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Charakteristika školy
V tomto školním roce pracovala naše škola opět jako pětitřídní, na konci roku s 83 žáky z toho
48 chlapci a 35 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 PVC v 1. třídě. V základní škole byly opraveny šatní skříňky
a bylo dle plánu vymalováno: vestibul ZŠ, chodba v 1. patře ZŠ a WC v 1. patře ZŠ. Plánovaná půdní
vestavba a zateplení objektu bylo z finančních důvodů přesunuto do dalších let. Taktéž oprava podlahy v tělocvičně. Ve výměníkové stanici jsme řešili havárii topného systému – nefunkční ventil propouštějící páru způsobil velkou spotřebu i v letním období. Teplárna uznala zvýšenou spotřebu jako
havárii a nebude požadovat finanční náhradu za uniklou páru.

Materiální vybavení školy
Z materiálového vybavení byla zakoupena venkovní lavička pro MŠ, nová pračka na ložní a
hygienické prádlo místo dosluhující staré. Do ZŠ byly pořízeny 4 skříně na materiál pro Vv, Pč, a
učebnice, dvě čtyřsedadlové lavičky na chodbu v obou patrech místo opotřebených sedaček s roztrhaným čalouněním a elektrické piano pro výuku hudební výchovy. Do školní kuchyně jsme pořídili
skříň na úklidové prostředky a dvě šatní skříňky pro kuchařky.
V celém zařízení je nyní 33 funkčních a používaných počítačů, z toho 12 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 12 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 2021/2022 jsme v EVVO i nadále pokračovali v duchu ekoškoly. 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.
Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 11. 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,
nově i školní družina.

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
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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. 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, sociálním pedagogem a výchovným poradcem v osobě ředitele školy. Pro zajištění
financování ŠPP čerpáme finanční prostředky do konce září 2022 ze „Šablon III“ a tak můžeme i nadále operativně řešit problémy dětí, pedagogů, ale i rodičů. Plat polovičního úvazku psychologa je do
konce roku 2022 financován ze zdrojů MM.
Ve škole pracovalo celkem 6 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 25 zaměstnanců. (2 z nich jsou na rodičovské dovolené)
Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 6 učitelek základní školy, 6 asistentek pedagoga, 2 vychovatelky školní družiny a 4 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 Dillingerová
21 žáků – dva žáci přišli jako uprchlíci z Ukrajiny, jeden žák má individuální vzdělávání a
jeden žák opakuje 1. ročník. Ostatní žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do
2. ročníku.
II. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová
14 žáků, dva žáci přišli jako uprchlíci z Ukrajiny. Všichni žáci splnili učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku.
III. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková
12 žáků – jeden žák přišel jako uprchlík z Ukrajiny. Všichni žáci splnili učivo 3. třídy a
postupují do 4. ročníku.
IV. třída třídní učitelka Mgr. Eva Rauchová (za Mgr. Danielu Tlačbabovou – dlouhodobá nemoc)
19 žáků. Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku.
V. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová
17 žáků – Všichni splnili učivo 5. ročníku a přestoupili do 6. ročníku jiných základních škol
a dva pak na víceletá gymnázia.

Žáci 5. ročníku od září 2022 přecházejí na tyto školy:
ZŠ Nová
CZŠ Rudolfovská.
ZŠ Bezdrevská
ZŠ Pohůrecká
ZŠ Rudolfov
Reálné gymnázium
Česko anglické gymnázium

- 3 žáci
- 1 žákyně
- 3 žáci
- 5 žáků
- 3 žáci
- 1 žák
- 1 žákyně

Při zápisu do první třídy podali přihlášku celkem 28 žáků. Z toho 4 žáci nastoupili po odkladu
ŠD a rodiče 4 žáků požádali o odklad povinné školní docházky, 9 žáků po zápisu přestoupilo na jinou
školu a jeden žák opakuje 1. třídu. V rámci mimořádného zápisu uprchlíků z Ukrajiny bylo přijato 5
dětí. Celkem je tedy v nové první třídě 21 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. 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 keramiky, hudebně dramatický kroužek, pohybové hry, šikovné ruce a anglický jazyk pro 1. třídu. Mimo tyto zájmové útvary pracovaly též paní učitelky s cizinci – výuka českého jazyka a s dětmi s podpůrnými opatřeními v rámci pedagogické intervence. Třídní učitelka 5. třídy se věnovala zájemcům o víceletá gymnázia a vedla kroužek přípravy na
6
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přijímací zkoušky. Dále probíhalo doučování dětí z Národního plánu obnovy, kterému se věnovaly jak
učitelky, tak asistentky pedagoga.
Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček.
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. 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 staraly školnice školy, třídní učitelky a vychovatelka ŠD.
Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy „Ovoce do škol“, kdy byly děti pravidelně
a zcela zdarma zásobeny čerstvým ovocem a zeleninou a zúčastnily se dvou programů na seznámení
s netradičními druhy ovoce a zeleniny a mléčných výrobků 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
Ani tento rok bohužel neproběhly žádné soutěže „Malých škol“ díky mimořádným opatřením
souvisejícím s nákazou coronavirem.

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 2022, 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 dne 13. 10. 2022
V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2022
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček
ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,
Rudolfovská 143, České Budějovice

Mgr. Zdeněk Špaček
Digitální podpis: 14.10.2022 09:13
Důvod podpisu: Jsem
autorem tohoto dokumentu.
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Příloha č. 1

Kulturní akce za školní rok 2021/2022
Září

29. 9.

Malé divadlo – Devatero pohádek (2. třída)

Říjen

8. 10.

Sokolníci (celá škola)

20. 10. Malé divadlo – Jak se směje zubatá (4., 5. třída)
Listopad 3. 11.

Divadlo – Advent u pejska a kočičky (1. třída)

Prosinec

Vánoční jarmark (rodiče, děti a veřejnost)

9. 12.

16. 12. Kino – Croodsovi 2 (celá škola)
22. 12. Vánoční posezení
Leden

19. 1.

Malé divadlo – Karel – táta vlasti (4. třída)

Únor

24. 2.

ZOO Dvorec (celá škola)

Červen

2. 6.

Dětský den (celá škola)

24. 6.

Kino – Proměna (celá škola)

28. 6.

návštěva s programem na Hřišti Vráto (1. – 3. třída)
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Příloha 2

Činnost školní družiny za školní rok 2021/2022
CELOROČNÍ AKCE
 Udržitelný životní styl – třídění odpadu, kontrola plýtvání vodou a energií, úklid okolí školy…
 Ve zdravém těle zdravý duch – každodenní pohyb na čerstvém vzduchu, dodržování pitného
režimu, správná hygiena rukou
ZÁŘÍ
 1. - 3. 9. – Vítání prvňáčků – seznamovací hry, seznámení s prostorem školy, bezpečný pohyb
ve školním prostředí, seznámení s pravidly ŠD
 8. 9. – připomínáme si Mezinárodní den gramotnosti – důležitost vzdělávání pro život
 malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin
 pomáháme žákům s OMJ v adaptaci na nové prostředí
ŘÍJEN
 1. 10. – připomínáme si Mezinárodní den seniorů – význam prarodičů v životě dětí
 4. 10. – připomínáme si Světový den zvířat – kreslíme domácí mazlíčky, povídáme si o sv.
Františkovi
 15. 10. – připomínáme si Den bílé hole – povídání o životě se zrakovým postižením
 22. 10. – připomínáme si Mezinárodní den stromů – poznáváme stromy v okolí školy
 sběr podzimních přírodnin – tvoříme z listů, kaštanů, žaludů a skořápek ořechů
 Halloween – vyrábíme strašidla a masky, zpíváme tematické písničky
LISTOPAD
 11. 11. – připomínáme si Svátek sv. Martina – legenda, svatomartinské zvyky
 17. 11. – připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii – povídáme si o tom, co pro nás
znamená svoboda
 vyrábíme výrobky na vánoční trh – vlněné ozdoby, andělé, ozdoby z brček a ořechů, dárkové
sáčky, přáníčka…
PROSINEC
 5. 12. – Mikuláš – kreslíme a vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly, povídáme si o životě sv. Mikuláše
 Advent v družině – povídáme si o našich rodinných zvycích, o Adventu ve světě, zpíváme koledy, vyrábíme vánoční přání, tvoříme společně papírový vánoční strom
 9. 12. – pořádáme Vánoční trh ve spolupráci se spolkem Zelenomodré srdce Vráta
 19. 12. – Vánoce v družině – předávání dárečků, zpívání koled, ochutnávka cukroví
LEDEN
 6. 1. – Tři králové – tvoření na téma, povídání o významu charity (Tříkrálová sbírka)
 pozorujeme zimní přírodu, vyrábíme zimní výzdobu, vrány a tučňáky z papíru, hrajeme si ve
sněhu (koulování, stavba sněhuláků a iglú)
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Jak na to ve společnosti? – povídáme si o vhodném chování a oblékání při návštěvě divadla,
galerie, koncertu…

ÚNOR
 povídáme si o tradici masopustu, vyrábíme masopustní masky
 vyrábíme rytmické nástroje pro hudební kroužek
 14. 2. – připomínáme si Svátek sv. Valentýna – vyrábíme přáníčka
 21. 2. – Masopust – tematické hravé odpoledne – význam tradice, naučný pořad ČT, znalostní
kvíz, plnění úkolů, promenáda masek
BŘEZEN
 8. 3. – připomínáme si Mezinárodní den žen – vyrábíme papírové květiny
 přebíráme a kompletujeme puzzle, karetní hry a pexesa – přebytky darujeme potřebným
 pomáháme novým žákům s OMJ (Ukrajina) s adaptací na nové prostředí a překonávání jazykové bariéry
 vyrábíme jarní dekorace – závěs na okno, kuřátka a zajíčci z bambulek
 29. 3. – v rámci akce „Ukliďme Česko“ realizujeme úklid odpadků v parku za školou
DUBEN
 5. 4. – účastníme se pohádkového divadelního představení s environmentální tematikou O prasátku Arturovi
 5. 4. – pomáháme s přípravou a organizací Jarního tvoření pro rodiče s dětmi
 7. 4. – připomínáme si Světový den zdraví – povídáme si o významu zdraví fyzického i psychického
 Velikonoce – povídáme si o významu Velikonoc, o historii, tradicích, pašijovém týdnu, vyrábíme velikonoční přáníčka
 22. 4. – připomínáme si Světový den Země – povídáme si o důležitosti šetrného chování
k přírodě
 29. 4. – Čarodějnice – povídáme si o zvyku pálení čarodějnic, tvoříme postavy čarodějnic ze
zbytků látek a papíru
KVĚTEN
 2. 5. – povídáme si o tom, jak v rodinách vnímáme 1. máj nebo Svátek práce – jsou to ještě živé svátky?
 Den matek – povídáme si o našich maminkách, vyrábíme přáníčka a dárkové poukazy ke Dni
matek
 Hmyz kolem nás – tvoříme z papíru jarní louku s hmyzem, povídáme si o životě v mraveništi a
důležitosti včel v přírodě, pozorujeme hmyz v nádobkách s lupou
 vyrábíme náramky přátelství a pleteme hady z vlny
ČERVEN
 2. 6. – slavíme Den dětí – pomáháme při přípravě a organizaci Dne dětí ve škole
 malujeme letní louku a tvoříme vlčí máky z krepového papíru
10
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17. 6. – připomínáme si Den otců – malujeme tatínky, vyrábíme přáníčka
vyrábíme kulisy a rekvizity pro hudební kroužek a papírové kšiltovky proti slunci
Balíme na prázdniny – povídáme si o plánech na prázdniny, o bezpečnosti na cestách, potřebném vybavení na cesty
22. 6. – Hudebně-divadelní představení a opékání buřtů za školou – akce hudebního kroužku a
ŠD pro rodiče s dětmi, rozloučení se školním rokem
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Příloha 3

Akce EVVO pro školní rok 2021/2022
8. 10.

Ukázka dravých ptáků s přednáškou

24. 2.

Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec s přednáškou

2. 5. – 6. 5.

Pobyt v přírodě( Horská Kvilda, 4. a 5. ročník)
s programy navazujícími na výuku Prv a Př

13. 6. – 17. 6. Pobyt v přírodě ( Horská Kvilda, 1., 2 a 3. ročník)
s programy navazujícími na výuku Prv a Př
dlouhodobě:

přikrmování ptáků v zimních měsících
třídění odpadu
příprava a instalace hmyzích hotelů
úklid pozemků v okolí školy
sběr pečiva pro ZOO Dvorec
sázení stromu (5. ročník)
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Příloha 4

Akce školní knihovny ve školním roce 2021/2022
Školní knihovna byla otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si žáci z více než
1720 titulů vypůjčili 430 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 50 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.
Školní knihovnu také v březnu – měsíci knihy – navštívily děti z předškolní třídy naší MŠ. I
ony se dozvěděly, jak to v knihovně chodí a vyslechly si příběh o malém špačkovi, který rád četl, a
díky tomu zachránil celé hejno před bouří. Na závěr děti poznávaly ve večerníčkovém kvízu oblíbené
postavičky a za odměnu si odnesly záložku do knihy a malou omalovánku.
Žáci všech tříd se i letos zapojili do projektu Čtení pomáhá pořádaného školní knihovnou. Vyhlášení soutěže o DOBRODĚJE ROKU zahrnovalo i výsledky z minulého roku, kdy kvůli pandemii
k ocenění vítězů nedošlo. Celkem jsme za roky 2020/21 a 2021/22 přispěli úctyhodných 13 300,- Kč
na různé charity. V soutěži tříd se na prvním místě umístila 3. třída s průměrným příspěvkem 259,Kč za žáka. Soutěž jednotlivců suverénně vyhrála a největším DOBRODĚJEM se stala Žaneta Anderlová z 5. třídy, jejíž příspěvek činil 1050,- Kč. Druhé místo obsadili Agáta Čapková, Eliška Loukotová a Kryštof Kocifaj a třetí místo David Jírovec, Kateřina Kasperová, Bára Hansalová a Denis
Volf.
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Příloha 5
Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2021/2022
Vzhledem k pandemii onemocnění Covid 19 a mimořádným opatřením se ani 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.
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