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Charakteristika školy:
Základní škola je plně organizovaná základní škola, která poskytuje žákům stupeň
základního vzdělání. Ve školním roce 2016 - 2017 ji navštěvovalo 298 žáků (+ 10 žáků
plnících povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona) ve 13 třídách (stav k 30. 9.
2016). První stupeň tvořil 1. - 5. ročník 187 žáků (+ 8 žáků plnící povinnou školní docházku
v zahraniční škole dle § 38 školského zákona), druhý stupeň 6. - 9. ročník 111 žáků (+ 2 žáci
dle § 38).
Ve škole pracovala čtyři oddělení školní družiny. Celkem do nich bylo zapsáno 107 dětí
(stav k 31. 10. 2016).
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.
Žákům 1. - 4. ročníku se SVP byla věnována individuální péče v rozsahu jedné hodiny
týdně formou zájmového útvaru zdarma. Pro celkem 18 žáků se SVP byly vypracovány
individuální vzdělávací plány a pro 10 žáků plány pedagogické podpory. Dále ve škole
působilo celkem pět asistentek pedagoga, které pracovaly se žáky se SVP.
Celkem sedmi žákům byla poskytována podpůrná opatření v podobě pedagogických
intervencí v rozsahu 1 hodiny týdně a pěti žákům v podobě posílení výuky českého jazyka
v rozsahu 3 hodiny týdně.
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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 53 dětí (k 30. 9. 2016).
Všechny děti byly přijaty k celodenní docházce.
V odloučeném pracovišti Na Sadech 166 bylo k 30. 9. 2016 zapsáno celkem 68 dětí,
všechny s celodenní docházkou.
MŠ T. G. Masaryka 190 byla zaplněna na 94,6 % své kapacity, MŠ Na Sadech 166 na
85 % své kapacity.
Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
5
121
1. stupeň ZŠ
9
187
2. stupeň ZŠ
4
111
Školní družina
4
107
Školní jídelna MŠ
x
121

Počet dětí/žáků
na třídu
24,2
20,78
27,75
26,75
x

Počet dětí/žáků
na pedagoga
12,74
18,33
14,23
28,92
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 2016 – 2017 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

45,7 (přepočtených)
18
6
4
10
6
6
2

Základní škola
Zaměstnanci základní školy
Učitelé
Vychovatelé
Asistenti pedagoga
Ostatní zaměstnanci

Celkem
18
4
5
6

Z toho žen
15
4
5
5

Mateřská škola
Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky
Ostatní zaměstnanci
Asistenti pedagoga

Celkem
10
8
1

Z toho žen
10
8
1

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

Ilona Kodlová

M – Bi
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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

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

Irena Kotrbová

1. stupeň

kurz AJ pro učitele ZŠ

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
Jana Havlová
Gabriela Jandová

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

Pavla Kučerová
Alena Popelová

AJ - NJ
SPgŠ vychovatelství

Pavlína Plchová
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

Jana Psotková
Barbora Frohlichová

ČJ - D
PF JČU ČB – Výchova
ke zdraví (Bc.)
1. stupeň ZŠ
Učitelství pro MŠ

Květa Machová

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
uč. 1. a 2. stupně
Instruktor lyžování
asistentka pedagoga
Instruktor cykloturistiky
uč. 1. stupně

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 2017/2018 se uskutečnil ve dnech
24. až 27. dubna 2017. K zápisu se dostavilo celkem 45 dětí, o odklad povinné školní
docházky požádalo 7 z nich a těm byl následně odložen začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok.
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Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku celkem 26 žáků 9.
ročníku a 1 žákyně z 8. ročníku. Z tohoto počtu jich 12 bylo přijato na tříleté učební obory, 3
žáci byli přijati na čtyřleté učební obory s maturitou, 8 žáků na čtyřleté studijní obory
zakončené maturitou, 1 žákyně na gymnázium a 3 žáci byli přijati ke studiu na HAG Gmund
v Rakousku.
Jedna žákyně 5. ročníku se hlásila na osmileté gymnázium, přijata ke studiu nebyla.
Ze 7. ročníku se na šestileté gymnázium nehlásil žádný žák.

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. 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 pod vedením lektorů z CHKO Třeboňsko 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 občanského sdružení Hamerský potok.
Škola spolupracovala 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 třetím rokem
účastnili soutěží Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Naše
škola vyla vybrána jako velmi aktivní škola v rámci Jihočeského kraje a na jaře u nás proto
proběhla akce pro žáky s názvem „Tréning s olympionikem“ za účasti Šárky Kašpárkové a
dalších vrcholových sportovců ČR.
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.
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Péče o nadané a talentované žáky – škola má zpracován seznam nadaných a mimořádně
nadaných žáků (v tomto školním roce 1 žákyně), 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 jsou jim
poskytována podpůrná opatření dle doporučení školských poradenských zařízení a věnována
zvýšená individuální péče ze strany všech pedagogů. Pro 16 žáků byly vypracovány
individuální vzdělávací plány, při jejichž realizaci škola spolupracuje s příslušným školským
poradenským zařízením a s rodiči těchto žáků. Pro 10 žáků byly vypracovány plány
pedagogické podpory. Od září 2016 ve škole působilo pět asistentek pedagoga, některé na
částečný pracovní úvazek. Výsledkem jejich působení bylo zlepšení prospěchu žáků a též
usnadnění práce učitelům vyučujícím ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, což přineslo efekt i pro ostatní žáky ve třídě. Škola úzce spolupracuje s PPP, SPC
a dalšími institucemi v této oblasti. Ve škole bylo v tomto školním roce celkem 40 žáků se
SVP.
Péče o žáky z méně podnětného rodinného prostředí – pedagogové 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 působí 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. Na jaře 2017 začaly v Českých Velenicích působit další neziskové
organizace na podporu těchto rodin.
Dopravní výchova – je realizována ve spolupráci s Autoškolou Ille v Třeboni. Pro žáky 1. až
4. ročníku je vyhrazen pro každou třídu vždy 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. V jejím rámci se např. škola již od roku 2008 zapojuje do finanční sbírky na konto
Adventních koncertů ČT a také již několik let žáci sbírají víčka od PET lahví na pomoc
nemocným dětem.
Ve všech třídách jsou ustanovena Pravidla třídy, na jejichž tvorbě se podíleli sami žáci.
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 také tablety ve výuce. V dalších rocích bude škola pro žáky
realizovat v rámci výuky finanční gramotnosti i celoškolní projektový den.
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Přehled o chování žáků za školní rok 2016/2017
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
2
0
40
8
88
29

Školní úrazy
Ve školním roce 2016/2017 bylo v ZŠ a MŠ České Velenice zaznamenáno v knihách
úrazů celkem 38 drobných školních úrazů žáků. Z toho v 5 případech byl sepsán záznam o
úrazu a z toho 4 úrazy byly odškodněny celkovou částkou 54 881,- Kč.
V porovnání s loňským školním rokem úrazů opět ubylo.
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odškodněné úrazy

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 třídní kolektivy, u které jsme zaznamenali vyšší
výskyt rizikových faktorů v oblasti vztahů mezi žáky. Tentokrát jsme se zaměřili na žáky 5. a
8. třídy. Od ledna do března připravilo SVP pro tyto třídní kolektivy několik projektových
hodin s řadou her a různých činností, které vedly děti ke správnému chování v kolektivu.
Další programy na tmelení třídních kolektivů připravilo pro naše žáky sdružení Metha. Byly
připraveny pro třídy 3. B, 4. B, 6. třída a 7. třída. Děti se zde pomocí různých aktivit snažily
posilovat pozitivní vztahy ke svým spolužákům a nekonfliktní metodou řešet vzniklé
problémy.
Dále metodik prevence připravil pro celou školu projekt, který byl také zaměřen na vztahy
mezi žáky. Ten probíhal na naší škole 18. 11. 2016. Pro žáky 1. - 4. tříd s názvem
„Kamarádi“ a pro žáky 5. - 9. Tříd „ Třída v pohodě“. Třídní učitelé se pomocí různých
zajímavých aktivit snažili upevňovat zdravé kamarádské vztahy mezi žáky a vytvářet dobré
prostředí ve třídě.
b/ Nespecifická primární prevence byla organizována v podobě kroužků, různých soutěží a
olympiád. Těchto aktivit je na naší škole hodně a každý žák si může vybrat podle svého
zájmu.
c/ selektivní primární prevenci reagující na vzniklé rizikové chování.
spočívala:
- ve včasném zaregistrování /odhalení/ problému
- v řešení dané situace a vymezení kritérií a opatření k jejímu odstranění
- v 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
Asistentka pedagoga – studium ukončeno v červnu 2017.
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - 0
Speciální pedagogika – 2 učitelky ZŠ – studium zahájeno na podzim 2016, bude probíhat 2
roky.
3. Vzdělávání k prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti
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název vzdělávací akce

datum

Školení BOZP
Školení požární ochrany
Seminář učitelů tělesné výchovy
Konference Mateřská škola a její
aktuální problémy
Seminář Aktuální změny školské
legislativy, novela školského
zákona

30.8.2016
30.8.2016
13.9.2016

30 zaměstnanců
30 zaměstnanců
Mgr. Stellner Oldřich

29.9.2016

Ing. Kučera Oldřich

2.11.2016

Ing. Kučera Oldřich

Konference - Školství 2017

22.11.2016 Ing. Kučera Oldřich

Seminář - Udržitelný rozvoj
Školení v metodice
TouchDevelop
Školení v metodice KODU
Školení BOZP

29.11.2016 Mgr. Kodlová Ilona

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Praha
Cassiopeia České Budějovice

30.11.2016 Mgr. Cehák Pavel

Akademie programování Praha

ano

30.11.2016 Mgr. Cehák Pavel
6.12.2016 3 zaměstnanci
Mgr. Cehák Pavel
6.4. Mgr. Ceháková
7.12.2016
Markéta

Akademie programování Praha
Poles Bohuslav Nové Hrady

ano
ne

Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity České Budějovice

ano

Studijní kurz Další vzdělávání
učitelů fyziky I
Studium pedagogiky podle § 22,
odst. 1 písm. b) zákona č.
563/2004 Sb. - Asistent pedagoga
s ukončeným středoškolským
vzděláním
Seminář - Novely právních
předpisů k 1.1.2017
Seminář k výsledkům
mezinárodního šetření TIMSS
2015

účast

organizátor

osvědčení

Poles Bohuslav Nové Hrady
Šimánek Milan České Velenice
ASŠK Jindřichův Hradec
Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity České Budějovice

ne
ne
ne

Paris vzdělávací agentura s.r.o. Karviná

ano

ne

ne
ne

6.1. 26.5.2017

Buštová Klára

NIDV České Budějovice

ano

5.1.2017

Ing. Kučera Oldřich

Zeman Pavel Jindřichův Hradec

ne

17.1.2017

Ing. Kučera Oldřich

Česká školní inspekce Praha

ne

Šimánek Milan České Velenice

ne

Autoškola Ille Třeboň

ne

Školení požární ochrany

14.2.2017

Školení řidičů referentů
Diskusní seminář - Právní
ukotvení kariérního řádu pro
pedagogické pracovníky

15.2.2017

Bc. Fröhlichová
Barbora
10 zaměstanců

20.2.2017

Ing. Kučera Oldřich

Krajský úřad Jihočeského kraje České
Budějovice

ne

Školení BOZP

21.2.2017

Bc. Fröhlichová
Barbora

Poles Bohuslav Nové Hrady

ne

23.3.2017

Mgr. Spěváková
Helena

Contexta - jazyková škola Křešice

ano

Zikešová Eva
Mgr. Čejková
Miroslava
Nováková Ivana

Agentura Asteria Prachatice

ano

MAS Třeboňsko o.p.s., Třeboň

ne

6.4.2017

Ing. Kučera Oldřich

NIDV České Budějovice

ne

20.4.2017

Ing. Kučera Oldřich

Pedagogicko psychologická poradna
Jindřichův Hradec

ne

7.6.2017

Šindelářová Šárka

ZVAS České Budějovice

ne

3. a
4.7.2017

Mgr. Zemánková Jana

ZVAS České Budějovice

ano

Vzdělávací program - Hry do páru
a malých skupinek ve výuce
cizích jazyků
Seminář - Zdravotní cviky pro děti
Seminář "Leadership ve škole"
pro školy MAP ORP Třeboň
Informační seminář o způsobu
vykazování údajů o podpůrných
opatřeních
Seminář - Současné zkušenosti
se zajištěním podpory ve
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve
školách
Workshop - Zdravý životní styl
aneb cvičíme taj-či s dětmi
Seminář na téma Komiks ve
výuce cizích jazyků

24.3.2017
24.3.2017
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VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Základní škola
Soutěže a olympiády
Školní kolo:

Astronomická olympiáda
Bobřík informatiky
Pěvecká soutěž
Olympiáda v Čj
Biologická olympiáda
Přírodopisný Klokan
Chemická olympiáda
Recitační soutěž
Matematický Klokan
Matematická olympiáda
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Turnaj ve fotbale – 1. stupeň (MC Donald´s Cup)
Výtvarné soutěže
Mladý módní návrhář
Cyklistická dopravní soutěž
Novohradská soutěž ve zpěvu Zvonek
Rybářská olympiáda
Myslivecká olympiáda
Olympijský víceboj – oba stupně

Okresní kolo: Pohár rozhlasu
Biologická olympiáda
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Olympiáda v Čj
Matematická olympiáda
Turistický závod
Mc Donald´s Cup
Minifotbal
Dopravní soutěž
Štafetový pohár – 1. stupeň
Krajské kolo: Turistický závod
Astronomická olympiáda
Biologická olympiáda
Minifotbal
Pohár rozhlasu
Bobřík informatiky
celostátní kolo: Turistický závod - Český pohár, Mistrovství republiky
Minifotbal
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Úspěchy v olympiádách
Minifotbal – 1 .místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, republiková kvalifikace
Pohár rozhlasu – 1. místo okresní kolo, 3. místo krajské kolo
Turistický závod - okresní kolo – 1. místo: M.Jandová, B. Dvořáčková
2. místo: K. Zemanová, J. Trsek, M. Štochl, M. Žiaková
3. místo: S. Gabčo, J. Doanová
krajské kolo - 1. místo: M. Jandová, S. Gabčo, M. Žiaková
2. místo: J. Doanová, B. Dvořáčková
3. místo: T. Zlamšídlová
Český pohár - 2. místo: B. Dvořáčková, S. Gabčo
4. místo: M. Jandová
Mistrovství republiky – 4. místo: B. Dvořáčková
Olympiáda Nj – 3. místo okresní kolo – V. Čermáková
Olympiáda Aj - okresní kolo – 8. místo: V. Jindra
Matematická olympiáda – okresní kolo: úspěšný řešitel – Karel Kodl, T. Hanková, J. Trsek
2. místo: S. Jandová
3. místo: J. Suhay
Biologická olympiáda – okresní kolo – 2. místo: J. Suhay
krajské kolo – 18. místo: J. Suhay
Různé:

Vystoupení pěveckého sboru na Vítání občánků
Vystoupení kroužku aerobiku a pěveckého sboru na akcích města
Exkurze do Planetária a hvězdárny
Exkurze Národní technické muzeum Praha
Vystoupení na zahájení vánočních trzích
Školní karneval 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 program Meta
Programy SVP
Beseda s PČR
Planetárium
Plavecký výcvik – Sole Felsen Bad
Vánoční zpívání v kostele
Varhanní koncert v kostele

Akce ŠD: Den dětí
Malování na sklo
Besídka ke Dni matek
Karneval
Diskotéka za vysvědčení
Terčové závody
Výtvarné akce
Celoškolní akce: Mikulášská nadílka
Memoriál Zdeňka Kloidy
Zpívání v kostele
Zpívání na schodech
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Den Země
Masopust
Branný den
Školní lehkoatletická olympiáda
Akademie
Rozloučení se žáky 9. ročníku
Slavnostní ukončení školního roku
Branný závod ve spolupráci s Městem
Mírový běh
Soutěže třídní samosprávy: Perníkářská soutěž
Vánoční výzdoba
Velikonoční výzdoba, výrobek
Stavby ze sněhu
Projekty: Den Země
Branný den
Nástrahy života
ŠLO
Časopis Maskot
Homérské Řecko
Filmová postava
Jeden svět na školách
Moje oblíbená kniha
Etapy lidského života
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 bylo jim umožněno navštívit
jakoukoli školu. Různým středním školám 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 získala na jaře loňského roku.

Mateřská škola T. G. Masaryka 190
Aktivity školy
V odpoledních hodinách probíhaly kroužky němčiny, angličtiny a zdravotního cvičení. Děti
se v nich seznamovaly se základy cizích jazyků hravou formou, v kroužku zdravotního
cvičení pak se správným dýcháním a držením těla. Kroužky probíhaly pravidelně 1x za
týden, účastnilo se jich většina dětí z MŠ.
V rámci projektu „Děti do pohybu“ se účastnily výuky bruslení v J. Hradci ve spolupráci
s hokejovými reprezentanty.
Spolupráce s rodiči
Zrakové vyšetření dětí-projekt „Koukají na nás správně“
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Fotografování dětí
Besídka ke Dni matek v MŠ
Akce školy
Návštěva „Háječku“ – polodenní výlet s ukázkou výcviku loveckých psů a opékáním buřtů
Divadelní představení v MŠ Na Sadech a ve Fénixu – každý měsíc – divadla „Zvoneček“,
„Sluníčko“, „Divadlo kouzel a soutěží“
Beseda s policisty ze Suchdola nad Lužnicí
Divácká účast na „Memoriálu Z. Kloidy“
Mikulášská a vánoční besídka
Vystoupení v Domově seniorů - 2x v roce
Návštěva požární zbrojnice – zdobení vánočního stromku
Tříkrálová obchůzka
Masopustní průvod se ZŠ, karneval v MŠ
Kurz bruslení v JH – 10 lekcí
Vynášení Moreny společně s MŠ Na Sadech
Slet čarodějnic v MŠ
Návštěva ze ZOO Dvorce u Borovan
Návštěva Planetária v Českých Budějovicích
Návštěva mateřského klubu „Piškůtek“ v MŠ
Pašijový týden v MŠ
Barevný týden v MŠ – oslavy jara
Oslava Canisterapie v MŠ
Dravci na stadionu-společně se ZŠ
Školní výlet – čokoládové muzeum v Táboře
Sférické kino – „Začarovaný korálový útes“ – v tělocvičně ZŠ
Rozloučení se školáky
Naučný polodenní výlet do lesa za doprovodu pana lesníka Gobyho
MDD společně s MŠ Na Sadech
Mírový běh – účast na akci.
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Mateřská škola Na Sadech 166
Sportovní a kulturní akce proběhly podle předem stanoveného pracovního plánu.
Navštívilo nás divadlo Sluníčko, Divadélko kouzel a soutěží, divadlo Zvoneček
a ZOO Dvorec se zvířátky.
Návštěva pana myslivce, ukázka vycpaných zvířat, zajímavé příběhy ze života v lese a
myslivecká výstroj a výzbroj děti velmi obohatila.
V rámci oslavy MDD proběhla akce s názvem „ Hoří“, kdy se fiktivním výjezdem hasičů
trénoval požární poplach s nácvikem evakuace a zároveň si děti užily nezapomenutelnou
zahradní pěnovou show s diskotékou.
Vynášení Moreny k řece proběhlo průvodem ve spolupráci s městem a centrem FÉNIX.
Slet čarodějnic se kvůli dešti oslavil budově MŠ, děti kreslily křídou na tabule a plakáty,
vuřty byly nazdobené paní kuchařkou na špejli a upečené v troubě, závodilo se ve třídách
na košťatech, předškolní děti i s paní uklízečkami ozdobily břízku a společně si u ní všichni
zazpívali. Utkané pavouky z vlny bylo vidět po celé školce.
Po kladné odezvě jsme již po třetí byli na školním výletě v ZOO Hluboká nad Vltavou.
Proběhla zajímavá beseda policistů ze Suchdola nad Lužnicí, kteří nám pohovořili o
bezpečnosti v silničním provozu, vyzkoušeli děti z dopravních značek, pohovořili o své práci,
o vztazích, o prevenci šikany a umožnili dětem prohlídku policejního vozu.
V tělocvičně ZŠ děti shlédly sférické kino - planetárium s názvem „Začarovaný korálový
útes“.
Společné akce obou školek
Výchovně vzdělávací pořad o hudbě a hudebních nástrojích pro MŠ s názvem“ Písničková
hodina“, při němž se děti seznámily se základy hudební teorie a s hudebními nástroji.
Jako diváci jsme se zúčastnili dalšího ročníku Memoriálu Z. Kloidy.
Akce v rámci projektu „Děti do pohybu“- 10 hodinový kurz v J. Hradci, který proběhl
pod vedením profesionálních trenérů na bruslení a krasobruslení.
V adventním čase zazpívaly a zahrály děti ze ZŠ „Vánoční hru“ pro obě MŠ.
Vynášení Moreny k řece. Průvod se seniory města a s dětmi z MŠ TGM byl doprovázen
zpěvem lidových písní a hrou na harmoniku.
Autobusový výlet v rámci výuky do Hvězdárny a planetária v ČB.
Divadelní představení sledovaná spolu s první třídou ZŠ.
Ve spolupráci s hasiči a v rámci oslavy MDD, děti přihlížely cvičnému poplachu
před areálem MŠ Na Sadech.
Zapojili jsme svou účastí do světové aktivity Peace Run - Běh míru.
V prostorách KD Beseda děti shlédly premiéru akademie ZŠ, rozloučily se s 9. třídou.
Akce školy s rodiči
- Dopoledne v MŠ, prohlídka zahrady, budovy a vysvětlení provozu rodičům
nově přijatých dětí.
- Informativní schůzka pro rodiče.
- Výjimečná informativní schůzka pro rodiče dětí „ Děti do pohybu“.
- 2x za rok „Odpoledne pro mámu a tátu“, hry ve třídě s rodiči.
- 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, na které měli rodiče možnost shlédnout ukázku
vzdělávací činnosti s předškolními dětmi.
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Účast v projektu
Od roku 2016 se MŠ účastní spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání
Rakousko-Česká republika s názvem BIG AT CZ. Partnerství má naše MŠ
s rakouskou MŠ v Grossdietmanns a potrvá do roku 2019.
Výuka a seznamování se s německým jazykem probíhá 1x týdně v předškolní třídě,
pod vedením lektorky německého jazyka.
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

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ve škole inspekce ČŠI.
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Příjmy 2016 ZŠ a MŠ České Velenice

Kč

Stravné MŠ
Školné MŠ a ŠD
Výnosy z doplňkové činnosti
Transfer KÚ OŠ UZ33353
Zájmové kroužky - mzdy
Transfer Město
Ostatní příjmy (úroky, poškození uč.pom.)
Transfer Město - odpisy
odpisy maj. poř. z projektů účet 403
Zúčtování fondů
Transfer KÚ OŠ UZ33052
Transfer KÚ OŠ UZ33065
Příjmy celkem

599 517,00
292 650,00
77 058,00
17 892 000,00
96 900,00
2 922 600,00
21 248,36
77 769,00
268 588,00
766 899,00
424 795,00
11 880,00
23 451 904,36

Výdaje 2016 ZŠ a MŠ České Velenice
periodické prohlídky zaměstnanců
náklady doplňková činnost
potraviny MŠ
kancelářské potřeby
učební pomůcky a knihy
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
ostatní služby
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

7 600,00
39 280,00
615 088,57
26 051,00
33 812,00
62 042,36
12 694,00
64 909,70
520 180,03
17 622,00
318 588,79
6 547,00
435 194,87
280 396,50
34 859,50
280 658,00
253 552,00
159 308,00
271 271,04
58 905,00
27 111,39
293 827,04
6 800,00
69 641,66
78 826,00
22 824,00
17 894 998,00
52 410,00
194 808,65
53 811,00
22 556,90
23 685,50
775 852,50
23 015 713,00

HV CELKEM

436 191,36
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 nebyla škola v těchto programech zapojena.

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 sedm let.
V dalším školním roce bude tento projekt pokračovat, bude rozšířen a ovoce budeme
dostávat pro všechny žáky základní školy.
Dále bude tento projekt rozšířen o dodávky mléka a mléčných výrobků zdarma – opět
pro všechny žáky základní školy.
2.

„Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG 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 je 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, vzdělávací akce pro pedagogy
a řada dalších aktivit.

3. „Integrací k inkluzi“ – tento projekt v rámci programu EU OP VVV byl podán v lednu
2017 a byl úspěšně přijat k financování. Realizace projektu započne od 1. 9. 2017 a
bude trvat do 31. 8. 2019.
Škola by měla na realizaci projektu obdržet finanční prostředky ve výši 1 318 592,- Kč.
Finanční spoluúčast školy i zřizovatele školy na realizaci projektu je nulová.
V rámci realizace projektu bude školy schopna zkvalitnit vzdělávání v mateřské i
základní škole a realizovat lépe inkluzívní vzdělávání. Škola bude moci přijmout
školního asistenta pro MŠ i ZŠ a speciálního pedagoga, realizovat pro žáky ZŠ
čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her, proškolit některé
pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ apod.
4.

IROP výzva č. 47 Infrastruktura základních škol – škola v zimních měsících
intenzivně spolupracovala s městem České Velenice a firmou KP projekt s. r. o. na
přípravě podkladů pro podání projektové žádosti na vybavení základní školy
jazykovou laboratoří, novou učebnou výpočetní techniky, bezbariérovým WC a
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osobním výtahem. Projekt byl podán v únoru 2017, zda bude přijat k financování zatím
ještě nevíme.

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 Novohradskou občanskou společností (NOS), firmou AV Media,
firmou Legro Consult a firmou Attavena při přípravě a podávaní projektů na zkvalitnění
vzdělávání v rámci OP VVV a IROP.
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“.
Jedním z partnerů školy je Střední škola České Velenice.
Ze zahraničních partnerů škola spolupracuje s Sonderschule 2 Gműnd Neustadt Rakousko,
dále s rakouskou Hauptschule v Grestenu a s mateřskými školami v rakouském Gműndu a
Dietmanns.
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