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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 10 z toho 6 na 1. stupni a 4 na
2. stupni. Ve školním roce 2018/2019 začalo navštěvovat školu na základě zahajovacího
výkazu ke dni 30. 9. 2018 226 žáků, z toho 141 na 1. stupni a 85 na 2. stupni.
Ve školní družině pracovala 4 oddělení se zapsanými 101 žáky. 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 120 žáků – IZO 114 900 078
IČO: 70890838
Vedení školy:
ředitelka školy - Mgr. Ilona Vránková
zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslav Dušek
Kontakty:
telefon: 389 501 209 (kancelář) mobil: 603 524 560
e.mail: vrankova@2zsveseli.cz , dusek@2zsveseli.cz, info@2zsveseli.cz
webové stránky: www.2zsveseli.cz
datová schránka: kfzmkn7
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁ VÁNÍ

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)
Etická výchova
Aktualizace k 1. 9. 2016 – dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., péče o žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami (poskytování podpůrných opatření)
Aktualizace učebních plánů k danému roku (využití disponibilních hodin).
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSON ÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Počet pracovníků

fyzických

přepočtených

Učitelé + vedení školy

17

16, 18

vychovatelky ŠD

4

3, 04

pedagogický asistent

3

2

mateřská dovolená

3

3

nepedagogičtí zam.

4

3,3

Plnou kvalifikovanost mají všichni pedagogičtí pracovníci.

DÉLKA PRAXE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Počet let
Základní
škola

0-5

6 - 10

6

Školní
družina
As. pedag.

3

11 - 20

21 - 30

31 a více

3

1

4

1

3

1
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAG OGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Věk
Základní škola

Do 30 let
3

31 – 40 let
6

41 – 50 let

51 a více let

2

6

Školní družina

1

3

As. pedagoga

3

¨

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

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍ D 2018/2019

Při zápisu do prvních tříd bylo přítomno 38 dětí. Z tohoto počtu byl udělen odklad školní
docházky o jeden rok 8 dětem. Do prvního ročníku nastoupilo k plnění povinné školní
docházky v roce 2019/ 2020 30 žáků, rozdělených do dvou tříd.
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
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PŘEHLED O CHOVÁNÍ ŽÁ KŮ
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VÝSTUPY VZDĚLÁVÁNÍ Ž ÁKŮ

Ve školním roce byli žáci průběžně hodnoceni dle pravidel hodnocení. Byli zapojeni
do testování ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 – Přírodovědná
gramotnost pro žáky 8. ročníku.
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.
Jednotliví učitelé předmětů odevzdávají na konci školního roku evaluační zprávy
hodnocení z hlavních předmětů, hodnocení je prováděno v procentech, výsledky slouží ke
zhodnocení znalostí v jednotlivých předmětech dle požadavků daných ŠVP.
.
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ÚDAJE O INTEGROVANÝC H ŽÁCÍCH

Ve školním roce 2018/2019 byli 4 žáci vzděláváni s podporou asistenta pedagoga.
Jeden žák ve 3. ročníku, dále dva žáci ve 4. ročníku a jeden žák v 5. ročníku. Žáci měli ve
spolupráci s poradnou vypracovány individuálně vzdělávací plány s ohledem na závěry
vyšetření pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Dohled nad žáky byl svěřen výchovné poradkyni spolu s ředitelkou školy, která
spolupracovala při sestavování plánu IVP, kontrolovala termíny návštěv poradny a platnost
posudků poradny, spolupracovala 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 také na začátku 2. pololetí školního roku. Integrovaným žákům
s výchovnými nebo výukovými problémy byla v rámci integrace navržena podpůrná opatření
1. – 3. stupně. Podpůrná opatření byla průběžně vykazována s nároky na finanční náročnost
(kódy NFN), žáci byli zařazováni do režimu pedagogické intervence a speciálně pedagogické
péče, do skupin byly pro žáky pořizovány i výukové pomůcky a materiály.
PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Pedagogická intervence byla zařazena v době mimo vyučování pro žáky 1. i 2. stupně,
kteří navštívili pedagogicko - psychologickou poradnu nebo speciálně – pedagogické centrum
a měli doporučení školského poradenského zařízení.
Pedagogická intervence probíhala po vyučování se zapsanými dětmi bez přítomnosti
rodičů, na požadavcích pedagogické intervence se podíleli i učitelé jednotlivých předmětů,
nejčastěji českého jazyka a matematiky.
Pedagogové pracovali s žáky podle konkrétních doporučení poradny nebo speciálně
pedagogického centra a individuálního vzdělávacího plánu. Pedagogická činnost spočívala
v práci s žáky pomocí výukových programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
speciálně pedagogických metod, které byly zaměřeny na zmírnění nežádoucích jevů a
vyrovnání výukových požadavků na základě využití podpůrných opatření.
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 speciálními vzdělávacími potřebami. Potřeby žáků byly
konzultovány s učiteli jednotlivých předmětů, péče pedagogů spočívala především v nutnosti
setkávat se s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultovat případné problémy
v učení s vyučujícími pedagogy, rodičům poskytovat odbornou metodickou pomoc.
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Pedagogickou intervenci navštěvovalo 12 žáků, většinou individuálně rozdělených do
jednotlivých tříd. Speciálně pedagogická péče byla poskytována 11 žákům rozděleným do
skupin.

SPOLUPRÁCE S PEDAGOG ICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU

Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Tábor, odloučeným
pracovištěm v Soběslavi. Rodiče navštěvují se žáky i Pedagogicko psychologickou poradnu
v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci nebo Speciálně pedagogické centrum
Strakonice, s odloučeným pracovištěm v Táboře. Dále škola spolupracuje s centrem Arpida a
Apla, kde jsou v péči žáci se zdravotním postižením. Žáci také navštěvují Speciálně
pedagogické centrum při Základní škole v Týně nad Vltavou.
Ve spolupráci s poradnami řešíme výchovné a vzdělávací problémy žáků školy,
nejčastěji problémy spojené s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poradna
zajišťuje také posuzování otázky školní zralosti žáků při žádostech rodičů o odklad školní
docházky, zajišťuje diagnostiku žáků v rámci podpůrných opatření a zajišťuje následná
kontrolní vyšetření a také kontroly individuálních vzdělávacích plánů.
Škola spolupracuje také se Střediskem výchovné péče v Českých Budějovicích. Velmi
dobrá byla i spolupráce s OSPOD Soběslav při řešení výchovných problémů žáků.
Výchovné problémy byly řešeny s pracovnicemi OSPOD na pravidelných setkáních se
zástupci z ostatních základních škol ve Veselí nad Lužnicí.

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor | ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁKŮ

13

[VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY] Školní rok 2018/2019
6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodik prevence Mgr. Dana Nováková (I.stupeň) a Mgr. Filip Heyduk (II. stupeň)
Také v letošním školním roce jsme v prevenci rizikového chování pokračovali ve snaze
o naplňování dlouhodobých cílů, kterými je nastolení klimatu spolupráce a bezpečí ve škole,
podpora vzájemné bezproblémové komunikace mezi žáky.
Základem byla snaha všech zaměstnanců školy o vytváření příznivého a přátelského
školního prostředí založeného na dobrých mezilidských vztazích které vycházejí ze
vzájemného respektování, tolerance, snahy o poznání individuality každého žáka, jeho
problémů a rodinného prostředí.
Prevenci zaměřujeme na ovlivňování myšlení žáků prostřednictvím vytváření aktivit
vedoucích k uvědomování si a upevňování vlastní jedinečnosti a neopakovatelnosti, která
tvoří nezastupitelnou součást celku.
Naší výhodou je, 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
rizikového chování.
Preventivní program je cílen na:
a) žáky – vytváření pozitivního klimatu ve třídách, kde je prostor pro otevřenost a důvěru
- výchova ke zdravému zdravému životnímu stylu
- smysluplné využití volného času
b) rodiče – třídní schůzky, konzultační odpoledne, individuální pohovory, besedy
c) pedagogy – konzultace s metodikem prevence, vzdělávání v rámci DVPP, spolupráce s
okresním metodikem prevence, odborníky na prevenci rizikového chování
Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí:
PR 1, 2, 3: Cesta do školy, Rodina, Domov, Člověk a jeho zdraví, Práce a volný čas
PŘ 4, 5: Člověk a jeho zdraví, Ochrana člověka před nebezpečnými látkami, Člověk ve
společnosti
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
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REALIZOVANÉ PROJEKTY:

Ochrana člověka za mimořádných situací (chování v rizikových, zátěžových situacích a po
jejich uplynutí)
Den Země (podpora ekologického myšlení a chování, vzájemná úcta a respekt)
Tady je náš domov (celoškolský projekt - poznávání okolí školy, vlastivědné a dějepisné
poznatky z jednotlivých oblastí, mapování historických objektů v jednotlivých vesnicích,
zejména škol, setkávání se starosty obcí a pamětníky
Příběhy našich sousedů – ve spolupráci se společností Post Bellum, získání 2. místa
REALIZOVANÉ PROGRAMY A BESEDY PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPNĚ – PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ

1.stupeň:
1., 2.tř.
2. a 3.tř.
1.-5. tř.
L.
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
1.-5. tř.
5. tř.

2. stupeň:
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.
6., 8. tř.
8. tř.
9.tř.
6. – 9. tř.

Den bezpečného přecházení ZEBRA – DV ve spolupráci s MP Veselí n. L.
Osobní bezpečí – preventivní program ve spolupráci s MP Veselí n. L.
Dopravní výchova – ve spolupráci s MP Veselí n.L. a Cyklo kroužkem Veselí n.
Bezpečný start do školního života - preventivní program KC THEIA
Bezva třída - preventivní program KC THEIA
Jsme různí, ale patříme k sobě - návštěva Centra Kaňka
Dětský svět financí - preventivní program KC THEIA
Životní hodnoty
Dopravní výchova - ve spolupráci s MP Veselí n. L.
Školní výlet – vícedenní - adaptačně zaměřěný na přechod na 2. stupeň,
seznámení s novou třídní učitelkou

Šikana a násilí - preventivní program KC THEIA
Kyberšikana a virtuální svět - preventivní program KC THEIA
Peníze a jejich moc - preventivní program KC THEIA
Xenofobie, rasismus, extremismus - preventivní program KC THEIA
Kyberšikana a kyberkriminalita -- preventivní program PORTUS Prachatice
Cyklokurz – podpora pozitivního klimatu třídy
Vodácký kurz - podpora pozitivního klimatu třídy
Poznávací exkurze do Anglie

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Vánoční jarmark – akce proběhla v době adventu před školou (zvyky, tradice)
Společné setkání žáků, jejich rodičů a pedagogů. V duchu staročeského jarmarku se před
školou podávaly výrobky žáků, staročeský punč, čaj, vánočka i cukroví. Žáci i učitelé vystoupili
v krátkém kulturním programu. Součástí programu byla i podpora dětí s onkologickým
onemocněním, zakoupením kalendáře do všech kmenových tříd školy.
Spolupráce s Radou rodičů – příspěvky na dotaci jízdného na poznávací výlety zejména v
červnu, kdy ve škole začaly probíhat přípravy na realizaci rekonstrukce školy, ale i v rámci
učiva jednotlivých ročníků, sportovních akcí, sportovního vybavení školy a školní družiny.
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Setkávání s rodiči v rámci třídních schůzek, individuálních pohovorů, konzultačních schůzek.
Seminář pro rodiče – „Motivace žáků ke vzdělávání” pod záštitou vzděl. Agentury Asteria, s
lektorkou PhDr. Vl. Šídlovou
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Klima třídy – Vzdělávací agentura Dity Olchavové (lektor R. Čapek) – ředitelka školy,
školní metodik prevence (pro 1. stupeň)
Jak hořet a nevyhořet – Vzdělávací agentura Dity Olchavové (lektorka M. Kulová) školní metodik prevence (pro 1. stupeň)
Setkání školních metodiků prevence – 2x ročně – PPP Tábor
Společné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování přímo ve škole
realizováno nebylo.
Pedagogové využívali informace z časopisu Řízení školy, Učitelské noviny, Rodina a škola i
internetových portálů.
SPOLUPRÁCE METODIKA PREVENCE:











s vedením školy
s výchovným poradcem
s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky
s OSPOD pracoviště Soběslav (Bc. M. Matějková, J. Brožová, Bc. D. Šetková)
spolupráce s PPP Tábor (Ing. Monika Pýchová)
spolupráce s PPP České Budějovice
spolupráce s Policií ČR Tábor a Městskou policií ve Veselí nad Lužnicí
spolupráce se společností PORTUS - Ing. Petr Šmíd
spolupráce s KC Theia

NÁVRHY PRÁCE PRO ŠKO LNÍ ROK 2019/2020:

-

dále pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací
více se zaměřit na zařazování třídnických hodin ve všech třídách
zdravé pozitivní klima ve třídách – na 1. st. nastavování a dodržování třídních
pravidel, nastavení zdravých vztahů ve třídě
zaměřit se na prevenci záškoláctví
do specifické prevence zejména na 2. stupni zařadit témata - Sebepoškozování,
Sexuální rizikové chování
konzultace a spolupráce s rodiči

ŘEŠENÍ PROHŘEŠKŮ:

Školní metodik prevence poskytl konzultaci pedagogovi školy k řešení situace vyhrožování, pomluv a
vulgárního vyjadřování vůči jeho osobě na sociálních sítích.
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Výchovná komise řešila:
- hrubé, vulgární a pomlouvačné vyjadřování vůči spolužákům a některým pedagogům na
sociálních sítích
- nevhodné chování ke spolužákovi/spolužákům
- nerespektování pokynů vyučujících
-hrubé porušení školního řádu – přinesení do školy malého množství alkoholu a jeho
ochutnávka
- záškoláctví
Z jednání byl proveden zápis a chování žáků bylo projednáno s rodiči žáků.
Zaznamenali jsme jeden případ nevhodného chování na veřejnosti, který řešila Policie ČR.
Nevhodné chování na veřejnosti není ve škole hodnoceno, žáci jsou na vhodnost chování na
veřejnosti pravidelně upozorňováni.
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7. DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA N A 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, Zdravá pětka, Ovoce do
škol,..
 Den Země - úklid města a jeho okolí ( Veselské pískovny, dopravní hřiště,..) ve
spolupráci s Veselskými službami a společností Ukliďme Česko
 účast žáků v přírodopisných a ekologických soutěžích a olympiádách:
Školní kolo rybářské olympiády (nejlepší řešitel Jan Jůn – 7. tř. , účast v okresním
kole ve Vodňanech)
Biologická olympiáda Rudolfa Kůrky ( 2. místo v kategorii zoologie Jůn Jan – 7. 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 materiálů v prostorách škol
 Sběr papíru formou soutěže 2018/2019

Příjmení, jméno

Třída

Počet kg

1.

Váňová Elena

1.

357

2.

Karták Filip

8.

253
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3.

Hašpl Vilém

4

247

4.

Vránková Anna

3.A

202

5.

Uhrová Marie

3.A

137

6.

Kňourková Julie

3.B

127,7

7.

Šimek Petr

6.

94

8.

Štefan Matěj

5.

76,4

9.

Kopencová Denisa

5.

73,5

10.

Cihlářová Leona

4.

62,6

 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

Sběr pomerančové kůry 2018/2019
-

pomerančová kůra se vybírala od září 2018 do konce května 2019
celkem se vybralo 27, 6 kg usušené pomerančové kůry
tři nejlepší sběrači :
1. místo Pavla Drozenová
7. třída
6, 75 kg
2. místo Klára Matějková
2. třída
6, 1 kg
3. místo Denisa Kopencová 5. třída
5, 2 kg
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA A OČMS

Koordinátor Mgr. Pavla Horáková, Mgr. Filip Heyduk
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 září a v říjnu navštívili žáci 1. stupně dopravní hřiště ve Veselí nad Lužnicí. Žáci 1.
stupně v připravených aktivitách nezapomněli na zásady poskytování první pomoci a znalost
nejdůležitějších telefonních čísel. Přímo v terénu si žáci vyzkoušeli řešení konkrétních situací
na nebezpečných křižovatkách v našem městě. Připravený interaaktivní program ve škole
podpořil skupinovou práci při získávání potřebných znalostí a dovedností.
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili akce ”Bezpečná cesta do školy” ve spolupráci s
Městskou policií.
Žáci 4. a 5. třídy také navštívili dopravní hřiště ve Veselí nad Lužnicí. Po zopakování
základních pravidel silničního provozu a významu dopravních značek žáci obdrželi ,,řidičské
průkazy“. Všichni se postupně účastnili provozu jako chodci, cyklisté a řidiči čtyřkolek.
V říjnu se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili v rámci témat OČMS návštěvy Hydroelektrárny na
Orlické přehradě, kde se podívali do nitra hráze, kde se vyrábí elektrická energie. Žáci 6. a 9.
ročníku navštívili Hasičský požární sbor v Českých Budějovicích, kde se seznámili s hasičskou
technikou a jejich náročnou prací v terénu.
Na jaře se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili branné soutěže v Soběslavi – 1 tým z 6.
ročníku a 1 tým z 8. a 9. ročníku. Mezi disciplíny patřila např. střelba ze vzduchovky,
orientace s mapou, odhad vzdálenosti v terénu, poznávání turistických značek, překonání
řeky na raftu či poskytování první pomoci.
7. třída navštívila Územní odbor policie ČR v Táboře, kde uviděli práci psovodů a
mohli si vyzkoušet nejmodernější techniku a vybavení policistů.
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Metodik výchovného poradenství Mgr. Petra Nováková
Přihlášky ke
studiu
podávány
z ročníku:

Škola:

9.

Gymnázium

Počet
přihlášených
žáků:

Přijato:

Nepřijato:

1. kolo: 1

1

0

1. kolo: 8

8

0

čtyřleté
9.

Střední školy
s maturitou

9.

3 leté učební
obory

1. kolo: 7

7

0

7.

Gymnázium
šestileté

1. kolo: 4

2

2

5.

Gymnázium
osmileté

1. kolo: 3

3

0

Po celý školní rok:
- seznamování se s doporučeními PPP – jejich vyhodnocování, evidence, ...
- pravidelná setkání s ředitelkou školy, školní asistentkou
- konzultační hodiny pro rodiče, vyučující i žáky
- výchovné komise (svolány 4 výchovné komise se zákonnými zástupci žáků)
- aktualizování nástěnky výchovné poradkyně
- setkávání s pracovnice PPP Soběslav a s pracovnicemi OSPOD Soběslav
- pohovory s žáky 9. třídy (poskytování informací k dalšímu studiu, Dny otevřených dveří,
Přehlídky škol, Zkoušky nanečisto)
- informace k přijímacímu řízení pro žáky 9., 7. a 5. ročníku
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- setkávání se zákonnými zástupci žáků k přijímacímu řízení
- pomoc při vypracování Sdělení školy pro školská poradenská zařízení, při vyhotovení IVP,
při Hodnocení IVP, při Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření
- průběžné individuální pohovory se žáky s výchovnými a výukovými problémy
- konzultace s pedagogickými asistentkami k chování a prospěchu integrovaných
žáků

Srpen:
- kontrola platnosti posudků k integraci žáků
- zpracování plánu výchovného poradce pro školní rok 2018/2019
Září:
- informace vyučujícím o žácích vedených v evidenci PPP a žácích zdravotně postižených
- příprava IVP: žák 3. třídy, kat. č. 3; žák 4. třídy č. 16; žák 4. třídy č. 30; žák 5. třídy kat. č.
17; žák 8. třídy kat. č. 13
- zajištění „Atlasu školství“ pro žáky 9. třídy ve spolupráci s Mgr. Petrou Psotovou
- zajištění prezentací škol pro žáky 9. třídy
- zajištění pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče (den, čas) jednotlivých
vyučujících
- předání informací zákonným zástupcům žáků, kteří navštěvují pedagogickou intervenci
a speciálně pedagogickou péči
- setkání výchovných poradců – PPP Tábor
Říjen:
- řešena vysoká absence některých žáků – zjištění důvodů absence a zvládání školních
povinností
- dokončení IVP s ohledem na nové informace od PPP Tábor a Soběslav
- řešeny vzdělávácí problémy žáka 4. třídy s třídní učitelkou a ředitelkou školy
- setkání se zákonným zástupcem žáky 9. třídy – přijímací řízení
Listopad:
- příprava podkladů pro pedagogickou radu
- jednání s rodiči na třídních schůzkách
- předání informací pro zájemce o studium víceletých gymnázií a žákům 9. ročníku
(požadavky MŠMT k přijímacím zkouškám)
- vyplnění přihlášek žákům k přijímacímu řízení s talentovou zkouškou
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Leden:
- příprava podkladů pro pedagogickou radu
- setkání se zákonnými zástupci žáků 5., 7. a 9. třídy – předány informace k přijímacímu
řízení pro školní rok 2019/2020
- vytvoření seznamu středních škol, o které mají vycházející žáci zájem
- jednání s rodiči na třídních schůzkách
Únor:
- přijímací řízení: vyplňování přihlášek (program Bakaláři), evidence přihlášek, vydání
zápisových lístků a jejich evidence, dopis pro rodiče
Březen:
- kontrola zasílání pozvánek žákům k přijímacím zkouškám
- jednání s rodiči na třídních schůzkách
Duben:
- informace pro žáky při případném odvolání proti nepřijetí na SŠ v 1. kole přijímacího
řízení
- jednání s rodiči na třídních schůzkách
- příprava Sdělení školy, Hodnocení IVP a Vyhodnocení poskytování podpůrných
opatření ke kontrolním vyšetřením žáků ve spolupráci s třídními učitelkami a
pedagogickými asistentkami
Květen:
- informace pro žáky 9. třídy k zajišťování studijních materiálů pro SŠ - burza učebnic
- vyplnění formuláře o přijetí žáků na SŠ ve školní matrice
- příprava podkladů pro pedagogickou radu
- příprava materiálů pro výroční zprávu školy
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8. ZPRÁVY GARANTŮ JEDNO TLIVÝCH AKTIVIT

KURZ PLAVÁNÍ, LYŽAŘS KÝ VÝCVIKOVÝ KURZ, CYKLISTICKO – POZNÁVACÍ KURZ, VODÁCKÝ
KURZ

Plavecký výcvikový kurz




konal se v období od 7. 2. do 30. 4. 2019 jako součást tělesné výchovy pro žáky 3.
a 4. ročníku v Jindřichově Hradci, kurzu se zúčastnilo 70 žáků
dopravu zajišťovala firma Menhart z dotačního programu
cíle plaveckého kurzu byly splněny

Lyžařský výcvikový kurz
 konal se od 20. 1. do 26. 1. 2019 na Kvildě jako součást tělesné výchovy pro
žáky 7. ročníku, kurzu se zúčastnilo 23 žáků
 náplní kurzu bylo získávání dovedností ve sjezdovém a běžeckém lyžování a
jejich zdokonalování
 dopravu zajišťovala firma Menhart
 cíle lyžařského kurzu byly splněny

Cyklisticko - poznávací kurz
 jednodenní kurz se konal 17. 6. 2019 pro žáky 8. ročníku, kurzu se zúčastnilo
12 žáků
 trasa vedla po silnicích nižších kategorií z Veselí nad Lužnicí na Blatskou stezku
přes Žíšov
 cíle cyklisticko - poznávacího kurzu byly splněny
Vodácký kurz
 dvoudenní vodácký kurz se konal 13. a 14. 6. 2019 se žáky 9. ročníku
 kurzu se zúčastnilo 14 žáků
 náplní kurzu bylo získávání dovedností ve vodáckém sportu při splutí řeky Lužnice,
získávání kladného vztahu k přírodě, poznávání přírodních zajímavostí
 cíle vodáckého kurzu byly splněny
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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 materiál pro interaktivní tabuli.
 cíle projektu byly naplněny
Žákovská knihovna
Žákovská knihovna je umístěna do interaktivní učebny č. 35. K dispozici byla 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 žáci mohou knihy volně vybírat a půjčovat dle zájmu. Knihy
ve třídách byly vybrány třídními učiteli tak, aby odpovídaly čtenářské úrovni třídy.
V žákovské knihovně si převážně půjčují knihy ve volném výběru žáci 1. stupně. Další
knihy četli žáci v hodinách českého jazyka a literatury v rámci společné mimočítankové četby.
Na druhém stupni si žáci půjčují knihy minimálně. Knihy jsou využívány také v rámci kroužku
„Čtenářská díla“.
 cílem školy je pokračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti, podněcovat zájem o knihy,
účast v grantových programech na podporu čtenářské gramotnosti

ROZBOR ÚRAZOVOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V letošním školním roce 2018/2019 počet úrazů mírně klesl. Evidováno je 28 úrazů, tedy o 4
méně než v minulém školním roce. Odškodněných pojišťovnou bylo 5.
Nejvíce úrazů se stalo při hodinách TV – 13. Z toho 12 v tělocvičně školy nebo ve sportovní
hale, 1 při bruslení, 5 úrazů se stalo o přestávkách. Po 1 úrazu došlo při akci na dopravním
hřišti, při turistické vycházce, při výtvarné výchově, při přechodu na jiné místo v rámci vyuč.
hodiny.
Školní družina letos zaznamenala 6 úrazů – 3 na školním hřišti a 3 při čekání na na odchod do
nebo z školní jídelny.
Nejčastějšími příčinami pádů, podvrtnutí, srážek se spolužákem při sportovních aktivitách je
neobratnost, neopatrnost nebo nepozornost. Určitou měrou se podílí i nedostatečné
rozcvičení před tělocvičnými aktivitami.
Po každém úraze se provádí stručný rozbor situace, nalezení příčiny úrazu a znovu poučení
žáka o bezpečném chování ve škole a školní družině podle pravidel školního řádu. V případě
záměrného ublížení také potrestání agresora. V hodinách tělesné výchovy jde o opětovné
poučení žáků o bezpečném chování, pravidlech hry, o vzájemné ohleduplnosti. Důležité je
dbát na dobré rozcvičení žáků před sporotovními aktivitami. Pokračujeme v motivování žáků
k většímu zapojení se do mimoškolních sportovních aktivit, které můžou zlepšit jejich
pohybové schopnosti. V novém školním roce chceme využít projektového vyučování
Prevence předcházení úrazů.
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚL ÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Didaktika
25.09.2018

Didaktika matematiky - Jihočeská univerzita ČB

Pejšová Eva

02.10.2018

Angličtina pro dyslektiky - NIDV České Budějovice

Horáková Pavla

09.11.2018

Veselé počítání s hudbou - Tábor

Kozibratková Pavlína

13.11.2018

Hodnocení není jen klasifikace - Praha 1, Klimentská 50

Horáková Pavla

01.03.2019

O strašidlech a HV - DVPP Tábor

Kozibratková Pavlína

13.05.2019

Aktivizační hry - NIDV České Budějovice

Loumová Pavlína

16.05.2019

Grafomotorické dovednosti - DVPP Tábor

Jirsová Marie

20.05.2019

Čtenářská gramotnost - NIDV České Budějovice

Marčanová Iveta

27.05.2019

Čtenářská gramotnost - NIDV České Budějovice

Marčanová Iveta

Celkem ve vzdělávací skupině

Počet účastníků: 1

Celkové náklady: 890.00

DVPP
08.11.2018

Eduforum - Člověk a krajina - NIDV České Budějovice

Zejdová Alena

01.03.2019

Jak hořet a nevyhořet (sebekoučink) - Praha

Nováková Dana

12.04.2019

Rozvoj komunikativních dovedností - Sezimovo Ústí

Nohavová Miluše

Celkem ve vzdělávací skupině

Počet účastníků: 1

Celkové náklady: 650.00

EVVO - Enviromental
05.09.2018

EduForum - Valeč 2018 - Valeč

Zejdová Alena

12.02.2019

Ekologická výchova - NIDV České Budějovice

Zejdová Alena

Celkem ve vzdělávací skupině

Počet účastníků: 1

Celkové náklady: 0.00

Jazykové vzdělávání
10.02.2019

Anglické učebnice ve škole - ZŠ Soběslav

Heyduk Filip

30.04.2019

Enjoy the journey ! - Oxford University Press České Budějovice

Horáková Pavla

Celkem ve vzdělávací skupině

Počet účastníků: 1

Celkové náklady: 0.00
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OČMS
28.03.2019

Seminář BESIP - KÚ České Budějovice

Heyduk Filip

Celkem ve vzdělávací skupině

Počet účastníků: 1

Celkové náklady: 0.00

Prevence
03.10.2018

Klima třídy - Praha

Nováková Dana, Vránková Ilona

Celkem ve vzdělávací skupině
2
Celkové náklady:

účastníků:

Počet
3800.00

Řízení školy
22.10.2018

BOZP ve škole - České Budějovice

Vránková Ilona

16.01.2019

Fondy EU - MAP II ORP - MěÚ Soběslav

Vránková Ilona

23.04.2019

Efektivní hodnocení pedag. pracovníků - Praha

Vránková Ilona

23.05.2019

Rozpočet školy - OÚ Tábor

Vránková Ilona

Celkem ve vzdělávací skupině

Celkem

Počet účastníků: 1

Počet účastníků:

23

Celkové náklady: 0.00

Celkové náklady:

19870.00
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10. AKTIVITY ŠKOLY A PRE ZENTACE NA VEŘEJNOSTI 2018/2019
A) VĚDOMOSTNÍ A PREZENTAČNÍ SOUTĚŽE

Přehled soutěží a olympiád: školní rok 2018/19
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B) SPORTOVNÍ AKCE

Přehled sportovních akcí a soutěží: školní rok 2018/19
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C) VÝLETY A EXKURZE

Přehled výletů a exkurzí: školní rok 2018/19
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D) PŘEDNÁŠKY A BESEDY

Přehled akcí: Přednášky a besedy
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E) PREVENTIVNÍ PROGRAM

Přehled akcí - Preventivní program: školní rok 2017/18

F) OSTATNÍ ŠKOLNÍ AKCE

Přehled ostatních školních akcí: školní rok 2017/18
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G) AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY – CELODRUŽINOVÉ AKCE (2018/2019)



Den seniorů- příprava na vystoupení, prezentace v KD (17.10.2018)



,,Ničeho se nebojíme”- hallowenské odpoledne-strašidelná stezka odvahy



účast na vánočním jarmarku



spolupráce s Domem s pečovatelskou službou – vánoční, velikonoční výzdoba



vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou



masopustní karneval se zábavnými soutěžemi



návštěva městské knihovny - beseda s knihovnicí M.Vojtovou



výroba dárečků pro nové žáky k zápisu (zápis načisto i nanečisto)



návštěva požární zbrojnice



prezentace práce kroužku Taneční ateliér- taneční vystoupení pro rodiče a žáky 1.
stupně



výroba dárků pro budoucí prvňáčky k 2.9.2019
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KROUŽEK LOGOPEDIE PŘ I ŠD

Ve školním roce 2018/2019 se v měsíci září přihlásilo do logopedického kroužku
celkem 7 žáků (6 žáků z 1. třídy, 1 žák z 2. třídy). Kroužek probíhal od měsíce října každé
úterý a čtvrtek ráno od 7:00 do 7:30 ve školní družině 2. Dále pak ve středu odpoledne od
11:30 do 12:25 ve školní družině 1. Náprava hlásek probíhala většinou formou individuální
péče, občas formou kolektivních her. Součástí nápravy byly i sluchové hry (rozvoj sluchového
vnímání, cvičení fonematického sluchu, sluchové rozlišování sykavek ostrých a tupých),
dechová cvičení, pravidelné rozcvičky mluvidel a gymnastika jazyka. Napravovány byly
hlásky: R, Ř, L a sykavky: C, S, Z, Č, Š, Ž. Rodiče byli o způsobu nápravy jednotlivých hlásek
informováni formou logopedických sešitů.

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)
,,Rozumíš mi?’’ (Ivana Fialová)
„Hravá logopedie” (Ivana Novotná)
,,Dítě se špatnou výslovností’’ (videokazeta)
TANEČNÍ ATELIÉR PRO ŽÁKY 1. - 4. ROČNÍKU PŘI ŠD

Ve školním roce 2018/2019 se do kroužku přihlásilo celkem 33 žáků, kteří se činnosti
zúčastňovali pravidelně celý školní rok. Kroužek probíhal každé úterý v 11 : 30 – 12 : 25 hodin
(1. r.) a každý pátek ve 13:30 – 14:30 hodin (2. - 4.r.) v tělocvičně školy, popř. v hlavní
místnosti ŠD.
Náplň práce se odvíjela od ročního plánu, zaměřili jsme se především na estetické
pohybové ztvárnění, koordinaci pohybu, technickou vyspělost a vnímání hudebního
podkladu. Vyvrcholením činnosti byla příprava vystoupení a následná prezentace práce na
akcích školní družiny: vystoupení v Kultruním domě ke Dni seniorů dne 17. 10., vystoupení v
Kultruním domě v rámci celovečerního tanečního programu skupiny CODA dne 16. 12.,
vystoupení s kulturním programem pořádáný pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
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dne 20. 12. Na závěr roku se uskutečnila dvě vystoupení pro žáky naší školy a pozvané hosty
dne 28. 5. a 31. 5. 2019.

MALÝ ŠIKULA PRO ŽÁKY 1. A 2. ROČNÍKU PŘI ŠD

Ve školním roce 2018 /2019 se přihlásilo v měsíci září do kroužku 11 žáků z 1.třídy.
Kroužek probíhal každé pondělí od 13:15 do 14:30 ve školní družině 1. Práce probíhaly podle
vypracovaného ročního plánu. U žáků byla rozvíjena fantazie, trpělivost a přesnost. Výrobků
se využívalo k výzdobě školní družiny a školy.
FLÉTNA PRO ŽÁKY 1. AŽ 5. ROČNÍKU PŘI ŠD (VYUČUJÍCÍ MG R. FILIP HEYDUK)

Kroužek probíhal od měsíce října každé pondělí od 14:00 do 15:00 v učebnách
druhého stupně. V kroužku postupně zbyli jen 4 malí muzikanti. Letos z důvodu rekonstrukce
školy žádný závěrečné vystoupení neproběhlo.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PŘI ŠD (VYUČUJÍCÍ ING. ALENA ZEJDOVÁ)

Kroužek probíhal od měsíce října každé úterý od 14:00 do 15:00 v učebně č. 53, za
příznivého počasí venku formou vycházek do přírody. Do kroužku bylo přihlášeno 8 žáků.

TVOŘI-LOVE (VYUČUJÍCÍ DAGM AR VÁLKOVÁ)

Kroužek probíhal od měsíce října každou středu od 13:30 do 15:00 v učebně č. 18. Do
kroužku bylo přihlášeno celkem 8 dětí (2. – 4. tř.).

ANGLICKÝ JAZYK (VYUČUJÍCÍ PAVLA HORÁKOVÁ)

Kroužek probíhal od měsíce října do měsíce února každé úterý a středu od 14:00 do
14:45 v učebně č. 39. Do kroužku bylo přihlášeno celkem 22 dětí (1. – 3. tř.).
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DALŠÍ VYUŽITÉ AKTIVITY

ŠKOLNÍ MLÉKO
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala distribuce dotovaného školního mléka a
mléčných výrobků EU. Zapojilo se 100 % žáků. Žáci dostávali jeden den v týdnu neochucené
mléko. Nedotované výrobky od firmy Laktea si mohli zakoupit ve výdejně mléčných výrobků.
Prodej byl omezen na základě nové vyhlášky. Žákům byly také 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 a 2. stupně dostávali jeden den v týdnu zdarma různé druhy ovoce, zeleniny a
ovocných šťáv. Do tohoto projektu byli zapojeni všichni žáci. Na konci roku byly žákům
dodány vybrané druhy tropického ovoce a zeleniny.
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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, před školou
žáci nabízeli své výrobky, tam byl i stánek s občerstvením v podobě vánočního cukroví
a punče, akci provázel i kulturní program žáků a pedagogů



DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ “O draku Sedmihlaváčovi” připravili v hodinách dramatické
a hudební výchovy žáci 4. třídy pro děti z MŠ Mezimostí rodiče i mladší spolužáky.



CHARITATIVNÍ AKCE – v rámci jarmarku proběhla charitativní akce na podporu dětí
s onkologickým onemocněním (zakoupení kalendářů do kmenových tříd).



KULTURNÍ PROGRAM pro klienty Domu s pečovatelskou službou ve Veselí nad Lužnicí



DĚTSKÝ DEN na závěr školního roku s MŠ Mezimostí a MŠ U Rybníčka Zlukov



PROJEKTOVÝ DEN – „Tady je náš domov“ spolupráce s okolními obcemi a jejich
starosty



Zapojení v projektu Příběhy našich sousedů (garant projektu společnost Post Bellum)



Zapojení v projektu Škola v pohybu (garant projektu Fotbalová akademie ČR)



ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY – akce proběhla 18. 6. 2019, žáci 9. ročníku měli spolu se
svou třídní učitelkou připravený program, v jednotlivých prezentacích zazněla hudba,
vzpomínky i poděkování za hezké roky prožité na základní škole, program se konal
v Kulturním domě ve víceúčelovém sále

 INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY (www.2zsveseli.cz) – na webové adrese najdou
návštěvníci prezentace informací o naší základní škole (www.iskola.cz)
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11.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLN Í ČINNOST

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.

V době od 16. 5. 2019 do 17. 5. 2019 byla vykonána ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění pozdějších předpisů,
veřejnosprávní kontrola. Závažná zjištění při kontrole nebyla učiněna, případné nedostatky
převážně formálního charakteru byly operativně odstraněny.

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOS PODAŘENÍ ŠKOLY

Škola hospodaří s provozními prostředky od zřizovatele školy Města Veselí nad Lužnicí
a s prostředky na přímé výdaje ve školství od MŠMT, dotace jsou poskytovány 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).
Hospodaření školy je zveřejněno na webových stránkách školy.
Základní údaje o hospodaření školy jsou prezentovány v knize zápisů z pedagogických
rad každé čtvrtletí školního roku.
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13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Škola nebyla zapojena.

14. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Škola nebyla zapojena.

15. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝ CH 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 materialů. 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. Projekt ukončen.
 Škola byla zapojena do Výzvy č. 51 „Moderní technologie přináší užitek a radost” v
rámci OPVK MŠMT. Projekt ukončen v září 2015.
 Škola se zapojila do GP – Podpora sportu – Šablona č. 1: Opravy a rekonstrukce
stávajících sportovišť v rámci grantu KÚ. Projekt ukončen 2015.
 Škola se zapojila do Výzvy č. 57 „Vybavení školních dílen” v rámci OPVK MŠMT.
Projekt byl ukončen v listopadu 2015. V září loňského roku požádala škola v rámci
Výzvy 57 o poskytnutí dotace pro oblast podpory – Zlepšení podmínek pro
vzdělávání, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Celkové způsobilé výdaje projektu v hodnotě 204 112,- korun byly využity na zkvalitnění
výuky technického vzdělávání žáků na 2. stupni. Ze získaných finančních prostředků byly
vybaveny dílny nářadím, které bude využíváno při práci v hodinách pracovních činností.
Výstupy projektu se nám podařilo úspěšně splnit, publicita projektu je poskytnuta na
webových stránkách školy s fotodokumentací aktivit žáků, tvorbou žákovských portfólií a
všech aktivit, které v hodinách pracovních činností proběhly.

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor | ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO
ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

47

[VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY] Školní rok 2018/2019
Projektem byl výrazně podpořen rozvoj technického vzdělávání žáků i celková vybavenost
školy.

 Škola se zapojila do projektu IROP „Vybavení školy výpočetní technikou” – Výzva č. 36
(vybavení jazykové učebny)

 Škola se zapojila do projektu OP VVV – Výzva č. 02-16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I.

 Škola se zapojila do projektu OP VVV – Výzva č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011514
Moderní vzdělávání v ZŠ Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210 II
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16. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DAL ŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁ VÁNÍ

Školská rada, jejíž činnost vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. se podle §
167 se 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. 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.
Volby do školské rady pro období let 2018 – 2021 proběhly v loňském školním roce
18. 4. 2018.
dle § 168 se školská rada
(1) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování






schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních
předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených
těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
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(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská
rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento
dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1
měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani
při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy,
rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní
úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Ve školním roce 2018/2019 pracovala školská rada po volbách ve složení:
Mgr. Martina Sýkorová – předsedkyně školské rady, zástupce za zřizovatele
Ing. Vít Rada - zástupce za zřizovatele
Bc. Jitka Petráková - zástupce za rodiče žáků
Mgr. Marie Jindrová - zástupce za rodiče žáků
Mgr. Dana Nováková- zástupce z řad pedagogů
Mgr. Miroslav Dušek – zástupce z řad pedagogů
Spolupráce školy se školskou radou je hodnocena kladně.

Rada rodičů je občanským sdružením, předsedkyní rady rodičů byla zvolena Bc. Jitka
Petráková. Radu rodičů 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 sešla s vedením školy
v době třídních schůzek 2x. 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 kladně.

Žákovský parlament – ve školním roce 2018/2019 nebyl vytvořen.
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Projednáno na pedagogické radě dne: 6. 9. 2019

Za zaměstnance školy ředitelka školy Mgr. Ilona Vránková

_______________________

Projednáno ve školské radě dne: 14. 10. 2019
Za školskou radu předseda školské rady Mgr. Martina Sýkorová

____________________________
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17. PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁ VY
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Přebor škol Veselí nad Lužnicí starší žáci 2019
Organizátor : ZŠ Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí
Ředitel turnaje : Ladislav Sýkora
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Ladislav Sýkora
Město : ZŠ Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí
Datum : 16.01.2019
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno
1
2 Picha Lukas
2
1 Hajicek Jakub
3
9 Pecl Matyas
4 11 Šubarský Filip
5
7 Pakosta Pavel
6
8 Pakosta Petr
7 10 Vaňas Jaroslav
8
4 Karták Filip
9
3 Herda Vít
10
6 Mlčovský Antonín
11
5 Kovář Patrik

Rtg
1155
1162
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Klub
SK Veseli n.L.
SK Veseli n.L.
SK Veseli n.L.

Body
5
4
3½
3
3
2½
2
2
2
1½
1½

BH.
15
12
13½
16
13
14
13
12
8
12
9

BH.
8½
6
7
9
7
8
8
7
4½
7
5½

SB
15,00
7,00
7,25
7,00
4,50
4,75
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00

Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 01.06.2010
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com
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Příloha výroční zprávy:
Celoškolský projekt „Tady je náš Domov“ – cílem projektu bylo poznávání života v okolních obcích,
přírodních zajímavostí i historie

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor | PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

69

[VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY] Školní rok 2018/2019
PRVŇÁCI NAVŠTÍVILI VLKOV
Žáci 1. třídy navštívili v rámci projektu „Tady je náš domov“ obec Vlkov. Cestou
kolem pískovny se zastavili u písečného přesypu a z informační tabule se dozvěděli
zajímavosti o této přírodní rezervaci. Na Obecním úřadě ve Vlkově se setkali s místostarostou
panem J. Slámou, který je seznámil s historií obce. Prohlédli si úřadovnu a knihovnu,
vyslechli dvě pověsti o obci. Putování zakončili v místní Vlkovské hospodě, kde se po
náročné cestě s chutí občerstvili. Děkujeme panu Slámovi, že si na nás udělal čas.
Mgr. Miluše Nohavová se žáky 1. ročníku
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ŘÍPEC – TADY JE NÁŠ DOMOV
My, druháci, jsme si vybrali Řípec. Vyrazili jsme ve středu 5. června. Prošli jsme
pěšky Veselím směrem k čerpací stanici Euro Oil, podjezdem k Prefě a lesem dál na Řípec.
Řípečtí spolužáci, především Emča, Laďka a Jára K. nás vedli. Ráno ještě nebylo takové
horko a tak se šlapalo dobře. Cestou jsme stihli pozorovat rostlinstvo i hmyz v lese a na louce,
kterou cesta pokračovala. Zamávali jsme vlaku na trati do Jindřichova Hradce a dorazili do
Řípce.
Ve vesnici na odbočce ke hřišti nás už vyhlíželi pan starosta Petr Novotný s panem
Jindřichem Jedlinským, kteří nás mile přivítali. Dovedli nás na hřiště, kde jsme s chutí
posvačili a poslechli si pana Jedlinského, který vyprávěl o historii Řípce. Už například víme,
že má obec dlouhou historii sahající do dob, kdy se po obchodní stezce kolem vedoucí
dováželo nejrůznější zboží z okolních zemí. Víme i podle čeho se Řípec jmenuje Řípec.
Pohráli jsme si na dětském hřišti a šli na prohlídku kostelíka. Cestou na obecní úřad jsme se
zastavili v obchodě a koupili si něco na zub.
Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy. V jejích prostorách jsme se příjemně
zchladili. Je zde knihovna, kde jsme kromě regálů s knihami obdivovali lidové kroje. Pan
starosta nám vysvětlil, k čemu obecní úřad slouží a nakonec jsme shlédli promítání
představení místního divadelního spolku, v němž hrají i děti, které chodí do naší školy.
Na závěr jsme dostali barevný informační prospekt o Řípci, samolepku se znakem
obce a na cestu pití v krabičce. Paní učitelky navíc dostaly knihu o Řípci a vlaječku se
znakem obce. Návštěva Řípce se nám líbila a oběma pánům moc děkujeme za to, že nám
věnovali svůj čas a připravili pro nás krásný a zajímavý program. Děkujeme také za dárky,
které jsme dostali. Poděkování patří také paní Petrtýlové, která naši návštěvu zařizovala.
Všechny děti zaslouží velkou pochvalu, protože statečně šlapaly obě cesty i přes to, že
sluníčko pořádně hřálo.
Mgr. Dana Nováková se žáky 2. ročníku
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Žáci 3. A se vydali prozkoumat tu část města, která je oddělena řekou. Zajímavé bylo
vyhledat v mapě města, kde leží ona pomyslná hranice, která městečko rozděluje na Veselí
nad Lužnicí 1 a Veselí nad Lužnicí 2. Zdálo se neuvěřielné, že dříve řeka rozdělovala Veselí
nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou. Mapa nás dovedla na soutok, k Husově mohyle,
objevili jsme i spojnici obou řek, která se jmenuje Degárka.Ve staré mapě, kterou jsme měli
na chvilku půjčenou, nás překvapilo, že tam, kde stojí dnes Kulturní dům, bývala dříve pole.
Bavilo nás hledat pozůstatky staré tvrze v místě zvaném Na Talíři. Málokdo ví, že právě tam
se kdysi usídlili obyvatelé a tam vznikalo postupně celé město. Dnes jen vzrostlé stromy
označují toto místo.
S mapou jsme objevili také málo známou část zvanou Hlinice.V rámci učiva prvouky jsme
debatovali také s panem starostou, vyptávali se na vše možné. Děti se nejdříve domáhaly
výstavby velkého bazénu ve městě, ale pan starosta s paní učitelkou rozumně řekli, že tam,
kde jsou krásná písková jezera a hned tři řeky, se taková stavba nehodí. Projekt byl velmi
zajímavý a snad pro všechny poučný.
Mgr. Pavlína Kozibratková se žáky 3. A
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MEZIMOSTÍ POD DROBNOHLEDEM 3.B
V rámci projektu „Tady je náš domov“ se třída 3. B rozhodla 5. června prozkoumat část Veselí
nad Lužnicí – v minulosti samostatné město Mezimostí. Vydali jsme se hledat odpověď na otázku,
zda by i v současné době Mezimostí obstálo jako samostatné město. Začali jsme na tzv. Malém
náměstí, kde jsme si prohlédli bývalou radnici a kostel sv. Floriána. Poté jsme postupovali ulicí ČS.
armády směrem na Tábor. Zjistili jsme, že v Mezimostí najdeme téměř veškerou občanskou
vybavenost - supermarket, dvě benzinové pumpy, květinářství, kadeřnictví, sběrný dvůr, výrobní
podniky, drobné obchody a zdravotní centrum s lékárnou. Došli jsme až na nádraží, které se může
pochlubit tím, že funguje jako důležitý železniční uzel. Naše putování jsme zakončili v místní
mateřské škole, kde jsme si pohráli s budoucími prvňáčky. Výlet se nám moc líbil a uvědomili jsme si
díky němu, čím vším se může Mezimostí pochlubit.
Mgr. Iveta Marčanová se žáky 3. B
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NAVŠTÍVILI JSME OBEC SVINY
Cílem žáků 4. ročníku se stala obec Sviny, která se nachází 5 km západním směrem od
Veselí nad Lužnicí. Po hodině pochodu žáci dorazili k Morovému hřbitůvku Kerchůvek. Tam
se třída sešla s místostarostkou paní inženýrkou Studnařovou, která se ujala role průvodkyně a
hostitelky. Svůj výklad zpestřila připraveným kvízem se sedmi úkoly, který přiblížil dětem
důležitá místa v obci.
Děti navštívily keramickou rodinnou dílnu U Kočků, kde se seznámily s výrobou
originální keramiky. Odtud se vydaly prohlédnout budovu Obecní školy, kde v současné době
působí mateřská škola a prodejna potravin. Dále si prohlédly dominantu vesnice – Kapličku
sv. Vojtěcha a centrum kulturního dění - Obecní hostinec, v jehož patře sídlí Obecní úřad
obce Sviny a místní knihovna.
Čtvrťáci se dozvěděli nejen spoustu informací o obci a okolí, ale v Obecním hostinci
na ně čekalo překvapení ve formě občerstvení. Celá skupina byla odměněna zmrzlinou,
domácí limonádou a dortíčky, které upekla další svinenská zastupitelka paní Boubelíková.
Na závěr si děti prohlédly Památník padlým ve světové válce a rozloučily se pohledem
na prostornou svinenskou náves, osázenou letitými břízami, které vytváří představu parku,
který je obklopen jihočeskými staveními, ukázkou jedinečné architektury jižních Čech, tzv.
selským barokem.
Protože žáci byli pozorní, dokázali zodpovědět všechny kvízové otázky paní
místostarostky, získali všechny indicie a vyřešili hádanku, kde je ukrytý poklad – PERGOLA.
Moc děkujeme obci Sviny za pohostinnost a krásné dárky!
Ing. Pavlína Bucková, třídní učitelka 4. roč.
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PÁŤÁCI NAVŠŤÍVILI ZLUKOV
V rámci celoškolského projektu navštívili žáci 5. ročníku obec Zlukov. Ve Zlukově
jsme se sešli se starostou obce paem Janem Lacinou, který nás přivítal na návsi spolu s paní
ředitelkou mateřské školky, paní Zdeňkou Kajtmanovou.
Obec Zlukov má výměru 603,5 ha a leží v nadmořské výšce 410 metrů asi 2 km
severovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V současné době žije v obci 235 trvale přihlášených
občanů. První zmínky o Zlukově jsou kolem r. 1200. Od té doby osada vystřídala několik
pánů. Naposledy patřila pánům z Hradce. Nejvíce obyvatel bylo v obci počátkem minulého
století, roku 1921 zde žilo 404 obyvatel.
Na návsi u rybníka je kaplička zasvěcená svatému Janu Nepomuckému postavená v r.
1875. Opodál stojí školní budova z roku1904, ve které je dnes mateřská škola. Před školou
byl postaven pomník místního rodáka Jakuba Vojty Slukova, který byl známým hercem
Národního divadla a žil v letech 1847 – 1903. Byl zde také postaven pomník padlých v 1.
světové válce. Při významných událostech byly v obci vysazovány lípy, v roce 1918, 1945,
1989, 2001.
Na návsi nechybí ani prodejna smíšeného zboží a hospoda. Místní obyvatelé již od
nepaměti udržují tradice – masopustní průvod obcí, babské hody, dětský karneval, pouť,
posvícení, Barborky, svátek sv. Lucie i sv. Mikuláše.
Děkujeme za milé setkání, získané informace i výborné pohoštění!
Mgr. Ilona Vránková se žáky 5. ročníku
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ŠESŤÁCI NAVŠTÍVILI „SVOU“ VESNICI
V pátek 14. června se 12 statečných šesťáků se svou třídní učitelkou vydalo do „své“
vesnice v rámci projektu „Tady je náš domov“.
Do Dráchova jsme vyrazili pěšky přes pole, louky, lesy. Tuto obec jsem nevybrala
náhodou - je bydlištěm mé kolegyně Jany Tesařové.
Jana, paní starostová, nám během dopoledne ukázala, kde a jak žije zdejších 240
obyvatel. Nejprve jsme navštívili obecní úřad, kde jsme v příjemném prostředí místní
knihovny vyslechli velmi poutavé vyprávění o historii obce. Poté jsme „zdolali“ kopec, který
nás zavedl do původně gotického kostela zasvěceného sv. Václavu. V něm jsme viděli
náhrobky pánů z Dráchova a bývalých vlastníků obce, například Wratislavů z Mitrovic.
Největším zážitkem byly kostelní varhany, nejen proto, že někteří tento hudební nástroj viděli
poprvé v životě, ale mohli si na varhany dokonce i zahrát. Po skončení prohlídky kostela jsme
prozkoumali zákoutí obce a zjistili jsme, jak krásný výhled vesnice nabízí do dalekého okolí.
Nastal čas, abychom se rozloučili a vyrazili na zpáteční cestu do Veselí nad Lužnicí.
Tentokrát jsme zvolili jinou trasu, abychom poznávali nová místa.
Velký dík patří mé kolegyni, která si pro nás připravila příjemné poučné dopoledne.
Jediné, co trochu kazilo dojem z pohodového výletu, bylo počasí. Ujít 14 km v úmorném
vedru bylo opravdu vyčerpávající.
Mgr. Petra Nováková, třídní učitelka 6. roč.
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SEDMÁCI „KOLMO“ DO DRAHOVA
Sedmákům byla v rámci projektu „Tady je náš domov“ přidělena Vesnice Drahov. Je
to malá útulná Vesnička asi 4 km vzdálená od Veselí nad Lužnicí. Rozhodli jsme se, že tuto
cestu absolvujeme na kole.
V pátek 14. 6. 2019 jsme se sešli u školy a zkontrolovali, zda má každý s sebou helmu,
dále stav a vybavení kol. Bylo krásně, vše bylo v pořádku a mohli jsme náš cyklovýlet začít.
Vyjeli jsme polní cestou směr Mlýn Krkavec, kde jsme udělali malou zastávku. Jak se
ukázalo, ne všichni žáci byli ve skvělé kondici, ale ti zdatnější byli ohleduplní a vždy na
pomalejší spolužáky počkali.
Do Drahova jsem dorazili včas, což bylo dobře, měli jsme totiž s paní místostarostkou
domluvenou prohlídku místního kostela Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým hřbitovem a
mariánskou kapličkou se studánkou. Na návsi jsme se zastavili u pomníku věnovanému
obětem válek. Dál naše cesta směřovala k místnímu chovateli pštrosů, lam koní, koz a ovcí,
všechna zvířátka jsme si mohli pohladit. V místním pohostinství jsme zakoupili malé
občerstvení a snědli svačinu.
Naše cesta pokračovala lesem a kolem rybníků do nedaleké vesnice Hamr, kde si
všichni koupili výbornou točenou zmrzlinu a šlapali jsme dál přes Val do Vlkova. Zastavili
jsme až na Veselských pískovnách, kde jsme svlažili šlapáním znavené nohy. Ujeli jsme
necelých 20 km, což pro některé byl nadlidský výkon. Nakonec jsme se odměnili dobrým
obědem ve školní jídelně.
Ing. Alena Zejdová se žáky 7. třídy
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PĚŠÍ POCHOD MAŽICE 2019
Dne 4. června vyrazila statečná parta osmáků na túru, která měla podle
původních plánů měřit asi 8,5 km. To se však nestalo, ale o tom později.
Sešli jsme se v docela okleštěném počtu 14 studentů na náměstí ve Veselí
nad Lužnicí a chvíli po půl osmé jsme se vydali na cestu, která měla vést podél
Bechyňského potoka až do Borkovic a odtud po silnici do Mažic. Čím víc jsme
se vzdalovali od Veselí, tím však houstl porost plný kopřiv, jenž lemoval úzkou
cestičku, která byla nakonec téměř neprůchozí. Chvíli jsme zkoušeli trasu
uvnitř koryta potoka, ale ani to nemělo smysl. S promočenými botami,
popálenými a poštípanými lýtky, jsme zavrhli cestu po „turistické trase“ a přes
pšeničná pole, louku, rybník i les jsme se dotrmáceli až na silnici.
Odtud už byla cesta do Borkovic i Mažic snadná, avšak o nějaký ten
kilometr delší. V Mažicích na statku na nás čekala rodina Čoudků, která pro nás
měla připravený bohatý program zaměřený na chov koní. Žáci si prošli několik
stanovišť: čištění kopyt s nasazením podkov, vyzkoušeli si péči o koně, závodili
s kozou, poznávali koňská plemena a na závěr si každý vyzkoušel i jízdu na
koni.
Ačkoli nálada byla zprvu velmi špatná a někteří to chtěli vzdát, nakonec
převládl bojovný charakter a věřím, že si tento výlet žáci nakonec užili a budou
na něj vzpomínat v dobrém.
Mgr. Filip Heyduk se žáky 8. třídy
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DO BORKOVIC NA BLATSKOU STEZKU
18. června 2019 se vydala 9. třída na kolech v rámci celoškolního projektu „Tady je
náš domov“ po rodném kraji. Prvním cílem byla naučná stezka Borkovická blata. Pod
odborným vedením Ing. Jiřího Bumerla se žáci u jednotlivých stanovišť dozvěděli, jak v této
oblasti žili lidé v dobách dávno i nedávno minulých, jak moc potřebujeme čistou přírodu a
zejména vodu k našemu životu. Plni informací pak nasedli opět na kola a vydali se do „jejich“
obce – do Borkovic, aby si na vlastní oči prohlédli selské baroko a vyzkoušeli pohostinnost
tamní restaurace. Celý den provázelo hřejivé sluníčko a dobrá nálada zúčastněných.
Mgr. Marie Bumerlová sežáky 9. třídy
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Komunisté mlýn zabavili. Žákyně o něm nahrály reportáž a uspěly v soutěži
26. června 2019 16:14
Tři žákyně, které se letos loučí se Základní školou ve Veselí nad Lužnicí, uspěly v regionálním kole
soutěže Příběhy našich sousedů. Za projekt, při kterém z vyprávění pamětníka seskládaly historii a
příběh nedalekého mlýna a pily Krkavec i mlynářovy rodiny, získaly druhé místo.

Zleva Kateřina Kvášová, Jitka Harazímová a Nikola Švehlová, které vytvořily reportáž k historii
mlýna Krkavec. | foto: David Nebor
„Mlýn nás hned zaujal. Třeba svým osudem za války, kdy to mlynářova rodina neměla jednoduché,“
vysvětluje Nikola Švehlová, jedna z dívek. Možnost soutěžit jim nabídla škola.
Projekt vypsala organizace Post Bellum. Cílem žákyň bylo promluvit s pamětníkem, poté nahrály
rozhlasovou reportáž.
Mlynář jim vyprávěl příběh svého rodu
Za Vladimírem Pechem, jehož rodina zmíněný mlýn dlouhé roky vlastní a spravuje, vyrazily poprvé
na začátku března. „Nejprve nám vyprávěl celý příběh mlýna a jeho rodu, pak nám areál ukázal. Jeho
slova jsme nahrávaly do reportáže a fotily. Bylo to velmi příjemné setkání,“ pokračuje Kateřina
Kvášová s tím, že se spolužačkami pořídily asi dvouhodinový zvukový materiál. Ten musely žákyně
deváté třídy zpracovat.
Celou dobu s nimi spolupracovala jejich třídní učitelka Marie Bumerlová. „Bavilo je to. S
náročnějšími věcmi jsem pomohla. Jsem ráda, že se do toho pustily. Díky tomu poznaly obecné téma z
dějepisu na konkrétním případu,“ těší pedagožku ze školy na třídě Čs. armády.
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Dívky si tak vyzkoušely, jak se tvoří rozhlasové vysílání. „Bylo to zajímavé nahlédnutí do mediálního
oboru. Poznaly jsme, jak tato práce vypadá, jak třeba využít čas reportáže co nejlépe,“ vypráví
Kvášová, která se těší na další studium na třeboňském gymnáziu. Svůj výzkum žačky prezentovaly na
začátku června v Táboře.
Komunisté mlýn zabavili. Rodina ho získala zpět po revoluci
Mlýn, pila a penzion Krkavec leží u řeky Nežárky necelé tři kilometry jihovýchodně od Veselí.
Vladimíra Pecha zájem potěšil. „Společně jsme si připomněli historii. Ukázal jsem jim, jak funguje
vodní turbína a pila,“ vypráví. Jeho dědeček mlýn koupil v roce 1910 a zásadně ho inovoval. „Zaujalo
mě, jak staré mlýnské kolo nahradil na svou dobu moderní turbínou,“ přemýšlí Nikola Švehlová.
Pechův otec mlýn rozšířil o pekárnu a pilu. Za druhé světové války se stal v okolí
oblíbenýmmlynářem. Lidem mlel načerno obilí. „Musel si vytvořit systém, aby ho kontroloři
neodhalili, jinak by mu šlo o život. Místo mouky od něj dostávali hospodáři takzvaný cejšek, za který
si pak mohli v pekárně vyzvedávat pečivo,“ vypráví třetí z dívek, Jitka Harazímová.
Po nástupu komunismu byl mlýn s pilou rodině zabaven a otec pana Pecha se musel vystěhovat.
Zpátky ho získala až po revoluci, už v době totality však Pechovi v mlýně pracovali. Vyrůstal tu i
Vladimír Pech.
Mlýn dodnes spravuje, energii celému objektu dodává vodní turbína. Provozuje zde pilu a malý
penzion. „Podle možností se snažíme stavbu stále rekonstruovat. Hnací silou je to, že se mlýnu věnuje
také můj syn, takže Krkavec zůstane i nadále v rodině,“ dodává Pech.
Autor: David Nebor
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Žáci se seznamovali s historií
Naši žáci první třídy a zájemci z druhé, třetí a čtvrté třídy se zúčastnili projektu DDM ve
Veselí nad Lužnicí, který byl nazván „Já, součást mého regionu“. Tato akce byla dvoudenní. V prvním
dni se formou hry žáci seznamovali se zajímavostmi našeho regionu. Dále si podle čteného návodu
zahráli dvě divadla, jedno z minulosti a druhé ze současnosti. Porovnávali, jak lidé žili dříve a nyní.
Následoval výlet do Smrčkova domu v Soběslavi. Zde dostali žáci spoustu informací o životě na
Blatech. Po příjezdu si v DDM vymodelovali z hlíny domečky ve stylu selského baroka. Na závěr
prvního dne vyplnili část pracovního listu, který sloužil jako shrnutí poznatků za celý den.
Druhý den začal hádáním předmětů, které byly součástí života v minulosti. Následně navštívili
baráčnickou rychtu ve Veselí nad Lužnicí, kde byl pro každou třídu připraven program. Žáci se
seznámili s částmi blatských krojů – ženského, mužského i dětského. Se souborem si zazpívali některé
lidové písničky, mohli si zatroubit na roh, který používal ponocný. Program byl proložen soutěžemi,
odměnou byly výborné perníčky.
Rádi bychom tímto poděkovali folklornímu souboru Blatka, zvláště paní učitelce Jindřišce Petříkové,
která vše s pečlivostí a obětavostí připravila a také vedla.
Odpoledne byly na DDM připraveny další soutěže a nakonec žáci vyplnili druhou část pracovního
listu. Ze všech výtvorů a rekvizit si připravili výstavku pro rodiče, kterým následně vyprávěli, co
v těchto dvou dnech poznali a prožili.
Chtěla bych poděkovat ředitelce DDM paní Ing. Stanislavě Jírovcové, paní Bc. Ivetě Pečenkové a
panu Mgr. Tomáši Volavkovi za výbornou organizaci programu.
Mgr. Miluše Nohavová, vyučující 1. stupně
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Příloha z ostatních akcí:
Děti vyzkoušely své dovednosti na dopravním hřišti
V pátek 5. října 2018 jsme s dětmi strávili vyučování na dopravním hřišti a jeho blízkém okolí.
Na dopravním hřišti děti vyzkoušely své dovednosti při jízdě na kole či koloběžce a zároveň si
připomněly základní značky a pravidla silničního provozu. Děkujeme Městské policii Veselí nad
Lužnicí za připravení dopravního hřiště.
Na dalších stanovištích jsme si popovídali o živelných katastrofách – povodních a požárech, jak se při
nich chovat, co dělat, když nás živelná katastrofa postihne. Nezapomněli jsme ani na zásady první
pomoci a ošetřování úrazů.
Děti si dopoledne mimo školu moc užily, dozvěděly se užitečné informace a udělaly i něco pro své
zdraví. Těšíme se zase na příští rok.

Mgr. Pavla Horáková, třídní učitelka 5. roč.
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Lyžaři a lyžařky na Kvildě
Žáci 7. třídy se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v lyžařském areálu Kvilda.
Ubytováni byli v pensionu Pohoda a celý týden se nesl v dobré náladě resp. „v pohodě“. První část
týdne byla věnována základům sjezdového a běžeckého lyžování a druhá část kurzu k rozvíjení
lyžařských dovedností. Pod vedením zkušených pedagogů a instruktorů, jmenovitě Pavlíny Buckové,
Pavlíny Loumové, Tomáše Marušky, se z našich nelyžařů stali průměrní lyžaři. Domů jsme odjížděli
všichni unavení, ale spokojení. Odměnou nám byla slova žáků, že by si ten p(P)ohodový pobyt chtěli
ještě prodloužit.

Pavlína Bucková, Pavlína Loumová, Tomáš Maruška, učitelé
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Bosé nohy k modernímu tanci patří
Každé úterý a pátek se jako velká voda přihrneme do tělocvičny a bačkory letí do kouta.
Protáhneme si celé tělo, zahřejeme svaly, trochu se potrápíme technikou a pak už zvědavě čekáme, co
nového paní vychovatelka Libuše Heřmanová připravila, jaké nové prvky moderního tance objevíme.
Musíme být hodní, pozorní, spolupracovat, abychom mohli společně vytvořit novou choreografii.
Takovou choreografii, aby se líbila divákům a samozřejmě i nám.
Kroužek Taneční ateliér zpříjemňuje dětem odpoledne ve školní družině již čtvrtým rokem.
Letos se přihlásilo rekordních 33 žáků z 1. – 4. ročníku. Během roku žáci několikrát vystoupili na
veřejnosti, dvakrát pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (17. 10. a 20. 12. 2018). Vánoční
program zatančili také 16. 12. v Kulturním domě Veselí nad Lužnicí. Na závěr roční činnosti byla
prezentace před žáky naší školy a pozvanými hosty. První vystoupení 28. 5. připravily tanečnice z 1.
třídy, které zatančily skladbu „Na bieleho koňa“. V pátek 31.5. pak starší děti v krásných kostýmech
předvedly tanec s antickou tematikou. Výkony našich tanečníků a tanečnic byly diváky odměněny
velikým potleskem. Na závěr proběhlo poděkování účinkujícím a hromadné focení.
Libuše Heřmanová, vedoucí kroužku
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Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí
V pátek 5. října se konal celoškolní projektový den zaměřený na OČMS (Ochranu člověka při
mimořádných situacích) a dopravní výchovu.
6. a 9. ročník vyrazil na exkurzi do krajského velitelství hasičského záchranného sboru v
Českých Budějovicích. Pro třídy byly nachystány dva programy, v nichž se přibližně po hodině
vystřídaly. Jedna třída si prošla s velitelem hasičů hasičskou techniku, vozy, žáci se mohli obléci do
hasičského obleku, podržet si hydraulické nůžky a jiné speciální vybavení. Žáci také navštívili
výcvikové centrum či posilovnu a dozvěděli se spoustu důležitých informací o práci hasičů. Druhé
třídě se mezitím věnovala paní kapitánka Kamila Mráčková, která využila interaktivní tabule a
programů týkajících se OČMS. Všichni žáci se aktivně zapojili a osvojili si základní postupy chování
při mimořádných událostech. Vše proběhlo hladce, žáci byli pochváleni za vzorné chování a budeme
se těšit k hasičům zas někdy příště.
Pro 7. a 8. ročník byl naplánován výlet a exkurze do hydroelektrárny Orlík na řece Vltavě.
Během více než hodinové prohlídky jsme se dozvěděli mnoho informací i zajímavostí o stavbě
přehrady a o zdejším vodním hospodářství. Dále jsme byli seznámeni s historií výstavby elektrárny,
s jejím technickým vybavením a provozem. Část výkladu byla věnována i ničivé povodni v roce 2002,
kdy byla elektrárna zatopena a na dva roky zcela vyřazena z provozu. Na fotografiích jsme se mohli
přesvědčit, že životodárná voda může být i ničivým živlem.
Po úvodním výkladu jsme se ve slušivých helmách vydali k turbíně, přívodnímu potrubí,
dílnám údržby i k řídícímu centru – velínu. Na závěr jsme prošli vnitřkem hráze až k výpustím a mohli
jsme tak pozorovat obrovskou stěnu hráze nad námi.
Velký dík patří našim průvodcům, kteří byli milí a vstřícní. Díky svému dlouholetému
působení v elektrárně měli rozsáhlé znalosti a dokázali odpovídat i na mnohé zvídavé dotazy.
Vysílení náročnou prohlídkou jsme doplnili energii svačinou na břehu Orlické přehrady, která
se nám předvedla v krásném slunečném počasí s nádhernými podzimními barvami.
Exkurze se nám vydařila, žáci zaslouží velkou pochvalu za vzorné chování a zbývá už jen
otázka, kam zase příště za poznáním?
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Den Země - Ukliďme Česko
Tentokrát naše škola oslavila Den Země až 10. června. Zapojili jsme se do celorepublikové
výzvy Ukliďme Česko. Žáci, jejich učitelé a asistentky se vydali do okolí Veselí posbírat odhozené
odpadky, opravdu jich nebylo málo. Odměnou jim bylo osvěžení a občerstvení v kiosku U Ludi na
pískovně a U Hokejky. Pomůcky (pytle a rukavice) nám zabezpečily Technické služby města Veselí
nad Lužnicí, čímž jim velice děkujeme. Těšíme se na příští ročník, kdy bude opět moci „odlehčit“
našemu městu, a tím, sice v malé míře, planetě Zemi.
Ing. Alena Zejdová, koordinátorka EVVO

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor | PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

87

[VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY] Školní rok 2018/2019

Jak jsme si připomněli 100 let existence naší republiky
V pátek 26. října 2018 jsme se stali účastníky vzpomínkového celoškolního projektu. Do
projektu byli po celé dopoledne zapojeni všichni naši žáci.
Děti na prvním stupni se na celkem šesti stanovištích seznamovaly s různými událostmi a osobnostmi,
které se zapsaly do historických knih. Poutavou formou se dozvěděly o 1. světové válce, 1.
československém prezidentovi T. G. Masarykovi, státních symbolech, vynálezech, kterými se můžeme
jako Češi pyšnit, osobnostech ze světa sportu a kultury. Na každém stanovišti získávaly děti střípky do
konečné mozaiky. Krásné plakáty, které společnými silami vyrobily, jsou vystavené ve třídách a ještě
po nějakou dobu nám budou připomínat, že máme být na co hrdí.
Žáci druhého stupně pracovali na čtyřech stanovištích. První nabízelo spoustu informací o
životě známých českých spisovatelů a jejich dílech, např. kdo a kým byla manželka K.Čapka, jaká
byla skautská přezdívka J. Foglara a jiné zajímavosti. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na typicky
české zájmy – houbaření, pivovarnictví, jihočeské rybníkářství a zeměpisné znalosti. Věděli byste, jak
dlouho musí ležet 12° pivo, jak se jmenuje a vypadá naše nejjedovatější houba? Stanoviště č. 3
představilo dětem nejznámější české vynálezce, vědce, hrdiny, sportovce, umělce a výrobky. Při práci
na 4. stanovišti si mohli žáci sáhnout na legionářské medaile, šavli prvorepublikového důstojníka,
přečíst si kolik gramů chleba bylo za potravinový lístek za protektorátu či se seznámit s osudem
konkrétního člověka, který zažil totální nasazení v Německu. Na závěr se všichni utkali v lítém
souboji při soutěži „Riskuj“. A kdo vyhrál? Všichni, kteří si uvědomili, že můžeme být pyšní na svoji
krásnou zem a všechny ty, kteří v ní prožili své životy s čistým štítem.
Pavla Horáková, Marie Bumerlová, učitelky 1. a 2. stupně
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Japonky v naší škole
Ve středu 6. 3. 2019 nás opět po roce navštívily dvě drobné Japonky, se svojí prezentací
japonské kultury. První skupina se dozvěděla něco o japonském jídle, o místě odkud pochází a
vyzkoušeli si vyrobit papírovou origami žabku, která skáče. Na konci zbyl čas i na dotazy v angličtině,
čehož mnozí využili a ptali se na jejich oblíbená jídla, nebo co se jim líbí na Česku a našich lidech.
Druhá skupina se dozvěděla, jak se japonsky řeknou různá zvířata a poskládali si origami hvězdici.
Celý program probíhal ve srozumitelné angličtině, ale bohužel Japonky mluvili velmi potichu, takže
jim nebylo moc rozumět. Přesto se těšíme na další návštěvu, která opět rozšíří žákům jejich kulturní
rozhled.

Mgr. Filip Heyduk
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Za poznáním jsme vycestovali do Anglie
Je to už nějaký rok zpět, kdy naše škola naposledy vzala své žáky na zahraniění
poznávací exkurzi, proto jsme s nadšením přijali nabídku ZŠ Planá nad Lužnicí na
doplnění jejich autobusu do Anglie. Nelze se proto divit, že vybraní žáci 7., 8. a 9.
třídy byli patřiěně natěšeni na vše, co zájezd obnáší věetně zajímavého programu.
První den, nad ránem, jsme se nalodili na trajekt v Calais, který nás zavezl do
anglického přístavu Dover. Plavit se na tak velké lodi byl pro žáky i uěitele velký
zážitek. Z Do věru jsme přejeli do Londýna, kde nás ěekala celodenní procházka
centrem - Greenwichská observatoř (nultý poledník), bitevní loď HMS Belfast,
Tower Bridge, Tower of London a lanovka přes řeku Temži k 02 aréně. Veěer si pro
skupiny žáků přijeli jednotlivé anglické rodiny.
Druhý den se naštěstí mírně oteplilo a vylezlo i sluníěko, díky čemuž vynikly
výhledy z krásných křídových útesů na Lamanšský průliv. Prohlídka Královské
rezidence a Podmořského světa v přímořském Brightonu jen podtrhla celkově
vydařený den.
Na třetí den se všichni těšili nejvíc! V plánu byla totiž návštěva hradu Windsor,
kde se zrovna nacházel královský pár Hany s Meghan s jejich čerstvě narozeným
chlapcem a posléze návštěva filmových studií Warner Bros, které jsou věnovány
fenoménu Hany Potter. Troufám si tvrdit, že to byl pro všechny nezapomenutelný
zážitek.
Poslední den byl věnován opět Londýnu, tentokrát spíše historickému jádru.
Nejdříve jsme se projeli v kabince London Eye, odkud byly nádherné výhledy na celý
Londýn. Posléze jsme prošli kolem British Parliament na Trafalgar Square a
Piccadilly Circus. Kvůli hustému dešti jsme uvítali změnu programu a populárním
červeným Double Dackerem jsme se přemístili do překrásné budovy Natural History
Museum, kde jsme mohli přes dvě hodiny obdivovat kostry dinosaurů ěi vzácné
drahokamy. Navečer jsme se vrátili do autobusu, jehož pohodlí jsme po náročném a
propršeném dni velmi uvítali. S mírným smutkem, ale krásnými zážitky, jsme opustili
Londýn i celé Spojené království a vrátili se do rodného Česka.
Na závěr musíme ocenit naše žáky, kteří byli opravdu skvělí, zodpovědní a
plnili vše, na čem jsme se domlouvali. Nezbývá než doufat, že se z podobných
zahraničních exkurzí stane tradice nežli výjimečná událost.
Filip Heyduk a Pavla
učitelé anglického jazyka
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Dětí ze školní družiny v Mezimostí navštívily požární zbrojnici
Ve čtvrtek 23. května děti ze školní družiny v Mezimostí navštívily požární zbrojnici, kde si
pro ně členové Spolku dobrovolných hasičů připravili zábavné odpoledne s ukázkou hasičské
techniky.
Děti se zde dozvěděly mnoho nového o práci dobrovolných hasičů, například kolik má
zásahová jednotka členů a jak se svolává při vyhlášení požáru, k čemu se používá hasičský
člun a mnoho dalších zajímavostí. Dále se dozvěděly, co všechno patří do vybavení správného
hasiče a vyzkoušely si i hasičský oblek a helmu. Potom následovala prohlídka technického
vybavení požárních aut s praktickou ukázkou stříkání z hasičského děla.
Na závěr jsme si všichni ještě připomněli důležitá telefonní čísla, a jak se má postupovat
v případě ohlášení požáru.
Děkujeme členům Spolku dobrovolných hasičů, jmenovitě panu Bendovi, Urbanovi, Fuksovi
a Simonovičovi za velmi zajímavé a poučné odpoledne.
Těšíme se na další spolupráci.
Za vychovatelky školní družiny
Jana Svobodová
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Žákům zpestřili hodiny tělesné výchovy bývalí kolegové nového učitele Tomáše
Marušky
Naše škola se zapojila do projektu „Škola v pohybu“, který Tomáš Maruška za
svého působení ve Fotbalové asociaci zakládal, a který je zaměřen na podporu pohybových
aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků v mateřských a základních
školách. Ten navazuje na projekt MŠMT „Hodina pohybu navíc“, jímž byl Tomáš Maruška
zároveň školitelem a evaluátorem samotných pedagogů tělesné výchovy po celé České
republice. Do projektu „Škola v pohybu“, díky kterému přijedou vyškolení tělocvikáři
přímo do školy a vedou hodinu tělesné výchovy žáků nižšího stupně, přihlásilo vedení školy
všechny své třídy. V pondělí, 6. května, měli svůj první tělocvik žáci druhého, třetího a
čtvrtého ročníku. Díky organizaci hodiny a zábavným hrám, se zapojí ve vyučovací hodině
všichni žáci do všestranných pohybových aktivit a každý rozvíjí své pohybové schopnosti a
dovednosti hravou a zábavnou formou. Radost dětí z pohybu byla vidět nejen v daný
okamžik, ale jejich nadšení se překlopilo i do dalších vyučovacích hodin. Mnoho odborných
studií prokázalo, že sport a aktivní činnost prohlubuje kognitivní a logické myšlení dětí.
Díky tomu se lépe učí, mají pevnější sociální vazby v kolektivu žáků dané třídy a svých
vrstevníků. Jsme velmi rádi, že jsme mohli našim dětem tento projekt zajistit a sami se
mohli inspirovat do další činnosti s dětmi během hodin tělesné výchovy.
Mgr. Ilona Vránková, ředitelka školy
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