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1. Základní údaje o škole

Název: Základní škola L.Kuby 48, České Budějovice
čestný statut „ Fakultní základní škola“
Sídlo: ul. L. Kuby 48 , 370 07 České Budějovice
Zřizovatel : Statutární město České Budějovice , nám. Přemysla Otakara II.č.1 a 2
Vzdělávací program: od 1.9. 2006 v 1. a 6. ročníku vlastní ŠVP- „Škola základ života“
ostatní ročníky - Základní škola
Škola: plně organizovaná /1.- 9. roč./ : 548 žáků
23 tříd
32 učitelů
55 zaměstnanců celkem
Součásti školy: školní jídelna / kapacita 500 jídel /
školní družina / 5 oddělení /
Vedení školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Hospodářka,tajemnice:
Finanční referentka:
IČO:
IZO:
ZŠ
REDIZO:
E – mail:

Mgr. Miroslav Kůs, tel. 603 829 213
PhDr. Vladimír Stejskal, tel 603 829 212
Gustava Suchanová , tel. 731 171 442 / 386 102 351
Milada Nováková, tel. 386 102 358

600 77 212
060077212
ŠD 114200556
600057631
reditelstvi@zsroznov.terms.cz
suchanova@zsroznov.terms.cz
stejskal@zsroznov.terms.cz

ŠJ 102475598

internetová adresa: www. zsroznov.cz

Sdružení rodičů při ZŠ L. Kuby 48 :
- pod tímto názvem pracuje od roku 2004
- zástupci rodičů jednotlivých tříd pracují v radě rodičů, která se schází
minimálně 4 x ročně
Školská rada : - devítičlenná školská rada pracuje od prosince 2005
- odkaz na školskou radu lze najít na webových stránkách školy

2. Charakteristika školy
ZŠ L.Kuby 48, se nachází v klidné okrajové části Českých Budějovic - Rožnova.
Jedná se o pavilónovou postupně přistavovanou školu, jejíž pět budov je propojeno
spojovacími chodbami. Škola má kromě 23 kmenových tříd také pět odborných
učeben(Ch,Př,F,Aj-Nj,Hv) ,dvě počítačové učebny připojené na internet, knihovnu, kovo a
dřevo dílnu, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem.
Součástí školy je školní družina, která po dobu školního vyučování pracuje v pěti
odděleních denně od 600 do 1630 hod.
Nedávno rekonstruovaná školní kuchyně odpovídá hygienické předpisům i podle
evropských norem. V jídelně s bezhlučnými jídelními sety si mohou žáci pochutnávat na
jednom ze dvou zvolených jídel. Kapacita jídelny je 500 porcí denně.
Škola svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu . Zlepšování pracovního
prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hlediska estetických, hygienických tak hlavně
bezpečnostních je vedle vzdělávání žáků jednou z priorit vedení školy.
I přes nedostatek finančních prostředků na opravy a provoz ze strany zřizovatele, který
je v letošním roce přece jen vstřícnější, se podařilo mnohé zlepšit a opravit :
- výměna oken v severní stěně budovy hlavního pavilonu
- zateplení a oprava fasády severní stěny hlavního pavilonu
- oprava oplechování atiky na bodově hlavního pavilonu spojená s výměnou hromosvodu
- oprava šaten ve školní družině
- výstavba části ochranného plotu na školním hřišti
- podlahové krytiny na schodištích ŠD a ŠJ
- byla provedena oprava stávajícího a nákup nového nábytku do 1. tříd
- havarijní oprava kanalizace a rozvodů vody na WC v hlavním pavilonu
- oprava obkladů na WC
- nákup nových lavic a židlí do dvou tříd 2. stupně
Přesto, že se v tomto školním roce mnohé opravilo, stále do budoucna zbývá dost
problémů, které se budou muset řešit:
- začít s generální opravou plochých střech na většině objektů školy
- vybudovat na školním hřišti sektory skokanských disciplín
- dokončit úpravu umělého povrchu na atletickém oválu
- dořešit problematiku vchodových dveří do ŠD
- na základě energetického auditu dokončit do prosince 2009 zateplení a výměnu
oken nové budovy školy
- pokračovat v opravách nevyhovujících dlažeb na chodbách
- z důvodu bezpečnosti upravit přestávkový dvůr
- rozšířit počítačovou síť a modernizovat PC stanice
Na rozdíl od většiny základních škol jsme od 1.9. 2006 s ročním předstihem v 1. a 6.
ročníku zahájili výuku podle vlastního ŠVP – „Škola základ života“, jehož hlavní
obsahovou změnou je výuka Aj od první třídy, výuka 2. cizího jazyka od 6. třídy( zatím Nj),
výuka výpočetní techniky od 3. ročníku. Při výuce se zde učitelé snaží využívat nové metody
práce vedoucí k podpoře týmové práce a k aktivnímu získávání nových poznatků.
V ostatních ročnících probíhala a probíhá výuka podle vzdělávacího programu
„Základní škola“. Z cizích jazyků se od 4.ročníku povinně vyučuje angličtině nebo němčině

dle přání žáků. Od 7.ročníku je žákům nabízena výuka 2.světového jazyka formou
nepovinných předmětů (angličtina, němčina). Zvýšené dotace v učebním plánu pro 8. a 9.
ročník škola využívá a bude využívat hlavně pro výuku výpočetní techniky.
Po vyučování se mohli žáci věnovat mnoha aktivitám v zájmových kroužcích, kterých
bylo pro různé věkové kategorie celkem 22. Zároveň mohli chodit i do kroužků jiných
zájmových a sportovních sdružení, které pracovali přímo v prostorech školy např. hudební
škola, sportovní škola pí. Bublíkové, taneční skupina Break Beat, oddíly karate, Taek-wondo, atd.
Škola podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu, a je specifická také tím, že se učitelé ve
velké míře věnují integrovaným žákům, kteří studují na základě individuálních učebních
plánů.
Pracuje zde mladý plně kvalifikovaný učitelský kolektiv, který se snaží pružně
reagovat na nové postupy, využíváním učebních pomůcek a programů zejména ve vztahu
k výpočetní technice. Dle ICT plánu prošli všichni pedagogičtí pracovníci základním
počítačovým kursem a kursem „P0“ a většina pokračuje v kursech úrovně “P1“, „P2“ a
„S“proto, aby mohli využívat ITC techniku v běžné výuce.
Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve
výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají
své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech. Na oplátku
naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci
jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.

3. Řízení školy
Vzhledem k počtu zaměstnanců byl zvolen způsob vedení, kdy řediteli podléhají
přímo pouze vedoucí zaměstnanci v přímé linii, a ti pak jsou zodpovědní za své podřízené na
jednotlivých úsecích.
Porady užšího vedení se konaly operativně denně, celého vedení dle vzniklých
požadavků.
Provozní porada všech zaměstnanců se konala cca 5 x za rok dle provozu mimo
zahájení a ukončení školního roku.
Pedagogické klasifikační rady se konají 4 x za rok vždy 14 dnů po schůzce rodičů, aby
byla možná korekce prospěchu žáků.
Porady jednotlivých úseků řídil každý vedoucí pracovník za svůj úsek sám dle
potřeby,v případě problémů byl přizván ředitel ZŠ. Například porady učitelů a vychovatelek
2 x až 4 x za měsíc.
Schůzky metodických sdružení a metodických komisí byly svolávány alespoň 2 x za
školní rok.
Všechny druhy porady a schůzek byly vždy organizovány v pondělí
v odpoledních hodinách – bylo doporučeno zaměstnancům, aby si na tento den neplánovali
dopředu žádné důležité osobní záležitosti.

Organizační řád
Ředitel
Zástupce ředitele
Učitelé 1.stupeň
Učitelé 2.stupeň
Vychovatelky

Vedoucí vych. ŠD

Účetní
Finanční referent

Školník
Uklízečky
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
Kuchařky

jfkaůf

Pomocné síly

Přehled pracovníků školy
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Hospodářka,tajemnice:
Finanční referentka:

Mgr. Miroslav Kůs
PhDr. Vladimír Stejskal
Gustava Suchanová
Milada Nováková

Učitelé: / 32 /
Mgr. Adamčíková Petra
Mgr. Broukalová Jana
Mgr. Březinová Marie
Mgr. Bučková Renáta
Mgr. Čajánková Taťána
Mgr. Čermáková Vladislava
Mgr. Faktor Lukáš
Mgr. Figallová Milada
Mgr. Hrdinová Jelena
Mgr. Jandová Libuše - výchov. poradkyně
Mgr. Klomfarová Helena
Mgr. Košková Olga
Mgr. Krychová Marcela
Mgr. Kubů David
Mgr. Kyzourová Eva
Mgr. Lintner Marek
Mgr. Machourková Lucie
Mgr. Outlý Radek
PaeDr. Posedělová Marcela
Mgr. Přikrylová Zuzana
Mgr. Řezáčová Jana
Mgr. Schwachová Hana
Mgr. Šmídová Blanka
Mgr. Štádlíková Iva
Mgr. Trnková Dana
Mgr. Theinerová Monika
Mgr. Urbanová Eva
Škopková Jana- pedag. Asistent
Mgr. Vrbová Ivana
Mgr. Zemková Renata
Meškan Václav
Škopková Jana

Školní družina:/ 5 /
Braunová Helena
Holubová Jana
Líbalová Lenka - vedoucí vychovatelka
Turková Jana
Zelinková Jana
Školní jídelna: / 7 /
Dubská Milena
Dudová Ivona
Kabelová Blanka
Kohútová Libuše
Sarauerová Zdeňka
Vaněčková Jana - vedoucí ŠJ
Vomášková Marcela
Provozní pracovníci: / 7 /
Bláha František
Bláhová Milena
Havlisová Marie
Kubíková Božena
Lopatářová Pavla
Lorencová Jana
Vitáčková Petra

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvních tříd pro nadcházející školní rok 2007/2008 proběhl ve dnech 26. a 27. ledna
2007. Prostředí školy ve dnech zápisu bylo inspirováno pohádkami. Učitelé ve spolupráci
s pohádkovými postavami zapsali 75 dětí z toho bylo 14 žádostí o odklad, a tak v září mělo
nastoupit 61 dětí. V průběhu letních prázdnin 2 přijaté děti odešli na jinou ZŠ a jedno požádalo
o dodatečný odklad. Ve školním roce 2007/2008 do 1. tříd tedy nastoupilo pouze 58 dětí.
Z důvodu lepší péče a ve smyslu školského zákona č. 561/ 2004 Sb. budeme přesto
vyučovat ve třech prvních třídách.

5. Přehledné údaje o výsledcích práce žáků
2. pololetí 2006/ 2007

548 žáků celkem

klasifikace

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
opravné zkoušky

319 žáků
221 žák
8 žáků
0 žáků
7 žáků

výchovná opatření

pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí TU
důtka TU
důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování

226 x
75 x
36 x
30 x
20 x
5x
6x

Přijímací řízení – školní rok 2006/2007
Budoucí studenti měli možnost otestovat si své zájmy, dovednosti a schopnosti
v předmětu „Svět práce“: zde se žáci učili plánovat, organizovat a hodnotit informace,
využívat poradenské služby pro výběr vhodného povolání.
V průběhu roku měli žáci možnost zúčastnit se těchto akcí:
• říjen 2006 - návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 2006 - nejkomplexnější přehlídka
středního odborného a učňovského školství i klasických středních škol v
• listopad 2006 – Prezentační výstava středních škol .Této výstavy se zúčastňují žáci
společně se svými rodiči.
• listopad 2006 – informativní schůzka pro rodiče žáků 5. a 9. tříd , na které byly
podány informace týkající se průběhu přijímacího řízení
• prosinec 2006– probíhalo půldenní zaměstnání žáků 9. tříd na Úřadě práce
v Českých Budějovicích (informační a poradenské centrum pro volbu povolání
• v únoru se žáci 9. ročníků zúčastnili celostátního projektu Kvalita. Tento projekt
monitoruje a hodnotí výsledky vzdělávání v českém školském systému. Žákům byly
připraveny testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, v matematice a dále v obecných
studijních dovednostech. .
• duben 2006 – individuální pohovory s žáky, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího
řízení, nabídka volných míst, pomoc při psaní odvolání (poradna pro žáky i jejich rodiče)
• v průběhu celého školního roku pravidelné konzultační hodiny s výchovným
poradcem
• od října 2006 – měli žáci v jednotlivých třídách k dispozici katalogy se všemi
studijními a učebními obory jak v rámci našeho regionu, tak v rámci blízkých okresů

Vlastní výsledky přijímacího řízení v jednotlivých kolech:
5. ročníky – osmiletá gymnázia - jedno kolo přijímacího řízení
třída

celkem

přihlášení

14

přijatí celkem

10

celkem
(%)úspěšnost
71 %

7. ročníky – šestiletá gymnázia - jedno kolo přijímacího řízení
třída

celkem

přihlášení

1

přijatí celkem

1

Celkem
(%)úspěšnost

100 %

Vycházející žáci – 9. ročníky
1.kolo – úspěšnost žáků
třída

9.A

9.B

9.C

gymnázia

6

3

0

9

jiné studijní obory

7

18

13

38

učební obory

10

1

6

17

celkem přijatých

23

22

19

64

celkem žáků ve
třídě

25

23

23

71

celkem přijatých
(%) úspěšnost

92 %

96 %

83 %

90 %

2. kolo – úspěšnost žáků

Celkem přijatých

100%

třída

9.A

9.B

9.C

celkem

gymnázia

0

0

0

0

jiné studijní obory

2

1

4

6

učební obory

0

0

0

1

celkem přijatých

2

1

4

7

Shrnutí
Na osmiletá gymnázia bylo přijato 71% všech přihlášených, na šestiletá gymnázia bylo
přijato 100% přihlášených, žáků z devátých ročníků bylo přijato v prvním kole 90 %, zbylí
žáci byli přijati v kolech dalších. Úspěšnost v prvním kole byla vysoká - 90 %.

Nejlepší výsledky žáků v soutěžích a olympiádách:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PLAVECKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo - 2.místo v celkovém pořadí škol
FLORBAL okresní kolo – dívky - 2. místo
KOŠÍKOVÁ okresní kolo - dívky - 2. místo
HOKEJBAL PROTI DROGÁM – okresní kolo - 4. místo
POHÁR ROZHLASU – okresní kolo – mladší žákyně – 4. místo
- starší žákyně - 8.místo
VOLEJBAL 3 + 3 – okresní kolo – 2. místo
MC DONALD’S CUP – okresní kolo – 7. místo ve skupině
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:
Pod modrou oblohou – mezinárodní soutěž – oceněna 1 žákyně – 2. místo
Bezpečná cesta do školy – soutěž MM Č. Budějovice – čestné uznání jednotl.
Mladí cyklisté – soutěž MM Č. Budějovice – 3. místo jednotl.
Lidice 2007 – mezinárodní dětská výstava – čestné uznání pro 1 žákyni
Svět očima dětí – soutěž Ministerstva vnitra ČR – oceněn 1 žák = 1. místo

9) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - okresní kolo - 9. místo
10) NĚMECKÝ JAZYK – olympiáda - okresní kolo – 1. kateg. - 4. místo
2. kateg. – 7. místo
11) ANGLICKÝ JAZYK – okresní kolo – kateg. 6. – 7. - 1. místo
- kateg. 8. – 9. - 9. místo
12) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 26. a 34. místo
13) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo - 18. a 19. místo
14) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 21. místo
15) POČÍTAČE:
Baltík – Povltavské setkání (pořádatel ZŠ L. Kuby 48) - začátečníci – 4., 6., 7. místo
- pokroč. – 2., 4., 8. místo
okresní kolo (Tábor) – kateg. ml.- 2., 4. a 5. místo
st. - 1. a 2. místo
regionální kolo – kateg. ml. – 2., 7., 8. 10. místo
Mistrů – 1., 2., 5. místo
celostátní – korespondenční kolo – kateg. ml. – 2. a 6. místo
st. - 1., 2., 4., 9. místo
celostátní korespondenční (prázdninová soutěž) – 1. stupeň – 5. a 6. místo
2. stupeň - 3., 4., 5. místo
Baltík + Baltazar – celostátní – kateg. ml. – 4. místo
st. - 5., 9., 15., 19. místo
Mezinárodní programátorská soutěž :
- regionální kolo – kateg. A – 2. – 4. místo
- kateg. B - 5. a 6. místo
- celostátní kolo – kateg. A( do 5. tříd) - 6. a 9. místo

- kateg. B ( do 9. tříd ZŠ + G) - 6. a 9. místo
- kateg. C (do 18 let všech typů škol) - 6., 14., 19. místo
- mezinárodní kolo – jediná škola zastoupená ve všech kategoriích
- kateg. A( do 5. tříd) - 7. místo
- kateg. B ( do 9. tříd ZŠ + G) - 9. místo
- kateg. C (do 18 let všech typů škol) - 9. místo
15) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo 5. tříd (jednotl.) – 3.místo
6. – 8. tř. (jednotl. – 38. - 43. místo
16) PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – 11. a 19. místo
17) GENIUS LOGICUS – mezinárodní logická soutěž (http://www.geniuslogicus.eu/cz)
- škola oceněná Certifikátem za úspěšnou účast
- jednotl. 14. a 21. místo v republice
- jednotl. mezinárodně 68. a 83. místo
18) FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA – oblastní kolo – 1. místo jednotlivců

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci měli možnost se v průběhu roku vzdělávat dle svého
profesního zaměření na základě plánu vzdělávání a současné aktuální nabídky jednotlivých
školení.
Přednostně mohli absolvovat školení zaměřená na nové vyučovací trendy a na metodiku
tvorby a rozvoje ŠVP, podporující rozvoj kompetencí učení tak, aby korespondovala s naším
novým ŠVP „ Škola – základ života“.
Dalším kritériem výběru byla vzdálenost do místa konání školení , neboť nemalé finance
stojí cestovní náhrady na tato školení.
V loňském školním roce dva učitelé (Lintner, Meškan) pokračovali v dokončení
studia ke splnění kvalifikačních předpokladů ( matematika a fyzika), jedna učitelka (Mgr.
Řezáčová) , v rámci rozšíření odborné kvalifikace, získala způsobilost vyučovat další
předmět (anglický jazyk) a jeden učitel (Mgr. Faktor) si prohluboval kvalifikaci
doktorandským studiem (dějepis) – všichni studovali na PF v Č. Budějovicích.
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v letošním školnim roce
splnila výchovná poradkyně pí. Mgr. Libuše Jandová, současně v této době zahájil na UK
Praha studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle vyhl. 317/2005 Sb. § 7 ředitel
školy Mgr. Miroslav Kůs .
Studium k prohlubování odborné kvalifikace je otevřeno a doporučováno všem
vyučujícím. Samozřejmě vzhledem k potřebám školy a hlavně k zahájené výuce podle
nového vlastního ŠVP v 1. a 6. ročníku od 1. 9. 2006, měli některé oblasti dalšího vzdělávání
v letošním, a budou mít i dalších školních letech, prioritu.
Hlavní důraz jsme chtěli klást na další vzdělávání ICT tak, abychom drželi krok se
standardem ICT vzdělání. Tato oblast je u nás prioritní z důvodu rozšíření výuky výpočetní

techniky dle ŠVP již od 3. ročníku, zvyšováním využití výpočetní techniky v ostatních
předmětech a zavedením komunikace s rodiči prostřednictvím programu „Bakalář“.
Vlivem zrušení státního příspěvku na SIPVZ pro rok 2007 se finančně zatím
nepodařilo: - zabezpečit školení modulu P2 v rámci SIPVZ pro alespoň 4 pedagogické
pracovníky tak, aby do konce roku 2006 bylo splněno proškolení 25 procent
učitelů úrovně P dle ICT standardu
- proškolit dva učitele v rámci SIPVZ na úroveň P0, ale naopak
podařilo se: - zaučení zainteresovaných učitelů na nové výukové programy = bylo
prováděno svépomocí – koordinátor ICT + samostudium
- zaškolení na práci s novým evidenčním programem Bakalář pro všechny
pedagogické pracovníky provedeno zástupcem ředitele školy
V průběhu roku jsme uvolňovali vyučující 1., 2., 6. a 7. ročníků na školení
podporující metody práce uplatňované v ŠVP, podporující tvořivé a činnostní učení.
Mimo veškerá pořadí stálo další vzdělávání pro výchovnou poradkyni a metodičku
prevence sociálně patologických jevů. Tyto pracovnice pak vždy informovali ostatní učitele
o vhodných a aktuálních formách prevence a o situaci ve škole vzhledem ke vzniku rizik a
sociálně patologických jevů.
Jako každoročně v začátku školního roku proběhlo školení všech zaměstnanců o
novinkách v oblasti BOZP a PO. Z důvodu personálního zabezpečení LVK byla pí. učitelka
Machourková vyslána na kurs „ instruktor snowboardingu“.

7. Informace o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Kulturní akce ve škole:
fotografování 1.st. + 6. tř.
vázání adventních věnců 1. stupeň
Mikulášská besídka školy a ŠD
výroba vánočního dárku - 1. stupeň
Vánoční hrátky – pro 1. stupeň
Plyšákový den
Kloboukový den
výroba vánočních ozdob a dárků
třídní vánoční programy
zápis dětí na téma „Z pohádky do pohádky“
Sluníčkový den
projektový den „Vítání jara“
barevný týden - všichni žáci školy
Rožnovské velikonoční barvení vajíček 3. – 6.tř.

-

výroba dárků ke Dni matek – 1. stupeň
Dětský den
loučení s Kubou pro žáky 1. stupně

Kulturní a výchovné akce mimo areál školy:
Vzdělání a řemeslo 2005 - 8. a 9.tř.
protidrogový program - Gerbera
kino Kotva – Divočina
- Mravenčí polepšovna
- Asterix a Vikingové
exkurse - papírny.
výlov rybníka - Novohaklovský
Malé divadlo – Ostrov pokladů
-Kubula a Kuba Kubikula
-Tři prasátka
Solnice - Perníková chaloupka
exkurze – Národní muzeum Praha
hudební pořad - Plavecká škola
planetárium
Jesličky – Jindřichův Hradec
Indonésie – projekt Planeta 3000
maškarní karneval ŠD
Solnice – S flétnou kolem světa
Schola Nova – výstava Praha
Řecko – zeměpisný pořad
monitoring sociálně patologických jevů
Královna Koloběžka - divadel. Představení ZŠ L. Kuby pro ZŠ Suché Vrbné
exkurze - Český rozhlas
exkurse Teřicino údolí a Červené blato - 6. tř.
koncert YAMAHA

Sportovní akce:
plavecký výcvik 1. – 2.tříd
plavecká štafeta měst
bruslařský kurs pro 1. – 4.tř.
Pohár primátora Č.B.
vánoční turnaj ve florbalu
lyžařský kurs 7.tř. – Jizerské hory
okresní kolo basketbalu dívek i chlapců
velikonoční turnaj ve florbalu
Mc Donald Cup – kopaná 3. - 5.tř. okresní kolo školní soutěž třídních družstev
hokejbal proti drogám
plavecká olympiáda
turistický kurs 6. tříd na Kvilně
volejbal – okresní kolo dívek
atletická olympiáda školy
Pohár rozhlasu – atletika
vodácký kurz - Vltava
atletický čtyřboj 2.st. – okresní kolo

-

atletické závody 1. st.
školní turnaj v odbíjené
závěrečný turnaj v košíkové

Studijní akce:
-

Projekty: 1. tříd

2. tříd

3. tříd

4. tříd

5.tříd
-

-

-

- Čtvero ročních období
- Zdravá výživa
- Neztratím se
- Bezpečná cesta do školy
- Těšíme se na Vánoce
- Hra o zvonek
- Kniha je můj kamarád
- Lidské tělo
- Živočichové ČR
- Město České Budějovice
- Živočichové naší planety
- Dobývání Dívčího Kamene
- Starší dějiny českých zemí
- Vesmír
- Od rovníku k pólům

Turnaj v sudoku
Testy CERMAT pro 9. a 5. ročníky
Testy KALIBRO
Přestávkový turnaj v piškvorkách
Vlastní třídní webové stránky 7. ročníků
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Olympiády: - matematika – domácí, školní a okresní kolo
- Pythagoriáda – školní a okresní kolo
- Klokan – mezinárodní soutěž
- Klokánek
- český jazyk – školní kolo
- anglický jazyk - školní i okresní kolo
- německý jazyk – školní a okresní kolo
- biologická – školní kolo, okresní kolo
- dějepisná – školní kolo a okresní kolo
- chemická - školní kolo a okresní kolo
Počítače- Baltík – Povltavské setkání
okresní kolo (Tábor)
regionální kolo –
celostátní – korespondenční kolo
celostátní korespondenční (prázdninová soutěž)
- Baltík + Baltazar – celostátní
- Mezinárodní programátorská soutěž :
- regionální kolo
- celostátní kolo
- mezinárodní kolo
Návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou

-

Návštěva Ekologického centra Cassiopea
Návštěva ZOO v Plzni
Jednodenní zájezd do Salzburgu
Škola v přírodě pro 4. – 5. tř. – Kvilda, Albrechtice nad Vltavou
Program provolbu povolání = návštěva Úřadu práce v Č. Budějovicích

Údaje o mimoškolních aktivitách
Mimoškolní aktivity jsou pro nás důležitým doplňkem školní práce. Chápeme je jako prevenci
před trestnou činností mládeže a jako ochranu proti gemblérství, drogám, alkoholismu a
kouření. Napomáhají rozvíjet a prohlubovat získané znalosti a vyplňují volný čas našich dětí.
V loňském roce pracovalo celkem 22 zájmových kroužků. V mimoškolní době je vedli jednak
naši učitelé a také externisté z řad rodičů a přátel školy.
Kroužky vedené učiteli a vychovatelkami :
1. Matematický I,II
- zapojeno 14 žáků
2. Hrátky
- zapojeno 20 žáků
3. Doučovací
- zapojeno 6 žáků
4. Baltík začátečníci
- zapojeno 15 žáků
- zapojeno 17 žáků
5. Baltík pokročilí
6. Fotografický
- zapojeno 6 žáků
7. Dyslektický
- zapojeno 7 žáků
8. Grafika na PC I, II
- zapojeno 19 žáků
9. Výtvarný
- zapojeno 9 žáků
10. Florbalový I,II
- zapojeno 29 žáků
11. Košíková
- zapojeno 15 žáků
12. Volejbal
- zapojeno 21 žák
13. Keramický I , II
- zapojeno 27 žáků
14. Dopravní/ zdravotní
- zapojeno 10 žáků
15. Dovedné ruce ŠD
- zapojeno 16 žáků
16. Výtvarný ŠD
- zapojeno 18 žáků
17. Vaření ŠD
- zapojeno 8 žáků
18. Pohybové hry ŠD
- zapojeno 16 žáků
celkem
273 žáci

Kroužky pro naše žáky vedené prostřednictvím externistů:
1. Kynologický
2. Včelařský
3. Anglický jazyk ve ŠD
5. Filatelistický

- zapojeno 25 žáků
- zapojeni
6 žáků
- zapojeno 16 žáků
- zapojeno 2 žáci
celkem 49 žáků

Další aktivity zajišťovaly mimoškolní organizace, kterým škola poskytuje pronájmem prostory
pro práci s dětmi. Rodiče za tyto aktivity platí přímo těmto soukromým organizacím.

Žáci školy měli možnost:
a)
trénovat moderní gymnastiku – zajišťuje Soukromá škola gymnastiky a tance –
pí. Bublíkové
b)
učit se hře na hudební nástroj a rozvíjet hudební vzdělání v ZŠU Piaristické náměstí
c)
účastnit se v kroužcích tance, volejbalu a florbalu při DDM v Č.B.

Prezentace školy na veřejnosti
1.

Celoroční prezentace výsledků práce žáků na stálých nástěnkách v Č. B. :
a) MŠ Papírenská
b) poliklinika JIH

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a
provedených kontrolách
1) ( 14.9. – 14. 10. 2006) Odbor kontroly MM České Budějovice – kontrola hospodaření
ZŠ L. Kuby 48, Č. Budějovice se zaměřením na evidenci majetku, účetnictví, stav finančních
prostředků na účtech, pokladní hotovost a prověření odvodů zdravotního a sociálního
pojištění.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nedošlo k porušení rozpočtové
kázně dle §22 zákona č 250 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2) ( 14.- 15. 3. 2007) Česká školní inspekce- Jihočeský inspektorát – předmětem kontroly
byly :
a) Formální podmínky vzdělávání
b) Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku a
učení ( informační gramotnost)
c) Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků
Při posouzení formálních podmínek vzdělávání nebyly shledány rozpory mezi dokumenty
a skutečností.
V oblasti ICT škola dosahuje výborné úrovně.
V oblasti strategie a plánování cizích jazyků bylo dosaženo příkladné úrovně, organizace
výuky je spojována se standardními metodami práce zaměřenými na rozvoj
komunikačních dovedností žáků.
3) (15.3.2007) Odbor kontroly MM České Budějovice – následná kontrola hospodaření
s cílem zjištění realizace nápravných opaření doporučených kontrolou v roce 2006.
Veškeré drobné nedostatky byly odstraněny.

4) ( 28. - 29.5.2007) Okresní správa sociálního zabezpečení v Č. Budějovicích – kontrola
pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
Nápravná opatření nebyla uložena.
5) (30.5. 2007) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem
kontroly bylo plnění povinností stanovených v nařízení ES č. 178/2002 a 852/ 2004,
zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 137/2004 Sb. ve školní jídelně
Závady: - v přístupové chodbě ke skladům množství nesouvisejících předmětů s provozem
- olupuje se strop ve varně
Obě závady byli v rámci plánovaných oprav a údržby odstraněny do 31. 8. 2007.
6) (11.6. 2007) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem
kontroly byla kategorizace prací, související pracovní podmínky a zajištění pracovně
lékařské péče.
Závady: - vypracování a projednání OOVZ pravidel pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami pro chemickou laboratoř a myčku nádobí nutno doplnit dle
zákona 258/2000 Sb. - § 44a.
- vyhodnocení rizik u jednotlivých prací v charakteristické směně upravit dle nař.
vlády č.178/2001Sb. a zařadit práce do kategorií dle kritérií vyhl. č. 432/2003 Sb.
Veškeré závady byly bezodkladně odstraněny.

9. Hospodaření školy
V rámci hospodaření v roce 2006 škola neporušila žádný závazný ukazatel. Díky
úsporám v oblasti energií jsme opětovně vykázali zlepšený hospodářský výsledek. Bližší
informace viz. Rozbor hospodaření II. pololetí 2006.
V letošním roce zatím probíhá čerpání rozpočtu dle stanoveného plánu. Opět se nám
podaří uspořit zejména tepelnou energii (i díky teplejšímu počasí). Podrobnější informace viz.
Rozbor hospodaření I. pol. 2007.

Zpracoval : Mgr. Miroslav K ů s
ředitel ZŠ

V Českých Budějovicích dne: 25. 9 . 2007

