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Charakteristika školy:
Základní škola je plně organizovaná základní škola, která poskytuje žákům stupeň
základního vzdělání. Ve školním roce 2014 - 2015 ji navštěvovalo 274 žáků (+ 10 žáků
plnících povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona) ve 12 třídách (stav k 30. 9.
2014). První stupeň tvořil 1. - 5. ročník 159 žáků (+ 3 žáci plnící povinnou školní docházku
v zahraniční škole dle § 38 školského zákona), druhý stupeň 6. - 9. ročník 115 žáků (+ 7 žáků
dle § 38).
Ve škole pracovala tři oddělení školní družiny. Celkem do nich bylo zapsáno 90 dětí
(stav k 31. 10. 2014).
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).
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.
Mateřská škola zahrnuje dvě pracoviště – MŠ Na Sadech 166 (tři třídy) a MŠ T. G.
Masaryka 190 (dvě třídy).
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V odloučeném pracovišti T. G. Masaryka 190 bylo zapsáno 52 dětí (k 30. 9. 2014).
Všechny děti byly přijaty k celodenní docházce.
V odloučeném pracovišti Na Sadech 166 bylo k 30. 9. 2014 zapsáno celkem 79 dětí,
všechny s celodenní docházkou.
MŠ T. G. Masaryka 190 byla zaplněna na 93 % své kapacity, MŠ Na Sadech 166 na
98 % své kapacity.
Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
5
131
1. stupeň ZŠ
7
159
2. stupeň ZŠ
5
115
Školní družina
3
90
Školní jídelna MŠ
x
131

Počet dětí/žáků
na třídu
26,2
22,71
23
30
x

Počet dětí/žáků
na pedagoga
14,6
17,66
14,35
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 2014 – 2015 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

41,6 (přepočtených)
17
4
3
10
6
6
2

Základní škola
Zaměstnanci základní školy
Učitelé
Vychovatelé
Asistenti pedagoga
Ostatní zaměstnanci

Celkem
17
3
4
6

Z toho žen
14
3
4
5

Mateřská škola
Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky
Ostatní zaměstnanci

Celkem
10
8

Z toho žen
10
8

Všechny učitelky mateřské školy mají 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

Dagmar Kropíková

ČJ – D

Helena Spěváková
Božena Nedorostová
Marcela Notová

1. stupeň,
2. stupeň – AJ
1. stupeň
1. stupeň - HV

Koordinátor tvorby ŠVP uč. 2. stupně,
koordinátorka ŠVP
kurz NJ pro učitele ZŠ uč. 1. a 2. stupně

Gabriela Jandová

Vychovatelství

Pavla Gorčíková
Alena Popelová

AJ - NJ
SPgŠ vychovatelství

Jana Ernstová
Oldřich Stellner
Olga Šteflová
Radka Ševčíková

kurz pro asistenty
pedagoga
Z – TV
ČJ - HV
1. stupeň ZŠ

Jana Zemánková

1. stupeň - TV

reedukace dyslexie
kurz NJ pro učitele ZŠ
reedukace dyslexie
kurz porodní asistentka

ředitel školy
výchovný poradce 2. st.

uč. 1. stupně
uč. 1. stupně

vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
uč. 2. stupně
Metodika prevence soc. vedoucí vychov. ŠD,
pat. jevů
školní metodik prevence
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
uč. 2. stupně
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
instruktor LVVZ

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 2015/2016 se uskutečnil ve dnech
2. až 4. února 2015. K zápisu se dostavilo celkem 52 dětí (stav k 28. 2. 2015), o odklad
povinné školní docházky požádalo 14 z nich a těm byl následně odložen začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok.
Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo školní docházku celkem 26 žáků 9. ročníku
(všichni získali základní vzdělání) a 5 žáků 8. ročníku. Z tohoto počtu jich 16 bylo přijato na
tříleté učební obory, 4 žáci byli přijati na učební obory s maturitou, 4 na studijní obory
zakončené maturitou, 2 na gymnázium a 5 žáků bylo přijato ke studiu na HAG Gmund v
Rakousku.
Čtyři žáci 5. ročníku se hlásili na osmileté gymnázium, tři z nich byli přijati ke studiu.
Ze 7. ročníku se na šestileté gymnázium hlásila jedna žákyně, ke studiu přijata nebyla.
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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 zapojena do projektu „Recyklohraní“, v letošním školním roce jsme si vybrali
odměny za celkem 532 bodů.
Projekt „Uchopit a pochopit“ letos skončil.
Žáci osmého ročníku se opět zúčastnili projektu „Přírodní a technické vědy bez hranic“
v Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech, který ale tento rok bohužel končí.
Hodně výukových programů bylo vybráno z nabídky Českého nadačního fondu pro vydru se
sídlem v Třeboni.
Škola spolupracoval i s ekologickým centrem Cassiopeia a se ZOO Hluboká nad Vltavou,
realizovali jsme i výukový program v Hajnici a v záchranné stanici v Třeboni.
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 účastnili soutěží
Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Žákům škola nabízí řadu zájmových útvarů zaměřených na tělesnou výchovu a sport.
Škola v rámci realizace projektu EU OPVK „Zdravý životní styl na kolečkách“ zajistila pro
dvě skupiny žáků zájmový útvar zaměřený na výuku in line bruslení pod vedením
kvalifikované instruktorky. V rámci tohoto projektu byly pro žáky 1. i 2. stupně realizovány
také besedy a semináře zaměřené na zdravou výživu, zdravý životní styl apod.
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 2014 ve škole
působily čtyři asistentky pedagoga, každá na částečný pracovní úvazek. Výsledkem jejich
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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.
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
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 v Třeboni.
V rámci realizace projektu EU OPVK „Zdravý životní styl na kolečkách“ proběhly pro žáky
některých tříd semináře o bezpečnosti v dopravě pro in line bruslaře včetně praktických
nácviků na školním dopravním hřišti.
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 byla nově ustanovena Pravidla třídy, na jejichž tvorbě se podíleli sami žáci.
V letošním školním roce oproti minulým rokům výrazně ubylo negativních výchovných
opatření (snížené známky z chování, důtky atd.) a naopak přibylo pochval. Výchovná komise
nemusela zasedat ani jednou a ve škole nebyl řešen žádný závažný výchovný problém.
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.
V tomto školním roce byla základní škola zapojena do mezinárodního projektu TIMSS –
zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. ročníku v matematice a přírodních vědách.
Výsledky testování zatím nebyly zveřejněny.
Žáci 9. ročníku absolvovali výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního
systému elektronického testování InspIS SET, které bylo zaměřeno na oblast
společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů. Výsledky našich žáků se pohybují
v porovnání s testovanými školami v ČR v oblasti průměru.
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Přehled o chování žáků za školní rok 2014/2015
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
25
5
114
29

Školní úrazy
Ve školním roce 2014/2015 bylo v ZŠ a MŠ České Velenice zaznamenáno v knihách
úrazů celkem 48 drobných školních úrazů žáků. Z toho v 7 případech byl sepsán záznam o
úrazu a z toho 6 úrazů bylo odškodněno celkovou částkou 46 527,- Kč.
V porovnání s loňským školním rokem ubylo registrovaných drobných úrazů.
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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. V letošním školním roce byla touto
skupinou 7. třída. Pro tuto třídu byly připraveny preventivní programy s názvem
„Komunikační dovednosti a etika“, které připravila a realizovala společnost Meta. Stejný
program proběhl také v 6. třídě. Oba programy vedly žáky k poznávání problémů spojených
s rizikovým a nesprávným jednáním. Učily je správnému řešení a uvědomování si
odpovědnosti za své chování. Pro žáky 9. třídy byl připraven program pod názvem „ Finanční
gramotnost“, který také realizovala společnost Meta.
b/ Nespecifická primární prevence byla organizována v podobě kroužků, různých soutěží a
olympiád. Děti byly vedeny ke smysluplnému využívání volného času tak, aby nedocházelo
k rizikovému chování.
c/ Prevence reagující na vzniklé rizikové chování spočívala na:
- včasném zaregistrování /odhalení/ problému
- řešení dané situace a vymezení kritérií a opatření k jejímu odstranění
- v kontrole dodržování vymezených opatření.
V letošním školním roce bylo méně případů řešených v oblasti selektivní prevence. V této
oblasti většina problémů není závažná. Jde zejména o hrubé chování některých žáků k sobě.
Tyto případy řeší převážně školní poradenský tým společně s třídním učitelem daného žáka.
Ostatní pedagogičtí pracovníci jsou s těmito případy seznamováni v souladu s kontrolou
dodržování vymezených opatření.

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

učitelství pro mateřské školy – Mgr. Kamila Čermáková - úspěšně ukončila
bakalářské studium na jaře 2015

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
-

3. Vzdělávání k prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti
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název vzdělávací akce
Školení BOZP
Školení požární ochrany
Vzdělávací program Instruktor školního inline bruslení
Vzdělávací program Motivace zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců
Školení BOZP
XIII. setkání klubu personalistů při JHK - Spolupráce zaměstnavatelů a škol - Cesta ke
společným řešením
Studium pro asistenty pedagoga
Seminář - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti řízení školství v
roce 2014
Kurz dalšího vzdělávání učitelů informatiky - Programování ve Scratch, Grafika a
multimédia ve vzdělávání
Seminář Manažerské dovednosti a organizace úkolů v rámci projektu "Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a
Jihomoravského kraje"
Seminář Komunikační dovednosti v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Vzdělávací kurz Ochrana přírody v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"

datum
účast
28.8.2014 31 zaměstnanců
28.8.2014 27 zaměstnanců
12. - 14.9.2014 Mgr. Spěváková Helena
Vrobelová Stanislava
23.9.2014
Mgr. Čermáková Kamila
25.9.2014 Císařová Věra
2.10.2014

Ing. Kučera Oldřich

od 5.10.2013
Ernstová Jana
do 4.10.2014

organizátor
Poles Bohuslav
Šimánek Milan České Velenice
Mgr. Binter Lukáš České Budějovice

osvědčení
ne
ne
ano

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Poles Bohuslav

ne

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

ne

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

ano

16.10.2014

Ing. Kučera Oldřich

Paris vzdělávací agentura s.r.o. Karviná

ano

22.10.2014

Mgr. Cehák Pavel

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

ano

4.11.2014

Vrobelová Stanislava
Nováková Ivana

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

11.11.2014

Vrobelová Stanislava
Mgr. Čermáková Kamila
Bc. Charvátová Martina
Čechová Miroslava

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Šimánek Milan České Velenice

ne

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

27.11.2014

4 zaměstnanci
Beníšková Hana
Mgr. Čermáková Kamila
Ing. Kučera Oldřich

Argon Systems Třeboň

ne

9.12.2014

Šafránková Miroslava

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

AV MEDIA, a.s. České Budějovice
Zeman Pavel Jindřichův Hradec

ne
ne

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Autoškola Ille Třeboň

ne

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

18.11.2014 a Čechová Miroslava
2.12.2014 Mgr. Čermáková Kamila

Školení vedoucích zaměstnanců - požární ochrana
Seminář Asertivita v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
ESET TECH DAY Třeboň
Workshop pro vedoucí projektu v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Vzdělávací kurz Práce s papírem v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Školení - Zavádění moderních technologií do školy
Seminář - Novely právních předpisů od 1.1.2015
Vzdělávací kurz Práce s textilem v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Školení řidičů referentů

6.1.2015 a
13.1.2015
13.1.2015
15.1.2015
20.1.2015 a
27.1.2015
29.1.2015

Vzdělávací kurz Práce se dřevem v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"

3.2.2015 a
17.2.2015

Zahraniční stáž v Anglii v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Vzdělávací program - Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce
anglického jazyka I
Seminář - Zákon o veřejných zakázkách v rámci projektu "Moderní technologie ve
výuce přináší užitek a radost"
Seminář - Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi

9.2.2015 13.2.2015

Vrobelová Stanislava

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

11.3.2015

Mgr. Spěváková Helena

NIDV České Budějovice

ano

12.3.2015

Ing. Kučera Oldřich

AV MEDIA, a.s. České Budějovice

ne

17.3.2015

Ing. Kučera Oldřich
Beníšková Hana
Bc. Charvátová Martina
Javorská Eva
Vrobelová Stanislava
Mgr. Čermáková Kamila
Nováková Ivana
Vrobelová Stanislava
Mgr. Ševčíková Radka
Mgr. Čermáková Kamila
Bc. Charvátová Martina

Paris vzdělávací agentura s.r.o. Karviná

ano

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

NIDV České Budějovice

ano

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Ing. Kučera Oldřich

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

ano

Bc. Charvátová Martina
Vrobelová Stanislava

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Beníšková Hana
Šindelářová Šárka

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Mgr. Kodlová Ilona
Mgr. Cehák Pavel

EKO - Signet spol. s r.o. České Budějovice

ano

Ing. Kučera Oldřich

Česká školní inspekce Praha

ne

Beníšková Hana
Javorská Eva

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Mgr. Čejková Miroslava
Mgr. Cehák Pavel

AV MEDIA, a.s. České Budějovice
AV MEDIA, a.s. České Budějovice

ne
ne

Nováková Ivana

LEGRO CONSULT s.r.o. Český Krumlov

ne

Mgr. Cehák Pavel
Mgr. Ceháková Markéta

Zimmel Vlastimil Majdalena

ano

26.5.2015

Vrobelová Stanislava
Bc. Charvátová Martina

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

2.6.2015 a
9.6.2015

Mgr. Čermáková Kamila
Šindelářová Šárka

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

16.6.2015 a
23.6.2015

Vrobelová Stanislava
Nováková Ivana

Everesta, s.r.o., Česká Lípa

ano

Šimánek Milan České Velenice
NÖ Landesakademie St. Pölten

ne
ano

Vzdělávací kurz Práce s keramickou hlínou v rámci projektu "Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a
Jihomoravského kraje"

24.11.2014
25.11.2014

17.3.2015 a
24.3.2015

Vzdělávací kurz Práce s interaktivní tabulí v rámci projektu "Profesní rozvoj
31.3.2015 a
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a
7.4.2015
Jihomoravského kraje"
Vzdělávací program - Matematika v běžném žívotě
10.4.2015
Tuzemská stáž v Tachově v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
13.4.2015 pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
15.4.2015
Seminář a workshop v rámci projektu "Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní
14.4.2015
diverzitě ve školství" - Možné formy podpory inkuzivního vzdělávání a její dopad
Vzdělávací kurz Práce s plastovými materiály v rámci projektu "Profesní rozvoj
21.4.2015 a
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a
6.5.2015
Jihomoravského kraje"
Tuzemská stáž v Brně v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
27.4.2015 mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
29.4.2015
Seminář - Zásadní změny v roce 2015 při nakládání s chemickými směsmi, aktuální
povinnosti z problematiky odpadového hospodářství i další novinky z této oblasti ve
29.4.2015
školách
Regionální informační setkání v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení
29.4.2015
vzdělávací soustavy v České republice"
Vzdělávací kurz Práce s přírodními materiály v rámci projektu "Profesní rozvoj
5.5.2015 a
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a
12.5.2015
Jihomoravského kraje"
Školení - Google - cloud a tablety ve škole
14.5.2015
Školení - Od tištěné učebnice k i-učebnici - strategie jak řešit
14.5.2015
Zahraniční stáž ve Francii v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
18.5.2015 pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
22.2.2015
Školení a ověření znalostí - vyhl. č. 50/1978 Sb. § 11 - odborná způsobilost v
20.5.2015
elektrotechnice
Vzdělávací kurz Práce s I - PADEM v rámci projektu "Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje"
Vzdělávací kurz Práce s ekologickými a netradičními materiály v rámci projektu
"Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje"
Vzdělávací kurz Práce se speciálními nástroji, nářadím a pomůckami v rámci projektu
"Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje"
Školení vedoucích zaměstnanců - požární ochrana
Workshop - Poslechové aktivity

Beníšková Hana
Šindelářová Šárka
Ing. Kučera Oldřich
Ing. Kučera Oldřich
Javorská Eva
Vrobelová Stanislava
11 zaměstnanců
Mgr. Čermáková Kamila
Bc. Charvátová Martina
Javorská Eva
Šafránková Miroslava

18.6.2015 Vrobelová Stanislava
7. - 8.7.2015 Mgr. Zemánková Jana
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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
Pythagoriáda
Přespolní běh
Cyklistická dopravní soutěž
Novohradská soutěž ve zpěvu Zvonek
Rybářská olympiáda

okresní kolo: Pohár rozhlasu
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Olympiáda v Čj
Matematická olympiáda
Recitační soutěž 1. a 2. stupeň
Turistický závod
Mc Donald´s Cup
Coca Cola Cup
Atletický čtyřboj
Štafetový pohár
krajské kolo:

Turistický závod

celostátní kolo: Turistický závod
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Úspěchy v soutěžích:
Matematický Klokan – 1. místo Tereza Hanková
Turistický závod – Jakub Zimmel – postup na mezinárodní mistrovství na Slovensku
Různé:

Lyžařský výcvik
Vystoupení pěveckého sboru na Vítání občánků
Vystoupení kroužku aerobiku a pěveckého sboru na akcích města
Exkurze do Planetária a hvězdárny
Exkurze Národní galerie Praha
Exkurze Národní technické muzeum Praha
Vystoupení na zahájení vánočních trhů
Exkurze na ČOV a úpravnu vody
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
Adventní přednáška
Velikonoční přednáška
Přírodopisná exkurze Národní muzeum Praha
Beseda s PČR
Plavecký výcvik
Vánoční zpívání v kostele

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 (pořádaný Městem Č. Velenice)
Branný den
Školní lehkoatletická olympiáda
Školní akademie
Rozloučení se žáky 9. ročníku
Slavnostní ukončení školního roku
Soutěže třídní samosprávy:

Perníkářská soutěž
Vánoční výzdoba
Velikonoční výzdoba, výrobek
Fotografie ve škole
16

Projekty ve výuce: Lovci mamutů
Homérské Řecko
Den Země
Branný den
Mezi stěnami
ŠLO
Časopis Maskot
Kroniky
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.
Jsme zapojeni do projektu SŠ Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji – žáci 8. a 9.
tříd navštěvují kroužek technické výchovy na SŠ České Velenice a zúčastnili se několika i
vícedenních exkurzí v rámci tohoto projektu.
Rodiče vítáni – od roku 2012 je škola držitelem certifikátu společnosti EDUin, o. p. s.
„Rodiče vítáni“, 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.

Mateřská škola T. G. Masaryka 190
V tomto školním roce byla MŠ TGM umístěna z důvodu rekonstrukce v budově ZŠ. Přes
veškerou snahu proto docházelo k některým omezením aktivit.
V odpoledních hodinách probíhaly kroužky němčiny, logopedické prevence a placený
kroužek angličtiny. Děti se v nich seznamovaly se základy cizích jazyků hravou formou,
v kroužku logopedické prevence pak se správným dýcháním, artikulací hlásek, rozšiřovaly si
slovní zásobu. Kroužky probíhaly pravidelně 1x za týden, účastnilo se jich přes 20 dětí
v každém z kroužků.
V rámci projektu „Děti do pohybu“ se účastnily výuky bruslení v J. Hradci ve spolupráci
s hokejovými reprezentanty.
Z osvědčených akcí se uskutečnila např. mikulášská nadílka, vánoční nadílka s hasiči,
masopustní karneval, tříkrálový týden, barevný týden, besídka ke Dni matek s pohoštěním,
tentokrát v kulturním centru Fénix, oslava Dne dětí na soukromé zahradě, školní výlet do Zoo
Dvorce u Borovan, návštěvy budoucích školáků v ZŠ, slavnostní rozloučení s budoucími
školáky.
Spolupráce s rodiči:
Zrakové vyšetření dětí - projekt „Koukají na nás správně“ - 3. 12. 2014
Fotografování dětí - 26. 9. 2014, 27. 5. 2015
Besídka ke Dni matek ve Fénixu - 13. 5. 2015
Kulturní a sportovní akce:
Divadelní představení v MŠ Na Sadech – 7x
Návštěva MLK - 17. 10. 2014
Mikulášská nadílka -5. 12. 2014
Vánoční besídka s nadílkou – 18. 12. 2014
Masopustní karneval a průvod – 16. a 17. 2. 2015
Zvířátka v MŠ – návštěva ze ZOO Dvorce u Borovan – 11. 2. 2015
Workshop pro děti - MŠ v Anglii – 16. 2. 2015
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Návštěvy v kulturním centru Fénix – výstava hraček, výtvarné dopoledne – 19. a 23. 3. 2015
Pašijový týden – 23. 3. – 27. 3. 2015
Návštěva Planetária v Č. Budějovicích - 15. 4. 2015
Besídka ke Dni matek ve Fénixu – 13. 5. 2015
Den dětí – představení v klubu „Beseda“ – „Abeceda slušného chování“- 2. 6. 2015
Vystoupení dětí v DD – 11. 6. 2015
Školní výlet autobusem do ZOO Dvorce – 10. 6. 2015
Besídka s příslušníky Policie ČR.

Mateřská škola Na Sadech 166
Sportovní a kulturní akce:
Navštívily nás divadla- pana Pohody, Divadélko kouzel a soutěží, divadlo Zvoneček
a ZOO Dvorec se zvířátky. Proběhly akce s názvem „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, akce „Vynášení Moreny k řece“, která proběhla
průvodem městem se seniory a v doprovodu lidových písní doprovázených harmonikou.
Dopolední výlet školním autem na návštěvu do rakouské MŠ v Grossdietmanns.
Školní výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou. Na podzim a na jaře naši MŠ pozval Fotbalový
klub Sokol ze Suchdola nad Luž. na akci „Nábor mladých fotbalistů“. Po celou dobu byly děti
na fotbalovém hřišti zabavené a sportovní vyžití bylo výborně zorganizované.
Společné akce obou mateřských škol:
Všechna plánovaná divadelní představení byla sledovaná v MŠ Na Sadech.
Vánoční divadlo „Kuba“, se hrálo v prostorách KD Beseda. Akce v rámci projektu
„Děti do pohybu“ - 4 hodinový kurz bruslení v J. Hradci, který proběhl pod vedením
profesionálních trenérů na bruslení a krasobruslení. Den dětí se zábavným dopolednem
v prostorách KD.
Účast na školní olympiádě žáků 1. stupně ZŠ, kde si děti z obou školek zasoutěžily
v běhu do dálky. Autobusový výlet v rámci výuky do Hvězdárny a planetária v ČB.
Další školní akce:
Výstavy a návštěvy v městské knihovně, fotografování dětí panem Cibulkou,
Mikulášská nadílka, štědré dopoledne v MŠ- vánoční nadílka u stromku, 2x koncert žáků
ZUŠ v hudební učebně v ZŠ, pěší výlet do lesa - zimní krmení zvířátek, oslava Tří králů,
karneval v MŠ se společným tancem dětí celé MŠ, velikonoční koledování, návštěva malého
jehňátka, domácího pejska, návštěva komunitního centra - ukázka ekologických hraček,
zdobení májky, 2x v roce galerie dětských prací na plotě MŠ, „Cestička do školy“- slavnostní
rozloučení s budoucími školáky, zdobení vánočního stromku s hasiči v požární zbrojnici,
zajímavá beseda s policií, karneval, vystoupení dětí pro baráčníky na Rychtě.
Nadstandardní péče - doplňkové programy
Dramatický kroužek – vedla učitelka MŠ 1x za 14 dnů vždy v odpoledních hodinách.
Hrála a dramatizovala s dětmi zejména klasické pohádky.
Počítačový kroužek – 1x týdně vedly učitelky MŠ v počítačové učebně ZŠ.
Taneční kroužek – vedla paní učitelka pouze s předškolními dětmi v MŠ
Výtvarný kroužek- vedly dvě učitelky z MŠ 1x za 14 dnů v odpoledních hodinách, byl
rozdělen do dvou věkových skupin a děti měly možnost malovat netradiční výtvarnou
technikou.
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Kroužky za úplatu:
Seznamování s německým jazykem – vedla lektorka 1x za týden. Děti se hravou formou
seznamovaly s německým jazykem.
Zdravotní cvičení – vedla 1x týdně lektorka.

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla ve škole žádná státní kontrola ani inspekce ČŠI.
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014
Kč

Příjmy ZŠ a MŠ České Velenice
Stravné MŠ
Školné MŠ a ŠD
Výnosy (doplňková činnost)
Transfer KÚ OŠ
Zájmové kroužky - mzdy
Transfer Město
Ostatní příjmy (úroky, poškození uč. pom.)
Transfer OPVK EU školám
Transfer Město - odpisy
Odpisy maj. poř. z projektů účet 403
Zúčtování fondů
Ostatní transfery a projekty
Příjmy celkem

600 945,00
295 350,00
21 900,00
16 812 000,00
83 500,00
2 590 200,00
38 330,64
227 826,00
48 621,00
238 116,00
535 556,00
346 947,00
21 839 291,64

Výdaje 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
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

7 200,00
8 760,00
535 361,87
18 451,00
24 923,00
2 060,08
57 830,00
172 471,00
38 173,43
386 440,59
11 437,40
176 928,68
2 449,00
479 089,66
227 374,00
49 579,00
282 623,00
317 972,00
136 173,00
257 841,11
40 747,00
44 049,00
371 989,23
6 688,00
72 680,88
19 396,00
25 140,50
16 678 475,00
47 925,00
120 730,00
51 161,00
18 591,76
18 615,00
485 117,00
21 194 443,19

HV CELKEM

644 848,45
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2014/2015 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 pět let, v dalším školním roce
bude tento projekt opět v naší škole pokračovat.
2.

„Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského,
Plzeňského a Jihomoravského kraje“ – nositelem projektu EU OPVK byla firma
Legro Consult s. r. o. Škola byla partnerem projektu. V rámci realizace projektu
absolvovali učitelky obou mateřských škol několik desítek seminářů, zaměřených na
výuku polytechnické výchovy v mateřských školách, práci s tabletem a interaktivní
tabulí atd. Vedoucí učitelky absolvovaly týdenní odbornou stáž v mateřských školách
v Anglii a ve Francii, 4 učitelky byly na třídenní tuzemské stáži. Obě mateřské školy
byly z projektu vybaveny interaktivními tabulemi, notebooky, Ipady a soupravami
s pomůckami a nářadím pro výuku polytechnické výchovy – práce se dřevem,
papírem, keramikou, plasty apod.
Realizace projektu započala 1. 9. 2014 a byla ukončena 31. 7. 2015. Tento projekt byl
prvním projektem zaměřeným na mateřské školy, byl pro nás velmi přínosný a
hodnotný.

3. „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ – nositelem projektu byl
Jihočeský kraj, spolupracující školou je SŠ České Velenice. Realizace projektu začala
od září 2013. Cílem projektu byl především rozvoj a podpora spolupráce středních a
základních škol při realizaci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, zvýšení
atraktivity studia v technických oborech a zkvalitnění podmínek technického
vzdělávání na středních a základních školách Jihočeského kraje. V rámci realizace
projektu žáci 2. stupně absolvovali několik jednodenních i vícedenních
odborných exkurzí do průmyslových podniků a center, probíhal technický kroužek na
SŠ České Velenice pro žáky 7. až 9. ročníku, odborné seminářů pro učitele
apod. Realizace projektu byla ukončena 31. 7. 2015.
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4. „Zdravý životní styl na kolečkách“ – nositelem projektu EU OPVK byla
Novohradská občanská společnost (NOS). Škola byla partnerem projektu. V rámci
projektu probíhal ve škole pro dvě skupiny žáků zdarma kroužek výuky in line bruslení
pod vedením kvalifikované instruktorky, která byla v rámci projektu vyškolena. Pro
žáky několika tříd proběhly semináře zaměřené na zdravou výživu a zdravý životní styl
a také na bezpečnost jízdy na in line bruslích v silničním provozu – na dopravním hřišti
atd. Na závěr projektu se konaly závody v in line bruslení pro všechny partnerské
školy v Českých Budějovicích.
Škola byla z projektu vybavena 20 sadami bruslí in line s chrániči a přilbami,
náhradními ložisky a kolečky k bruslím a řadou pomůcek pro kondiční silovou
přípravu žáků a výuku tělesné výchovy.
Realizace projektu probíhala od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015.
5.

„Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“ – nositelem projektu EU
OPVK je firma AV Media. Škola je 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 a bude ukončena 30. 9. 2015.

6. „Poznáváním k učení“ – tento projekt EU OPVK, výzva č. 56, byl podán v dubnu
2015 a v červenci byl přijat k financování. Příjemcem projektu je ZŠ a MŠ České
Velenice. V rámci projektu se v říjnu 2015 uskuteční jazykově vzdělávací týdenní
pobyt pro žáky 9. ročníku základní školy v Rakousku ve Vídni. Dvě skupiny – celkem
cca 24 žáků – absolvují každá 9 hodin výuky německého jazyka v rakouské jazykové
škole, seznámí se s Vídní a jejími pamětihodnostmi a reáliemi a vyzkouší si
komunikaci v německém jazyce v praktických situacích. Všechny náklady – doprava,
ubytování, stravování i jazyková výuka – jsou hrazeny z projektových finančních
prostředků.
Realizace projektu probíhá od 1. 8. do 31. 12. 2015.

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 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.
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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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