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Charakteristika školy:
Základní škola je plně organizovaná základní škola, která poskytuje žákům stupeň
základního vzdělání. Ve školním roce 2018 - 2019 ji navštěvovalo 310 žáků (+ 12 žáků
plnících povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona) v 15 třídách (stav k 30. 9.
2018). První stupeň tvořil 1. - 5. ročník 194 žáků, druhý stupeň 6. - 9. ročník 116 žáků.
Ve škole pracovala čtyři oddělení školní družiny. Celkem do nich bylo zapsáno 108 dětí
(stav k 31. 10. 2018).
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.
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. 2018).
Všechny děti byly přijaty k celodenní docházce.
V odloučeném pracovišti Na Sadech 166 bylo k 30. 9. 2018 zapsáno celkem 79 dětí,
všechny s celodenní docházkou.
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MŠ T. G. Masaryka 190 byla zaplněna na 100 % své kapacity, MŠ Na Sadech 166 na
97,53 % své kapacity.
Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
5
135
1. stupeň ZŠ
10
194
2. stupeň ZŠ
5
116
Školní družina
4
108
Školní jídelna MŠ
x
135

Počet dětí/žáků
na třídu
27,00
19,40
23,20
27
x

Počet dětí/žáků
na pedagoga
13,50
17,32
13,18
27
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 2018 – 2019 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

55,75 (přepočtených)
20
7
4
11
7
6
2

Základní škola
Zaměstnanci základní školy
Učitelé
Vychovatelé
Asistenti pedagoga
Ostatní zaměstnanci

Celkem
20
4
6
7

Z toho žen
17
4
6
6

Mateřská škola
Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky
Ostatní zaměstnanci
Asistenti pedagoga

Celkem
11
8
2

Z toho žen
11
8
2

Všechny učitelky mateřské školy kromě jedné 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 ZŠ

Pavel Cehák

M – Fy

Alena Trsková
Miroslava Čejková

VV - RJ
1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
M – Bi

Ilona Kodlová
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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 ZŠ

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

1. stupeň ZŠ,
2. stupeň – AJ
Učitelství pro MŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
Vychovatelství

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

Božena Nedorostová
Jana Havlová
Gabriela Jandová
Halyna Tomaševská
Kamila Čermáková
Alena Popelová
Pavlína Matějková

reedukace dyslexie
kurz porodní asistentka

AJ, NJ
Učitelství pro MŠ
Učitelství pro ZŠ - NJ
SPgŠ vychovatelství

Oldřich Stellner
Renata Hrabalová

kurz pro asistenty
pedagoga
Učitelství pro MŠ
Z – TV
NJ

Jana Zemánková

1. stupeň - TV

Alena Nedorostová
Sára Zabilková

VV, Z, OV
Speciální pedagogika vychovatelství
Květa Machová
1. stupeň ZŠ
Učitelství pro MŠ
Václava Wipplingerová 1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
Jiřina Řežábová
Kurz pro asistenty
pedagoga

Zkoušky z ČJ

uč. 1. stupně
uč. 1. stupně
vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
uč. 1. a 2. stupně
uč. 1. a 2. stupně

Metodika prevence soc. vedoucí vychov. ŠD,
pat. jevů
školní metodik prevence
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

instruktor LVVZ

uč. 2. stupně
uč. 1. a 2. stupně

instruktor LVVZ
kurz NJ pro učitele ZŠ
kurz AJ pro učitele ZŠ
kurz pro zdravotníky

uč. 1. stupně

uč. 1. a 2. stupně
asistentka pedagoga
uč. 1. stupně
uč. 1. stupně
Asistentka pedagoga
Školní asistentka

Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy splňují odbornou kvalifikaci podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
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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 2019/2020 se uskutečnil ve dnech
23. až 26. dubna 2019. K zápisu se dostavilo celkem 39 dětí, o odklad povinné školní
docházky požádalo 10 z nich a těm byl následně odložen začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok.

Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků
Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku celkem 22 žáků z 9.
ročníku a 1 žákyně ze 7. ročníku. Z tohoto počtu jich 6 bylo přijato na tříleté učební obory, 2
žáci byli přijati na čtyřleté učební obory s maturitou a 6 žáků na čtyřleté studijní obory
zakončené maturitou. Na gymnázium byli přijati 3 žáci a na Schulzentrum Gmund
v Rakousku bylo přijato celkem 6 žáků.
Z 5. ročníku se hlásilo na osmileté gymnázium nejdříve 10 žáků, k přijímacím
zkouškám se ale dostavili pouze čtyři z nich. Žádný nebyl přijat ke studiu.
Ze 7. ročníku se na šestileté gymnázium nehlásil žádný žák.

V. Výsledky vzdělávání žáků
Základní škola
Učební osnovy a plány a školní vzdělávací program 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 opět Den Země.
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 osmého ročníku absolvovali exkurzi do přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Žáci
šestého ročníku se vydali do národní přírodní rezervace Červené blato s lektory
českobudějovického centra Cassiopea.
Řada výukových programů byla vybrána z nabídky občanského sdružení Hamerský potok.
Škola spolupracovala i Fakultou rybářství a ochrany vod ve Vodňanech a s Českým nadačním
fondem pro vydru v Třeboni, kam se na exkurzi podívali sedmáci.
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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“ a „Mléko do škol“ s finanční podporou
Evropské unie, v rámci něhož všichni žáci základní školy dostávají ovoce a zeleninu a mléko
a mléčné výrobky několikrát měsíčně zdarma k dopolední svačině.
V letošním školním roce se žáci všech tříd v rámci výuky tělesné výchovy již pátým rokem
účastnili soutěží Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Škola podporuje výchovu ke zdravému životnímu stylu i širokou nabídkou zájmových útvarů
– např. sportovní hry, aerobik, atletika, florbal.
Péče o nadané a talentované žáky – škola má zpracován seznam nadaných a mimořádně
nadaných 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. 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 12 žáků byly vypracovány
individuální vzdělávací plány, při jejichž realizaci škola spolupracuje s příslušným školským
poradenským zařízením a s rodiči těchto žáků. Pro čtyři žáky byly vypracovány plány
pedagogické podpory. Celkem 28 žákům byla poskytována podpůrná opatření v podobě
pedagogických intervencí v rozsahu 1 až 2 hodiny týdně a dvěma žákům v podobě posílení
výuky českého jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně.
Od září 2019 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. V základní škole bylo v tomto školním roce 46 žáků se SVP.
Škola již dva roky spolupracuje s Centrem pro integraci cizinců Jihočeského kraje. Dvakrát
během školního roku proběhl pro žáky cizince kurz výuky českého jazyka pro cizince
organizovaný a financovaný touto organizací.
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 „Vzdělávání“ a podílí se na
činnosti Agentury. Od září 2017 se škola jako partner města České Velenice podílí na
realizaci projektu EU OP VVV „Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích“, v rámci něhož
mohou žáci využít celou řadu aktivit i mimo školu.
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“.
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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.
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).
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 mobilní zařízení ve výuce. V uplynulém školním roce škola
pro všechny žáky také připravila a realizovala v rámci výuky finanční gramotnosti celoškolní
projektový den.
Digitální gramotnost - je ve škole spolu s informační gramotností systematicky podporována
ve většině předmětů. Základem obou kompetencí je výuka v předmětu Informatika.
Porozumění, kvalitní zpracování informací se žáci učí i v dalších předmětech, např. VKOZ,
Dějepis, Český jazyk, ale i v dalších předmětech. Důraz je kladen na kritický příjem a
zpracování informací, jejich ověřování ale i např. správné a validní zdrojování informací.
V oblasti kompetencí v práci s novými technologiemi mají žáci 4., 5., 6, 8. a 9. ročníku
základní informace v předmětu Informatika. Ve výuce je samozřejmostí smysluplné
využívání interaktivních tabulí. Výuka je podporována využitím dataprojektorů dle potřeby
vyučujících, především při výuce jazyků, přírodních věd a dalších. Žáci 2. stupně i učitelé
mají přístup z vlastních zařízení do školní sítě prostřednictvím WiFi přípojných bodů, čehož
je využíváno například pro vyhledávání potřebných informací při výuce napříč předměty.
Přístup k internetu ze školní sítě je jak pro práci na stanicích, tak pro vlastní zařízení žáků
filtrován přes bránu a je blokován přístup k nevhodným internetovým stránkám (FB, soc. sítě
apod.).
Povedlo se v rámci obnovy elektroinstalace kompletně zajistit zasíťování celé budovy školy
včetně tělocvičny a kabinetů.
Všichni učitelé jsou vybaveni výpočetní technikou s přístupem do školní sítě.
V oblasti informační gramotnosti žáků podporujeme větší praktické užívání prostředků ICT
žáky (od užití mobilních telefonů, přes samostatné užívání a využívání prostředků ICT školy
při školní práci).
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Přehled o chování žáků za školní rok 2018/2019
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
9
0
55
23
116
27

Oproti loňskému školnímu roku výrazně přibylo snížených známek z chování, důtek
třídního učitele i důtek ředitele školy, ale také pochval ředitele školy.
Školní úrazy
Ve školním roce 2018/2019 bylo v ZŠ a MŠ České Velenice zaznamenáno v knihách
úrazů celkem 45 drobných školních úrazů dětí v obou MŠ a žáků v ZŠ. Z toho v 9 případech
byl sepsán záznam o úrazu a z toho 6 úrazů bylo odškodněno celkovou částkou 66 825,- Kč.

Školní úrazy
70
60
50

40
30
20
10
0

počet úrazů v knize úrazů

počet záznamů o úrazu
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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 kterých jsme zaznamenali vyšší
výskyt rizikových faktorů v oblasti vztahů mezi žáky. Tentokrát jsme se zaměřili na žáky
třídy 5. A. 5. 11. 2018 zde proběhl preventivní program zaměřený na vztahy dětí v kolektivu.
Program navazoval na projekt, který se uskutečnil v této třídě v loňském školním roce. Děti si
připomněly, co se v loňském roce naučily a stanovily si pravidla chování pro rok letošní.
Program pro děti připravila paní Božena Havlová ze sdružení Metha, o. s
Další preventivní program 18. 3. 2019 byl zaměřen na legislativu návykových látek. Také
tento program pro naše žáky připravilo sdružení Metha, o. s., a to pro žáky 6. A a 6. B. Na
začátku děti vyplnily krátký dotazník. Pomocí dotazníku si ujasnily některé pojmy a
skutečnosti. Po té se již pustily do skupinové práce, kdy si pomocí příběhu vyzkoušely, jak
správně reagovat a jak se zachovat v různých situacích. Také si řekly, jaké paragrafy se
nesprávným chováním porušují. Na konci programu ještě zůstal prostor pro dotazy. Děti tato
problematika zajímala a se zájmem se zapojovaly do činnosti.
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 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 této oblasti bylo oproti minulým letům řešeno méně případů. Některé byly řešeny při
třídnických hodinách, ostatní řešil školní poradenský tým.

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - 0
Učitelství pro mateřské školy (VŠ) – 1 učitelka MŠ
Předškolní a mimoškolní pedagogika (SŠ) – 2 učitelky MŠ – studium úspěšně ukončily
v červnu 2019.
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - 0
Předškolní a mimoškolní pedagogika (SŠ) – 2 asistentky pedagoga
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3. Vzdělávání k prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti
název vzdělávací akce
Školení BOZP
Školení požární ochrany
Vzdělávací program - Jak pracovat s
dětmi od dvou let v mateřské škole
Seminář - S pohádkou to dokážu…
Seminář - O dětech pozorných a
nepozorných
Kurz - Komunikační dovednosti komunikace s rodiči (v rámci projektu
"Inkluzivní vzdělávání v Českých
Velenicích")
Vzdělávací program - Úvod do
moderních metod matematického
vzdělávání
Školení BOZP

Školení požární ochrany
Workshop První pomoc v rámci projektu
BIG ATC25
Školení a ověření znalostí z vyhl. č.
50/1978 Sb. § 11
Seminář - Osobnostně sociální rozvoj
pedagogů MŠ
Seminář k dotačnímu programu
Ministerstva vnitra na ochranu měkkých
cílů
Seminář - Aktuální novely právních
předpisů od 1.1.2019
Školení BOZP
Školení požární ochrany
Školení řidičů referentů
Seminář Grunnlaget v rámci aktivity 3.1.
Zavádění nových metod do předškoního
vzdělávání a výchovy z projektu
"Inkluzivní vzdělávání v Českých
Velenicích"
Setkání logopedických asistentů
Seminář - Odpovědnost vedoucího
pracovníka za řízení školy a školského
zařízení

datum
30.8.2018
30.8.2018
18.9., 25.9. a
22.10.2018
3.10.2018
24.10.2018
29.10.2018

účast

organizátor

osvědčení

34 zaměstnanci
32 zaměstnanci
Hrnčířová Lenka

Poles Bohuslav Nové Hrady
Šimánek Milan České Velenice
NIDV České Budějovice

ne
ne
ano

Šindelářová Šárka
Nováková Ivana
Šindelářová Šárka
10 zaměstnanců

ZVaS České Budějovice
Asteria centrum vzdělávání, s.r.o.
Prachatice
Gradua-CEGOS s.r.o. Praha

ne
ano

PF JU České Budějovice

ano

Poles Bohuslav Nové Hrady

ne

Šimánek Milan České Velenice

ne

ZVaS České Budějovice

ano

Zimmel Vlastimil Majdalena

ano

Asteria centrum vzdělávání, s.r.o.
Prachatice
Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice

ano

5., 14. a 30.11.2018 Mgr. Cehák Pavel
6.11.2018

Hrnčířová Lenka
Cepáková Václava
Nedorostová Alena
6.11.2018
Hrnčířová Lenka
Nedorostová Alena
8.11.2018
Beníšková Hana
Vrobelová Stanislava
Hrnčířová Lenka
12.11.2018
Mgr. Cehák Pavel
Mgr. Ceháková
Markéta
16. - 17.11.2018 Nováková Ivana

ne

11.12.2018

Ing. Kučera Oldřich

7.1.2019

Ing. Kučera Oldřich

Zeman Pavel Jindřichův Hradec

ne

15.1.2019
4.2.2019
27.2.2019
15.4.2019

Komárková Marta
Komárková Marta
12 zaměstnanců
Vrobelová Stanislava
Nováková Ivana
Šindelářová Šárka

Poles Bohuslav Nové Hrady
Šimánek Milan České Velenice
Autoškola Ille Třeboň
Město České Velenice

ne
ne
ne
ne

26.4.2019

Šindelářová Šárka

ne

29.5.2019

Ing. Kučera Oldřich

SPC při ZŠ logopedické v Týně
nad Vltavou, pracoviště Jindřichův
Hradec
Paris vzdělávací agentura s.r.o.
Karviná - Mizerov
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ne

ano

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Základní škola
Soutěže a olympiády
školní kolo, oblastní:
Astronomická olympiáda
Bobřík informatiky
Pěvecká soutěž
Olympiáda v Čj
Biologická olympiáda
Přírodovědný Klokan
Chemická olympiáda
Recitační soutěž
Matematický Klokan
Turistický závod
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Logická olympiáda
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Turnaj ve fotbale – 1. stupeň
Výtvarné soutěže
Mladý módní návrhář
Turnaj v kuželkách
Rybářská olympiáda
Dopravní soutěž
Dopravní soutěž mladých cyklistů
okresní kolo:

Pohár rozhlasu
Biologická olympiáda
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Olympiáda v Čj
Matematická olympiáda
Turistický závod
Štafetový pohár
Atletický čtyřboj

krajské kolo: Turistický závod
Astronomická olympiáda
Pohár rozhlasu
Olympiáda v Čj
Olympiáda V Nj
Matematický Klokan
celostátní kolo: Turistický závod - Český pohár, Mistrovství republiky
Přírodovědný Klokan
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Úspěchy v olympiádách a soutěžích
Olympiáda Čj - okres - 1. místo
Matematický Klokan - okres - 1. místo
kraj - 14. místo
Matematická olympiáda - okres - 2. a 4. místo
Olympiáda Nj - okres - 1. místo
kraj - 4. místo
Olympiáda AJ - okres - 4. místo
Přírodovědný Klokan - kraj - 1. místo
Přírodovědný Klokan - celostátní kolo - 11. místo
Pohár rozhlasu - okres - 3. místo (mladší žáci), 2. místo (starší žákyně)
Atletický čtyřboj – okres – 1. místo, kraj – 2. místo (starší žákyně)
Turistický závod Český pohár (celkově) – 1. a 3. místo
Mistrovství republiky – 1. místo
Mistrovství republiky štafet – 1. a 2. místo
Různé:

Vystoupení pěveckého sboru na Vítání občánků
Vystoupení aerobiku a pěveckého sboru na akcích města
Historie rybníkářství – přednáška
Programy EVVO
Projekt Veselé zoubky
Projekt 1918 – i přesto dítětem v Gmündu a Č. Velenicích (natáčení dokumentu)
Vystoupení na zahájení na Vánočních trzích
Masopust
Školní karneval 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 Metha
Programy SVP
Akce, besedy a přednášky EVVO
Beseda s PČR
Vánoční zpívání v kostele
Divadelní představení
Velikonoční přednáška
Akce Městské knihovny
Akce Fénixu – přednášky, výstavy
Pasování na Malého čtenáře
Testování SCIO

Celoškolní akce: Mikulášská nadílka
Memoriál Zdeňka Kloidy
Zpívání v kostele
Zpívání na schodech
Den Země
Branný den
Finanční gramotnost
Školní lehkoatletická olympiáda
Akademie
Rozloučení se žáky 9. ročníku
Slavnostní ukončení školního roku
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Zeyferus – ukázka dravců
Sbírka na konto Adventních koncertů
Soutěže třídní samosprávy:

Perníkářská soutěž
Vánoční výzdoba
Velikonoční výzdoba, výrobek
Časopis Maskot
Fotografická soutěž

Projekty : Den Země
Branný den
ŠLO
Finanční gramotnost
Projekt Lovci mamutů
Příběhy bezpráví
Exkurze Červené Blato
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 Schulzentrum Gmünd a bylo jim
umožněno navštívit jakoukoli školu. Různým středním školám a učilištím byly umožněny
nábory žáků v 9. třídě.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, 9. ročník
navštívil Burzu škol v Třeboni a žáci 8. ročníku absolvovali program zaměřený na volbu
povolání připravený Úřadem práce v Jindřichově Hradci.
„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 roku 2016.

Mateřská škola T. G. Masaryka 190
Aktivity školy
V odpoledních hodinách probíhaly kroužky němčiny, angličtiny, zdravotního cvičení a hrátky
s flétnou - logopedické hrátky. Děti se v nich seznamovaly se základy cizích jazyků hravou
formou, základy hry na flétnu – správnou výslovností, v kroužku zdravotního cvičení pak se
správným dýcháním a držením těla. Kroužky probíhaly pravidelně 1x za týden, zúčastňovalo
se jich většina dětí z MŠ.
Spolupráce s rodiči
Zrakové vyšetření dětí-projekt „Koukají na nás správně“
Fotografování dětí
Besídka ke Dni matek v MŠ
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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“, „Divoloď“
Beseda s policisty ze Suchdola nad Lužnicí
Divácká účast na „Memoriálu Z. Kloidy“
Mikulášská a vánoční besídka
Vystoupení v Domově seniorů-2x v roce
Adventní tvoření s rodiči
Návštěva požární zbrojnice – zdobení vánočního stromku
Tříkrálová obchůzka
Masopustní průvod se ZŠ, karneval v MŠ
Vynášení Moreny společně s MŠ Na Sadech
Slet čarodějnic v MŠ
Pašijový týden v MŠ
Barevný týden v MŠ – oslavy jara
Pohádková kytara
Dravci v MŠ
Bubnování v MŠ - MDD v MŠ
Školní výlet – Třeboň –„Cesta kolem Světa“
Spaní v MŠ
Rozloučení se školáky
Naučný polodenní výlet do lesa za doprovodu pana lesníka Gobyho.

Mateřská škola Na Sadech 166
Sportovní a kulturní akce
 Divadla - Sluníčko, Zvoneček, Divoloď
 Detektivní příběh hraný na školní zahradě (hodina plná smíchu a zábavy)
 Dopoledne plné zábavy s dětmi rakouské MŠ (projekt BIG ATCZ), exkurze sklárny,
vzájemné, přátelské návštěvy obou školek
 Mikulášská nadílka s čerty a anděly
 „Vánoční hra“, žáků ZŠ u nás ve školce pro obě MŠ
 Předvánoční dopoledne s dobrovolnými hasiči (společné zdobení stromku ve třídě)
 Štědré dopoledne v MŠ, pohádka a nadílka u vánočního stromku
 Péče o oči (vyšetření očí pro přihlášené děti)
 Beseda s policisty o bezpečnosti silničního provozu
 Sokolnické ukázky dravců přímo ve třídě MŠ
 Karneval v MŠ se společným tancem celé MŠ
 Vynášení Moreny průvodem k řece Lužnici
 Nezapomenutelné výlety do lesa s výkladem a doprovodem pana myslivce
 Bubnování v kruhu s dětmi rakouské MŠ (každé dítě svůj buben)
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Výukový program pro předškoláky - Hrajeme si na záchranáře
Pálení čarodějnic, pečení vuřtů, stavění Májky, soutěže na zahradě
Ukázka výcviku policejních psů na školní zahradě
Návštěva knihovny s předškoláky, (pro mnohé z nich první)
Výuková hodina s žáky1. třídy ZŠ
Oslava MDD na školní zahradě- dopoledne plné her „ Putování s kapičkou“
Akce v Besedě: muzikál „Princové jsou na draka“
Pěší školní výlet v Českých Velenicích k Josefovskému rybníku
Hravé dopoledne, akce z projektu BIG ATCZ
V prostorách KD Beseda děti shlédly premiéru akademie ZŠ, rozloučení s 9. třídou
Rozloučení s předškoláky („Cestička do školy)

Společné akce obou školek
 Vystoupení dětí na hudebním večeru Dámského klubu
 Divácká účast dalšího ročníku Memoriálu Z. Kloidy
 „Vánoční hra“, žáků ZŠ u nás ve školce pro obě MŠ
 Masopustní průvod ZŠ
 Vynášení Moreny společným průvodem městem k řece Lužnici, doprovázené zpěvem
lidových písní a hrou na harmoniku paní učitelkou z LŠU
 Společná divadelní představení byla sledovaná v MŠ Na Sadech, některá s1.třídou ZŠ
 S dobrovolnými hasiči jsme prožili příjemné, předvánoční dopoledne v budově MŠ
Akce MŠ s rodiči
 Dopoledne v MŠ - první setkání dítěte se svojí paní učitelkou
 Informativní schůzka pro rodiče
 „Odpoledne pro mámu a tátu“- společné hry dětí 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
 „Hrajeme si na školu“- ukázka práce s předškolními dětmi (společná hra s rodiči)
 Třídní schůzka s rodiči předškoláků
 Fotografování dětí s možností fotografování celé rodiny

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole inspekce ČŠI.
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
Příjmy 2018 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 UZ33063
Příjmy celkem

743 213,00
359 040,00
97 802,00
24 265 171,00
93 000,00
2 952 600,00
54 047,73
170 018,00
271 458,00
901 996,44
726 082,00
30 634 428,17

Výdaje 2018 ZŠ a MŠ České Velenice

Kč

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

15 932,00
60 146,00
727 179,84
34 873,00
51 726,00
82 571,00
70 338,00
44 475,40
493 175,01
19 361,00
215 509,24
2 003,00
477 054,00
307 290,00
38 796,00
303 190,00
257 867,00
176 287,00
235 187,00
87 168,00
3 291,00
360 318,16
6 753,00
61 432,55
66 505,00
21 717,00
24 405 324,00
54 084,00
356 991,00
73 920,00
22 748,58
27 061,50
847 779,00
30 008 053,28

HV CELKEM

626 374,89
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018/2019 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“ a „Mléko do škol“ – v rámci realizace tohoto projektu dostávají
všichni žáci základní školy několikrát měsíčně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné
šťávy a dále mléko nebo mléčné výrobky s cílem posílení jejich správných
stravovacích návyků a podpory zdravé výživy.
Do realizace tohoto projektu je škola zapojena již devět let.
V dalším školním roce bude tento projekt opět pokračovat.
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
v ČR i v Rakousku 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 započala od 1. 9. 2017 a
byla ukončena ke dni 31. 8. 2019.
Škola na realizaci projektu obdržela finanční prostředky ve výši 1 318 592,- Kč.
Finanční spoluúčast školy i zřizovatele školy na realizaci projektu je nulová.
V rámci realizace projektu škola zkvalitnila vzdělávání v mateřské i
základní škole a realizovala lépe inkluzívní vzdělávání. Škola využívala služeb
školního asistenta pro MŠ i ZŠ a speciálního pedagoga, realizovala pro žáky ZŠ
čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her, proškolila v rámci projektu
některé pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ apod.
4.

3. výzva MAS Třeboňsko – projekt na vybudování jazykové učebny, obnovu
výpočetní techniky v multimediální učebně a bezbariérovost ZŠ České Velenice byl
ve spolupráci s městem České Velenice podán 31. 8. 2018.
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Nositelem projektu je město České Velenice, škola je partnerem projektu.
Projekt byl přijat k financování. V základní škole bude vybudován venkovní výtah,
jazyková laboratoř, a obnovena výpočetní technika v multimediální učebně.
Realizace projektu započne v roce 2020.
5.

Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I – ve spolupráci se
Střední školou České Velenice od září 2018 probíhá pro žáky 2. stupně ZŠ
polytechnický kroužek v prostorách střední školy pod vedením učitelů střední školy.
Základní škola je partnerem projektu, nositelem projektu je SŠ České Velenice.
Realizace projektu započala 1. 8. 2018 a bude probíhat celkem po dobu dvou let.
Cílem projektu je mimo jiné aktivně zapojit žáky základní školy do činností v rámci
přírodovědného a technického vzdělávání.

6.

„Integrací k inkluzi II“ – projekt v rámci EU OP VVV byl podán v dubnu 2019,
v srpnu 2019 byl řídícím orgánem schválen a přijat k financování. Navazuje na právě
skončený projekt „Integrací k inkluzi“
Realizace projektu započala od 1. 9. 2019 a bude probíhat do 31. 8. 2021.
Na realizaci projektu škola obdrží finanční prostředky v celkové výši 1 919 235,- Kč.
Spoluúčast školy i zřizovatele je nulová.
Cílem realizace projektu je další zkvalitnění vzdělávání v základní i mateřské škole a
nově i ve školní družině. V rámci projektu škola zajistí spolupráci školních asistentů a
speciálních pedagogů ve vzdělávání, budou realizovány kluby cizích jazyků
v základní škole a klub sociálně občanských dovedností ve školní družině.

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 Financování školství v rámci MAS Třeboňsko,
o.p.s.
Ředitel školy je členem Řídícího výboru MAP ORP Třeboň v souvislosti s tvorbou
Strategického rámce MAP.
Ředitel školy je předsedou pracovní skupiny „Školství, sociální oblast, zdravotnictví,
bezpečnost a bytová politika“ pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města České Velenice
na roky 2018 – 2028 a současně členem Řídící skupiny pro tvorbu tohoto Strategického
plánu.
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), ZVaS České
Budějovice, firmou AV Media, firmou KP Projekt a firmou Attavena při přípravě a podávaní
projektů na zkvalitnění vzdělávání v rámci OP VVV, IROP apod.
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“ a pracovní skupiny „Vzdělávání“.
Jedním z partnerů školy je Střední škola České Velenice.
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Zahraniční spolupráce
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.
„Projekt 1918/1919 – i přesto dítětem v Gmundu a Českých Velenicích“
Studenti hudební školy v Gmundu a žáci 7. ročníku naší školy se v jarních měsících roku
2019 vypravili v rámci Fondu malých projektů Evropské unie na cestu po stopách minulosti.
Vznikl společný filmový projekt, kdy byly v Gmundu i Českých Velenicích natočeny scény,
které mapují dobu po roce 1918. Během tohoto natáčení se děti mohly posunout do doby před
100 lety a působivě prožít to, co zažily děti po 1. světové válce v tomto regionu.
Celý projekt vznikl za dohledu historiků a filmové tvůrkyně Anity Lackenberger a jejího
filmového týmu. Výsledkem projektu je hraný dokument, který bude později využit i jako
vyučovací pomůcka a zájemcům na obou stranách hranice dopřeje pohled na tehdejší dobu.
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