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Charakteristika školy
V tomto školním roce pracovala naše škola opět jako pětitřídní, na konci roku s 90 žáky z toho
47 chlapci a 43 dívkami. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 60 žáků.
Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní
družina a školní jídelna. Ve škole je tělocvična, kterou využívá k výuce a pohybovým hrám škola,
školní družina i mateřská škola. Je také využita pro mimoškolní činnost kroužků a dětských organizací.

Kontroly a inspekce
V letošním školním roce neproběhla na naší škole žádná kontrola ani inspekce.

Opravy a údržba
V mateřské škole bylo vyměněno celkem 8 kusů dveří – namísto starých s dozickými zámky –
nové s fungujícími FAB zámky a jedny dvoukřídlé spojovací mezi MŠ a chodbou do ŠJ.
V základní škole byl upraven vchod do žákovské šatny, obloženy zárubně a vzhledem k zamykatelným skříňkám odstraněny vstupní dveře. Ve zbytku školy byly vyměněny teplovodní radiátory za
deskové, velikostí a výkonem bezpečností výhodnější. Obklady za radiátory byly opraveny. V tělocvičně byla nahrazena zářivková tělesa úspornějšími LED světly. Ve dvou třídách byly obnoveny dataprojektory k interaktivním tabulím. Oba DP byly již velmi staré a vzhledem k téměř každodennímu
provozu již téměř nefunkční. V ředitelně a sborovně školy byly vyměněny podlahové krytiny, prostory byly vymalovány a v ředitelně byla zhotovena nová elektroinstalace, která byla dosud vedena
v lištách po zdech. Dále byly v ředitelně obnoveny okenní žaluzie.
Ve školní jídelně byly dokončeny resty z rekonstrukce v předešlém roce, bylo opraveno zázemí pro kuchařky – (šatna, WC a sprcha) a bylo obnoveno PVC v jídelně (staré bylo poškozeno stavbou). Po havárii ve výměníkové stanici byly přilehlé prostory vymalovány a výměníková stanice několikrát v roce opravována pro únik páry, nefunkční ventily a netěsnící příruby na parním potrubí.
Všechny neplánované opravy kotelny byly realizovány za relativně teplého počasí bez výrazné potřeby topit.

Materiální vybavení školy
Z materiálového vybavení byla pořízena vestavěná skříň na úklidové prostředky v chodbě ke
ŠJ, dále vestavěné skříně na tělovýchovné pomůcky v tělocvičny školy a nový nábytek pro novou
účetní včetně notebooku. Nářadí a zahradní technika spolu se zahradním domkem byly přesunuty na
další rok vzhledem k odložené realizaci investice do nové školní zahrady.
V celém zařízení je nyní 25 funkčních a používaných počítačů, z toho 11 notebooků v mobilní
počítačové učebně, 7 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, 2 v kanceláři ředitele školy
pro potřeby ředitele a mzdové účetní, 1 stolní počítač pro potřeby učitelů ve sborovně školy, 1
v kanceláři vedoucí ŠJ, 1 notebook pro účetní školy, 1 notebook v kanceláři vedoucí učitelky MŠ a 1
ve druhé třídě MŠ.
Koordinátorem ICT a správcem mobilní počítačové učebny byl Mgr. Zdeněk Špaček.
Již několik let též podporujeme Zoopark Dvorec u Trhových Svinů, kde sponzorujeme vždy
vybrané zvíře finančním obnosem a sušeným pečivem. Za to je nám udělena značka „Podporuji svou
ZOO“ a u daného zvířete jsme uveřejněni jako jeho sponzoři.
V roce 2018 jsme v EVVO i nadále pokračovali v duchu ekoškoly, ale lépe přizpůsobené našim podmínkám a věku dětí. Připravovali jsme podklady pro projekt školní zahrady včetně ještě nehotové naučné stezky v parku za školou. Instalace informačních tabulí a průvodců po zahradě a stezce
bude realizována až v době, kdy bude vybudován plot a zahrada bude tak chráněna před vandaly.
Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 8. rok v provozu. Připomínkami
a nápady uživatelů stránek se snažíme obohacovat a rozšiřovat jejich obsah. Vždy jsou rezervy a u
internetových prezentací to platí zvlášť. Od roku 2015 máme též prezentaci na sociální síti Facebook.
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Učební plán
Žáci pracovali ve všech 5 ročnících podle Školního vzdělávacího programu „Máme k sobě
blízko“. Učivo bylo splněno ve všech třídách podle tematických a časových plánů. Jako vždy byla
věnována ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči péče žákům s vývojovými
poruchami. S žáky nadanými bylo probíráno i učivo rozšiřující. Anglickému jazyku se žáci 3., 4. a 5.
ročníku učili tři hodiny týdně.
Na naší škole je i nadále určitý počet žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Z těchto dětí některé vykazovaly problémy s pravidelnou docházkou do školy a s připraveností na
školní vzdělávání. Tato situace je řešena s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP a SPC, jejíž pracovnice nabízí vyšetření žáků se souhlasem
rodičů v budově školy. Velkou pomocí je spolupráce s Městskou charitou, která zabezpečuje péči o
romskou komunitu na ubytovně v Okružní ulici a nově i na ubytovně na Rudolfovské, ale i v jednotlivých domácnostech sociálně slabých rodin. Spolupráce s Dětským centrem Jihočeského kraje, o.p.s.,
od kterého jsme do naší školy dostali odborníky – psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a školního asistenta a zřídili jsme školní poradenské pracoviště, které po uplynutí doby trvání
projektu v tomto roce skončilo. Abychom tuto nespornou výhodu poradenského pracoviště zachovali i
v dalších letech, začali jsme čerpat finanční prostředky ze „Šablon II“ a zachovali jsme poradenské
pracoviště v téměř původní podobě a tak můžeme i nadále operativně řešit problémy dětí, pedagogů,
ale i rodičů. Projekt bude takto fungovat ještě půl druhého roku. Doufejme, že pak bude pracoviště
financováno státem a ne z evropských peněz jako projekt.
Ve škole pracovaly celkem 3 asistentky pedagoga, jedna asistentka, která pomáhala 2 dětem
se zdravotním postižením a poruchou chování v 5. třídě, jedna asistentka pro dítě s poruchou učení v
1. třídě, a poslední asistentka, která pracovala ve 2. třídě s dívkou s Downovým syndromem. Všechny
asistentky byly a jsou výrazným obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou
pomocí při všech činnostech školy.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Naše škola měla k 30. 6. 2019 19 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 6 učitelek základní školy, tři asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a tři učitelky mateřské školy.(jedna vychovatelka ŠD je zároveň asistentkou
pedagoga a jedna asistentka zároveň učí 5 hodin mimo svou pracovní dobu).
Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a
jedna účetní a hospodářka.

Prevence sociálně patologických jevů
Je rozpracována v minimálním preventivním programu a zodpovídá za ni jedna z učitelek ZŠ.
Snažíme se působit na děti formou zájmové mimoškolní činnosti viz „Údaje o mimoškolních aktivitách“, zařazením vhodných témat do výuky, pobytovými akcemi, kde se utuží sociální vazby a děti
získají znalosti a dovednosti související s touto problematikou. Nemalou měrou působí též různé akce
např. divadla a různé pořady většinou na nosičích DVD, CD, které vhodně zařazujeme do plánu školy.

Školní stravování
Strava je připravována pro MŠ i ZŠ podle zásad zdravé výživy a je až na malé výjimky kladně
hodnocena dětmi i personálem školy. Vedoucí ŠJ se průběžně seznamuje s novými poznatky v oboru
potravinářském a v účetnictví. Vedoucí kuchařka se postupně učí a zdokonaluje přípravu moderních
zdravých jídel a jako zpětná vazba slouží hodnocení kvality od dětí i dospělých.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, členění tříd a ročníků.
Žáci zvládali předepsané učivo, učí se podle školního vzdělávacího programu „Máme k sobě blízko“
I. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová
21 žáků – Všichni žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do 2. ročníku.
II. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová
18 žáků, 18 žáků splnilo učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku.
III. třída třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová
20 žáků. Všichni žáci splnili učivo 3. třídy a postupují do 4. ročníku.
IV. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová
16 žáků. Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku.
V. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková
15 žáků – Všichni splnili učivo 5. ročníku a přestoupili do 6. ročníku jiných základních
škol. Jeden žák s individuálním vzděláváním žije v Austrálii a dvakrát za rok přiletěl na
přezkoušení do naší školy. Ostatní komunikace byla prostřednictvím e-mailové pošty.

Žáci 5. ročníku od září 2019 přecházejí na tyto školy:
ZŠ E. Destinové
ZŠ Nová
CZŠ Rudolfovská.
ZŠ Dobrá Voda u ČB
ZŠ Dukelská
ZŠ Nerudova
ZŠ O. Nedbala

- 1 žák
- 3 žáci
- 3 žáci
- 3 žáci
- 1 žák
- 2 žáci
- 1 žák

Při zápisu do první třídy bylo zapsáno celkem 24 žáků. Z toho 3 žáci nastoupili po odkladu ŠD
a rodiče 5 žáků požádali o odklad povinné školní docházky, 7 žáků po zápisu přestoupili na jinou školu. Celkem je tedy v nové první třídě 12 žáků.

Údaje o mimoškolních aktivitách:
Školní družina pracovala ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek s provozní dobou 6,00 – 17,00 hod. Její činnost se soustředila na sportovní aktivity v přírodě i v tělocvičně a na
odpočinkové zábavy – různé hry a soutěže. Děti si denně hrály na čerstvém vzduchu, což se jistě příznivě odrazilo na jejich zdravotním stavu. Některé děti se ve ŠD připravovaly na vyučování. Vychovatelky ŠD zorganizovaly pro děti spoustu akcí – viz příloha č. 2 VZ.
Po celý rok pracovaly ve škole kroužky tancování (Mix dance), kroužek věda nás baví a kroužek šikovných rukou. Mimo tyto zájmové útvary pracovaly též paní učitelky s cizinci – výuka českého
jazyka a s dětmi s podpůrnými opatřeními – pedagogická intervence.
Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček.
Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. V průběhu školního roku naše škola pokračovala
v celostátním programu Ekoškola, ale již bez ambicí na získání 3. titulu.Mimo plnění podmínek ekoškoly zorganizovala koordinátorka EVVO Mgr. Vránová ve spolupráci s ostatními pedagogy množství
akcí a projektů s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ.
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Průběžně byla dovybavována školní knihovna spoustou knih, které jsme získali opět prostřednictvím akce obchodu Albert, díky níž máme několik titulů pro všechny děti na společné čtení. Další
knihy poskytli rodiče v rámci výzvy na našich internetových stránkách. Také knihovna uspořádala pro
všechny čtenáře několik akcí a projektů a jeden celoroční projekt „Čtení pomáhá“. Viz příloha č. 4
VZ.
Všechny děti dostávají 1x týdně 250 ml neochuceného „Školního mléka“. Dále mají v rámci
pitného režimu dostatek pitné vody. O distribuci se starali školnice školy, třídní učitelé a vychovatelka
ŠD.
Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy „Ovoce do škol“, kdy byly děti pravidelně
a zcela zdarma zásobeny cca 4x za měsíc čerstvým ovocem a zeleninou a zúčastnily se dvou programů
na seznámení s netradičními druhy ovoce a zeleniny formou ochutnávkových košů spojených s výukovým programem.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Všichni pedagogové splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce a průběžně se zúčastňují kurzů, seminářů, školení a workshopů dle potřeb školy.

Spolupráce s jinými školami
I tento školní rok patřil soutěžím mezi „malými školami“. Zúčastnili jsme se Mlýnku
v Mladém, Hrdějovického Vavřínku, Olešnického lístku. Fotbalového klání „O pohár starosty Borku“
jsme se letos nezúčastnili kvůli pobytové akci našich dětí na Šumavě právě v termínu konání sportovní akce. Naše škola též zorganizovala již osmé kolo výtvarné soutěže „Vrátecký Picasso“. Soutěž opět
štědře, však naposledy sponzorovala firma Faber Castell zastoupena panem Strouhou, která dodala
výtvarné potřeby a hodnotné ceny. Jako předsedkyně poroty se opět soutěže zúčastnila akademická
malířka Renata Klogner – Štolbová. I v této soutěži jsme měli vítěze. Podrobný přehled všech soutěží
a zúčastněných dětí v příloze č. 5

Výsledky hospodaření
Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány v rozboru hospodaření a uloženy u účetní školy.
S pracovní verzí výroční zprávy byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na úvodní pedagogické
radě na konci srpna 2019, kde byly doplněny některé přílohy této zprávy. Ostatní zaměstnanci i zájemci ze strany rodičů budou mít tento dokument k dispozici na nástěnce na chodbě školy. 22. října
2019 bude tato výroční zpráva předložena ke schválení radě školy.
V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2019
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček
ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,
Rudolfovská 143, České Budějovice
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Příloha č. 1

Kulturní akce za školní rok 2018/2019
2. 10.
10. 10.
26. 11.
18. 12.
28. 2.
12. 3.
1. 4.
17. 4.
23. 4.
2. 5.
7. 5.
9. 5.
20. 5.
31. 5.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
25. 6.
26. 6.

– Zdraví dětem – 1., 2. třída
– Lajka – Malé divadlo 3. – 5. třída
– Paleček – Malé divadlo 1., 2. třída
– Čertí brko
– Karneval
– Tonda obal – divadlo 1., 2. třída
– Karel IV – Malé divadlo 4. třída
– Velikonoční tvoření
– Bruncvík a lev – Malé divadlo – 1., 2. třída
– Sokolníci
– Mirakulum – výlet 1. – 3. třída
– Praha – ZOO, parník – 3. – 5. třída
– Dopravní hřiště – 1. třída
– Dětský den
– Leonardo – interaktivní výstava – 2., 3. třída
– Mikulášovy patálie - knihovna 5. třída
– Mikulášovy patálie - knihovna 4. třída
– Hurvínek – knihovna 2., 3. třída
– Leonardo – interaktivní výstava – 4., 5. třída
– Tajný život mazlíčků - kino
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Příloha 2

Činnost školní družiny za školní rok 2018/2019
CELOROČNÍ AKCE
 Třídění odpadu (ekologie)
 Sběr – zlomkový hliník, netříděný papír, citronová a pomerančová kůra (z prodeje těchto surovin jsou dětem zakoupeny dárky pod vánoční stromeček)
ZÁŘÍ
 3. - 10. 9. Vítání prvňáčků – seznamovací hry, seznámení s prostorem školy, bezpečný pohyb
ve školním prostředí
 24. 9. Houby – práce s atlasem hub, výtvarné tvoření na téma houby
ŘÍJEN
 Měsíc dopravní výchovy – dopravní značky, pravidla silničního provozu, bezpečnost na silnici
 8. – 12. 10. Sběr přírodnin – tvoření obrázků a figurek přírodnin, výstavka
 26. 10. Halloween – dlabání dýní, výzdoba tříd
LISTOPAD
 5. – 9. 11. Tvoření z podzimních listů
 26. – 30. 11. Výroba drobných předmětů a přáníček na bleší trh
PROSINEC
 5. 12. Mikuláš – výroba masek, povídání o životě sv. Mikuláše
 11. 12. Předvánoční tvoření s rodiči
 14. 12. Tradiční BLEŠÍ TRH
LEDEN
 4. 1. Tři králové – tvoření, povídání o významu charity (Tříkrálová sbírka)
 28. 1. Turnaj ve stolních hrách
ÚNOR
 14. 2. Výroba valentýnského přání
 15. 2. Kouzelnické vystoupení dětí ze 2. třídy
 28. 2. Karneval v tělocvičně
BŘEZEN
 7. 3. – První pomoc – přednáška, praktické ukázky a nácvik
 Měsíc knihy – čtení na pokračování, výstavka oblíbených knih, návštěva školní knihovny
DUBEN
 8. 4. Velikonoční tvoření – zvyky a tradice, výzdoba tříd a vestibulu
 11. 4. Přednáška PČR – bezpečně do/ze školy, bezpečně na internetu
 26. 4. O perníkové chaloupce – návštěva představení školního dramatického kroužku
KVĚTEN
 6. - 10. 5. – Den matek – výroba přáníček a drobných dárků
 27. – 28. 5. Ovoce do škol + Mléko do škol – ochutnávky, výtvarné tvoření na téma
 31. 5. Den dětí – hry a soutěže v parku
9
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ČERVEN
 12. 6. Turnaj ve vybíjené 1. + 2. třída
 21. 6. Péťa a vlk – návštěva představení školního dramatického kroužku
 27. 6. Zahradní párty k ukončení školního roku – muzika, tanec, soutěže, zmrzlina
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Příloha 3

EVVO akce 2018 – 2019
18. 9.
Přednáška Pralesy
31. 1.
Ukázka ze ZOO Dvorec + přednáška
29. 3.
Exkurze ČOV
15. 4.
Program o předcházení vzniku odpadu
25. 4.
Sumatra, přednáška o ekol. Problémech (Green Life)
2. 5.
Ukázka dravých ptáků s přednáškou
9. 5.
Výlet ZOO Praha
29. 5.
Ochutnávka a seznámení se s méně známými druhy ovoce
3. 6. – 7. 6. Pobyt v přírodě – Horská Kvilda
10. 6. – 13. 6.
Pobyt v přírodě – Přední Výtoň
dlouhodobě:
 péče o králíka
 sběr papíru
 sběr použitého oleje „Olejový bandita“
 sběr pomerančové kůry
 přikrmování drobného ptactva
 bleší trh
 sběr zlomkového hliníku
 úklid pozemků kolem školy
 sázení stromu (5. ročník)
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Příloha 4

Akce školní knihovny ve školním roce 2018/2019
Školní knihovna byla otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si žáci z více než
1650 titulů vypůjčili 624 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 47 titulů, které jsme získali
většinou darem.
Noví prvňáčci byli jako každý rok v září v hodinovém programu seznámeni s chodem knihovny, pravidly půjčování knih, s rozdělením knih podle žánrů a s tím, jak se mají ke knize chovat. Za
odpovědi ve večerníčkovém knižním kvízu dostali malý dáreček a hned si zapůjčili první knihu.
V březnu proběhl v knihovně program k měsíci knihy pro mateřskou školu. Přečetli jsme si
pohádku a popovídali si o oblíbených postavičkách. Děti byly také seznámeny s chodem knihovny a
paní učitelky si vybraly knihy do MŠ k předčítání.
2. - 5. třída se i letos v rámci společného čtení zapojily do projektu Čtení pomáhá. Žáci vyplňovali ke každé knize testík, který ověřoval, jak se v příběhu orientují, zda znají dobře hlavní hrdiny
apod.
Knihovna opět vyhlásila celoroční soutěž o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena
s charitativním projektem Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). Za celou školu jsme
na různé charity přispěli částku 11 450,- Kč. V soutěži mezi třídami zvítězila 5. třída, kde společně
děti vybraly 5500,- Kč.
V soutěži jednotlivců získali titul DOBRODĚJ ROKU tito žáci:
1. místo
Anna Zámyslická (5. třída)
2. místo
Tamara Kožantová (5. třída)
3. místo
Pavel Ulrich (5. třída)

- 20 knih
- 18 knih
- 13 knih
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Příloha 5

Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2018/2019
Jílovický pidimaraton
Koncem září se žáci 3. až 5. třídy již potřetí vydali na Jílovický pidimaraton. Soutěžilo se v 6
kategoriích (chlapci/dívky podle třídy). Naši školu reprezentovali David Hlaváček, Alex Sedláček,
Matyáš Roučka a Vojta Šerý. Pro medaili za 2. místo ve své kategorii si doběhl Alex Sedláček ze 4.
třídy. Gratulujeme!

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Další kolo oblastní soutěže se konalo 10. října na dopravním hřišti v Českých Budějovicích. Za
naši školu vyrazili do boje Lukáš Zoula, Angelina Kopyčuk, Marek Jíra, Terka Ižofová, Honza Papežík a Lucka Zoulová. Nakonec se našim dvoučlenným týmům v konkurenci nepodařilo obstát, ale i
tak všem moc děkujeme za účast.

Hrdějovický Vavřínek
Soutěž v recitaci „Hrdějovický Vavřínek“ se letos konala v Základní škole v Hrdějovicích 13.
února. Naši školu zastupovali nejlepší recitátoři z třídních kol: Viky Semančíková, Bára Hansalová,
Míša Moravec, Ondra Pechoč a Pavel Ulrich.
Můžeme říci, že již tradičně byli naši žáci v recitaci úspěšní - Pavel Ulrich z 5. třídy si za svůj
herecko-recitační výkon vysloužil 2. místo a Ondřej Pechoč ze 3. třídy si letos odnesl také diplom za
2. místo. Oceněným děkujeme a blahopřejeme!

Vrátecký Picasso
Devátý ročník výtvarné soutěže Vrátecký Picasso proběhl letos 10. dubna. Porota, ve složení
Renata Klogner Štolbová, Marta Vaverková a Lenka Kalová, to ani tentokrát neměla při rozhodování
lehké.
Prvňáčci
malovali
obrázek
na
téma
„Obři
a
trpaslíci“,
žáci
ze 2. kategorie si mohli vybrat téma: „Fantastické zvíře“ nebo „V oblacích“ a nejstarší museli ztvárnit
témata „Začarovaný les“ nebo „V trávě“. Žáci naší školy si svým malířským umem vybojovali následující umístění:
1. kategorie
Kačka Kasperová
3. místo
2. kategorie
Anetka Růžičková
2. místo
Denis Volf
3. místo
3. kategorie
Adam Bouchal
1. místo
Vojta Šerý, Matyáš Nožička
zvláštní ocenění

Všem žákům bylo poděkováno za reprezentaci školy v soutěžích, všem oceněným žákům byla udělena pochvala třídního učitele.
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