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http://www.zsvelenice.cz

Charakteristika školy:
Základní škola je plně organizovaná základní škola, která poskytuje žákům stupeň
základního vzdělání. Ve školním roce 2015 - 2016 ji navštěvovalo 282 žáků (+ 9 žáků
plnících povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona) v 11 třídách (stav k 30. 9.
2015). První stupeň tvořil 1. - 5. ročník 175 žáků (+ 4 žáci plnící povinnou školní docházku
v zahraniční škole dle § 38 školského zákona), druhý stupeň 6. - 9. ročník 107 žáků (+ 5 žáků
dle § 38).
Ve škole pracovala tři oddělení školní družiny. Celkem do nich bylo zapsáno 90 dětí
(stav k 31. 10. 2015).
Cizí jazyky se vyučovaly ve všech třídách 3. až 9. ročníku. Prvním povinným cizím
jazykem byl anglický jazyk, vyučovaný od 3. ročníku, druhým povinným cizím jazykem
vyučovaným od 7. ročníku byl německý jazyk.
Volitelné předměty byly vyučovány v 6. ročníku v rozsahu jedna hodina týdně (dva
předměty), v 7. ročníku v rozsahu jedna hodina týdně (dva předměty) a v 8. ročníku v rozsahu
jedna hodina týdně (dva předměty) a v 9. ročníku v rozsahu 1 hodina týdně (dva předměty).
Nepovinné předměty nebyly vyučovány.
Integrovaným žákům 1. - 4. ročníku byla věnována individuální péče v rozsahu jedné
hodiny týdně v každém ročníku. Pro všechny integrované žáky byly vypracovány individuální
vzdělávací plány. Nadále byla věnována pozornost žákům s vývojovými poruchami učení a
chování v běžných vyučovacích hodinách. Dále ve škole působily celkem čtyři asistentky
pedagoga, které pracovaly s integrovanými žáky.
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Mateřská škola zahrnuje dvě pracoviště – MŠ Na Sadech 166 (tři třídy) a MŠ T. G.
Masaryka 190 (dvě třídy).
V odloučeném pracovišti T. G. Masaryka 190 bylo zapsáno 56 dětí (k 30. 9. 2015).
Všechny děti byly přijaty k celodenní docházce.
V odloučeném pracovišti Na Sadech 166 bylo k 30. 9. 2015 zapsáno celkem 76 dětí,
všechny s celodenní docházkou.
MŠ T. G. Masaryka 190 byla zaplněna na 100 % své kapacity, MŠ Na Sadech 166 na
94 % své kapacity.
Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
5
132
1. stupeň ZŠ
7
175
2. stupeň ZŠ
4
107
Školní družina
3
90
Školní jídelna MŠ
x
132

Počet dětí/žáků
na třídu
26,4
25
26,75
30
x

Počet dětí/žáků
na pedagoga
15,7
21,08
13,90
30
x

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Základní škola
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Brána školy otevřená

Zařazené třídy
Všechny třídy ve škole

Školní družina
Pracovala podle školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání Školní družina –
místo pro radost.
Mateřská škola
Mateřská škola ve školním roce 2015 – 2016 pracovala podle školního vzdělávacího
programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
MŠ Na Sadech 166 : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Sluníčko nám
svítí celý rok“
MŠ T. G. Masaryka 190: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Všichni
jsme tu kamarádi“
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet asistentů pedagoga
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ

42,7 (přepočtených)
16
4
3
10
6
6
2

Základní škola
Zaměstnanci základní školy
Učitelé
Vychovatelé
Asistenti pedagoga
Ostatní zaměstnanci

Celkem
16
3
4
6

Z toho žen
13
3
4
5

Mateřská škola
Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky
Ostatní zaměstnanci

Celkem
10
8

Z toho žen
10
8

Všechny učitelky mateřské školy splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Jméno a příjmení
Markéta Ceháková
Danuše Bambulová

Aprobace; kvalifikace
M - Fy
SPgŠ vychovatelství

Marie Bambulová

1. stupeň

Pavel Cehák

M – Fy

Alena Trsková
Miroslava Čejková

VV - RJ
1. stupeň

Ostatní
vyhl. č. 50/1978
reedukace dyslexie
logopedická prevence
kurz NJ pro učitele ZŠ,
kurz AJ pro učitele ZŠ
kurz výpočet. tech.,
vyhl. č. 50/1978 Sb.
Koordinátor ICT
kurz NJ pro učitele
Výchovné poradenství

Ilona Kodlová
Irena Kotrbová

M – Bi
1. stupeň

kurz AJ pro učitele ZŠ
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Zařazení
uč. 2. stupně
vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
uč. 1. stupně,
uč. 2. stupně
ICT koordinátor
uč. 2. stupně
zást. ředitele školy,
výchovný poradce 1. st.
uč. 2. stupně
uč. 1. stupně

Oldřich Kučera

Učitelství SŠ,
1. stupeň ZŠ

Funkční studium II.
řídících pracovníků ve
školství

ředitel školy
výchovný poradce 2. st.

Dagmar Kropíková

ČJ – D

Helena Spěváková
Božena Nedorostová
Lucie Milfaitová
Gabriela Jandová

1. stupeň,
2. stupeň – AJ
1. stupeň
1. stupeň
Vychovatelství

Pavla Gorčíková
Alena Popelová

AJ - NJ
SPgŠ vychovatelství

Jana Ernstová
Oldřich Stellner
Radka Ševčíková

kurz pro asistenty
pedagoga
Z – TV
1. stupeň ZŠ

Koordinátor tvorby ŠVP uč. 2. stupně,
koordinátorka ŠVP
kurz NJ pro učitele ZŠ uč. 1. a 2. stupně
instruktor LVVZ
reedukace dyslexie
uč. 1. stupně
uč. 1. stupně
kurz porodní asistentka vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
uč. 2. stupně
Metodika prevence soc. vedoucí vychov. ŠD,
pat. jevů
školní metodik prevence
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Jana Zemánková

1. stupeň - TV

instruktor LVVZ
uč. 2. stupně
Koordinátor tvorby ŠVP uč. 1. stupně
koordinátorka ŠVP
instruktor LVVZ
uč. 1. stupně
kurz NJ pro učitele ZŠ
kurz AJ pro učitele ZŠ
kurz pro zdravotníky

Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy splňují odbornou kvalifikaci podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení
Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017 se uskutečnil ve dnech
1. až 4. února 2016. K zápisu se dostavilo celkem 57 dětí, o odklad povinné školní docházky
požádalo 13 z nich a těm byl následně odložen začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok.
Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků
Ve školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku celkem 25 žáků 9.
ročníku (všichni získali základní vzdělání), 2 žáci ze 7. ročníku a 3 žáci z 8. ročníku. Z tohoto
počtu jich 14 bylo přijato na tříleté učební obory, 4 žáci byli přijati na čtyřleté učební obory
s maturitou, 9 žáků na čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, 2 žáci na gymnázium a 1
žák byl přijat ke studiu na HAG Gmund v Rakousku.
Jeden žák 5. ročníku se hlásil na osmileté gymnázium, přijat ke studiu nebyl.
Ze 7. ročníku se na šestileté gymnázium nehlásil žádný žák.
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V. Výsledky vzdělávání žáků
Základní škola
Učební osnovy a plány a školní vzdělávací programy byly ve všech ročnících a třídách
splněny. U převážné většiny žáků se podařilo v jednotlivých předmětech a okruzích učiva
naplnit cíle stanovené školním vzdělávacím programem.
Do výuky na 1. i 2. stupni jsou začleňovány školní nebo třídní projekty. Projektové
vyučování je pro žáky běžnou a pozitivně přijímanou skutečností. Školní projekty se průběžně
upravují a dopracovávají dle aktuálních potřeb a zkušeností z práce s nimi.
Environmentální výchova a vzdělávání - prolínala řadou předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ.
Jako celoškolní projekt proběhl pro všechny žáky Den Země, v rámci něhož žáci některých
ročníků procházeli i projektovou Školní virtuální naučnou stezkou.
Škola je již řadu let zapojena do projektu „Recyklohraní“, kde žáci sbírají vybité baterie a
rozbité drobné elektrické spotřebiče. V rámci výuky praktik také plní různé zadané úkoly. Za
nastřádané body se nakupují pomůcky do přírodopisu a odměny za soutěže pro žáky.
Žáci šestého ročníku se vydali na odbornou exkurzi do národní přírodní rezervace Červené
blato. Žáci osmého ročníku absolvovali exkurzi do přírodní rezervace Vrbenské rybníky.
Řada výukových programů byla vybrána z nabídky Českého nadačního fondu pro vydru se
sídlem v Třeboni. Škola spolupracoval i s ekologickým centrem Cassiopeia.
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu – prolíná opět řadou předmětů na obou
stupních základní školy (Vlastivěda, TV, VKOZ, PŘ, CH a další) a je zahrnuta i ve školních
projektech (Zdravé zuby, ŠLO, Kloidův memoriál, Branný den, Den Země atd.).
Škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropské unie,
v rámci něhož žáci prvního stupně dostávají ovoce a zeleninu několikrát měsíčně zdarma
k dopolední svačině.
V letošním školním roce se žáci všech tříd v rámci výuky tělesné výchovy již druhým rokem
účastnili soutěží Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Žákům škola nabízí řadu zájmových útvarů zaměřených na tělesnou výchovu a sport.
Škola podporuje výchovu ke zdravému životnímu stylu i širokou nabídkou zájmových útvarů
– např. in-line bruslení, sportovní hry, aerobik, atletika, florbal.
Péče o nadané a talentované žáky – škola má zpracován seznam nadaných a talentovaných
žáků, který je živým dokumentem a je průběžně doplňován. Těmto žákům věnují vyučující
zvýšenou individuální péči s cílem rozvoje jejich nadání, zapojují je do soutěží a olympiád a
mimoškolní činnosti včetně zájmových útvarů. Škola má vypracován systém práce s těmito
žáky a pravidla výuky ve třídách, v nichž jsou vzděláváni. Výsledky práce s nadanými žáky
jsou patrné i na jejich úspěších ve vědomostních olympiádách nebo sportovních a uměleckých
soutěžích.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – tito žáci jsou evidováni a je jim
věnována zvýšená individuální péče ze strany všech pedagogů. U integrovaných žáků jsou
vypracovány individuální vzdělávací plány a při jejich realizaci škola spolupracuje
s příslušným školským poradenským zařízením a s rodiči těchto žáků. Od září 2015 ve škole
působily čtyři asistentky pedagoga, každá na částečný pracovní úvazek. Výsledkem jejich
působení bylo zlepšení prospěchu žáků a též usnadnění práce učitelům vyučujícím ve třídách
s integrovanými žáky, což přineslo efekt i pro ostatní žáky ve třídě. Škola úzce spolupracuje
s PPP, SPC a dalšími institucemi v této oblasti.
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Péče o žáky z méně podnětného rodinného prostředí – škola má zpracován seznam žáků
vyžadujících individuální přístup ze strany pedagogů a ti se těmto žákům více věnují, sledují
jejich docházku do školy i prospěch, pomáhají jim se školními povinnostmi, pokouší se více
komunikovat s rodiči nebo zákonnými zástupci těchto žáků a v případě potřeby se obrací
s podněty na Odbor školství a sociálních věcí MěÚ v Třeboni. V letošním školním roce jsme
opět spolupracovali s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která od léta
2014 začala působit v Českých Velenicích na žádost města České Velenice. Ředitel školy je
členem pracovní skupiny „Rodina“ a podílí se na činnosti Agentury. Od května 2015 byla pod
hlavičkou Agentury ustavena pozice terénní pracovnice, se kterou škola ihned započala
spolupráci.
Dopravní výchova – je realizována ve spolupráci s Autoškolou Ille v Třeboni. Pro každou
třídu na prvním stupni je vyhrazen jeden den výuky na dětském dopravním hřišti v areálu naší
školy s využití jízdních kol a koloběžek, které škola získala z grantového programu
Jihočeského kraje. Žáci se učí i teorii jízdy na kole a dopravní předpisy, ve čtvrtém ročníku
pak skládají „řidičský průkaz na kolo“.
Dopravní výchova prolíná také řadou vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ,
v rámci ní se žáci školy každoročně účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů v Třeboni.
Etická výchova – prolíná řadou vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni a je do
nich začleněna v rámci ŠVP. Škola pro žáky připravuje také programy a pořady s prvky etické
výchovy.
Ve všech třídách jsou ustanovena Pravidla třídy, na jejichž tvorbě se podíleli sami žáci.
Výchovná komise nemusela zasedat ani jednou a ve škole nebyl řešen žádný závažný
výchovný problém.
Pozitivní udělená výchovná opatření (pochvaly třídního učitele a ředitele školy) převažují nad
uloženými negativními výchovnými opatřeními (důtky třídního učitele a ředitele školy a
snížené známky z chování).
Finanční gramotnost – její prvky jsou začleněny v ŠVP a prolíná řadou předmětů na prvním
i druhém stupni základní školy. Pro její výuku je na druhém stupni využíván i výukový
program Peníze kolem nás a nově také tablety ve výuce.
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Přehled o chování žáků za školní rok 2015/2016
Kázeňské opatření
„Dvojka“ z chování
„Trojka“ z chování
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

celkový počet za školní rok
1
0
35
9
123
17

Školní úrazy
Ve školním roce 2015/2016 bylo v ZŠ a MŠ České Velenice zaznamenáno v knihách
úrazů celkem 44 drobných školních úrazů žáků. Z toho ve 13 případech byl sepsán záznam o
úrazu a z toho 9 úrazů bylo odškodněno celkovou částkou 95 548,- Kč.
V porovnání s loňským školním rokem mírně ubylo registrovaných drobných úrazů,
výrazně přibylo odškodněných úrazů a vzhledem ke změně úhradové vyhlášky i významně
narostla celková částka za odškodnění.
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VI. Prevence sociálně patologických jevů
V letošním školním roce byla prevence zaměřena na:
a/ specifickou primární prevenci s orientací na indikovanou prevenci
b/ nespecifickou primární prevenci
c/ selektivní primární prevenci reagující na vzniklé rizikové chování
a/ Pro indikovanou prevenci jsme zvolili skupinu, u které jsme zaznamenali vyšší výskyt
rizikových faktorů v oblasti vztahů ve škole a chování. Letos jsme se zaměřili na žáky 2. tříd,
7. třídy a žáky z 8. třídy. Pro žáky 2. tříd byla připravena beseda na téma „Chování a koheze
ve třídě.“ Program pro žáky 7. třídy byl zaměřen na řešení konfliktů asertivní cestou bez
agresivity. Žáci 8. třídy si pak upevňovali znalosti o finanční gramotnosti pomocí příkladů
z praxe. Všechny programy pro naše žáky realizovalo sdružení Metha.
Další akcí zařazenou do specifické prevence byl v letošním školním roce celoškolní projekt
pod názvem „Nástrahy života.“
b/ Nespecifická primární prevence byla organizována v podobě kroužků, různých soutěží a
olympiád. Do nespecifické prevence byl též zařazen preventivního programu pod názvem
Vítej na palubě. Tohoto programu se zúčastnili žáci 3. - 5. ročníku.
c/ selektivní primární prevence reagující na vzniklé rizikové chování spočívala v:
- včasném zaregistrování /odhalení/ problému
- řešení dané situace a vymezení kritérií a opatření k jejímu odstranění
- kontrole dodržování vymezených opatření.
V této oblasti bylo oproti minulým letům řešeno méně případů.

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - 0

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - 0
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3. Vzdělávání k prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti
název vzdělávací akce

datum

účast

organizátor

osvědčení

Školení BOZP

31.8.2015

26 zaměstnanců

Poles Bohuslav Nové Hrady

ne

Školení požární ochrany

31.8.2015

22 zaměstnanců

Šimánek Milan České Velenice

ne

Školení k systému InspIS
ŠVP - modul pro práci se ŠVP
Školení k systému InspIS SET
- Školní a domácí testování
Seminář - Správní právo při
řízení školy a školského
zařízení
Školení BOZP

24.9.2015

Mgr. Ševčíková Radka

ČŠI Praha

ano

30.9.2015

Mgr. Cehák Pavel

ČŠI Praha

ne

14.10.2015

Ing. Kučera Oldřich

Paris vzdělávací agentura s.r.o. Karviná

ano

19.10.2015

3 zaměstnanci

Poles Bohuslav Nové Hrady

ne

XV. setkání klubu
personalistů při JHK
Školení na používání
interaktivní tabule Smart
Board
Konference Školství 2016

21.10.2015

Ing. Kučera Oldřich

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

ne

10.11.2015

9 zaměstnanců z MŠ

Ing. Michal Špitálník Praha

ano

24.11.2015

Ing. Kučera Oldřich

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Praha

ne

Vzdělávací program - Výuka
gramatiky a slovní zásoby
anglického jazyka
Seminář - Vzdělávání
pedagogů v oblasti využití
moderních mobilních
dotykových zařízení ve výuce
Školení řidičů referentů

25.11.2015

Mgr. Spěváková Helena

NIDV České Budějovice

ano

25.11.2015

13 zaměstnanců

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám České
Budějovice

ne

10.2.2016

12 zaměstnanců

Autoškola Ille Třeboň

ne

Vzdělávací program Komplexní řešení výskytu
rizikového chování ve školách
Seminář - Plán pedagogické
podpory a práce s žákem v
rámci 1. stupně podpůrného
opatření
Seminář - Školské zákony a
zákon o pedagogických
pracovnících - vybrané
problémy
Informační seminář Společné vzdělávání a OP
VVV
Školení - Hygienické
požadavky ve veřejném
stravování
Pracovní setkání s ministryní
školství "Problematika
společného vzdělávání a
financování regionálního
školství"
Seminář - Základy zdravotní
tělesné výchovy
Vzdělávací program Informační seminář pro
ředitele škol a školských
zařízení k novele školského
zákona (§ 16)
Vzdělávací program - Úpravy
ŠVP v systému InspIS ŠVP
po změně RVP ZV
Seminář - Trénink
pozorovacích schopností
pedagoga
Konference - Registr smluv a
příspěvkové organizace
Metodický den Školka hrou

24.3.2016

23 zaměstnanců

Škola zdraví, s.r.o. Bílkov

ano

29.3.2016

Mgr. Čejková Miroslava

NIDV České Budějovice

ano

5.4.2016

Ing. Kučera Oldřich

Paris vzdělávací agentura s.r.o. Karviná

ano

7.4.2016

Ing. Kučera Oldřich

NIDV České Budějovice

ne

3.5.2016

Ing. Kučera Oldřich

Jihočeská hospodářská komora Třeboň

ano

10.5.2016

Ing. Kučera Oldřich

OŠMT, Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice

ne

16.5.2016

Čechová Miroslava

Asteria centrum vzdělávání, s.r.o. Prachatice

ano

20.5.2016

Ing. Kučera Oldřich

NIDV České Budějovice

ano

24.5.2016

Mgr. Kropíková Dagmar
Mgr. Ševčíková Radka

NIDV České Budějovice

ano

24.5.2016

Čechová Miroslava

Asteria centrum vzdělávání, s.r.o. Prachatice

ano

31.5.2016

Ing. Kučera Oldřich

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Praha

ne

9.6.2016

Bc. Bednářová Martina
Javorská Eva

EDUkační LABoratoř Praha

ano

Učitelské vzdělávací dny

7. 8.7.2016

Mgr. Zemánková Jana

NÖ Landesakademie Wagram, Rakousko

ano
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VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Základní škola
Soutěže a olympiády
Školní kolo:

Astronomická olympiáda
Bobřík informatiky
Turnaj v kuželkách
Pěvecká soutěž
Olympiáda v Čj
Logická olympiáda
Biologická olympiáda
Přírodopisný Klokan
Recitační soutěž
Matematická soutěž Klokan
Turistický závod
Matematická olympiáda
Fyzikální soutěž
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Turnaj ve fotbale – 1. stupeň (MC Donald´s Cup)
Memoriál Zdeňka Kloidy
Výtvarné soutěže – 1. a 2. stupeň, ŠD
Mladý módní návrhář
Přespolní běh
Cyklistická dopravní soutěž
Novohradská soutěž ve zpěvu Zvonek
Rybářská olympiáda

okresní kolo: Minifotbal
Pohár rozhlasu
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Olympiáda v Čj
Matematická olympiáda
Turistický závod
Mc Donald´s Cup
Atletický čtyřboj
Štafetový pohár
krajské kolo:

Turistický závod
Olympiáda v ČJ
Štafetový pohár

celostátní kolo: Turistický závod
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Úspěchy v soutěžích:
Matematický Klokánek –

1. místo národní kolo - Tereza Hanková
3. místo v okresním srovnání – Vojtěch Jabůrek
Matematický Cvrček 3. místo v okresním srovnání – Tomáš Hanek
Bobřík informatiky - 1. místo národní kolo – Tereza Hanková
Olympiáda Čj - 3. místo okresní kolo - Eliška Křížová
Olympiáda Čj - 6. místo krajské kolo - Eliška Křížová
Olympiáda M - 3. místo okresní kolo – Jana Suhay
Astronomická olympiáda 2. místo krajské kolo – Tomáš Koranda
6. místo krajské kolo – Jan Koranda
Turistický závod – 1. místo mistrovství republiky - Magdalena Jandová – mistryně ČR
5. místo mistrovství republiky – Jakub Zimmel
8. místo mistrovství republiky - Samuel Gabčo
Různé:

Jazykově poznávací pobyt pro žáky v Anglii
Jazykově poznávací pobyt pro žáky v Německu
Vystoupení pěveckého sboru na Vítání občánků
Vystoupení kroužku aerobiku a pěveckého sboru na akcích města
Literární workshop v místní knihovně
Exkurze do Planetária a hvězdárny
Exkurze do JETE
Vystoupení na zahájení vánočních trhů
Školní výlety jednotlivých tříd
Školní masopust v ZŠ a ŠD
Vystoupení v Domově seniorů
Vystoupení na Velikonočním jarmarku
Vystoupení na Sletu čarodějnic
Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku, společné návštěvy MŠ v ZŠ
Primární preventivní programy Metha
Besedy s PČR a HZS
Plavecký výcvik v Sole Felsen Bad Gmund
Vánoční zpívání v kostele
Kulturní představení v KD Beseda a centru Fénix České Velenice
Výstava Jan Hus na SŠ České Velenice

Akce ŠD: Den dětí
Malování na sklo
Besídka ke Dni matek
Karneval
Diskotéka za vysvědčení
Terčové závody
Výtvarné soutěže
Celoškolní akce: Mikulášská nadílka
Memoriál Zdeňka Kloidy
Zpívání v kostele
Zpívání na schodech
Den Země
Den dětí
Branný den
Školní lehkoatletická olympiáda
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Školní akademie
Rozloučení se žáky 9. ročníku
Slavnostní ukončení školního roku
Soutěže třídní samosprávy:

Perníkářská soutěž
Vánoční výzdoba
Velikonoční výzdoba, výrobek
Fotografie ve škole

Projekty ve výuce: Den Země
Branný den
Mezi stěnami
ŠLO
Časopis Maskot
Kroniky
Školní virtuální naučná stezka
Nástrahy života
Příběhy bezpráví
Akce zaměřené na volbu povolání:
Byly umožněny besedy s různými středními školami a učilišti. Žáci 9. ročníku v rámci dne
otevřených dveří navštívili Střední školu v Č. Velenicích a OA, SOŠ a SOU Třeboň. Řadě
středních škol byly umožněny nábory.
Žáci 9. ročníku navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a Burzu škol v
Třeboni.
„Rodiče vítáni“ – od roku 2012 je škola držitelem certifikátu, který potvrzuje, že škola
splnila celou řadu kritérií v rámci komunikace s rodiči a veřejností a vstřícnosti k nim.
Každoročně škola musí tento certifikát obhájit.
„Prověřená společnost 2016“ – tento certifikát škola nově získala na jaře letošního roku,
budeme jej obhajovat i v dalších letech.

Mateřská škola T. G. Masaryka 190
Školní rok 2015/16 jsme zahájili v kompletně zrekonstruované budově. Zmodernizované
byly prostory tříd, kanceláří, velkou proměnu prodělala školní kuchyně. Slavnostní
předání představiteli Města České Velenice proběhlo 17. 9. 2015.
Pokračoval 2. ročník projektu „Děti do pohybu“. Děti se opět zúčastnily 10 kurzů výuky
bruslení v J. Hradci, pod vedením hokejových reprezentantů. Od „Dámského klubu“ jsme i
letos obdrželi sponzorský finanční dar, který byl použit na nákup dětských triček s logem MŠ.
Do ročního plánu MŠ byly zařazeny oblíbené a osvědčené akce jako „Drakyáda“, jarmarky,
akce spojené s vánočním a velikonočním obdobím, oslavy výročí – Den matek, Den dětí,
divadelní představení, besedy, výlety a další příležitostné akce níže uvedené.
Spolupráce s rodiči:
Slavnostní předání MŠ – akce Městského úřadu Č. Velenice, prezentace nového loga MŠ
Oslava 25let MŠ T. G. Masaryka
Fotografování dětí – podzim, jaro
Zrakové vyšetření – projekt „Koukají na nás správně“
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Návštěva zubních preventistek v MŠ – „Zoubková víla“
Zahradní slavnost ke Dni matek
Společná akce s MŠ Na Sadech ke Dni dětí.
Kulturní a sportovní akce:
Divadelní představení: v MŠ Na Sadech 4x- divadla „Zvoneček“, „Divadlo z bedny“
v MŠ „Pastelka“ 2x – divadlo „Šikulka“, „Divadlo Divů“
v komunitním centru Fénix – 1x filmové představení „Mimoňové“
ekologická pohádka- Karlovarské hudební divadlo
1x divadlo „Zvoneček“ a „Divadlo z bedny“
Návštěva myslivců v „Háječku“
„Drakyáda“
Mikulášská nadílka, vánoční besídka s nadílkou
Vánoce u hasičů, zdobení vánočního stromku na požární zbrojnici
Tříkrálový týden – lidové tradice
Zimní olympiáda v MŠ
Masopustní karneval, masopustní průvod se ZŠ
Návštěva ze Zoo Dvorce u Borovan – „ Zvířátka v MŠ “
Vynášení „ Morany “- společná akce s MŠ Na Sadech a členy Obce Baráčníků
Pašijový a „ barevný týden „ v MŠ – lidové tradice
Beseda s Policií ČR ze Suchdola nad Lužnicí
Čarodějnický rej
Zahradní slavnost ke Dni matek
Školní výlet do Zoo Větrovy u Tábora
Soutěžní dopoledne ke Dni dětí v MŠ „Pastelka“
Společná odpolední akce v MŠ Na Sadech ke Dni dětí
Návštěva ZŠ s budoucími prvňáčky
Fazolový jarmark a „Beruškyáda“
Slavnostní rozloučení s budoucími školáky.

Mateřská škola Na Sadech 166
Sportovní a kulturní akce byly předem stanoveny v pracovním plánu.
Proběhly akce s názvem „ Hoří“, kdy se fiktivním výjezdem hasičů trénoval požární poplach
s nácvikem evakuace, vynášení Moreny k řece, která proběhla ve spolupráci s centrem
FÉNIX, akce Slet čarodějnic, kdy děti kromě kresby křídou, pálení čarodějnic, opékání vuřtů
a závodění na košťatech, vytvořily na zahradě pavoučí sítě a ozdobily fábory mladou břízku.
Navštívilo nás divadlo pana Pohody, Divadélko kouzel a soutěží, divadlo Zvoneček
a ZOO Dvorec se zvířátky. Uskutečnil se dopolední výlet školním autem na návštěvu do
rakouské MŠ v Grossdietmanns a školní výlet autobusem do ZOO Hluboká nad Vltavou.
Proběhlo hravé dopoledne na téma prevence zubního kazu, kdy MŠ navštívily zubní sestřičky,
s ukázkou dentální hygieny. Policisté ze Suchdola nad Lužnicí nám pohovořili o bezpečnosti
v silničním provozu, vyzkoušeli děti z dopravních značek a umožnili jim prohlídku
policejního vozu.
Společné akce obou mateřských škol
Plánovaná divadelní představení byla sledovaná v MŠ Na Sadech a v centru FENIX.
V prostorách KD Beseda shlédnutí premiéry akademie ZŠ.
Akce v rámci projektu „Děti do pohybu“- 10 hodinový kurz v J. Hradci, který proběhl
pod vedením profesionálních trenérů na bruslení a krasobruslení.
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Vynášení Moreny k řece. Průvod se seniory města a s dětmi z MŠ TGM byl doprovázen
zpěvem lidových písní a hrou na harmoniku.
Divadelní představení sledované spolu s prvním stupněm ZŠ.
Další školní akce
Fotografování dětí panem Cibulkou, tematické návštěvy v městské knihovně, výstavy
dětských prací v obchodě Trefa, nadílka od Mikuláše, štědré dopoledne v MŠ - vánoční
nadílka u stromku, koncert žáků ZUŠ v hudební učebně ZŠ, návštěva dětí ze ZŠ- Vánoční
pohádka, pěší výlet se všemi dětmi z MŠ do lesa-zimní krmení zvířátek, oslava Tří králů,
karneval v maskách, velikonoční koledování městem, návštěva centra FENIX, zdobení májky,
2x v roce galerie dětských prací na plotě MŠ, pěší výlety předškolních dětí po okolí města,
„Cestička do školy“- slavnostní rozloučení s budoucími školáky.
Akce školy s rodiči
Prohlídka MŠ a vysvětlení provozu rodičům nově přijatých dětí. Informativní schůzky
s výjimečnou informativní schůzkou pro rodiče dětí „ Děti do pohybu“. Dvakrát
za rok „Odpoledne pro mámu a tátu“. Dlabání a zdobení dýní. Odpoledne s rodiči - vánoční
zdobení školky. Besídka v MŠ pro maminky spojená s pohoštěním, volným hraním
a posezením. Den otevřených dveří v době zápisu do MŠ. Třídní schůzka s rodiči
předškoláků s ukázkou společných činností dětí.
Oslava 40 výročí MŠ spojená s oslavou Dne dětí na školní zahradě.
Nadstandardní péče - doplňkové programy
Dramatický kroužek – vedla učitelka MŠ 1x za 14 dnů vždy v odpoledních hodinách.
Počítačový kroužek – 1x týdně vedly učitelky MŠ v počítačové učebně ZŠ.
Taneční kroužek – 1x týdně vedla paní učitelka pouze s předškolními dětmi.
Výtvarný kroužek- vedly dvě učitelky z MŠ 1x za 14 dnů v odpoledních hodinách.
Kroužky za úplatu:
Seznamování s německým jazykem – vedla Bc. Zuzana Hronková 1x za týden. Děti se hravou
formou seznamovaly s německým jazykem.
Zdravotní cvičení – vedla 1x týdně paní Hana Morawetzová.
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 proběhla ve škole inspekce ČŠI ve dnech 2. – 5. 2. 2016.
Závěry formulované v inspekční zprávě:
„Podmínky pro realizaci vzdělávacích programů jsou na výborné úrovni.“
„Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům je na očekávané úrovni.“
„Výsledky vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím
programům jsou na výborné úrovni.“
Závěry formulované v protokolu o kontrole:
„Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení v protokolu uvedených
právních předpisů.“
Kopie protokolu o kontrole a kopie inspekční zprávy jsou vystaveny na internetových
stránkách školy www.zsvelenice.cz

X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015

Příjmy 2015 ZŠ a MŠ České Velenice
Stravné MŠ
Školné MŠ a ŠD
Výnosy z doplňkové činnosti
Transfer KÚ OŠ
Zájmové kroužky - mzdy
Transfer Město
Ostatní příjmy (úroky, poškození uč. pom.)
projekt UZ33019
Transfer Město - odpisy
odpisy maj. poř. z projektů účet 403
Zúčtování fondů
projekt UZ33058
projekt AV-MEDIA
Transfer UZ33052
Transfer UZ33061
Příjmy celkem

Kč
565 075,00
275 250,00
88 827,00
16 064 000,00
95 000,00
2 788 200,00
24 346,49
124 400,00
46 728,00
238 116,00
959 589,00
276 860,00
367 977,00
468 374,00
79 760,00
22 462 502,49
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Výdaje 2015 ZŠ a MŠ České Velenice
periodické prohlídky zaměstnanců
náklady doplňková činnost
potraviny MŠ
kancelářské potřeby
učební pomůcky a knihy
daň z úroků ČS
revize
učebnice
školní potřeby
ostatní spotřební materiál
tiskopisy
nákup DDHM do 3000,-školní družina
nákup DDHM
elektrická energie
plyn ZŠ
Teplospol MŠ
voda
pracovní sešity
opravy a udržování
cestovné
DDNM + projekty
ostatní služby + projekty + VHČ
poštovné
telefon + mobil
DVPP
předplatné
mzdy, OON, odvody ZP a SP, náhrady PN
pojištění Kooperativa - děti
FKSP odvody
pojištění Kooperativa - zaměstnanci
OOPP
bankovní poplatky
odpisy majetku
Výdaje celkem

3 850,00
11 960,00
506 189,97
30 263,00
5 271,00
679,13
54 091,15
30 909,00
47 119,21
495 032,18
4 953,50
192 598,44
2 936,00
655 653,43
266 775,00
20 365,00
269 284,00
227 630,40
167 081,00
268 296,56
68 925,00
85 178,01
695 006,34
7 727,47
64 809,19
39 269,20
22 676,00
16 763 901,00
49 596,00
119 164,00
54 613,00
13 594,88
23 420,69
476 345,00
21 745 163,75

HV CELKEM

717 338,74

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola v těchto programech zapojena.
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XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola pronajímá 2 učebny ZUŠ Třeboň, jako odloučené pracoviště ZUŠ v Českých
Velenicích. Spolupráce se ZUŠ Třeboň je velmi dobrá, na výuku do ZUŠ dochází mnoho
žáků základní školy, ZUŠ se podílí i na organizaci našich školních akcí.

XIII. Realizované projekty financované z cizích zdrojů
1. „Ovoce do škol“ – v rámci realizace tohoto projektu dostávají všichni žáci 1. stupně
základní školy několikrát měsíčně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy s cílem
posílení jejich správných stravovacích návyků a podpory zdravé výživy dětí.
Do realizace tohoto projektu je škola zapojena již šest let, v dalším školním roce
bude tento projekt opět v naší škole pokračovat.
2.

„Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání AT – CZ 5“ – realizace
projektu začala 1. 7. 2016 a bude probíhat do 31. 10. 2019. Nositelem projektu je
ZVaS České Budějovice, škola je partnerem projektu. V rámci realizace projektu bude
v prvním ročníku základní školy a v jedné z mateřských škol vyučován německý jazyk
jako zájmový útvar, budou probíhat vzájemné návštěvy partnerských ZŠ a MŠ na
české i rakouské straně hranic a celá řada dalších aktivit.

3.

„Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“ – nositelem projektu EU
OPVK byla firma AV Media. Škola byla partnerem projektu. V rámci projektu
absolvovali všichni učitelé základní školy celou řadu seminářů a školení zaměřených
na využívání výpočetní techniky ve výuce, autorský zákon apod. Semináře absolvovalo
i vedení školy a koordinátor ICT. Část seminářů byla zaměřena na využití tabletů ve
výuce žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech základní školy.
Škola byla z projektu vybavena 14 ks tabletů s odnímatelnou klávesnicí a příslušným
softwarem.
Realizace projektu probíhala od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 a byla úspěšně zakončena.

4. „Poznáváním k učení“ – tento projekt EU OPVK, výzva č. 56, byl podán v dubnu
2015 a v červenci byl přijat k financování. Příjemcem projektu byla ZŠ a MŠ České
Velenice. V rámci projektu se v říjnu 2015 uskutečnil jazykově vzdělávací týdenní
pobyt pro žáky 9. ročníku základní školy v Rakousku ve Vídni. Dvě skupiny – celkem
23 žáků – absolvovali každá 9 hodin výuky německého jazyka v rakouské jazykové
škole, seznámili se s Vídní a jejími pamětihodnostmi a reáliemi a vyzkoušeli si
komunikaci v německém jazyce v praktických situacích. Všechny náklady – doprava,
ubytování, stravování i jazyková výuka – byly hrazeny z projektových finančních
prostředků.
Realizace projektu probíhala od 1. 8. do 31. 12. 2015 a byla úspěšně zakončena.
Projekt byl pro žáky školy velmi přínosný a byl žáky i rodiči velmi kladně hodnocen.
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XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
Ve škole nepůsobí odborová organizace zaměstnanců.
Škola je členem Jihočeské hospodářské komory a s JHK úzce spolupracuje. Ředitel školy se
pravidelně účastní akcí JHK (semináře, shromáždění členů, jednání klubu personalistů atd.).
Ředitel školy je členem pracovní skupiny Věda, školství v rámci MAS Třeboňsko, o.p.s.
Ředitel školy je členem Řídícího výboru MAP v souvislosti s tvorbou Strategického rámce
MAP.
Ředitel školy je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při Zastupitelstvu
Jihočeského kraje, pravidelně se účastní jednání VVVZ a akcí pořádaných výborem.
Škola spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze při zkvalitňování
vzdělávání, tvorbě vzdělávacích dokumentů a projektů.
Škola spolupracuje s Novohradskou občanskou společností (NOS), firmou AV Media a
firmou Legro Consult při přípravě a podávaní projektů na zkvalitnění vzdělávání v rámci
OPVK.
Škola úzce spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády České
republiky, která od roku 2014 začala působit v Českých Velenicích, ředitel školy je členem
pracovní skupiny „Rodina“.
Ředitel školy je konzultantem a hodnotitelem závěrečných prací funkčního studia vedoucích
pracovníků ve školství v rámci Pedagogické fakulty UK Praha, Ústavu profesního rozvoje
pracovníků ve školství, Centrum školského managementu.
Jedním z partnerů školy je Střední škola České Velenice.
Ze zahraničních partnerů škola spolupracuje s Volksschule 2 Gműnd Neustadt Rakousko,
s Őko Fit Hauptschule Gműnd, dále s rakouskou Hauptschule v Grestenu a s mateřskými
školami v rakouském Gműndu a Dietmanns.
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