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Charakteristika školy
V tomto školním roce pracovala naše škola opět jako pětitřídní, na konci roku s 83 žáky z toho
44 chlapci a 39 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 proběhla na naší škole kontrola z Odboru kontroly Magistrátu města
České Budějovice. Výsledek byl uspokojivý, několik chyb většinou administrativního charakteru
(administrativní chyby ve směrnicích, špatné nastavení inventurních položek spočívající v nepřesném
zařazení majetku, a jiné drobnosti, které byly napraveny do konce školního roku.) Následná kontrola
nápravných opatření bude realizována na začátku školního roku 2021/2022 – v průběhu září.
Žádné jiné kontroly neproběhly.

Opravy a údržba
V mateřské škole byly vyměněny 4 ks dveří v 1. patře. V základní škole byly opraveny šatní
skříňky a bylo dle plánu vymalováno jen omezené množství prostor vzhledem k uzavření školy jako
protiepidemické opatření MZČR. Dále byly vyměněny vodovodní kohoutky na chodbě u školní jídelny. Protože nebyla uskutečněna plánovaná půdní vestavba, museli jsme přikročit k havarijní opravě
střešních konstrukcí a vikýřů, které by se realizací stavby půdních prostor vyřešily.

Materiální vybavení školy
Z materiálového vybavení bylo zakoupeno z finančních prostředků šablon tělovýchovné náčiní
a pomůcky pro školní družinu, regály a kontejnery na tyto pomůcky do zahradního domku a z dotací
MŠMT byla pořízena výpočetní technika pro pedagogy a vizualizér, dále pak interaktivní „mapa“ Lidské tělo a 6 kusů robotických stavebnic Lego WeDo 2.0.
V celém zařízení je nyní 32 funkčních a používaných počítačů, z toho 11 notebooků v mobilní
počítačové učebně, 13 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, 2 v kanceláři ředitele školy
pro potřeby ředitele, 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. Dále
disponujeme 8 žákovskými tablety Lenovo, dvěma učitelskými tablety iPad 4 a 2019 a jedním dotykovým interaktivním panelem v 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 2020/2021 jsme v EVVO i nadále pokračovali v duchu ekoškoly, ale lépe přizpůsobené
našim podmínkám a věku dětí a pandemické situaci. I nadále jsme připravovali 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. Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli pandemii Covidu 19 byly téměř
celý školní rok uzavřené školy a výuka probíhala od 19. 10. 2020 do 27. 11. 2020 a následně od 4. 1.
2021 do 14. 5. 2021 distančně a částečně na jaře 2021 rotačně.
Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 10. 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 i navzdory více jak
sedmiměsíční distanční výuce. 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 včetně nedostačujícího vybavení pro distanční výuku. Těmto žákům byly zapůjčeny
pořízené tablety, nebo navštěvovali zařízení pro tyto účely zřízené při městské charitě. Tyto problematičtí žáci jsou řešeni s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP, SPC a Městské charity, 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. I v tomto roce pracovalo školní poradenské pracoviště s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pedagogem a školním asistentem. Pro zajištění financování ŠPP čerpáme finanční
prostředky ze „Šablon III“ a tak můžeme i nadále operativně řešit problémy dětí, pedagogů, ale i rodičů. Projekt Šablony II v září 2020 skončil a nyní je plat psychologa financován ze zdrojů MM.
Ve škole pracovalo celkem 5 asistentek pedagoga. Všechny asistentky byly a jsou výrazným
obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou pomocí při všech činnostech školy. Ve většině případů jsou to již naši stálí zaměstnanci a byli bychom rádi, aby to tak bylo i v budoucnosti.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Naše škola měla k 30. 6. 2021 22 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 5 učitelek základní školy, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky školní družiny, 1 asistentka pedagoga a 3 učitelky mateřské školy.
Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a
1 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, 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, dospělých, ale i kontrolních orgánů z MM nebo hygieny.
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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. Hana Vránová
12 žáků – Jeden žák opakuje 1. ročník a ostatní žáci splnili učivo předepsané osnovami a
postoupili do 2. ročníku.
II. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková
12 žáků, 10 žáků splnilo učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku a dva žáci opakují 2. ročník.
III. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová
20 žáků. Všichni žáci splnili učivo 3. třídy a postupují do 4. ročníku.
IV. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová
17 žáků. Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku.
V. třída třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová
22 žáků – Všichni splnili učivo 5. ročníku a přestoupili do 6. ročníku jiných základních
škol.

Žáci 5. ročníku od září 2020 přecházejí na tyto školy:
ZŠ E. Destinové
ZŠ Nová
CZŠ Rudolfovská.
ZŠ Matice školské
ZŠ Nerudova
ZŠ Kubatova
ZŠ J. Š. Baara
ZŠ Bezdrevská
Gymnázium Týn n/Vlt

- 7 žáků
- 4 žáci
- 2 žáci
- 1 žák
- 1 žák
- 1 žák
- 1 žák
- 2 žáci
- 1 žák

Při zápisu do první třídy podali přihlášku celkem 32 žáci. Z toho 8 žáků nastoupilo po odkladu
ŠD a rodiče 4 žáků požádali o odklad povinné školní docházky, 10 žáků po zápisu přestoupilo na jinou školu. Celkem je tedy v nové první třídě 18 žáků, z toho 1 žák s individuálním vzděláváním..

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. V tomto
roce vzhledem k uzavření škol zorganizovaly vychovatelky ŠD pro děti jen několik akcí – viz příloha
č. 2 VZ.
Tento školní rok pracovaly ve škole kroužky tancování a věda nás baví vzhledem k distanční
výuce pouze v omezené míře. Mimo tyto zájmové útvary pracovaly též paní učitelky s cizinci – výuka
českého jazyka a s dětmi s podpůrnými opatřeními – pedagogická intervence buď formou on line,
nebo individuálními konzultacemi.
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Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček,
tentokrát pouze distančně. Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. Akce a projekty
s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ.
Průběžně byla dovybavována školní knihovna nejen na společné čtení. (Akce Supermarketu
Albert). Také knihovna uspořádala pro všechny čtenáře již tradičně 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 – v tomto školním roce jen několikrát - čerstvým ovocem a zeleninou a zúčastnily se dvou programů na seznámení s netradičními druhy ovoce a zeleniny formou ochutnávkových košů spojených s výukovým programem na konci školního roku.

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
Tento rok bohužel neproběhly žádné soutěže „Malých škol“ díky uzavření škol a distanční
výuce. Vše 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 2021, 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 po. schválení radou školy.
V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2021
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 2020/2021
Září:

21.9. - Sportovní dopoledne - hřiště Rudolfov
29.9. - Malé divadlo - Karkulka vrací úder 2. - 5. tř.

Prosinec:

4.12. - Mikulášská nadílka

Březen:

30.3. - Malé divadlo - Vsuvka - 5. tř.

Duben:

8.4. - Malé divadlo - Vsuvka - 3. tř.
15.4. - Malé divadlo - Vsuvka - 4. tř.

Červen:

1.6. - Dětský den
8. 6. - Výlet - Dívčí kámen - 4. tř.
22. 6. - Zasazení stromu - 5. tř.
24. 6. - Výlet - Vrbenské rybníky - 5. tř.
Výlet - Branišovický les - 2. tř.
28. 6. - Výlet - rybník Mrhal - 3. tř.
29. 6. - Kino - Frčíme
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Příloha 2

Činnost školní družiny za školní rok 2020/2021
CELOROČNÍ AKCE
 Třídění odpadu (ekologie).
 Sběr – z důvodu pandemie byl sběr různých surovin v letošním školním roce úplně omezen.
ZÁŘÍ
 1. - 4. 9. – Vítání prvňáčků – seznamovací hry, seznámení s prostorem školy, bezpečný pohyb
ve školním prostředí.
 „Cesta do a ze školy“ – seznamujeme se s pravidly bezpečného pohybu chodců.
ŘÍJEN
 4. 10. – Připomínáme si Světový den zvířat – dokument o šelmách, malování šelem.
 Sběr podzimních přírodnin – tvoření z listů a kaštanů.
 Od 14. 10. do 13. 11. z důvodu nařízení vlády uzavřen provoz školní družiny.
PROSINEC
 5. 12. – Mikuláš – výroba masek, povídání o životě sv. Mikuláše.
 7. – 18. 12. – Vyrábíme vánoční hvězdy, zdobíme stromeček, povídáme si
o vánočních zvycích, ochutnáváme vánoční cukroví od maminek.
LEDEN
 6. 1. – Tři králové – tvoření na téma, povídání o významu charity (Tříkrálová sbírka).
 11. 1.-29.1. – pozorování zimní přírody, výroba zimní výzdoby, malování zimní krajiny, hrátky ve sněhu (stavba sněhuláků a iglú).
ÚNOR
 1. - 5. 2. Povídáme si o tradici masopustu, vyrábíme masopustní masky.
 8.-12. 2. – Vyrábíme valentýnskou výzdobu a přáníčka.
 21. 2. – připomínáme si Mezinárodní den mateřského jazyka – slovní hrátky, vymýšlíme nová
česká slova.
BŘEZEN
 Od 1. 3. do 9. 4. z důvodu nařízení vlády uzavřen provoz školní družiny.
DUBEN
 12.-23. 4. – pozorujeme a povídáme si o jarní přírodě, vyrábíme jarní květinovou výzdobu +
mláďátka a motýly z papíru.
KVĚTEN
 3.-5. 5. – povídáme si o maminkách, vyrábíme přáníčka ke Dni matek, připomínáme si Den
Slunce (3. 5.) a Den hasičů (4. 5.).
ČERVEN
 1. 6. – Pomáháme při přípravě a organizaci Dne dětí.
 21.-25.6. – Balíme na prázdniny – povídáme si o cestování, o bezpečnosti na cestách, potřebném vybavení na cesty; malujeme „Můj prázdninový kufr“.
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Příloha 3

EVVO akce 2020 – 2021
Vzhledem k omezenému provozu školy byly organizovány jen dlouhodobé akce.
Exkurze, školy v přírodě a další pravidelné programy se nekonaly.
dlouhodobě:
 péče o králíka
 sběr papíru
 sběr použitého oleje „Olejový bandita“
 sběr pomerančové a citronové kůry
 přikrmování drobného ptactva
 úklid pozemků kolem školy
 sázení stromu (5. ročník)
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Příloha 4

Akce školní knihovny ve školním roce 2020/2021
Školní knihovna byla otevřena 1 krát týdně, každé úterý. V důsledku pandemie onemocnění
Covid 19 a zavření škol ovšem byl provoz knihovny velmi omezen. Za celý školní rok si žáci z více
než 1670 titulů vypůjčili 202 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 10 titulů, které jsme
získali 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. Nechyběl malý knižní kvíz a záložka jako dáreček, všichni si hned zapůjčili první knihu.
Někteří žáci se i letos zapojili do projektu Čtení pomáhá. Ale vzhledem k tomu,
že nebyla možnost tolik projekt podporovat a prostor pro vyplňování testů, nechali jsme vyhlášení
soutěže o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena s charitativním projektem Čtení pomáhá
(www.ctenipomaha.cz), až na další školní rok. Těšíme se na nové čtenáře 😊.
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Příloha 5
Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2020/2021
Vzhledem k pandemii onemocnění Covid 19 se v letošním školním roce nekonaly žádné soutěže mezi
školami. Naši žáci si tedy nemohli jako již tradičně poměřit síly v běhu v Jílovicích, okouzlit svou
recitací obecenstvo v Hrdějovicích, porovnat dopravní dovednosti a znalosti na dopravním hřišti nebo
výtvarné nadání na domácí půdě. Neměli také možnost předvést své bystré myšlení v Mladém ani se
účastnit fotbalového turnaje na Borku…
Držme si tedy všichni palce, aby příští školní rok byl ve znamení návratu do normálu, abychom neztratili motivaci a radost z účasti a ze získávání případných trofejí na soutěžích.
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