prezentační soutěž „Parky a zahrady”– pořádané KEV
Týmy ve složení: Barbora Mrzenová a Ondřej Kubeš, Jan Vaněk, Lucie Nováková a
Karolína Horáková (9. tř.)





turistická a vlastivědná činnost – poznávání přírodních a kulturních památek okolí Veselí
nad Lužnicí
péče o zeleň a úklid v okolí školy
biologický seminář – zpracování ekologických témat (přírodní ekosystémy, ekologické
katastrofy, ekologické zemědělství, ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin
výstavky rostlinných materialů v prostorách školy
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 sběr PET lahví formou soutěže vyhlášené MěÚ Veselí nad Lužnicí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Příjmení, jméno
Štefanová Nela
Kabeš Václav
Koblišková Eva
Novák Václav
Veselý Adam
Sedláček Petr
Hrádek Petr
Kopencová Lucie
Říhová Michaela
Kopencová Denisa

Třída
4.
6.
5.
2.
2.
5.
1.
4.
4.
1.

Počet kusů
12 684
1896
1764
1753
1563
1080
1000
924
804
751

11.
12.
13.
14.
15.

Míchalová Nikola
Hruška Šimon
Sobotka Jan
Karták Filip
Blechová Natálie

1.
8.
3.
4.
1.

611
588
581
506
473

VYHODNOCENÍ TŘÍD - dle průměrného počtu na 1 žáka

1.
2.
3.

Třída
4.
1.
2.

Počet kusů
15894
3079
4660

Počet žáků
21
18
30

Průměr na 1 žáka třídy
757
171
155

4.
5.

5.
6.

2844
2595

22
24

129
108

Celkem za školu bylo shromážděno:

31208 ks PET lahví

Celkový počet žáků ve škole: 185
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 sběr papíru formou soutěže

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Příjmení, jméno
Koblišková Eva
Hrádek Petr
Tomášek Pavel
Němec Jan
Sedláček Jan
Kabeš Petr
Novák Václav
Karták Filip
Dvořák Tomáš
Blechová Natálie

Třída
5.
1.
6.
3.
7.
3.
2.
4.
6.
1.

Počet kg
350
251
193
149
148
144
117
107
103
100

11.
12.
13.
14.
15.

Mlčkovský Antonín
Šimek Petr
Hruška Šimon
Štefan Matěj
Sedloň Jakub

4.
2.
8
1.
1.

86
75
68
66
62

VYHODNOCENÍ TŘÍD - dle průměrného počtu na 1 žáka

1.
2.
3.

Třída
1.
5.
3.

Počet kg
602
404
315

Počet žáků
18
22
26

Průměr na 1 žáka třídy
33,4
18,3
12,1

4.
5.

6.
4.

298
275

24
21

12,4
13,0

Celkem za školu bylo shromážděno:

2366 kg papíru

Celkový počet žáků ve škole: 185






sběr víček pro pomoc postiženým dětem
sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry formou soutěže
spolupráce s SOŠEP ve Veselí nad Lužnicí (výstavy, exkurze, přednášky a jiné zajímavé akce
pro žáky i učitele naší školy
další vzdělávání koordinátora EVVO – semináře, školení dle nabídky
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Dopravní výchova
Koordinátor Mgr. Marie Chroustová
Dopravní výchova nebyla realizována jako samostatný předmět. Žáci se průběžně
seznamovali a zdokonalovali v pravidlech silničního provozu zejména v předmětech prvouka a
přírodověda na 1. stupni a v rodinné, tělesné a občanské výchově na 2. stupni. V rámci dopravní
výchovy navštěvovali žáci 1. stupně dopravní hřiště v Soběslavi.
Na přelomu března a dubna proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Deset nejšikovnějších
žáků se v dubnu a na začátku května začalo připravovat na účast v okresním kole. Okresního kola
dopravní soutěže jsme se nakonec z důvodu souběhu data konání se zájezdem do Anglie
nezúčastnili.

PROBĚHLÉ AKCE
Školní kolo dopravní soutěže
Příprava na okresní kolo v kategorii I. a II. – Týmy nakonec nebylo možno sestavit z důvodu
souběhu konání soutěže a zájezdu do Anglie


žáci 1. stupně se v květnu účastnili výcviku na Dopravním hřišti v Soběslavi

Ochrana člověka za mimořádných situací (OČMS)




daná oblast byla plněna obdobně jako v minulém školním roce v rámci jednotlivých
předmětů s přihlédnutím k věku žáků
na 1. stupni v prvouce a přírodovědě, na 2. stupni v zeměpise, fyzice, přírodopise, chemii a
v rodinné výchově
v rodinné výchově byly využívány příručky OČMS, videokazety a další výukové materiály
na webových stránkách “Záchranný kruh”
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Výchovné poradenství
Metodik výchovného poradenství Mgr. Petr Buryánek


































v srpnu kontrola platnosti posudků k integraci žáků
zpracování plánu výchovného poradce pro školní rok 2014/2015
v září informace vyučujících o žácích vedených v evidenci PPP a žácích zdravotně
postižených
příprava IVP žáka 6. třídy , kat. č. 14 a odeslání žádosti o vyšetření v PPP žáka 3. třídy,
kat. č. 8
příprava besedy k volbě povolání na Úřadu práce v Táboře v Informačním středisku pro
volbu povolání
úprava přehledu žáků se zdravotním postižením
účast na schůzce s pracovnicemi OSPOD
v říjnu zajištění „Atlasu školství“ pro žáky 9. třídy ve spolupráci s Mgr.Petrou Psotovou
účast na semináři k motivaci žáků o větší zájem o technická povolání na COP v Sezimově
Ústí
práce na IVP žáka 3.třídy, kat. č. 27
práce na IVP dalších žáků - 6. tř. - kat. č. 8; 3. tř. - kat. č. 20; 3.tř. - kat. č. 22; 2.tř. - kat.
č. 13; 4. tř. - kat. č. 9; 4.tř. - kat. č. 10; 5. tř. - kat. č. 1; 5. tř. - kat. č. 18 ve spolupráci
s třídními učiteli
v listopadu schůzka k rozpracovaným IVP výše uvedených žáků s vedením školy a TU
opakovaná jednání s matkou žáka 6. třídy – kat. č. 14 včetně jednání s jeho rodiči
v ředitelně školy
příprava příspěvku na pedagogickou radu
jednání s rodiči na třídních schůzkách
doplňování údajů v IVP žáků
v prosinci schůze výchovných poradců v Táboře
úpravy IVP žáka 6. tř. – kat. č. 14 a žáka 3. tř. – kat. č. 27 – úprava dle nových formulářů
a nových požadavků PPP
pohovory se žáky 9.třídy - Dny otevřených dveří na SŠ
příprava vzorového vyplňování přihlášek na SŠ
v lednu - poskytování dalších informací ke studiu žákům 9.třídy
informace pro rodiče při konzultačním odpoledni
příprava zprávy pro pedagogickou radu
zápis žáků do 1. ročníku
v únoru - kontroly a příslušné opravy v přihláškách žáků na SŠ
výchovná komise - žák 6.třídy – kat. č. 14
příprava zápisových lístků pro studium na SŠ a jejich vydávání
jednání s rodiči žáků - přijímací řízení
v březnu - zápisy do evidence přihlášek
kontrola seznamu žáků evidovaných ve školní matrice
zpráva pro OSPOD - žák 8.tř. – kat. č. 20 – problémová docházka do školy
pohovory se žáky - prospěch, chování
kontrola zasílání pozvánek žákům k přijímacím zkouškám
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v dubnu - příprava vyjádření školy ke kontrolním vyšetřením žáka 3.tř. – kat. č. 27 a
žáka 6. tř. – kat. č. 14 ve spolupráci s třídními učitelkami a pedagogickými asistentkami
jednání s Mgr. Havrdou z SPC Č. Budějovice - rozbor situace ve 3. třídě
příprava zprávy pro pedagogickou radu
informace pro žáky při případném odvolání proti nepřijetí na SŠ v 1. kole přijímacího
řízení
jednání s rodiči při třídních schůzkách
v květnu - zpracování přehledu o přijetí žáků na SŠ
kontrola a odeslání vyjádření školy ke kontrolním vyšetření žáka 6.tř. – kat. č. 14 a žáka
3. tř. – kat. č. 27 a žáka 8.tř. – kat. č. 20
informace pro žáky 9. třídy k zajišťování studijních materiálů pro SŠ - burzy učebnic
v červnu - příprava zprávy pro pedagogickou radu
příprava materiálů pro výroční zprávu školy
předání materiálů výchovného poradenství nově pověřenému pracovníkovi

Zprávy garantů jednotlivých aktivit

Kurz plavání, lyžařský výcvikový kurz, cyklisticko – poznávací kurz

Plavecký výcvikový kurz






v letošním školním roce se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili plaveckého výcviku v Jindřichově
Hradci
začátek kurzu byl 19. 2. 2015, konec kurzu byl 14. 5. 2015
žáci měli 10 dvouhodinových lekcí, při kterých byli rozděleni do 4 skupin dle
plaveckých schopností
během výuky měli k dispozici relaxační část bazénu
dopravu zajišťovala firma Menhart

Lyžařský výcvikový kurz




konal se v únoru na Kvildě jako součást tělesné výchovy pro žáky 8. ročníku, kurzu se
zúčastnilo 14 žáků
náplní kurzu bylo získávání dovedností ve sjezdovém a běžeckém lyžování a jejich
zdokonalování
cíle lyžařského kurzu byly splněny
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Cyklisticko - poznávací kurz




konal se v době od 5.6. do 6.6. 2014 pro žáky 8. ročníku, kurzu se zúčastnilo 14 žáků
trasa vedla po silnicích nižších kategorií a lesních silnicích krajinou Třeboňska do Chlumu u
Třeboně a zpět
cíle cyklisticko - poznávacího kurzu byly splněny

Projekt Zdravé zuby
Projekt zdravé zuby byl realizován v hodinách prvouky a přírodovědy. Byl částečně nahrazen
spoluprací s DM drogerie, která žákům 1. třídy nabízí výukovou sadu a dotační balíček s
hygienickými potřebami. Byl získán výukový material pro interaktivní tabuli.
 cíle projektu byly naplněny

Žákovská knihovna
Žákovská knihovna byla v letošním roce přestěhována do interaktivní učebny č. 35. K
dispozici byla vždy ve středu ráno od 7.30 do 7.50 hod a ve středu od 12.25 do 12.40. Knihy je
možné půjčit i v jiném čase po domluvě. Jednotlivým třídám byl vyčleněn čtenářský koutek, kde si
děti mohou knihy volně vybírat a půjčovat dle zájmu. Knihy ve třídách byly vybrány třídními učiteli
tak, aby odpovídaly čtenářské úrovni třídy.
Ve volném výběru si žáci 1. stupně půjčili 75 knih, na jednoho žáka tak připadá 1,49 knihy.
Další knihy četli žáci v hodinách českého jazyka a literatury v rámci společné mimočítankové četby.
Fond knihovny nebyl z důvodu nedostatku finančních prostředků doplněn. Z důvodu poškození
bylo odepsáno 10 knih v hodnotě 282 Kč. Celkový knižní fond činí 1 530 knih v celkové hodnotě
64 728,07 Kč.
Na druhém stupni si žáci půjčují knihy minimálně.


cílem školy je poračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti, podněcování zájmu o knihy
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Rozbor úrazovosti za školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 bylo evidováno 13 úrazů. Většinou se jednalo o drobná
poranění. Z celkového počtu úrazů jich 5 bylo odesláno pojišťovně a odškodněno. 8 úrazů se stalo
při hodinách tělesné výchovy, 2 o přestávkách, 1 úraz se stal na zájmovém kroužku, 1 při
manipulaci kladívkem při pracovních činnostech a 1 na školním výletě.
Jedná se o drobná zranění či pohmoždění, jejichž příčinou je v hodinách TV zakopnutí,
upadnutí či střet se spolužákem, svoji roli hraje i snižující se tělesná zdatnost žáků. O přestávkách
jde většinou o neuposlechnutí pokynů učitele a porušování školního řádu žáky. Při hodinách
pracovních činností jde o neopatrné nebo neobratné zacházení žáků s pracovním náčiním.
Po každém úraze se provádí nápravná opatření jako opětovné poučení žáků o chování ve
škole a školní družině podle pravidel školního řádu, opětovné poučení žáků o zacházení
s pracovním náčiním v hodinách odborných předmětů. V hodinách tělesné výchovy jde o opětovné
poučení žáků o bezpečném chování, pravidlech hry, o vzájemné ohleduplnosti a motivování žáků
k většímu zapojení se do mimoškolních sportovních aktivit.
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

REALIZACE
DVPP
ve školním
roce
2014/2015

Termín
Pracovník studia/
kurzu

Instituce
(VŠ/zařízení
Název akce
pro další
vzdělávání)

Finance

5.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a) Studium v oblasti
pedagogických věd
b) Studium
pedagogiky

Ing. Alena Březen –
Zejdová
červen
2014,
1.semestr

VŠERS, o.p.s.
Žižkova 5,
České
Budějovice
370 01

Studium v oblasti pedagogických
věd – Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů 2. stupně
ZŠ a SŠ

Hrazeno
studentem

c) Studium pro
asiat.pedagoga
d) Studium pro
ředitele škol
e) Studium k rozšíření
odborné kvalifikace

5.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
(včetně kurzů a seminářů)
a) Studium pro
vedoucí pedagogické
pracovníky

Mgr. Ilona
Vránková

15. 10.
2014

NIDV České
Budějovice

Komunikace pro vedoucí pracovníky; vzděl. program
akreditován MŠMT v rámci
systému DVPP č.j.: MSMT33934/2013-1-740;

600,- Kč
+
cestovné
hrazeno z
ONIV

Mgr. Karel
Novotný

2. 2.
2015

ČŠI Praha,
České
Budějovice

Seminář ČŠI k systému pro
úpravy ŠVP ZŠ

Bezplatný
seminář,
cestovné
hrazeno z
ONIV

b) Studium pro
výchovné poradenství

c) Specializovaná
činnost – koordinace v
oblasti informačních a
komunikačních
technologií
d) Specializovaná
činnost – tvorba a
následná koordinace
školních vzdělávacích
programů
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REALIZACE
DVPP
ve školním
roce
2014/2015

Termín
Pracovník studia/
kurzu

Instituce
(VŠ/zařízení
Název akce
pro další
vzdělávání)

Finance

e) Specializovaná
činnost – prevence
sociálně patologických
jevů
Mgr. Jana
f) Specializovaná
Tesařová
činnost –
specializovaná činnost
BOZP a PO

Mgr. Ilona
Vránková

Ing. Alena
g) Specializovaná
Zejdová
činnost –
specializovaná činnost
v oblasti
environmentální
výchovy

24. 9.
2014

Hasičský
záchranný
sbor
Jihočeského
kraje

Ochrana člověka za běžných
Bezplatný
rizik a mimořádných událostí – seminář,
základní vzdělávání; vzděl.
cestovní
program akreditován MŠMT
náhrady
v rámci DVPP č.j. : MSMTONIV
42437/2013-1-957

16. 10.
2014

NIDV České
Budějovice

Moderní směry ve výuce TV na Hrazeno z
ZŠ a metodika se zaměřením
ONIV
na BOZ; vzděl. program
akreditován MŠMT v rámci
systému DVPP č.j.: MSMT1881/2014-1-128

24. 2.
2015

KEV + KÚ
Jihočeského
kraje

Evaluace v environmentální
Hrazeno z
výchově - VI. setkání
ONIV
koordinátorů environmentální
výchovy Jiho-českého kraje;
vzděl. program akreditován MŠMT:
MSMT-33438/2013-1-715

5.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
PŘEDMĚT

PRACOVNÍK

NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE

ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK

Mgr. Marie Bumerlová Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce;
12.1.2015
vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému DVPP č.j.:
MSMT-1881//2014-1-128; NIDV České Budějovice, hrazeno z
ONIV

MATEMATIKA
INFORMATIKA

DĚJEPIS

Mgr. Jana Tesařová
30. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(informatika); viz výchova a vzdělávání

Mgr. Ilona Vránková
20.11.2014

Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby; vzděl. program
akreditován MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-1881/
/2014-1-128; NIDV České Budějovice; bezplatný seminář,
cestovné hrazeno z ONIV

Mgr. Karel Novotný
17. – 20. 8. 2014

Naši nebo cizí? – Židé v českém 20. století – letní
škola; č.j. akreditace instituce: MŠMT 19872/2012-25, Vzděl.
program MŠMT v DVPP č.j. MSMT 17656/2014-1-510, Institut
Tere-zínské iniciativy Jáchymova 3, Praha 1, hrazeno
z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu MMT
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REALIZACE
DVPP
ve školním
roce
2014/2015

Termín
Pracovník studia/
kurzu

Instituce
(VŠ/zařízení
Název akce
pro další
vzdělávání)

Finance

ČR, cestovní náklady ONIV

ZEMĚPIS

Mgr. Karel Novotný
15. 10. 2014

Multimédia ve výuce dějepisu; Vzděl. program MŠMT
v DVPP č.j. MSMT-12005/2013-201-296; Občanské sdružení
PANT, Nábřežní 1272/2a, Polanka nad Odrou 725 25,
akreditace MŠMT ČR: 11 070/2009-25; bezplatný seminář
(grant), cestovní náklady z ONIV

Mgr. Karel Novotný
8. 4. 2015

Mistr Jan Hus – významná osobnost našich dějin;
konference MŠMT, NPMK a NIDV, akreditováno MŠMT
v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-959/2015-1-122; číslo
akreditace DVPP 13 847/2011-25; NIDV Praha, bezplatný
seminář, cestovní náklady z ONIV

Mgr. Karel Novotný
29. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(dějepis,); bezplatný seminář, viz zeměpis

Mgr. Karel Novotný
29. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(zeměpis); vzděl. program akreditován MŠMT v rámci
systému DVPP č.j.: MSMT-13 847/2011-25; NIDV Jihlava;
bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV

OBČANSKÁ a
Mgr. Jana Tesařová
RODINNÁ VÝCHOVA 24. 9. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí – základní vzdělávání; vzděl. program
akreditován MŠMT v rámci DVPP č.j. : MSMT-42437/2013-1957; hrazeno z grantu, cestovní náhrady ONIV

BIOLOGIE
FYZIKA
CHEMIE
PRVOUKA,
VLASTIVĚDA,
PŘÍRODOVĚDA

HUDEBNÍ a
DRAMATICKÁ
VÝCHOVA

Mgr. Pavlína
Kozibratková
17. -20. 8. 2014

Naši nebo cizí? – Židé v českém 20. století – letní
škola; č.j. akreditace instituce: MŠMT 19872/2012-25, Vzděl.
program MŠMT v DVPP č.j. MSMT 17656/2014-1-510, Institut
Tere-zínské iniciativy Jáchymova 3, Praha 1, hrazeno
z prostřed-ků Evropského sociálního fondu a rozpočtu
MMT ČR, cestovní náklady ONIV

Mgr. Jana Tesařová
30. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(člověk a jeho svět); viz výchova a vzdělávání

Mgr. Jana Tesařová
30. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(hudební výchova); viz výchova a vzdělávání
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REALIZACE
DVPP
ve školním
roce
2014/2015
PRACOVNÍ
ČINNOSTI a
VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

Termín
Pracovník studia/
kurzu

Instituce
(VŠ/zařízení
Název akce
pro další
vzdělávání)

Mgr. Jana Tesařová
30. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(výtvarná výchova); viz výchova a vzdělávání

Ing. Alena Zejdová
13. 11. 2014

RecyklART – výtvarný seminář; Krajský úřad jihočeského
kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví a Výtvarný atelier
Tvor

Finance

TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Ilona Vránková, Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika se
a VÝCHOVA KE
16. 10. 2014
zaměřením na BOZ; vzděl. program akreditován MŠMT
ZDRAVÍ
v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-1881/2014-1-128; NIDV
České Budějovice; 610,- Kč + cestovné hrazeno z ONIV
VÝCHOVNÁ PRÁCE
VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
VÝCHOVA a
VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Jana Tesařová
30. 10. 2014

Standardy pro základní vzdělávání – pracovní seminář
(hudební výchova, výtvarná výchova, informatika,
člověk a jeho svět); vzděl. program akreditován MŠMT
v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-13 847/2011-25; NIDV
Jihlava; bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV

MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mgr. Karel Novotný
15. 10. 2014

Multimédia ve výuce dějepisu; Vzděl. program MŠMT
v DVPP č.j. MSMT-12005/2013-201-296; Občanské sdružení
PANT, Nábřežní 1272/2a, Polanka nad Odrou 725 25,
akreditace MŠMT ČR: 11 070/2009-25; bezplatný seminář
(grant), cestovní náklady z ONIV

DOPRAVNÍ
VÝCHOVA

Mgr. Marie
Chroustová
3. 11. 2014

Dopravní výchova – metody a formy práce; vzděl.
program akreditován MŠMT v rámci systému DVPP č.j.:
MSMT-17757/2014-1-551; NIDV České Budějovice;
bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, EVVO

Ing. Alena Zejdová,
24. 2. 2015

Evaluace v environmentální výchově - VI. setkání
koordinátorů environmentální výchovy Jiho-českého
kraje; vzděl. program akreditován MŠMT: MSMT-33438/20131-715, KEV + KU Jihočeského kraje, hrazeno z ONIV

Mgr. Karel Novotný,
19. 3. 2015

Jaký bude kariérní systém učitelů?; vzděl. program
akreditován MŠMT v rámci systému DVPP, číslo programu 1512-13-KS-02; NIDV České Budějovice; bezplatný seminář,
cestovné hrazeno z ONIV

FINANČNÍ
GRAMOTNOST
ČTENÁŘSKÁ
GRAMOTNOST
ŠVP/RVP ZV
JINÉ…

5. 4.

Např. školní vzdělávací program, osnovy, tematické plány
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REALIZACE
DVPP
ve školním
roce
2014/2015

Termín
Pracovník studia/
kurzu

Instituce
(VŠ/zařízení
Název akce
pro další
vzdělávání)

Finance

Samostudium
Podzimní prázdniny Aktualizace a doplnění tematických a časových plánů učiva s doplňky a úpravami
27. – 29. 10. 2014
ŠVP platnými od 1. 9. 2014. Příprava variant možného doplnění nových témat
formou besed, přednášek nebo projektových akcí s příslušným tematickým
zaměřením.
Vánoční prázdniny
22. 12. 2014 – 2. 1.
2015

Příprava plánovaných projektových dnů, kontrola plnění osnov a naplňování kompetencí, aktualizace a sladění individuálních plánů nově zařazených žáků.

Pololetní prázdniny Příprava školení „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost “Výzva 51”.
30. 1. 2015
Jarní prázdniny
9. 2. – 13. 2. 2015

Semináře školení „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“ – “Výzva
51”.
Autorský zákon – zpracování a používání citací z různých mediálních nebo tištěných
zdrojů, princip používání převzatých materiálů pro školní výuku.
Práce s digitální třídou – seznámení v moderní didaktickou technikou, zapojení
tabletů do výuky, využití výukových programů na IA tabuli.

Velikonoční
prázdniny
2. – 3. 4. 2015

Rozšíření praktických dovedností práce s moderní didaktickou technikou, používání
tabletů ve výuce, využití výukových programů na IA tabuli. Příprava a tvorba oborových prací za jednotlivé předměty – viz rozpis oborových školení. Seznámení
s návrhem kariérního systému učitelů.
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9. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 2014/2015
1.- 3. místo – okresní soutěže
Účast krajské kolo
1. – 3. místo krajské kolo

a) Vědomostní soutěže

třída

Umístění (pořadí
/ počet účastníků)
– okresní kolo

Účastník/účastníci,
Název soutěže

Garant přípravy

Zeměpisná
olympiáda
Kat: A – 6. tř.

Mgr. Karel Novotný
DDM Tábor

Pavel Tomášek 6.tř.
Tomáš Dvořák 6.tř.

4 / 27
12 / 27

Zeměpisná
olympiáda
Kat: B – 7. tř.

Mgr. Karel Novotný
DDM Tábor

David Zeman 7.tř.
Jan Sedláček 7.tř

8 / 27
13 / 27

Zeměpisná
olympiáda
Kat: C 8.+ 9. tř.

Mgr. Marie Chroustová
DDM Tábor

Ondřej Kubeš 9.tř.
Barbora Mrzenová
9.tř.

26 / 33
31 / 33

Ing. Alena Zejdová

Lucie Kulhánková,
Lucie Nováková,
Karolína Horáková,
Jan Vaněk, Ondřej
Kubeš

Parky a zahrady
– prezentační
soutěž škol
Jihočeského
kraje
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KRAJSKÉ KOLO

b) Jazykové soutěže
Název soutěže

Garant přípravy

Účastník/účastníci,
třída

Konverzační
soutěž v AJ
kat. I.A

Mgr. Jana Tesařová
DDM Tábor

Pavel Tomášek 6.tř.

Umístění (pořadí
/ počet účastníků)
– okresní kolo

16 / 17

c) Matematické soutěže
Garant přípravy

Účastník/účastníci,
třída

Mgr. Marie Chroustová,
vyučující matematiky

4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.

Umístění (pořadí /
počet účastníků)
– okresní kolo
6 žáků – 36,25%
9 žáků – 28,32%
6 žáků – 35,10%
3 žáci – 28,48%
2 žáci – 14,20%

Mgr. Marie Chroustová

Pavel Tomášek

50 / 65

Mgr. Marie Chroustová

David Zeman

16 / 24

Mgr. Marie Chroustová

Eliška Krejčí

28 / 46

Mgr. Petr Buryánek,
Mgr. Marie Chroustová

Eliška Krejčí
Martin Soukaný
Šimon Hruška

6 / 16
10 / 16
15 / 16

Garant přípravy

Účastník/účastníci, třída

Umístění (pořadí /
počet účastníků)
– okresní kolo

Hlídky mladých
zdravotníků
a hasičů
2015

Mgr. Jana Tesařová

Alexandra Horáčková,
Daniela Lukuczová,
Lucie Nováková,
Michaela Nováková,
Barbora Mrzenová

1 / 15

Mladý záchranář
– hasičem v akci
2015

Mgr. Jana Tesařová

Název soutěže

Pangea

Matematická
olympiáda 6.tř.
Matematická
olympiáda 7.tř.
Pythagoriáda
8. tř.
Městská
matematická
olympiáda

d) Dovednostní soutěže
Název soutěže

-
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KRAJSKÉ KOLO

6/7

Jihočeský zvonek
2015
I. kat. - sólo
Jihočeský zvonek
2015
II. kat. - duo

Mgr. Jana Tesařová

Nela Štefanová 4. tř.
Kateřina Kvášová 5. tř.

Stříbrné pásmo

Mgr. Jana Tesařová

Alexandra Horáčková
Tereza Marcilisová

bronzové
pásmo

Šachový kroužek

Ondřej Fuciman 6.tř.
David Zeman 7.tř.
Matěj Vosol 6.tř.
Jiří Pekárek 7.tř.

11 / 12

Přebor
jihočeských škol
v šachu 2015

e) Sportovní soutěže
Název soutěže

Garant přípravy

Účastník/účastníci, třída

Florbal
Florbal
Vybíjená

Mgr. Ilona Vránková
Mgr. Jana Tesařová
Mgr. Denisa Lhotáková

Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žákyň
Mladší žáci, žákyně

f) Výtvarné soutěže
Domečkové kočkování - soutěž vyhlášená DDM Veselí nad Lužnicí
Zúčastnili se tito žáci:
2. třída – Ema Nováková, Leontýna Hálková
3. třída – Daniela Ondřejová, Lucie Pekárková
4. třída – Andrea Němcová, Nela Štefanová
5. třída – Petr Sedláček, Petr Benda
6. třída – Tereza Váchová, Tereza Sedláčková
7. třída – Filip Chýna, Pavlína Hrochová
8. třída – Karolína Březinová, Eliška Krejčí
9. třída – Ondřej Kubeš, Barbora Mrzenová

f) Další soutěže
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Umístění (pořadí /
počet účastníků)
– okresní kolo
15/15
8/13
3/4

g) Akce školní družiny








návštěva městské knihovny – beseda na téma: Večerníček slaví 50. narozeniny
spolupráce s městskou knihovnou – účast na výtvarné soutěži: bratři Čapkové
návštěva knihkupectví Ema – březen – Měsíc knihy
beseda se zdravotníkem školy Mgr. Janou Tesařovou – téma: bezvědomí, přivolání lékaře
spolupráce s Domem s pečovatelskou službou – vánoční, velikonoční výzdoba
spolupráce s Městskou policií ve Veselí nad Lužnicí – beseda, střelba na cíl
účast na vánočním jarmarku

Kroužek logopedie při ŠD
Ve školním roce 2014/2015 bylo přihlášeno do logopedického kroužku celkem 6 žáků.
Z toho 3 žáci z 1. třídy (Blechová Natálie, Svatoň Patrik, Sedloň Jakub), 1 žák ze 2. třídy
(Kašparovský Leoš) a 2 žáci ze 3. třídy (Drozenová Pavlína, Kovář Patrik).
Ve druhém pololetí z kroužku odešel Sedloň Jakub z důvodu dokončené nápravy vadných hlásek.
Kroužek probíhal každé úterý a středu od 11:30 do 12:00 pro žáky 1. třídy a každou středu při
půleném vyučování od 8:00 do 8:45 pro žáky 2. třídy. Zbývající žáci navštěvovali kroužek každou
středu od 14:00 do 14:30.
Výuka probíhala většinou formou individuální péče, občas formou kolektivních her.
Napravovány byly hlásky: L, R, Ř a sykavky: C, S, Z, Č, Š, Ž. Součástí výuky byly i sluchové hry,
dechová cvičení, pravidelné rozcvičky mluvidel a gymnastika jazyka.
Rodiče byli o způsobu nápravy jednotlivých hlásek pravidelně informováni.
Využitá literatura:
,,Jak se naučit správně vyslovovat’’ (Pavel Dolejší)
,,Hrajeme si s řečí’’ (Bohdana Pávková, Richard Šmarda)
,,Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky’’ (Jaroslava Vandasová, Renata Mišudková)
,,Jak pes Logopes učil děti mluvit’’ (Ivana Novotná)
,,Logopedické pexeso a obrázkové čtení’’ (Bohdana Pávková)
,,Dítě se špatnou výslovností’’ (videokazeta)
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Kroužek pohybových her pro žáky 1. a 2. ročníku při ŠD
Ve školním roce 2014/2015 bylo do kroužku přihlášeno celkem 19 žáků. Z toho 9 žáků z 1. třídy a
10 žáků ze 2. třídy.
Náplň práce kroužku dle ročního tématického plánu práce:
- hry rozvíjející rychlost a vytrvalost
- míčové hry
- hry rozvíjející sílu a obratnost
- základy akrobacie – kotoul vpřed a vzad
- cvičení s krátkým i dlouhým švihadlem
- hry s využitím tělocvičného nářadí
- základy míčových her (pravidla)
- cvičení s padákem – posilování, orientace v prostoru, relaxace
- hry v přírodě
Kroužek probíhal každé pondělí (13:30 – 14:30) v tělocvičně školy nebo na školním hřišti.

Kroužek pohybových her pro žáky 3. – 5. ročníku při ŠD
Ve školním roce 2014/2015 bylo do kroužku přihlášeno celkem 16 žáků. Z toho 8 žáků ze 3.
třídy, 7 žáků ze 4. třídy a 1 žák z 5. třídy. Ve druhém pololetí se z kroužku odhlásila žákyně 4. třídy
Karolína Nevrlová z důvodu odhlášení se ze školní družiny.
Náplň práce byla shodná s náplní práce kroužku pro mladší žáky s přihlédnutím k věku žáků.
Kroužek probíhal každý čtvrtek (13:30 – 14:30) v tělocvičně školy nebo na školním hřišti.

Dovedné ruce pro žáky 1. až 5. ročníku při ŠD
Ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo v měsíci září 2014 do kroužku 11 dětí. Během
školního roku po prvním pololetí se 1 žákyně 4. ročníku Nela Štefanová odhlásila. Během měsíce
února se příhlásila žákyně 1. třídy Natálie Blechová. Ostatní žáci se zúčastňovali pravidelně každou
středu od 13:30 do 14:30 hodin. Bylo využíváno místností ŠD a učebny cvičné kuchyně. Práce
probíhaly podle stanoveného ročního plánu. Pravidelně byly zařazovány různé výtvarné techniky.
Výrobků se využívalo k výzdobě školní družiny, školy, prostorů Domu s pečovatelskou službou a
soutěží v městské knihovně.
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA, KULTURNÍ AKCE

Název představení

Místo konání

Druh představení

Účastníci

Krysáci

budova školy

filmové představení

3. - 9. třída

Vítej na palubě
Rozum v zastoupení

budova školy
budova školy

preventivní přednáška
preventivní přednáška

1. - 5. třída
6. - 9. třída

The Players Tour

KD Veselí n. L.

koncert

6. – 9. třída

Pohodáři – Barma

KD Veselí n. L.

vzdělávací pořad

5. - 9. třída

Krejčík Honza - pohádka

KD Veselí n. L.

divadlo

1. - 2. třída

O Zvědavém slůněti

KD Veselí n. L.

divadlo

1.– 2. třída

Taneční vystoupení Žába

KD Veselí n. L.

taneční vystoupení

1.-9. třída

Tři bratři

Kino Soběslav

pohádka

1.-5. třída

Ledové království

Kino Soběslav

pohádka

1.-5. třída

Koncerty Jihočeské filharmonie

IT učebny

koncert

6.-9. třída
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Další využité aktivity

Školní mléko
Ve školním roce 2014/2015 pokračovala distribuce dotovaného školního mléka a mléčných
výrobků EU. Zapojilo se 75 % žáků. Žáci si objednávali mléko a mléčné výrobky dle nabídky
dodavatele školy firmy Laktea. Prodej byl rozšířen o další výrobky v rámci zdravé výživy. Jsou
nabízeny ovocné nápoje a nápoje bez přídavku cukru v rámci pitného režimu.

Ovoce do škol
Program Ovoce do škol byl zahájen pravidelným rozvozem od poloviny září. Všichni žáci 1. stupně
dostávali každý týden v pátek zdarma různé druhy ovoce, zeleniny a ovocných šťáv. Do tohoto
projektu bylo zapojeno 100% žáků z 1. stupně.

Sběrové akce
1. sběr papíru – celkové množství (ost. papír, letáky, časopisy, noviny) – 2 366 kg
2. sběr PET lahví – 31 208 ks.
3. sběr pomerančové kůry – 54, 85 kg

CHARITATIVNÍ ČINNOST
Fond Sidus
Sběr plastových víček
Spolupráce s Dětským domovem Radenín – zaslání části výtěžku z vánočního jarmarku
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AKTIVITY ŠKOLY SMĚREM K VEŘEJNOSTI


Zápis nanečisto – ve spolupráci s MŠ Mezimostí a MŠ U Rybníčka Zlukov jsme připravili pro
budoucí prvňáčky program ve škole, kde si mohly děti prohlédnout jednotlivé učebny,
seznámit se se svými budoucími kamarády, poznat školní práci a vyzkoušet si “být školákem
nanečisto”.



Mikulášská nadílka – byla uspořádána žáky 9. ročníku pro děti z MŠ Mezimostí, tradiční
setkání školáků a školáčků při dodržování tradic a zvyků



Vánoční jarmark - byl uspořádán krátce před vánočními prázdninami, školu navštívilo
mnoho rodičů, prarodičů i návštěvníků z řad široké veřejnosti, v přízemí školy žáci nabízeli
své výrobky, před školou byl stánek s občerstvením, akci provázel i kuturní program



Poznávací zájezd do Londýna – spolupráce s cetovní kanceláří Student Agency



Divadelní představení “S čerty nejsou žerty” připravili v hodinách dramatické a hudební
výchovy žáci 5. tříd pro děti ze školky z Mezimostí, rodiče i mladší spolužáky.



Návštěva Španěla – setkání s rodilým Španělem, anglicky mluvícím o Španělsku,
zajímavostmi ze života Španělů



Rozloučení s deváťáky – akce proběhla poslední den školy, žáci 9. ročníku měli spolu se
svou třídní učitelkou připravený program, kterým chtěli přítomným přiblížit svá školní léta, v
jednotlivých prezentacích zazněla hudba, vzpomínky i poděkování za krásné roky prožité na
základní škole

 Internetové stránky školy (www.2zsveseli.cz) – na webové adrese najdou návštěvníci
prezentace informací o naší základní škole

37

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
V době od 10. do 17. 6. 2014 byla vykonána ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční konrole ve veřejné správě a ve znění pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontrola.
Závažná zjištění při kontrole nebyla učiněna, případné nedostatky převážně formálního charakteru
byly operativně odstraněny.

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Škola hospodaří s provozními prostředky od zřizovatele školy Města Veselí nad Lužnicí a
s prostředky na přímé výdaje ve školství od MŠMT, poukazovány KÚ Jihočeského kraje.
Základní údaje o hospodaření školy (povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývá ze zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č.
561/2004 Sb., k 31. 12. 2004, nadále tuto zprávu školy sestavovat nemusí).
Základní údaje o hospodaření školy jsou prezentovány v knize zápisů z pedagogických rad
každé čtvrtletí školnío roku.
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Škola nebyla zapojena.

13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO
UČENÍ
Škola nebyla zapojena.

14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH



9. 2011 se škola zapojila do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost –
prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání; 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách.
Program byl využit na vybavení školy IT technikou, podporu výuky cizích jazyků a tvorbu digitálních
učebních material. Projekt byl ukončen, finanční vypořádání se uskutečnilo do konce roku 2014.


Škola se zapojila do OPVK v projektu “Zvyšování motivace k technickému vzdělávání” ve
spolupráci s COP Sezimovo Ústí v rámci partnerství v projektu.



Škola byla zapojena do Výzvy č. 51 „Moderní technologie přinášeí užitek a radost” v rámci
OPVK



Škola se zapojila do GP – Podpora sportu – Šablona č. 1: Opravy a rekonstrukce stávajících
sportovišť v rámci grantu KÚ
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Školská rada, jejíž činnost vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. se podle § 167
zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. V loňském roce proběhly řádné volby do školské
rady, došlo ke změně členů školské rady z řad členů zástupců zřizovatele. Funkci předsedy školské
rady ukončil Mgr. Václav Průcha a Ing. Darja Bártová. Novými členy se stali – Ing. Vít Rada a Mgr.
Martina Sýkorová. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její
předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený
zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na
svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se
vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

dle § 168 se školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy
i) podává návrh na odvolání ředitele
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Ve školním roce 2014/2015 pracovala školská rada ve složení:
Mgr. Václav Průcha - předseda školské rady, zástupce za zřizovatele
Ing. Darja Bártová - zástupce za zřizovatele
Bc. Jitka Petráková - zástupce za rodiče žáků
Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D. - zástupce za rodiče žáků
Mgr. Marie Bumerlová - zástupce z řad pedagogů
Mgr. Karel Novotný - zástupce z řad pedagogů
Spolupráce školy se školskou radou je hodnocena velice kladně.
Na konci školního roku proběhly volby do školské rady pro rok 2015/2016.
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Rada rodičů je občanským sdružením, předsedkyní rady rodičů byla zvolena paní Jitka Petráková.
Rada rodičů je poradním orgánem, který tvoří zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd,
zprostředkovává užší kontakt a podrobnější informovanost mezi vedením školy a rodiči.
Její činnost není povinná, může ale významně přispět ke zkvalitnění chodu školy. Zástupci tříd byli
voleni zpravidla na prvních třídních schůzkách. Rada rodičů se scházela s vedením školy přibližně
4x ročně. Na společných setkáních probíhaly diskuze o mnoha otázkách týkajících se chodu školy,
podílela se na vybavení školy, finančním zabezpečení jednotlivých akcí (sportovních soutěží,
kulturních vystoupení, výletů apod.) Spolupráce s radou rodičů je hodnocena velice kladně.

Žákovský parlament – ve školním roce 2014/2015 nebyl vytvořen.

Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 8. 2015

Za zaměstnance školy ředitelka školy Mgr. Ilona Vránková

_______________________

Projednáno ve školské radě dne: 12. 10. 2015
Za školskou radu předseda školské rady

____________________________
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Příloha: Výsledky vzdělávání žáků, výstup ze školní matriky “Bakaláři”
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Obrazová příloha ze školních akcí:

43

